


Eta Carinae
To zd jęc ie  m gław icy o taczające j 
gwiazdę // Carinae uzyskano za po
m ocą te lskopu kosm icznego 
Hubble a (K. Davidson i J. Mors). 
Porównując je z innymi zdjęciami, 
a w  szczególności z obrazem wyko
nanym 17 miesięcy wcześniej, Auto
rzy stwierdzili rozprężanie się mgła
wicy z szybkością ok. 2,5 min km/h, 
co prowadzi do wniosku, że rozpo
częła ona swe istnienie około 150 lat 
temu. To bardzo ciekawy i intrygujący 
wynik. Otóż największy znany roz
błysk )j Carinae miał miejsce w roku 
1840. Wtedy gwiazda ta stała się naj
jaśniejszą gwiazdą południowego nie
ba i jasność je j przez krótki czas 
znacznie przewyższała blask gwiaz
dy Canopus. Jednak pyłowy dysk ob
serwowany w o kó ł)/ Carinae wydaje 
się być znacznie młodszy -  jego wiek 
(ekspansji) jest oceniany na 100 lat, 
co może znaczyć, że powstał w cza
sie innego, mniejszego wybuchu ob
serwowanego w roku 1890.

Więcej na temat tego intrygują
cego obiektu przeczytać można we
wnątrz numeru, w artykule poświę
conym tej gwieździe.

NGC 6537
Obserwacje przeprowadzone teleskopem Hubble’a pokazały istnienie wielkich falowych struktur w mgławicy Czerwonego Pająka 
(NGC 6537) w gwiazdozbiorze Strzelca.Ta gorąca i „wietrzna” mgławica powstała wokół jednej z najgorętszych gwiazd Wszech
świata, której w ia tr gw iazdowy w ie jący z prędkością 2000-4500  kilom etrów na sekundę wytwarza fale o wysokości 100 
miliardów kilometrów. Sama mgławica rozszerza się z szybkością 300 km/s. Jest też ona wyjątkowo gorąca —  ok. 10000 K. Sama 
gwiazda, która utworzyła mgławicę, jest obecnie białym karłem i musi mieć temperaturę nie niższą niż pół miliona stopni — jest tak 
gorąca, że nie widać jej w obszarach uzyskanych teleskopem Hubble’a, a świeci głównie w promieniowaniu X. Czerwony Pająk 
jest odległy od nas ok. 3000 lat światła. Obrazy zostały uzyskane przez HST w pięciu barwach, w których uwidoczniły się emisje 
jonów siarki, azotu, wodoru, tlenu oraz emisje atomowego tlenu. ESA/NASA i G. Mellema (Leiden)
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Dwa wydarzenia astronomiczne miały miejsce w czasie, jak i minął od 

naszego ostatniego spotkania z numerem 4 „ Uranii-Postępów Astronomii 
całkowite zaćmienie Słońca 21 czerwca br. i wielka opozycja Marsa też 
przypadająca w tym dniu. Pierwsze w tym millennium zaćmienie było widoczne 
z ziem południowo-centralnej Afryki i zostało wykorzystane do wielkich akcji 
edukacyjnych przez państwa, przez które przebiegał cień Księżyca. W tym 
numerze przedstawiamy fotografie i relację naocznych świadków tego zjawiska, 
uzyskane w  Angoli, ale mamy nadzieję, że napłyną dalsze informacje z  innych 
krajów, w szczególności z  Zambii, skąd dostaliśmy piękne wyrazy pamięci obserwatorów 
zaćmienia o naszej Redakcji.

Mars jest ciągle obiektem niesłabnącego zainteresowania. Przybliżamy go naszym P. T. Czytelnikom 
w kilku kolejnych obrazach jego powierzchni, uzyskanych ostatnio przez stacje kosmiczne.
Z  innych publikowanych tu materiałów chciałbym zwrócić Państwa uwagę na artykuł profesora 
Klima Czuriumowa, kierownika Katedry Astronomii Uniwersytetu w Kijowie na Ukrainie, który 
przedstawia ciekawą historię rozpadu komety C/1999 S4 (Linear) oraz na artykuł Weroniki Sarwy, 
studentki astronomii z  Torunia, o ciekawej gwieździe Eta Carinae i je j  mgławicy. Profesor Tadeusz 
Dworak z Krakowa w swej pracy zawodowej wykorzystuje zdjęcia satelitarne Ziemi do badań 
w dziedzinie ochrony i monitoringu środowiska geograficzno-przyrodniczego. W krótkim artykule 
odsłania nam garść tajników tego rodzaju badań i pokazuje, ja k  wyglądają okolice Krakowa i jak  
dymy z Kombinatu w Nowej Hucie rozprzestrzeniają się nad krakowską starówką.

Organizatorzy Olimpiady Astronomicznej w Chorzowie, Henryk Chrupała i Jerzy Kuczyński, 
w oparciu o wieloletnie doświadczenia radzą, ja k  należy sporządzać na piśmie opracowania i prace 
przeznaczone na konkursy astronomiczne. Myślę, że rady te powinni sobie wziąć do serca zarówno 
aktywni miłośnicy astronomii, opracowując swoje obserwacje, ja k  i studenci zarówno fizyki, jak  
i astronomii, przygotowując swoje prace seminaryjne i dyplomowe. Dla ambitnych nauczycieli 
i uczniów zapewne okaże się interesująca metoda wykazania zgodności praw Keplera z prawem 
powszechnej grawitacji, przedstawiona przez dra Piotra Gronkowskiego z WSP w Rzeszowie.

Krzysztof Rochowicz kontynuuje przegląd obiektów mgławicowych Katalogu Messiera. Jesteśmy 
ju ż  wśród obiektów noszących numery 92 do 99. A Tomasz Sciężor dostarcza nowych dowodów 
niezwykłej aktywności Sekcji Obserwacji Komet w PTMA i przygotował kalendarzyk astronomiczny 
ju ż  na listopad i grudzień tego roku.

W kolejnych latach przypadnie nam świętować kilka astronomicznych jubileuszy. Już w lutym 
2002 roku przypada 80 rocznica pojawienia się pierwszego zeszytu URANII, a następnie przypadną 
jubileusze osiemdziesięciolecia powstania Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii 
i Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Najbliższą rocznicę „ Uranii” chciałbym uczcić zjazdem 
byłych redaktorów, sesją naukową na temat współczesnych problemów popularyzacji nauki 
i ciekawym, publicznym wykładem w Centrum Astronomicznym w Warszawie. A może nasi Czytelnicy 
mają jakieś inne pomysły? Bardzo proszę o sugestie. Myślę, że w Polsce niewiele jest czasopism 
popularno-naukowych, które mogą się poszczycić tak długą historią. I  chyba powinniśmy 
to wykorzystać do popularyzacji i naszego pisma, i Nauki, której służymy!

Życzę Państwu pożytecznej i przyjemnej lektury
(  ( .  > Andrzej Woszczyk

Toruń, w sierpniu 2001 r. s * -« ..-  ■ r
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czytelnicy piszą... 0 0 1 ( 3 3
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 lamy!

Szanowny Panie Profesorze,
W nawiązaniu do artykułu 

Piotra Urbańskiego „50 lat ama
torskich obserwacji Słońca w 
Polsce” w numerze 3/01 „Ura
nii” chciałbym podać parę szcze
gółów z własnych wspomnień.

Astronomią zainteresowa
łem się będąc jeszcze uczniem 
w gimnazjum. Od 1 stycznia 
1949 r. zacząłem systematycz
ne obserwacje plam słonecz
nych za pomocą niewielkiej lu
nety morskiej. Zachęciłem też 
potem do obserwacji mojego 
szkolnego kolegę Bohdana 
Szczepkowskiego. Opracowa
nie obserwacji z pierwszych 17 
miesięcy, do maja 1950 r. opu
blikowałem w „Uranii” (rocznik 
XXII, (1951) s. 162.

Tak się złożyło, że w tym sa
mym numerze „Uranii” ukazał 
się apel prof. Mergentalera o 
nadsyłanie obserwacji Słońca 
do Wrocławia do wspólnego 
opracowania.

Późniejsze wydarzenia do 
dziś stanowią dla mnie do dziś 
zagadkę. W „U ranii” XXIV 
(1953) na s. 147 ukazał się ar
tykuł prof. Mergentalera, w któ
rym napisał m.in.:

„Przy opracowaniu obserwa
cji różnych autorów, którzy przy
słali mi swoje materiały, miałem 
mianowicie pewne kłopoty z ob
serwacjami warszawskimi ob. 
Szczepkowskiego i Wróblew
skiego. Kłopot polegał na tym, 
że trudno było dla ich serii wyli
czyć średni współczynnik redu
kujący ich obserwacje na sys
tem zurychski. Współczynnik ten 
mianowicie zmieniał się zależ
nie od ilości plam w grupie... 
Autorowie liczą w grupie jako 
odrębne plamy każdy cień, 
choćby kilka ich było w obrębie 
jednego półcienia. Otóż należy 
liczyć jako pojedynczą plamę to 
wszystko, co jest zawarte w ob
rębie jednego półcienia. Jeżeli 
więc w obrębie jednego półcie
nia obserwujemy kilka jąder cie
nia, nie liczymy ich jako osobne 
plamy. Można by oczywiście 
spierać się co do słuszności ta
kiego sposobu liczenia i znaleźć 
liczne argumenty podważające 
jego celowość, ale ponieważ tak 
liczył Wolf i ponieważ tak otrzy
muje się liczby Wolfa, więc trze
ba właśnie tak liczyć, bo w prze
ciwnym wypadku nie otrzyma 
się liczb Wolfa, tylko jakieś inne, 
i nie można będzie porównać

swoich wyników z wynikami in
nych obserwatorów...”

Te karcące słowa prof. Mer
gentalera nas bardzo zdziwiły. 
W odpowiedzi (B. Szczepkow
ski i A. Wróblewski — „Jeszcze
o obserwacjach Słońca”, „Ura
nia” XXIV (1953), s. 241) napi
saliśmy więc, że według naszej 
najlepszej wiedzy, zaczerpnię
tej z licznych źródeł, nasza me
toda obliczania liczb Wolfa jest 
poprawna. Zacytowaliśmy od
powiedni wyjątek z książki 
„Sołnce i jewo nabliudenie” W. 
Szaronowa: „Za piamę należy 
uważać: a) każde oddzielne ją
dro lub część jądra, oddzieloną 
jasnąmateriąlub półcieniem, b) 
każdy odosobniony skrawek 
półcienia nie zawierający jąder, 
c) każdą „porę” (tzn. jądro bez 
półcienia)”. Podaliśmy też parę 
innych tytułów, w których była 
tak właśnie zdefiniowana meto
da obliczania liczb Wolfa.

Odpowiedź prof. Mergenta
lera ukazała się w tym samym 
numerze „Uranii” (s. 243): „W 
parę dni po tym, jak został wy
drukowany mój apel o obserwo
wanie Słońca tak, by liczyć jako 
pojedynczą plamę, to wszystko, 
co jest zawarte w jednym pół
cieniu, otrzymałem szereg li
stów, a ostatnio ob. ob. B. 
Szczepkowski i A. Wróblewski 
nadesłali do „Uranii” swoje uwa
gi na ten temat, z którymi dzięki 
uprzejmości Redaktora mogłem 
zapoznać się przed ich wydru
kowaniem. Okazało się, że 
wszyscy miłośnicy obserwują 
według tych metod, o których 
piszą wspomniani autorowie, a 
więc według instrukcji Szarono
wa. Otóż w obserwacjach tego 
rodzaju istotną rzecząjest to, by 
w ciągu obserwacji nie zmieniać 
metody, bo tylko wtedy otrzymu
je się jednolity materiał. Dlate
go to muszę niestety ustąpić i 
prosić wszystkich miłośników 
Słońca o prowadzenie w dal
szym ciągu obserwacji według 
instrukcji Szaronowa..."

Dla młodych studentów, któ
rymi już wówczas byliśmy, to 
przyznanie nam racji przez po
ważanego przez nas profesora 
stanowiło sporą satysfakcję. Pa
miętam, że sprawdziłem potem 
w bardzo wielu źródłach, że na 
całym świecie oblicza się liczby 
Wolfa według metody, którą od 
początku stosowaliśmy. Obser
wacje Słońca kontynuowaliśmy

Kupię
Sprzedam...
Sprzedam teleskop firmy 
„Uniwersał” model nr 5 (New
ton 90/900), montaż paralak- 
tyczny (jeszcze 4 lata gwa
rancji); cena 1000 zł.
Tel. (063)2753618

Sprzedam teleskop systemu 
Newtona firmy „Uniwersał", 
średnica zwierciadła 150 mm, 
ogniskowa 900 mm, statyw

jeszcze przez kilka lat, ale stop
niowo coraz więcej uwagi po
święcaliśmy gwiazdom zmien
nym.

I jeszcze uwaga na zakoń
czenie. W 1963 r. ukazał się 
w Warszawie nr 4. redagowa
nego przez dr Jana Gadom
skiego „Dodatku Naukowego 
do Uranii". W tym wydawanym 
po angielsku roczniku („Annu
al Scientific Supplement to 
Urania”) znajduje się artykuł 
profesora M ergenta lera o 
amatorskich obserwacjach 
plam słonecznych w Polsce. 
Prof. Mergentaler napisał tam 
między innymi: „Systematic 
observations have been initia
ted in Warszawa in the year 
1949 by A. Wróblewski, the 
pupil of a secondary school at 
that time and an amateur 
astronomer. (It is worth to no
tice that 30 years earlier, the 
schoolboys were also the ini
tiators to establish The Polish 
Amateur Astronomical Socie
ty.) Apart from this action, the 
analogous initiative has been 
taken in Wroclaw in the year 
1951 by J. Mergentaler, who 
has published in „Urania” an 
appeal to the observers...”

paralaktyczny, stan bardzo 
dobry. Tel. (033)8534918 
Posiadamy folię Fuji (w arku
szach 50x38 cm) doskonale 
nadającą się na filtry i okulary 
słoneczne. Cena jednego ar
kusza 10,50 zł (z VAT’em). Za
mówienia przez Internet: sum- 
be@poczta.onet.pl lub na ad
res Redakcji „Uranii-PA”.

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

Myślę, że tego krótkiego 
tekstu nie muszę tłumaczyć na 
polski.

Andrzej Kajetan 
Wróblewski

Warszawa 
Szanowny Panie Profesorze, 

Numer 3 (693) pisma reda
gowanego przez Pana jest na 
pewno jednym z najciekaw
szych numerów, jakie się uka
zały w ostatnich latach. Tym nie
mniej w bardzo dobrym i cieka
wym artykule dr. A. Niedziel
skiego znalazłem kilka pomyłek, 
które mogą utrudnić zrozumie
nie tego artykułu. Oto ich lista: 

str. 118 I kol. w. 2g -  jest ja
sność widmowa -  powinno być 
.jasność widoma”

str. 1181 kol. wdacie urodzin 
J.C. Adamsa jest: 1919, winno 
być: 1819

str. 118 II kol. w.11d -  jest 
„okres obiektu” powinno być: 
„okres obiegu”.

Paweł Błasik
Prezes Oddz. PTMA 

w Szczecinie 
Red.: Dziękujemy Panu Preze
sowi za miłą dla nas opinię o 
naszym czasopismie i uważną 
jego lekturę. Przepraszamy za 
nasze przeoczenia.
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196 Eta Carinae
Weronika Sarwa
Tytułowa gwiazda jest jednym z najjaśniejszych i najmasywniejszych obiektów Drogi 
Mlecznej. Ta nieregularna zmienna wybuchła przeszło 150 lat temu i jest otoczona 
kłębami materii rozszerzającej się z  szybkością ok. 2,4 milionów km/h. Powstawanie 
zwyczajnych gwiazd, takich ja k  nasze Słońce, jest ściśle związane z życiem takich ma
sywnych obiektów ja k  eta Carinae.

200 Rozpad komety LINEAR C /l 999 S4
Klim I. Czuriumow
Odkryta we wrześniu 1999 roku kometa C/1999 S4 (LINEAR) miała w lipcu 2000 roku 
osiągnąć jasność 3-4 wielkości gwiazdowej. Byłaby więc pięknym widzialnym gołym 
okiem zjawiskiem niebieskim ostatniego roku drugiego tysiąclecia. Spotkał nas wszyst
kich zawód: kometa w lipcu 2000 roku rozpadła się na wiele części, a około 10 sierpnia 
przestała istnieć. Historię tego unikatowego wydarzenia przedstawia niniejszy artykuł.

204 Teledetekcja satelitarna, czyli Ziemia widziana 
Z Kosmosu
T. Zbigniew Dworak
Kosmos służy człowiekowi na różne sposoby. Autor, specjalista od ochrony naturalne
go środowiska geograficzno-przyrodniczego człowieka, pokazuje, ja k  widzimy z orbity 
okolice Krakowa i dymy Nowej Huty, rozciągające się nad Królewskim Miastem.

206 Dane nam było Słońca zaćmienie... w sercu 
czarnej Afiyki
Andrzj Kus, Andrzej Woszczyk
Świadkami pierwszego w obecnym millennium zaćmienia Słońca byli dwaj toruńscy 
astronomowie. Artykuł jest opowieścią o tym, jak  doszło do ich afrykańskiej podróży 
i jaki miało przebieg to bardzo widowiskowe i pouczające zjawisko.

■ ■ ■  HST obserwuje: okł. II; wkł. II-III; okł. IV

212 rozmaitości: Marsjańska odwilż (212); Układy planetarne wokół 
gwiazd (214)

216 w skrócie: Gwiazdy mokną na starość; Kolejny gigant Pasa Kuipe- 
ra?; Galaktyki -  kanibale; Trąba powietrzna we Wrocławiu

217 poradnik obserwatora: Fotografowanie układów  podw ójnych  
gw iazd

218 w kraju: Sprawozdanie z  szóstych bieszczadzkich spotkań dyskusyj
nych

219 galeria Mgławic Messierar. Towarzyszki Sowy (M  92  -  M  99) 

222 P.T.Milośnicy Astronomii obserwują: Zmiany ja sn ośc i komet

225 polemiki: Igraszek z  graw itacją ciąg dalszy
226 astronomia w szkole: Eliptyczne orbity planet a praw o powszech

nego ciążenia (226); Sposób sporządzania i zapisu prac przeznaczo
nych na konkursy i olimpiady (228)

233 kalendarz astronomiczny 2001: listopad -  grudzień 

240 relaks z  Uranią: słoneczna krzyżówka  

240 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE

Podczas opozycji, z  odległości 68 min km, sfotografował Marsa teleskop kosmiczny. Roz
dzielczość zdjęcia (to mozaika obrazów uzyskanych przy użyciu 6 różnych filtrów) sięga 
16 km na powierzchni Czerwonej Planety, choć rozbudowujące się burze pyłowe (patrz 
kolorowa wkładka I) przesłaniają część tarczy (zwłaszczaprzyjej skraju, między „godzina
mi ”  4 i 5, w obszarze Hellas Basin). Już za dwa lata czeka nas największa od 1924 r. opo
zycja Marsa  —  korzystniejszej nie będzie aż do roku 2287!

Fot. NASA, The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
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— --- , T l y
Weronika Sarwa Lut
Carinae

Fot. 1. rj Car „widziana oczami" HST
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Gwiazda Eta Carinae, uwa
żana za jeden z najjaśniej
szych i naj masywniej szych 

obiektów Drogi Mlecznej, jest rów
nież jednym z najrzadszych i najbar
dziej nieprzewidywalnych ciał niebie
skich — ogromną gwiazdą zmienną, 
której wahania jasności przez wiele lat 
zdawały się być całkowicie nieregu
larne. Dopiero ostatnie badania rzuci
ły nieco więcej światła na naturę tego 
nietypowego obiektu.

Po raz pierwszy gwiazda została ska
talogowana przez Edmonda Halleya w 
1677 r. jako gwiazda czwartej wielko
ści. Eta Carinae znajduje się w odległo
ści około 7500-10000 lat świetlnych. Jej 
masa prawdopodobnie przewyższą: 100 
mas Słońca (150 mas Słońca według 
Jeffa Hestera, 120 — według Roberta 
Zimmermanna). Jest około 4 miliony 
razy jaśniejsza niż Słońce, rj Car wypro- 
mieniowuje 99% swojej energii w pod
czerwonej części widma — na długości 
fali 10-20 mikronów jest najjaśniejszym 
obiektem na niebie.

Gwiazda ta zawsze była dla astro
nomów wyzwaniem i jej pozorna nie- 
regularność już tak bardzo nie dziwi
ła, jednak ostatnio rj Car zaczęła 
jaśnieć w zakresie widzialnym oraz w 
bliskim nadfiolecie i bliskiej podczer
wieni, wprawiając tym w zdumienie 
zajmujących się nią badaczy. W ciągu 
jednego roku (1998) blask gwiazdy 
podwoił się, a jasność mgławicy wzro
sła o 30% tak, że teraz gwiazda i ota
czająca ją  mgławica świecą jasnością 
około 5 magnitudo.

Eta Carinae stała się dla astronomów 
zagadką. Zakrywają ją  obłoki pyłu i nie 
wiadomo było nawet, czy jest gwiazdą 
pojedynczą. Jednak i] Car okazuje się 
niezwykle ważna, jeśli chodzfi o ewo
lucję gwiazd. Jej tajemnicze zachowa
nie to wyzwanie dla każdej*teorii opi
sującej życie i śmierć gwiazd, ró'
Słońca, a jej prz)%: 
wyjaśnić,^ dlacpg©;, g 
gwiazdy wybuchają.!*

?/ Car nie wyrpżt: 
szczególny^ aż do lat ■gwTttlZtesty 
XIX wieku. Sklasyfikowano ją jąl 
gwiazdę zmienną, ęzaśem 
magnitudo, czasem 2? Potem, -W 
roku jasność gwiazdy zaczęła-stopnio
wo wzrastać,' osiągnęła 2 mag. w 1822 
r. (zdjęcie 2) i 1 mag. w 1827 r. Na- * 
stępnie jasność spaSła do 2 mag. i od 
1830 r. znów stopniowo wzrastała i 
malała, sięgając 1 mag. w 1832.r. i w* 
grudniu 1837 r. W 18^8‘r. jasność 
gwiazdy spadla, a następnie zaczęła, 
wzrastać, aż w 1843 r. osiągnęła -1 
magnitudo i na krótko stała się drugą ' . 
co do jasności gwiazdą na niebie, przy
ćmiewaną tylko przez Syriusza.

Przez następne kilkadziesiąt lat t]
Car zaliczała się do najjaśniejszych 
gwiazd, jednak stopniowo zmniejszała 
swój blask, aż w pod koniec lat sześć
dziesiątych XIX w. jej jasność spadła 
do 7 mag. i gwiazda stała się niedostrze
galna gołym okiem. W 1889 r. nastąpi
ło krótkie pojaśnienie rj Car o około 
jedną wielkość gwiazdową, a potem jej 
jasność spadła do 8 mag. Jasność ta 
utrzymywała się przez kilka następnych
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dziesięcioleci. Przez ostatnich kilka
dziesiąt lat jasność r] Car powoli w zra
stała —  od 1950 do 1992 r. o całe ma- 
gnitudo.

Zanim  zaczęto używ ać teleskopu 
H ubble'a, do dyspozycji astronomów 
były tylko naziem ne fotografie rj Car
0 rozdzielczości zbyt małej, aby usta
lić dokładną strukturę w idocznego na 
nich ekspandującego obłoku otaczają
cego gwiazdę. Stwierdzono, że obłok 
ten pochodzi prawdopodobnie z „w y
buchu” w  1843 roku. Ponieważ na tych 
zdjęciach kształt mgławicy przypom i
nał człowieka, astronom  Enrique Ga- 
viola z Cordoba Observatory w Argen
tynie przezwał m gławicę Homunculus, 
co oznacza „m ały człowieczek” . D o
piero gdy w 1994 roku skierowano na 
gwiazdę Teleskop H ubble'a, otrzym a
no zdjęcia o wystarczającej rozdziel
czości, a w  badaniach >] Car nastąpił 
prawdziwy przełom.

N ajbardziej charakterystyczne na 
zdjęciach z HST (zdjęcia 1 i 3) są dwie 
ogrom ne b ipo la rne  struk tury  (dalej 
będę nazywać je  płatami,' choć tak na
prawdę są trójw ym iarow e), tworzące 
chargfctery słjgszny kształt klepsydry.

i piatów-określono na około 
.jW iecą, ponieważ promieniowa- 
litow ana prfcfez rj .Car odbija się 

yłu obecnego wypłatach. 
pPła^titę z6$tały*wyrzucone z gwiaz- 

pod&ias erupcji v? 1^43 roku. Każdy
1 z nich oddala się od gwiazdy z prędko
ś c i ą  około 2,4 m iliona km/h. Od czasu,

<iy zoątały wyrzucone (ponad 150 lat 
temu), zewnętrzne brzegi płatów odda
liły się ju ż  na 0,7 roku świetlnego od 
gwiazdy. Jeden z płatów (niższy, lewy) 
zbliża się do nas, drugi (górny, prawy) 

*  4 r  się oddala. Sądzono, że płaty są naj
prawdopodobniej puste w środku, jed 
nak odkryto niedawno dowód na obec
ność tam  pyłu . N ie  w iadom o , czy 
struktury te m ają bardziej kształt sfe
ryczny czy stożkowy. Tak czy inaczej, 
ukształtowały się one zapewne wów 
czas, gdy materia została wyrzucona 
z regionów  polarnych gwiazdy. Być 
m oże stało się tak, ponieważ rj Car bar
dzo szybko rotuje lub też posiada silne 
pole magnetyczne, albo należy do ukła
du podwójnego. Przyczyną m oże rów 
nież być jakakolw iek kom binacja tych 
czynników. Bez w zględu na pow ód, 
m aterii wyrzuconej w  1843 r. łatwiej 
było uciec w  przestrzeń z biegunów niż 
z okolicy równika.

Z d ję c ie  1 je s t  
kom binacją trzech 
różnych  obrazów  
—  w świetle czer
wonym, zielonym
i niebieskim. C zer
w o n a  d e l ik a tn a  
m gław ica otacza
jąca  gw iazdę (nie 
widać jej na zdję
ciu 3) składa się z 
najszybciej po ru 
szającego się mate
riału. Oddala się on z prędkościami prze
kraczającymi 3 miliony km/h. Składa się 
w  większości z azotu i innych pierwiast
ków powstających we wnętrzach m a
sywnych gwiazd i wyrzucanych w prze
strzeń międzygwiazdową.

N a zdjęciach zrobionych przy po 
m o c y  T e lesk o p u  H u b b le 'a  m ożna  
rów nież  zauw ażyć struk tu rę  trochę 
p rzy p o m in ającą  w enty lator. Jest to 
równikowy dysk nachylony pod kątem 
52-60° do linii w idzenia i około 90° 
do obu płatów. Składa się on z wielu 
ciekawych obiektów poruszających się 
z różnymi prędkościam i i w różnych 
kierunkach. N a przykład, w najw ięk
szej blaszce dysku znajdują się trzy 
obiekty oddalające się od gw iazdy z 
p rędkośc ią około 150 tysięcy km /h, 
podczas gdy w tej samej blaszce znaj
duje się kilka m ałych skupisk materii, 
poruszających się z prędkością zaled
wie 50 tysięcy km/h, co oznacza, że 
zostały one w yrzucone w przestrzeń 
kilkaset lat temu.

Równikowy dysk 
zawiera także kilka 
szybko  p o ru sza ją 
cych się dżetów. Na 
zdjęciu 1 dobrze w i
doczny je st jeden  z 
nich, tak zwany dżet 
pó łnocny . P orusza 
się z ogrom ną pręd- 
k o ś c ią  o k o ło  5,5 
m ilio n a  km /h  p o 
p rzez ośrodek z ło 
żony głów nie z azo
tu , w id o c z n y  na 
zdjęciu 1 jako czer
wona mgławica. Nie 
ma na razie  zgod 
n o śc i co  do teg o , 
kiedy dżety zostały 
w y rz u c o n e : czy  
w 1843, czy m oże 
w  1889 r.

Fot. 2. Krzywa zmian blasku rj Car.

Z danych, zebranych przez astrono
mów, dotyczących dysku rów nikow e
go nie stw orzono jednej konkretnej 
teorii wyjaśniającej jego  pochodzenie. 
Każdy zespół badający dysk dochodził 
do innych wniosków. Bardzo m ożli
w e w ydaje się, iż dysk ten pow stał 
w w yniku akum ulacji m aterii z w ielu 
erupcji.

M imo żerj Car jest jedną  z najw ięk
szych i najjaśniejszych gw iazd w  G a
laktyce, n igdy nie obserw ow ano jej 
b ezpośredn io . S pow ija j ą  ogrom na 
chm ura pyłu. Pyłowe płaty nie pozw a
lają naw et określić dokładnego czasu 
trw an ia  w ybuchu  w X IX  w., k tó ry  
m ógł przecież trwać o w iele dłużej po 
tym , gdy jasność gw iazdy spadła do 7 
m agnitudo.

To, co na pew no w iem y o rj Car, to 
fakt, że należy ona do rzadkiej klasy 
gw iazd zw anych Lum inous Blue Va
riables (Jasne N iebieskie Zm ienne) lub 
LBV, obiektów  o tem peraturze i ma-

Fot. 3. Eta Carinae w widzialnej części widma. Obraz 
uzyskany kam erą W FPC 2  teleskopu kosm icznego 
w dniu 10 czerwca 1996 r.
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sie osiągających absolutne maksimum 
możliwe dla gwiazdy. Masa rj Car wy
nosi około 100-120 M0 (może nawet 
150 M@), a temperatura jej powierzch
ni zaw iera się w granicach 12000- 
28000° C. Poza tym sądzi się, że rj Car 
posiada jeden z gęstszych wiatrów sło
necznych, unoszący około 0,003 M 0 
w ciągu roku. Dla porównania, gdyby 
Słońce traciło masę w takim tempie, wy
parowałoby w mniej niż trzy stulecia.

Promień rj Car też jest ogromny. Na
wet wtedy, gdy gwiazda jest najbardziej 
zwarta, jej promień jest tak duży, że się
gałby poza orbitę Merkurego, gdyby 
r] Car była na miejscu Słońca. Ze zmia
ną temperatury promień rośnie i uważa 
się, że podczas wybuchu w 1843 roku 
dorównywał on promieniowi orbity Sa
turna (3200 milionów kilometrów).

Aby ogromne gwiazdy o niezwykle 
wysokich temperaturach, aby pozostać 
stabilnymi, muszą okresowo odrzucać 
dodatkową masę. Jest to możliwe, po
nieważ moc promieniowania gwiazdy 
staje się tak olbrzymia, że czasami prze
zwycięża grawitację. Gwiazda przesta
je  być stała, jej zewnętrzne warstwy za
czynają pulsować, aż w końcu dochodzi 
do erupcji, podczas której zewnętrzna 
powłoka zostaje odrzucone. Wraz ze 
stratą tej powłoki gorącego gazu gwiaz
da ochładza się i jej temperatura po
wierzchniowa spada do względnie ni
skiej wartości około 7000° C. W tym 
samym czasie promieniowanie gwiazdy 
z ultrafioletu przechodzi w zakres optycz
ny, więc mimo iż gwiazda jest chłodniej
sza, świeci jaśniej na długościach fali, 
które jesteśmy w stanie zobaczyć. Jed
nak całkowita energia emitowana przez 
gwiazdę nie ulega istotnym zmianom. Po

wybuchu gwiazda pozostaje stała przez 
długi czas, chociaż oczywiście zdarza
ją  się niewielkie, nieregularne fluktu
acje. Nie wiadomo, czy duże wybuchy 
zdarzają się tylko raz. Jeśli nie, to mają 
miejsce w odstępach tysięcy lat. Nie 
wiadomo też, czy „walka” grawitacji z 
ciśnieniem promieniowania jest jedy
nym powodem wybuchów. Niektórzy 
naukowcy sądzą, że powodują je  tur
bulencje i konwekcja na powierzchni 
gwiazdy.

Gwiazdy zmienne LBV, takie, jak 
rj Car, stanowiąjeden z najrzadziej wy
stępujących typów gwiazd. Pierwszą 
odkrytą LBV jest P Cygni, która nie 
była znana, dopóki nie pojaśniała kil
kakrotnie do 3 mag. w XVII wieku. 
Do LBV należą między innymi dwie 
gwiazdy również leżące w gwiazdo
zbiorze Kila: AG Carinae i HR Cari- 
nae (zdjęcie 4). Obie znajdują się po
środku pola widzenia, z czego wynika, 
że odrzut masy w przypadku HR Car 
nie był symetryczny.

LBV mają duże znaczenie, ponie
waż uważa się je  za krótkie stadium

przejściowe w życiu gwiazd, obejmu
jące nie więcej niż około 25 tysięcy lat. 
Jeśli gwiazda jest masywniejsza niż 40- 
-50  M0 , to wcześniej czy później wkro
czy w fazę LBV. Gdy gwiazda traci 
masę, powoli ewoluuje od niebieskiego 
nadolbrzyma w kierunku gwiazdy Wol- 
fa-Rayeta —  uważanej za ostatnie sta
dium ewolucji gwiazd. Takie obiekty 
straciły już więcej niż połowę lub na
wet 3/4 swojej masy początkowej, wy
czerpały cały wodór i są w trakcie spa
lania innych, cięższych pierwiastków. 
Tym, co je czeka potem, jest najpraw
dopodobniej wybuch supernowej.

Astronom z University o f Sao Pau
lo, Augusto Damineli, podczas badań 
nad naturą r/ Car w 1996 roku prze
analizował fluktuacje jasności gwiaz
dy z ostatnich kilkudziesięciu lat i za
uw aży ł, że w y k azu ją  one pew ną 
regularność.

Analizy widm gwiazdy ujawniły, że 
co 5,5 roku emisje w zakresie radio
wym, ultrafiolecie i promieniowaniu X 
ulegają krótkiej zmianie. W zakresie 
rentgenowskim strumień stopniowo 
wzrasta, potem szybko maleje, po czym 
następuje znów powolny wzrost. W ul
trafiolecie wiele linii emisyjnych zni
ka. Wszystkie wybuchy z XIX wieku 
także pasowały do tego cyklu. Odkry
cie Augusto Damineli potwierdziło się, 
gdy przewidziana przez niego na gru
dzień 1997 roku zmiana jasności w pro
mieniowaniu rentgenowskim i ultrafio
letowym rzeczywiście miała miejsce. 
Okres zmian jasności ustalono na 2020 
± 5 dni. Następna zmiana przewidzia
na jest na połowę 2003 roku i z pewno
ścią pozwoli nam potwierdzić lub sko
rygować teorie dotyczące rj Car.

Bazując na odkryciu A. Damineli, 
wielu astronomów doszło do wniosku, 
że w rzeczywistości rj Car jest układem
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Fot. 5. r] Car w zakresie radiowym, na częstotliwości 8,6 GHz. Zdjęcia wykonano 
w odstępie 5,5 roku.
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Fot. 6. t] Car w promieniach X (górny obraz), 
w zakresie radiowym na 5 GHz (środkowy) 
i optycznym (dolny).

podwójnym. Gwiazdy są ukryte w ota
czającej je  mgławicy, a wszystkie po
przednie wybuchy mogły zostać spo
wodowane przez oddziaływanie obu 
gwiazd. Jednakże żaden model układu 
podwójnego nie wyjaśnił jak dotąd do 
końca zachowania rj Car. I ciągle na
pływają nowe dane, trudno więc stwo
rzyć jedną spójną teorię. Na przykład 
ostatnie obserwacje doprowadziły do 
odkrycia dodatkowego 85-dniowego 
cyklu w promieniach X, 200-dniowe- 
go w ultrafiolecie i 58-dniowego w za
kresie optycznym. Ciągle jednak nie ma 
zgodności co do tego, czy te okresy rze
czywiście istnieją.

Na razie wszystko wskazuje na to, 
że rzeczywiście rj Car jest układem 
składającym się z dwóch masywnych 
gwiazd, z których jedna znajduje się 
w bardziej zaawansowanym stadium 
ewolucji i posiada gęsty wiatr słonecz
ny, natomiast drugi składnik jest na tyle 
gorący, by dostarczać promieniowania 
ultrafioletowego, które jonizuje gaz w 
pewnej odległości od gwiazdy. Jonizo
wany gaz, którego temperatura efek
tywna wynosi około 10000 K, powo
duje em isję w zakresie radiowym . 
Jednakże co 5,5 roku, kiedy bardziej 
wyewoluowana gwiazda przechodzi 
pomiędzy nami i drugim, gorętszym 
składnikiem układu, jej wiatr absorbu
je  całe promieniowanie ultrafioletowe, 
uniemożliwiając w ten sposób joniza
cję gazu w pewnej odległości od ukła
du. Gaz ten staje się znowu neutralny 
(rekombinuje) i emisja promieniowa
nia radiowego zostaje przerwana. Kie
dy zaćm ienie gorętszego składnika 
kończy się, proces jonizacji gazu roz
poczyna się od nowa.

Silną em isję prom ieni X można 
przypisać także kolizji dwóch gęstych 
wiatrów gwiazdowych albo z dwóch

gwiazd układu podwój
nego , a lbo  w olnego  
i szybkiego wiatru jedne j 
gwiazdy. 5,5-letnie okre
sowe zm iany zachodzą 
wtedy, gdy region, gdzie 
następuje zderzenie, jest 
zaćmiewany albo przez 
jed n ą  z gwiazd układu 
podw ójnego, albo gdy 
rotacja jednego obiektu 
powoduje zejście regionu 
zderzeń z linii widzenia. 
Zwolenników układu po
dwójnego jest znacznie 
więcej, jednak niektórzy 
ciągle uważają, że jedna 
gwiazda może wyjaśnić 
w szystko, co zachodzi 
w rj Car. Są też tacy, któ
rzy uważają, że rj Car to 
niestabilny układ potrój
ny, a erupcja z 1843 roku 
była wynikiem zamiany 
orbit składników.

O statnie obserw acje 
HST pokazały, iż w oko
licach rj Car znajduje się 
obłok gazu „zachowujący 
się” jak naturalny ultrafioletowy laser. 
Za jego powstanie odpowiedzialne są 
prawdopodobnie gwałtowne erupcje rj 
Car. Laser w układzie rj Car świeci na 
tej samej zasadzie, co sztuczne lasery 
optyczne i masery. Jest to pierwsze ta
kie odkrycie. Wcześniej odkrywano 
w przestrzeni naturalne masery, a nie
dawno odkryto także naturalny pod
czerwony laser (MWC 349). Linie, na 
których świeci laser w rj Car, pokazuje 
zdjęcie 8. Są to linie zjonizowanego 
żelaza (Fe II), 2506 i 2508 A.

rj Car leży około 10 tys. lat świetl
nych od Słońca, w spiralnym ramieniu 
Galaktyki, którejest miejscem narodzin 

gwiazd, rj Car znaj
duje się w gęstym, 
olbrzym im  m ole
kularnym obłoku, 
mającym zaledwie 
kilka milionów lat, 
rozciągającym się 
na ponad 400 lat 
świetlnych i zawie
rającym masę oko
ło 10 tysięcy Słońc. 
W ydaje się , że 
t] Car ma niewiele 
wspólnego z naszą 
dzienną gwiazdą.

Jednak astronomowie uważają, że two
rzenie się zwyczajnych gwiazd jest ści
śle związane z życiem i śmiercią ma
sywnych obiektów, takich jak rj Car. 
O biekty te nie tylko przetw arzają  
ogromne ilości paliwa wodorowego 
w bardziej złożone atomy, jak węgiel, 
tlen, azot i żelazo, ale także wyrzucają

Fot. 8. L
2500 2510 (A)

je  w przestrzeń międzygwiazdową. 
A kiedy gwiazda zamienia się w super
nową, z tej materii powstaje fala ude
rzeniowa, wewnątrz której w końcu 
form ują się zwykłe, m ałom asywne 
gwiazdy.

Weronika Sarwa jest studentką 
astronomii na Uniwersytecie Miko
łaja Kopernika w Toruniu. Niniej
szy artykuł to owoc je j pracy semi
naryjnej na III roku studiów.

Radio outburst ot rj Carlnae
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Fot. 7. Rozbłyski radiowe rj Carinae.
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Klim I. Czuriumow Rozpad 
komety 
LINEAR 
C/1999 S4

Do obserwacji komety 
C /l999 S4 (LINEAR) 
zachęcaliśmy w U-PA 
nr 4/2000, a w nr. 5 
relacjonowaliśmy obrazami 
to, co się z nią stało.
W nr. 6/2000 (str. 272-276) 
Tomasz Ściężor przedstawił 
dokumentację je j obserwacji 
fotometrycznych, 
przeprowadzonych również 
przy znacznym udziale 
polskich miłośników 
astronomii.

Jeszcze nie ucichły namiętności 
wywołane wtargnięciem do at
mosfery Jowisza słynnej komety 

Shoemaker-Levy 9, (która rozpadła się 
na 23 fragmenty) w lipcu 1994 roku, kie
dy dokładnie sześć lat później, w lipcu 
2000 r. sprawiła niespodziankę nie wy
różniająca się niczym specjalnym nowa 
kometa LINEAR (C/l999 S4). Została 
ona odkryta na przetworzonych kompu
terowo zdjęciach uzyskanych w Labo
ratorium Astronomicznym Lincolna za 
pomocą 1 m reflektora i kamery CCD 
w czasie od godz. 936 do 1048 UT 
w dniu 27 września 1999 r., w trakcie 
realizacji programu automatycznego po
szukiwania planetoid zbliżających się do 
Ziemi. Dlaczego kometę nazwano LI
NEAR? Jest to akronim pochodzący od 
dwóch słów angielskich: Lincoln i 
NEAR, które mają bezpośredni związek 
z wymienionym powyżej programem 
Laboratorium Astronomicznego Lincol
na w stanie Nowy Meksyk (USA), któ
rego celem jest poszukiwanie i patrolo
wanie planetoid typu Apollo, Amor i 
Atena, tzn. takich, których możliwe zde
rzenia z Ziemią stanowiłyby poważne 
zagrożenie dla istnienia cywilizacji 
ziemskiej i w ogóle dla życia na Ziemi.

W skład zespołu obserwatorów 
wchodzili: M. Blythe, F. Shelly, M. 
Bezpalko i M. Yeoloitz. Kometa znaj
dowała się w gwiazdozbiorze Woźni
cy i miała jasność 17,3-17,6 magnitu- 
do, tj. była ona 50 000 razy słabsza od 
obiektów widocznych na niebie nie

uzbrojonym okiem. W ramach tego 
programu zostało odkrytych już kilka
set planetoid zarówno z głównego pasa, 
jak i należących do grupy Apollo, 
Amora i Ateny, a także 40 komet, któ
re otrzymały nazwę LINEAR i różnią 
się od siebie rokiem odkrycia oraz spe
cjalnym oznaczeniem wskazującym na 
połowę miesiąca, kiedy zostały odkry
te. C/1999 S4 oznacza, że kolejna ko
meta LINEAR została odkryta w dru
giej połowie września 1999 roku. 28 
września i 1 października 1999 r. otrzy
mano nowe, dodatkowe obserwacje po
zycyjne dopiero co odkrytej komety, co 
pozwoliło obliczyć przybliżone warto
ści elementów jej orbity parabolicznej. 
1 października 1999 roku o godz. 9h36m 
i 10h 19m 12s T. Durig z Obserwatorium 
Cordella-Lorenza w stanie Tennessee 
(USA) otrzymał za pomocą 0,3 m tele
skopu Schmidta-Cassegraina i odbior
nika CCD obraz komety LINEAR, na 
którym wyraźnie była zauważalna coma 
(koma) o średnicy 10” wraz z warko
czem o długości 20-25” w kącie pozy
cyjnym 200-220°. Według oceny Du- 
riga kometa miała wtedy jasność mt = 
16,3. Kometame pochodzenie odkry
tego obiektu zostało także potwierdzo
ne przez Janę i M ilośa Tichych 
o 21h21m12s w dniu 1 października te
goż roku, którzy uzyskali zobrazowa
nie za pomocą 0,57 m reflektora z ka
merą CCD w Obserwatorium Klet 
(Czechy) i stwierdzili wyraźną komę 
o średnicy 3’ i jasności w/ = 16,3.
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Pierwsze paraboliczne przybliżenie 
orbity komety obliczył Brian Marsden, 
dyrektor Centralnego Biura Telegramów 
Astronomicznych. Okazało się, że ko
meta odznacza się ruchem wstecznym, 
tj. biegnie zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara, ponieważ nachylenie płaszczy
zny jej orbity do płaszczyzny ekliptyki 
jest większe niż 90°. W chwili odkrycia 
kometa znajdowała się w odległości 4,2 
j. a. od Słońca oraz 3,7 j. a. od Ziemi. 
Ale jak pokazały obliczenia Marsdena, 
kometa charakteryzuje się niewielką od
ległością peryhelium —  ok. 0,76 j. a. 
i dlatego sądzono, iż w peryhelium, tj. 
26 lipca 2000 r., jej jasność powinna 
osiągnąć 3-4 magnitudo, czyli że będzie 
ją  można zobaczyć w pobliżu peryhe
lium nieuzbrojonym okiem. Ta okolicz
ność bardzo zaintrygowała astronomów 
i miłośników, ponieważ pojawienie na 
niebie tak jasnych komet to jednak dość 
rzadkie zjawisko.

W ciągu następnych miesięcy kometa 
w olno zw iększała sw oją  jasność  
i do końca roku pozostawała słabym 
obiektem, słabszym od 14 magnitudo. 
N a początku roku 2000 jej jasność 
zwiększyła się do 13,5m. A po 22 marca 
kometa zbliżyła się do Słońca i znikła 
w jego promieniach. Przeszło 1,5 mie
siąca, nim kometa stała się znów wi
doczna. 4 maja jako pierwszy zobaczył 
ją  K. Kadota z Ageo (Japonia) i ocenił 
jej jasność na mI = 13m. Inni obserwato
rzy zaczęli swoje obserwacje w połowie 
maja 2000, po tym, jak kometa wznio
sła się wyżej na porannym niebie i osią
gnęła m l = 12m.

Od 16 maja do 20 czerwca kometa 
znajdowała się w gwiazdozbiorze Trój
kąta, skąd przemieściła się do Perse- 
usza, a od 10 lipca zaczęła poruszać się 
na tle Żyrafy. Od 17 lipca znalazła się 
w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwie
dzicy, w którym przeszła przez pery
helium swojej orbity i osiągnęła mak
symalną jasność. Po 30 lipca kometa 
przem ieściła się do gwiazdozbioru 
Lwa, a od 4 sierpnia —  do gwiazdo
zbioru Panny, na tle którego powinna 
biegnąć prawie przez cały sierpień. Jed
nak to nie nastąpiło, ponieważ 10 sierp
nia kometa LINEAR przestała istnieć. 
Mimo iż astronomowie znają już po
nad 30 komet, których jądra rozpadały 
się na poszczególne fragmenty —  od 
dwóch do 23, jak w przypadku komety 
Shoemaker-Levy 9, lecz rozpad jądra 
oraz całkowita dezintegracja komety

LINEAR, która zdarzyła się na oczach 
obserwatorów w 2000 r., stanowi uni
katowe wydarzenie po raz pierwszy ob- 
serw ow anew  h isto rii cyw ilizac ji. 
W  jaki sposób odbyło się to najrzadsze 
wydarzenie kosmiczne?

Na początku czerwca większość ob
serwatorów oceniało jasność komety 
jako równą m t = 10m. Zarazem kometa 
miała umiarkowanie skondensowaną 
komę o średnicy około 3 ’. W drugiej 
połowie czerwca 2000 miłośnicy —  za 
pomocą dużych teleskopów —  odnoto
wywali obecność warkocza komety 
o długości 4—5’. Pod koniec czerwcaja- 
sność komety wzrosła do mt = 10m, śred
nica komy zwiększyła się do 5 -6 ’, 
a warkocz wydłużył się do 10’. Obser
wacje czerwcowe dowiodły, iż pier
wotną prognozę o znacznej jasności 
komety LINEAR w peryhelium należy 
skorygować. Stało się bardziej prawdo
podobne, że około 20 lipca 2000 r. ja
sność komety będzie się znajdowała 
w przedziale m I = 4m -  6m, przy czym 
maksimum jasności wypadnie 22-23 
lipca.

D. Scheicher i K. Eberhardi przepro
wadzili 10-13 czerwca 2000 r. monito
ring fotoelektiyczny (z wąskopasmowy
mi filtram i kom etarnym i) kom ety 
LINEAR za pomocą 1,1 m teleskopu 
Halla Uniwersytetu Lovella w Waszyng
tonie i stwierdzili za ten okres zauwa
żalne zmiany w wydzielaniu gazów ko
mety: 11 czerwca wydzielanie gazów 
z jądra komety wzrosła o 30-50% w po
równaniu z poziomem ich w dniu 10 
czerwca, a po upływie następnej doby, 
12 czerwca, wydzielanie gazów stało się 
o 10% mniejsze niż 10 czerwca.

Zespół obserw atorów  Teleskopu 
Hubble’a (HST), pod kierownictwem 
H. Weavera, stwierdził 5 lipca silne 
zwiększenie się strumienia promienio
wania pochodzącego od komety, pra
wie 1,5-krotnie w ciągu 4 godzin —  od 
18h36m do 22h33m. Następnego dnia, 6 
lipca, od 17h12m do 21h20m strumień 
promieniowania zmniejszył się trzy
krotnie w porównaniu z maksymalną 
wielkością obserwowaną 5 lipca. A po 
upływ ie następnej doby, 7 lipca 
o 23h03m, strumień promieniowania stał 
się siedmiokrotnie mniejszy niż 5 lipca. 
Lecz najbardziej interesujące okazało się 
dostrzeżenie na zobrazowaniach, uzy
skanych 7 lipca za pomocą teleskopu 
kosmicznego Hubble’a, wtórnego frag
mentu, który oderwał się i znalazł się

' 11.14

* i
• M*

Zdjęcie wykonane 25 lipca 2000 r. 
w M łodzieżow ym  Obserwatorium  
Astronomicznym w Niepołomicach, za 
pomocą teleobiektywu P R A C TIC A R  
5,6/500 aparatem Pentacon six TL, na 
negatywie Fuji 400 ISO. Czas naświe
tlania: 5 minut. Prowadzenie obiekty
wu automatyczne, za gwiazdami. Fot. 
Dominik Pasternak.

w odległości 460 km od jądra pierwot
nego, podążając w przeciwsłonecznym 
kierunku. Oprócz tego —  na tychże zo
brazowaniach —  zaobserwowano rów
nież wąski, jaskrawy promień plazmo
wy analogiczny do struktury występu
jącej u komety Hyakutake (C/1999 B2) 
podczas jej rozbłysku pod koniec mar
ca 1996 r. Obserwacje spektralne, pro
wadzone podówczas przez teleskop ko
smiczny Hubble’a, wykazały obecność 
typowych emisji kometamych: CO, C, 
C2, CS, H, O, OH, NH i —  być może — 
S2. Prędkość wydzielania pary wodnej 
z jądra komety LINEAR osiągnęła 6 lip
ca wartość 1,2 x I O29 molekuł na sekun
dę, czyli o rząd wielkości mniej niż 
w przypadku komety Halleya w 1986 
roku i o dwa rzędy wielkości mniej niż 
w przypadku komety H ale’a-Boppa 
w 1997 r. Prędkość wydzielania mole
kuł CO z jądra komety LINEAR wyno
siła 6 lipca 5x1026 mol/s, co wskazuje 
na silne zubożenie jądra komety LINE
AR o ten lotny składnik w porównaniu 
z jego obfitością w jądrach komet: Hal
leya i Hale’a-Boppa.

K. Lisse, D. Kristian i L. Dennery 
wraz z kolegami zarejestrowali 14 lip
ca idący z komety LINEAR strumień 
prom ieniow ania  ren tgenow skiego  
o wydajności 6x10 14 erg/s. Uczeni ci 
sądzą, że promieniowanie rentgenow
skie pow stało w w yniku wym iany 
ładunków  pom iędzy kom etarnym i 
cząstkami neutralnymi a jonami wia
tru słonecznego. Silna linia rentgenow
ska o energii 570 eV powstała dzięki 
wymianie ładunku między kometamą 
cząstką neutralną a sześciokrotnie zjo- 
nizowanym atomem tlenu OVII w wie-
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Comet LINEAR  
Fragments 

August 5, 2000

University of Hawaii

Hubble Space Telescope
WFPC2

N ASA and H. W eaver (JHU) 
STScl-PRCOO-27

Zdjęcia rozpadającej się komety LINEAR prezentowaliśmy na kolorowych stro
nach „Uranii-PA” nr 3/2000. Były tam także i te zdjęcia, uzyskane w obserwato
rium na Mauna Kea (lewe górne) i za pomocą teleskopu kosmicznego (dolne pra
we). Tym razem prostokąt na zdjęciu pochodzącym z Hawajów pokazuje nam, 
który obszar widoczny jest dokładnie na zdjęciu z kosmosu.

trze słonecznym. Szereg innych linii 
rentgenowskich odnosił się do jonów 
NVI, NVII i in. Zauważono również, 
że strumień promieniowania rentge
nowskiego od komety LINEAR zmie
niał się prawie o rząd wielkości w cią
gu kilku godzin obserwacji.

Wszystkie te obserwacje świadczyły
0 tym, że w lodowym jądrze zachodzą 
jakieś aktywne niestacjonarne procesy.

Autor starał się w trzeciej dekadzie 
lipca zobaczyć kometę LINEAR nie
uzbrojonym okiem i mógł ją  odszukać 
z wielkim jednak trudem, a obserwo
wać ją  w Kijowie — tylko za pomocą 
lornetki 7*50 w dniu 22,90 lipca (mt = 
6,4m) i 23,90 lipca (/w/ = 6,3m). Obser
wacje, wykonane przez innych obser
watorów (Bivier we Francji, Fiedotow 
w Charkowie, Baranskij w Pyłypowi- 
czach pod Kijowem, Kisłyj w Czechach
1 in.) w ciągu tych dni, kiedy kometa 
zbliżała się do peryhelium, też dowio
dły, że jasność komety była nie mniej
sza od ml = 6m, więc jest oczywiste, że 
nie osiągnęła ona przewidywanej, opty
mistycznej wielkości 3^4m. Z kometą 
działo się coś niezwykłego.

Aktywność komety na początku 
lipca (w nocy z 5 na 6 lipca obserwa
torzy zauważyli niewielki rozbłysk ko
mety) pozwalała się spodziewać, że 
w pobliżu peryhelium jasność kome
ty LINEAR może jednak osiągnąć m/ 
= 4-5m. I rzeczywiście — po tym roz
błysku pojaśnienie komety utrzymy
wało się jeszcze przez kilka dni, jed
nakże w połowie lipca większość 
obserwatorów odnotowała raptowne 
spowolnienie narastania jasności ko
mety, po czym stało się oczywiste, że 
jest wątpliwe, czy kometa osiągnie ja
sność mt < 6m i dlatego nie będzie wi
doczna nieuzbrojonym okiem.

Główne wydarzenia przypadły na 
trzecią dekadę lipca 2000 r. W okresie 
od 21 do 24 lipca za pomocą radioin- 
terferometru BIMA (Berkley-Illinois- 
Maryland Association) uczeni odkryli 
emisyjne linie radiowe HCN. Gazowy 
strumień tej molekuły z jądra komety 
LINEAR stanowił kilka procent stru
mienia gazowego tejże molekuły z ją
dra komety Hale’a-Boppa.

Obserwacje spektralne unikatowej 
komety LINEAR (C/1999 S4) zostały 
przeprowadzone zgodnie z programem 
zaproponowanym przez autora Komisji 
d/s 6 m Teleskopu SAO RAN oraz kie
rownictwu Szemachińskiego Obserwa

torium Astronomicznego w Azerbajdża- 
nie, w lipcu i sierpniu 2000 r., w okresie 
wzrostu w jej jądrze aktywnego proce
su, który doprowadził do niezwykłej 
fragmentacji tego lodowego jądra. Wid
ma zostały uzyskane 21.07.2000
0 19h36m, 22.07.2000 o 18h40m
1 23.07.2000 o 19h 10m UT za pomocą 
spektrografu coude ze schodkową siat
ką dyfrakcyjną i kamerą CCD zainsta
lowanego na 2 m reflektorze Zeissa 
SzOA AAN, na górze Pirkuli. Czas eks
pozycji — ok. 1 godz. Spektralna roz
dzielczość sięgała 40000, a dyspersja— 
4 A/mm. Widmo dyfrakcyjne, otrzyma
ne w ciągu jednej ekspozycji, składa się 
z 40 rzędów obejmujących obszar wid
mowy 4400-7000 A . Błąd fotometry cz- 
ny wynosi ~ 5-10%, a dokładność okre
ślenia położenia linii za pomocą widma 
odniesienia wynosi ~ 0,5 km/s (< 0,01 
A). W charakterze widma porównania 
użyto widmo dziennego nieba. Rozmia
ry kamery CCD wynoszą530x580 pik
seli. Stosunek sygnału do szumu S/N «  
25 dla 21.07, S/N ~  30 dla 22.07 i S/N 
~  40 dla 23.07. Porównanie widm 
wskazuje na zauważalną zmienność in
tensywności w poszczególnych spektro- 
gramach. Dobrze np. są widoczne zmia
ny w promieniowaniu dla molekuł NH2 
(pasmo emisyjne 0,9,0). Po upływie 
doby istotnie zmieniła się struktura ro
tacyjna pasma, której charakterystyczną 
osobliwością jest to, że „zapamiętuje”

ona warunki fizyczne, w jakich zaszedł 
rozpad macierzystej molekuły NHr  
Oprócz tego intensywność pasma zmie
niła się około 2-2,5-krotnie. Analogicz
ne zmiany są charakterystyczne dla 
pasma C2 (0-2) i dla innych linii emi
syjnych, co zapewne jest związane 
z aktywnym, erupcyjnym procesem w 
jądrze komety, który zachodził podczas 
danego okresu obserwacyjnego. Prze
prowadzono szczegółową identyfikację 
linii emisyjnych w 14 obszarach spek
tralnych widma komety LINEAR, któ
ra wskazała na obecność szeregu niezi
dentyfikowanych linii emisyjnych, 
związanych być może z nieznanymi, 
krótko żyjącymi składnikami, które po
jawiły się atmosferze komety w wyni
ku rozpadu jej jądra.

Obserwacje i opracowanie uzyska
nych widm przeprowadzili: K. I. Czu- 
riumow, A. S. Gulijew, A. Ch. Rzajew, 
Ch. M. Michajłow i W. W. Kleszczenok.

M. Kidler obserwował kometę 23,24
i 25 lipca za pomocą szerokopasmowych 
filtrów UBVRZ na 1 m teleskopie Kap- 
teyna na Wyspach Kanaryjskich i za
uważył, że obraz kondensacji centralnej 
w dniach 23 i 24 lipca miał kształt „łzy”, 
a jasność komety w ciągu doby od lipca 
23,9 do 24,9 UT zmniejszyła się trzy
krotnie. W dniu 07.25,9 UT kondensa
cja rozciągnęła się na długość 15” 
w kącie pozycyjnym 15°. Po upływie 
doby 26,9 lipca długość kondensacji
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osiągnęła 30”, a 27,9 lipca —  45-50”. 
Wieczorem 27 lipca w kondensacji nie 
było lokalnego piku jasności, który 
wskazywałby na obecność „podjądra”. 
Prędkość rozszerzania się kondensacji 
wynosiła -40  m/s, co wskazywało, że 
składa się ona ze stałych, a nie gazowych 
cząstek. Warkocz gazowy praktycznie 
zanikł między 23 a 24 lipca. Szereg zo
brazowań CCD komety LINEAR przed 
momentem rozpadu jądra uzyskał T. W. 
Kriaczko w Kazańskiej Stacji Astrono
m icznej na Górze Pastuchowa. Na 
zobrazowaniu otrzymanym 23 lipca do
brze było widoczne wydłużenie wokół- 
jądrowego zgęstka komety w kierunku 
prostopadłym do osi warkocza.

J. Licandro z kolegami z Centrum 
Galileusza zauważyli na zobrazowa
niach otrzymanych za pomocą Telesko
pu Narodowego Gallileo na Wyspach 
Kanaryjskich w dniach 26,9 i 27,9 lip
ca, że wewnętrzna koma zaczęła rap
townie wydłużać się w warkocz. W tym 
czasie kometa nie miała już wyraźnej 
kondensacji centralnej.

A. Filippienko z kolegami obserwo
wał 28 lipca widma komety LINEAR 
za pomocą 3 m teleskopu Shane’a Ob
serwatorium Licka i nie dostrzegł na 
nich ani jednej linii emisyjnej pocho
dzącej od komety —  w porównaniu 
z widmami otrzymanymi 27 czerwca 
i 6 lipca. Nie było nawet śladów zazwy
czaj jasnej linii emisyjnej 388 nm CN.

Obserwowano tylko intensywne, 
odbite widmo słoneczne. M orfolo
giczną osobliwością komety w tym 
dniu była nieobecność zwykle widocz
nej głowy, która zawsze jest jaśniejsza 
od wychodzącego z niej warkocza.

Jedna z ostatnich wizualnych ocen 
jasności całkowitej, wkrótce mającej 
już „umrzeć” komety, była dokonana 
przez: M. Lehki w Czechach (lipiec 
31,85 UT, m l = 7,7m), U. Hesubick 
w Niemczech (sierpień 1,85 UT, m t = 
8,5m), D. Sargent w Australii (sierpień 
2,35 UT, m, = 9,0m).

Za pomocą teleskopu kosmicznego 
Hubble’a i Bardzo Dużego Teleskopu 
VLT Obserwatorium ESA w Chile —  
jak to ogłosili: H. Weaver i R. West 
w imieniu dużej grupy obserwatorów 
—  były uzyskane ostatnie zobrazowa
nia komety LINEAR. Na tych zobra
zowaniach (otrzymanych za pomocą 
HST w sierpniu 5,167-5,396 UT; a za 
pom ocą VLT na górze Paranal —  
w sierpniu 6,978-9,999 UT) jest wi

doczne ponad dziesięć wtórnych frag
mentów rozlatujących się w różne stro
ny. Ponieważ obserwacje wykonano 
w odstępie 1,5 doby, to na zobrazowa
niach VLT brak jest jasnego fragmen
tu, dobrze widocznego na zdjęciach 
HST. Zdjęcia te dobrze demonstrują 
katastrofalny wybuch, jaki zdarzył się 
w jądrze lodowym komety LINEAR, 
kiedy zbliżała się ona do peryhelium. 
Zaś ostatnia obserwacja „ginącej” ko
mety była przeprowadzona za pomocą 
HST w sierpniu 9,976-9,996 UT. Na 
tym ostatnim zdjęciu sfotografowano 
dwa fragmenty: jeden 24 wielkości 
w paśmie R, drugi całkowicie nieak
tywny fragment o średnicy 100 metrów 
i jasności 25,9 wielkości w paśmie R. 
Następnie wszystko, co pozostało po 
kom ecie LINEAR —  zagęszczenie 
pyłu i gazu —  nadal porusza się jesz
cze po orbicie macierzystej w postaci 
roju meteoroidów. Lecz zgęszczenia te 
nie mogą być obserwowane nawet za 
pomocą HST i VLT.

Jaka była przyczyna fizyczna 
rozpadu jądra lodowego 
komety LINEAR?

U wielu komet, w których obserwo
wano rozpad pierwotnego jądra na kil
ka wtórnych jąder, następował on pod 
działaniem sił pływowych. Do nich na
leży, na przykład, kometa Brooksa 2 
(16P) i Shoemaker-Levy 9, które roz
padły się pod działaniem sił pływo
wych ze strony Jowisza, ponieważ obie 
te komety przechodziły przez strefę Ro
che’a dla Jowisza. Kometa Brooksa 2 
rozpadła się na 6 fragmentów w są
siedztwie Jowisza, z których pięć ule
gło wkrótce całkowitej dezintegracji, 
zaś jeden —  fragment A —  wciąż jesz- 
cze zawiera lotne substancje i bywa ob
serwowany do dziś (obserwowano go 
podczas 15 pojawień). Kometa Sho
emaker-Levy 9 rozpadła się pod dzia
łaniem sił pływowych na 23 fragmen
ty, które zostały zniszczone podczas 
zderzenia z Jowiszem w 1994 r.

Przyczyną rozpadu komety LINE
AR jest —  być może —  zderzenie jej 
jądra lodowego z meteoroidem  lub 
z rojem meteoroidów, chociaż prawdo
podobieństwo takiego zdarzenia jest 
skrajnie małe.

Niewątpliwie do rozpadu jądra ko
mety LINEAR przyczynił się wysoki 
poziom aktywności słonecznej —  roz
pad nastąpił w czasie bliskim fazy mak

simum 23 cyklu aktywności Słońca. 
I najprawdopodobniej rozpad jądra 
komety został zainicjowany silnym 
wyrzutem  m aterii koronalnej (tzw. 
transient) 14 lipca 2000 r., który zare
jestrował satelita SOHO. W wyniku od
działywania plazmy korony słonecznej 
na lód kometamy zaszła elektroliza lodu 
zgodnie z mechanizmem zaproponowa
nym przez prof. E. M. Drobyszewskie- 
go z St. Petersburga. W wyniku tej elek
trolizy w warstwach powierzchniowych 
komety LINEAR utworzyła się wybu
chowa mieszanka piorunująca H20 2, 
która eksplodowała podczas kolejnego 
oddziaływania na nią transientu (zaś 
transienty podczas maksimum aktywno
ści Słońca są generowane w jego koro
nie średnio co 3-5 dni).

Nie jest też wykluczone, że wybuch 
zdarzył się z powodu istotnego prze
grzania sięjądra lodowego komety, kie
dy zbliżyła się do Słońca na odległość 
0,76 j. a. Przegrzanie doprowadziło do 
powstania w jądrze lodowym licznych 
mikroszczelin, a następnie do wybu
chowego uwolnienia się gazów z jego 
wnętrza. Analogiczne zjawisko obser
wuje się niekiedy w pobliżu brzegów 
Antarktydy lub w Arktyce w przypad
ku gór lodowych, które mogą czasami 
rozlatywać się z ogłuszającym hukiem 
podczas wybuchu na oczach zdziwio
nych załóg przepływających obok stat
ków.

Znany kometolog Zdenek Sekanina 
z Jet Propulsion Laboratory (USA) 
uważa, iż znaczne niegrawitacyjne siły 
działające na jądro komety LINEAR, 
odkryte przez Marsdena, potwierdzają 
wysuniętą wcześniej przez Sekaninę 
hipotezę, że kometa LINEAR stanowi 
fragment bardziej masywnej komety, 
biegnącej w dalekiej przeszłości po 
takiej samej orbicie i —  być może —  
kilkaset lat temu przechodzącej przez 
peryhelium swojej orbity. A takie po
zostałości mają, zgodnie z Sekaniną, 
tendencję do niespodziewanej dezinte
gracji, jak się to stało z kometą LINE
AR w lipcu-sierpniu 2000 r.

Z rosyjskiego przełożył T. Z. Dworak

Dr Klim I. Czuriumow jest astro
nomem w obserwatorium w Kijo
wie, którego głównym zaintereso
waniem badawczym są komety i 
asteroidy. Planetka nr 2627 nosi 
jego nazwisko.
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Teledetekcja 
satelitarna,
czyli 
Ziemia widziana 
z Kosmosu
Zobrazowania i zdjęcia satelitar

ne Ziemi, które początkowo 
były ubocznym niejako efektem 

rozwoju astronautyki i eksploracji pla
net Układu Słonecznego, służące naj
pierw celom szeroko pojętej meteoro
logii, zyskały sobie należne miejsce 
w poznawaniu środowiska przyrodni
czego dzięki nie tylko lotom załogo
wym, lecz głównie dzięki umieszczeniu 
na orbicie 30 lat temu pierwszego tzw. 
satelity środowiskowego ERTS. Od tej 
pory na orbitach okołoziemskich znala
zło się wiele podobnych satelitów, któ
re przedstawiamy w ramce.

Zdjęcia i zobrazowania satelitarne po
zwoliły zobaczyć Ziemię z Kosmosu jako 
ciało astronomiczne —  jedną z planet 
Układu Słonecznego. Są one niezwykle 
użyteczne w wielu dziedzinach działal

ności człowieka: geologii, geomorfolo
gii, geofizyce, hydrologii, meteorologii, 
rolnictwie i leśnictwie, a także w arche
ologii —  i oczywiście w szeroko rozu
mianej ochronie oraz monitoringu środo
wiska geograficzno-przyrodniczego. Zo
brazow ania satelitarne są  ponadto 
wykorzystywane jako materiał porów
nawczy w słynnej problematyce SETI—  
poszukiwania życia i cywilizacji poza
ziemskich. Okazało się też, iż interpreta
cja zobrazowań Ziemi jest o wiele trud
niejsza niż w przypadku analogicznych 
zdjęć powierzchni innych planet i ich 
księżyców, ze względu na bardzo uroz
maiconą rzeźbę terenu, pokrycie po
wierzchni naszego globu różnorodną ro
ślinnością oraz działalność człowieka.

Spośród rozlicznych zastosowań zobra
zowania satelitarne przyczyniły się rów-

Satelity amerykańskie serii LANDSAT 
(dawniej ERTS, obecnie -  LANDSAT TM)
Satelity francuskie serii SPOT
Satelity rosyjskie (dawniej radzieckie) serii Meteor-Priroda i Kosmos 
Satelita komercyjny IKONOS

Satelity środowiskowe krążą wokół Ziemi na tzw. heliosynchronicznych 
orbitach biegunowych (tzn. płaszczyzna orbity satelity jest niemal prosto
padła do płaszczyzny równika Ziemi), na wysokości kilkuset kilometrów 
(od 200 km dla satelity Kosmos do ponad 900 dla satelity LANDSAT), 
wykonując bądź skanerowe, wielospektralne, (czyli w różnych przedzia
łach widmowych) zobrazowania powierzchni Ziemi, bądź klasyczne zdję
cia fotograficzne (jak w przypadku serii Kosmos) o zdolności rozdzielczej 
od ok. 80 m (LANDSAT) do 1 m (IKONOS).
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Po dopasowaniu danego zobrazowania satelitarnego do mapy obserwo
wanego terenu można określić następujące parametry pyłowych zanie
czyszczeń  przemysłowych, rozprzestrzeniających się w przyziemnych 
warstwach atmosfery:
—  położenie (identyfikacja i lokalizacja) smug dymowych, stożków pro
pagacji lub warstw pyłów;
—  zasięg , kierunek i charakter rozprzestrzeniania się smug dymowych i 
stożków propagacji;
—  kąt rozwarcia stożka propagacji;
—  powierzchnię przesłanianą przez stożek propagacji lub warstwy pyłów;
—  powierzchnię obszaru opadu pyłu na pokrywę śn ieżną (w przypadku 
tzw. zobrazowań zimowych);
—  wyniesienie rozprzestrzeniających się smug dymowych bądź stoż
ków propagacji nad poziom terenu;
—  za leżność zasięgu od kąta rozwarcia stożka propagacji;
—  rejon maksymalnych koncentracji zanieczyszczeń  przemysłowych at
mosfery;
—  stopień zanikania stożka propagacji lub smugi dymowej;
—  względną zawartość (ocenianą ze  zmian fototonu zobrazowania) py
łów w przemysłowych zanieczyszczen iach  powietrza.

nież do rozpoznania stanu środowiska at
mosferycznego będącego pod wpływem 
czynników antropogenicznych. Dymy— 
emitowane do atmosfery przez różne za
kłady przemysłowe, huty, elektrownie 
i elektrociepłownie —  zawierające róż
nego rodzaju pyły i gazy, są doskonale 
widoczne na wielospektralnych zobrazo
waniach i zdjęciach satelitarnych. Radio
metryczne zobrazowania skanerowe oraz 
klasyczne zdjęcia fotograficzne otrzymy
wane z przestrzeni okołoziemskiej mogą 
być interpretowane nie tylko do celów na
ukowych i technicznych, lecz przede 
wszystkim —  mogą stanowić dowody 
rzeczowe w podejmowaniu życiowo waż
nych decyzji w celu ochrony zdrowia lud
ności oraz stanu środowiska przyrodnicze
go, w tym oceny jakości powietrza 
w aglomeracjach miejsko-przemysło- 
wych. Poglądowość takich zdjęć stanowi 
argument nie do odparcia: na zobrazowa
niach satelitarnych o dużej zdolności roz
dzielczej (20-50 m) można identyfikować 
poszczególne emitory odpowiedzialne za 
wysyłanie do atmosfery ładunków pyło
wych (oraz gazowych) zanieczyszczeń 
w postaci pióropuszów dymów monstru
alnej niekiedy wielkości i zasięgu.

Dla celów jakościowej (morfologicz
nej) interpretacji zobrazowań oraz zdjęć 
satelitarnych (tzn. identyfikacji, klasy
fikacji i jakościowej oceny parametrów 
struktur widocznych na tych zobrazowa
niach) są wykorzystywane zarówno 
transparenty, jak i odbitki czarno-białe. 
Możliwe jest też tworzenie kompozycji 
barwnych w kolorach umownych przez 
nałożenie na siebie obrazów uzyskanych 
w różnych kanałach widmowych, sto
sując odpowiednie filtry: zielony, nie
bieski i czerwony.

Znakomita większość interpretacji 
zobrazowań satelitarnych dotyczy struk
tur powierzchniowych i geologicznych. 
W pewnych przypadkach jednak na ob
raz pow ierzchni Ziem i rzu tu ją się 
„obiekty” znajdujące się również w at
mosferze: obłoki, dymy i pyły pocho
dzenia zarówno naturalnego (wybuchy 
wulkanów, burze piaskowe, pożary la
sów), jak i przemysłowego, a także np. 
smugi kondensacyjne pozostawiane 
przez samoloty odrzutowe. W centrum 
uwagi autora znalazły się odwzorowa
ne, w momencie obserwacji, na zobra
zowaniach dymy i pyły przemysłowe.

Doświadczenia zebrane z badań nad 
rozprzestrzenianiem się bądź zalega
niem (w zależności od warunków me

teorologicznych i orograficznych) pyło
wych zanieczyszczeń atmosfery w i
docznych na zobrazowaniach i zdjęciach 
satelitarnych Polski pozwoliły na usys
tematyzowanie oraz uogólnienie postę
powania podczas interpretacji materia
łów kosmicznej teledetekcji Ziemi.

Stosując morfologiczną metodę in
terpretacji można —  posługując się 
w ielospektralnym i zobrazowaniami 
i zdjęciami satelitarnymi —  określić ja 
kościowo, a częściowo również ilościo
wo, parametry smug dymowych i tzw. 
stożków propagacji. Smugą dymową 
nazywa się wąski pióropusz przemysło
wych zanieczyszczeń pyłowych wysy
łanych przez emitor punktowy (poje
dynczy) i rozprzestrzeniających się 
ruchem laminamym (spokojnym). Na
tomiast stożkiem propagacji określa się 
obszar objęty z reguły turbulencyjnym 
(zaburzonym) rozprzestrzenianiem się 
dymów przemysłowych wysyłanych 
najczęściej przez emitor grupowy. W 
przypadku występowania ciszy, czyli 
bezwietrznej pogody, mamy przeważ
nie do czynienia z „rozlewaniem się” 
zanieczyszczeń, tj. z mniej więcej jed
norodnymi warstwami pyłów pochodze
nia przemysłowego.

Wymienione w ramce parametry 
propagacji dymów i pyłów są oceniane 
w zależności od warunków meteorolo
gicznych (głównie prędkości i kierun
ku wiatru), orograficznych, jak również 
od odległości od emitora (komina). 
Oprócz tego na zobrazowaniach sateli
tarnych można określić linie prądu 
w dolnej troposferze oraz skręt wiatru

z wysokością nad poziomem terenu.
Zasięg, kierunek rozprzestrzeniania 

się zanieczyszczeń przemysłowych, 
a także kąt rozwarcia stożka propaga
cji i wielkość przesłanianej przez nie
go powierzchni (jak również wielkość 
powierzchni opadu pyłu na pokrywę 
śnieżną) można wyznaczać wprost na 
zobrazowaniu satelitarnym lub na szki
cu interpretacyjnym (mapie topograficz
nej). Chociaż na zobrazowaniach i zdję
ciach satelitarnych są widoczne tylko 
pyłowe zanieczyszczenia, to nie ulega 
wątpliwości, że w dymach są również 
zawarte gazy, które mogą się rozprze
strzeniać w atmosferze na jeszcze więk
sze odległości —  ponad 100 km.

Jako przykład zamieszczamy (wkł. I) 
złożone zobrazow anie sate litarne, 
w barwach umownych, okolic Krako
wa z satelitów: LANDS AT TM (1992) 
i SPOT (1994). Wyraźnie widoczny jest 
stożek propagacji dymów rozprzestrze
niających się z Kombinatu w Nowej 
Hucie nad zabytkowym, średniowiecz
nym śródmieściem Krakowa, a dalej — 
doliną Wisły przez Bramę Krakowską. 
Powiększony fragment obejmuje Nową 
Hutę i Kraków aż poza Lasek Wolski.

Zobrazowanie opublikowane w ,,Kom
puterowym atlasie województwa krakow
skiego” zostało udostępnione dzięki 
uprzejmości dra inż. Krystiana Pyki.

Profesor Tadeusz Zbigniew Dworak,
Z wykształcenia astronom, pracuje 
w Katedrze Inży nierii i Ochrony Śro
dowiska Krakowskiej Akademii Gór
niczo-Hutniczej.
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Dane nam było 
Słońca zaćmienie... 
w sercu czarnej 
Afryki

21 czerwca 2001 roku, w dniu 
prze-silenia letniego, miało być 
pierwsze w tym Tysiącleciu cał

kowite zaćmienie Słońca. Jego „lądowa” 
część przebiegać miała przez Angolę, 
Zambię, Zimbabwe, Mozambik aż po 
Madagaskar. Wielu polskich pasjonatów 
zaćmień już od 2 lat, od „europejskiego” 
zaćmienia w 1999 roku, przygotowywa
ło się do nowej ekspedycji i spotkania 
z tym przepięknym zjawiskiem, jego ma
gicznym przebiegiem i nastrojem. Przy
gotowywać się też postanowił rząd An
goli. Zdecydował wykorzystać tę okazję 
do szerokiej akcji edukacyjnej i chyba 
złagodzenia nastrojów w kraju trawio
nym od ćwierć wieku wojną domową.

W lutym br. przybyła do Polski mała 
delegacja rządu Republiki Angoli z wi
ceministrem Nauki i Technologii, profe
sorem Pedro Sebastiao Teta na czele. Pro
fesor Pedro Teta kierował w Luandzie 
„Międzyresortowym Komitetem Za
ćmienie Słońca 2001”. On sam edukację 
wyż-szą zdobywał w Rumunii, ale jego 
brat, profesor Janusz Teta, obecnie dzie
kan wydziału technologicznego Uniwer
sytetu Agostinho Neto w Luandzie, 
kształcił się na Politechnice Wrocław
skiej, gdzie zdobył i m agisterium , 
i doktorat. Na to, że w sprawach akcji 
edukacyjnej związanej z zaćmieniem, 
należy udać się po radę i pomoc do Uni
wersytetu w Toruniu, gdzie jest słynne 
polskie Obserwatorium Astronomiczne, 
uwagę obu panom zwrócił polski przed
siębiorca z Bydgoszczy, pan Henryk Mar- 
tenka. Minister Pedro Teta, po przyjeź- 
dzie do Polski, spotkał się z władzami 
samorządowymi i gospodarczymi Pomo
rza i Kujaw, poprosił też o spotkanie z 
Rektorem Uniwersytetu Mikołaja Koper-
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nika. Oczywiście Rektor przywiózł go do 
Piwnic, gdzie przez kilka godzin rozma
wialiśmy nie tylko o ciałach niebieskich 
i zaćmieniu, ale również o szeroko rozu
mianej problematyce edukacji społe
czeństw na różnych etapach rozwoju. 
Konkluzją tych rozmów było zaprosze
nie dwóch astronomów toruńskich do 
Angoli w celu wygłoszenia wykładów na 
specjalnym „zaćmieniowym” sympo
zjum organizowanym dla tamtejszych elit 
naukowych i intelektualnych przez wspo
mniany wyżej Komitet.

Zastanawialiśmy się później w gronie 
paru osób, co można by zaproponować 
kolegom angolskim— jakie wykłady, ja
kie eksperymenty na okres zaćmienia, 
jakie ewentualne formy bardziej długo
falowej współpracy. Nasze rozważania 
ciągle pełne były wątpliwości —  czy to 
warto, czy nasze wysiłki przyniosąjakieś 
rezultaty, czy nie będzie to zmarnowany 
wysiłek i . .. stracone pieniądze na kosz
towną przecież podróż. Wątpliwości po
tęgował brak wystarczającej komunika
cji z organizatorami Sympozjum, wiedza 
o katastrofalnym stanie gospodarki tego 
kraju, o szerzących się chorobach zakaź
nych, o nie zakończonej wojnie domo
wej itp. Wspierała nas na duchu Polska 
Ambasada w Luandzie. 1 jej zdanie było 
chyba najważniejsze w nabraniu przez 
nas, choć ciągle chwiejnego, przekona
nia, że jednak powinniśmy tam pojechać.

Sympozjum planowane początkowo na 
koniec kwietnia zostało przesunięte na 18- 
19 czerwca br., czyli bezpośrednio przed 
zaćmieniem, co zwiększało jego atrakcyj
ność również i dla nas. Dowiedzieliśmy 
się o planowanym w nim udziale astrono
mów francuskich, austriackich, portugal
skich, czeskich, słowackich i innych.
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Anonsował swój przyjazd kosmonauta 
rumuński generał Dimitru D. Prunario 
i przewodniczący Komitetu Pokojowego 
Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej 
Rumuńskiej Akademii Nauk prof. Marius- 
Ioan Piso. Wiedzieliśmy też o udziale ba
daczy kultury ludów afrykańskich i ich 
wierzeń kosmologicznych.

O czym więc mówić na Czarnym Lą
dzie z okazji pierwszego od przeszło 70 
lat całkowitego zaćm ienia Słońca?
O mechanizmie powstawania tego zjawi
ska? O Słońcu i jego naturze? O Układzie 
Planetarnym czy o otaczających nas 
gwiazdach i galaktykach? Na pewno 
chcieliśmy zaprezentować tam nasz ośro
dek, Uniwersytet, miasto, no i Koperni
ka! Radioastronomia widzi (słyszy) inny 
świat niż astronomia promieniowania wi
dzialnego, bo inne są procesy fizyczne, 
które dominują w tych dwóch zakresach 
widmowych i inne techniki odbioru tych 
tak różnych pasm długości fal. Może więc 
przedstawić tam główny zarys problema
tyki badań radiowych Wszechświata i za
ćmienie Słońca na falach radiowych? A 
może przygotować i przeprowadzić eks
peryment radiowy w czasie zaćmienia, 
które wcale nie będzie zaćmieniem cał
kowitym w tym zakresie długości fal?

Dopiero koniec maja, po wymianie 
listów z Ambasadorem Polski w Luan- 
dzie panem Andrzejem Braiterem i na
kłaniających nas do wyjazdu zdaniach 
pana Henryka Martenki, polskiego przed
siębiorcy z Bydgoszczy, utrzymującego 
stosunki handlowe z Angolą, przyniósł 
przełom w naszych rozważaniach. Posta
nowiliśmy jechać. Zaczął się wyścig 
z czasem: rezerwacja lotów i bilety, szcze
pienia, przygotowanie alternatywnych

wykładów, materiałów i sprzętu do ob
serwacji tego zjawiska itd. Uniwersytet 
pożyczył „dewizy” na zakup naszych bi
letów, a panie z Działu Współpracy 
z Zagranicą znalazły stosowne połącze
nia i dokonały ich zakupu. My potulnie 
poddaliśmy się koniecznym szczepie
niom: przeciw żółtej febrze, żółtaczce, 
dyfterytowi i tężcowi oraz przeprowadzi
liśmy konsultacje z Instytutem Chorób 
Tropikalnych w Gdyni, który zaopatrzył 
nas w odpowiednie rady i leki.

A co my sami mamy robić w czasie 
tego niezwykłego zjawiska? Ustaliliśmy, 
że powinniśmy przede wszystkim je prze
żywać, obserwując zmiany w wyglądzie 
i „atmosferze” otoczenia oraz dokumen
tując samo zjawisko, fotografując je. 
W tym celu zaopatrzyliśmy się w odpo
wiednie obiektywy, filtry, aparaty foto
graficzne, filmy i statywy. Ciężkie to 
wszystko było! A do tego ciężaru dodać

jeszcze trzeba całą dokumentację do 
wykładów! Oj, trzeba mieć niezłą tęży
znę fizyczną, aby uprawiać naukę!

* * *

Z Torunia wyjechaliśmy samochodem
0 trzeciej rano, aby być w Warszawie 
przed szóstą. Z Warszawy lecieliśmy 
Sabeną do Brukseli, by ze stolicy Unii 
Europejskiej kontynuować lot do Luan- 
dy. W Brukseli spotkaliśmy się z panem 
Henrykiem Martenką, który cały czas był 
naszym towarzyszem podróży i przewod
nikiem po Angoli —  on sam leciał tam 
już jedenasty raz i dobrymi jego znajo
mymi byli różni angolscy ministrowie
1 gubernatorzy. Trasa wiodła nad Pary
żem, nad okolicami Montpellier, Major
ką, Algierią... Z wysokości jedenastu 
i pół tysiąca metrów rozpoznawaliśmy 
wybrzeże Afryki, Saharę z jej piaskami
i górami. Później, gdzieś nad Nigerią
i Kamerunem, wpadliśmy w tropikalną 
burzę, której czarne chmury kłębiły się 
nawet powyżej naszego samolotu. Nad 
Gabonem lecieliśmy w pobliżu wybrzeża 
Zatoki Gwinejskiej i Oceanu Atlantyckie
go. Zapadał zmrok. Bardzo szybko zrobi
ło się ciemno. Na niebie widzieliśmy 
gwiazdy i staraliśmy się rozpoznać gwiaz
dozbiory południowego nieba, a w dole 
świeciły światła licznych platform wydo
bywczych ropy naftowej. Nie spodziewa
liśmy się, że jest ich tak dużo. Ta scene
ria towarzyszyła nam aż do lądowania w 
Luandzie. Na naszych zegarkach była już 
godzina 20.30, ale w miejscowym cza
sie było to o godzinę wcześniej —- taki 
sam czas, jak w Europie mają Brytyjczy
cy Ale tu jesteśmy w środku zimy. Zimy 
tropikalnej. Na płycie lotniska tempera
tura była ok. 30 stopni Celsjusza.
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Na lotnisku czekał na nas Ambasador 
RP Pan Andrzej Braiter w towarzystwie 
przedstawicieli agencji turystycznej 
„Golden Africa”, która organizowała 
pobyt w Angoli gości „zaćmieniowych”, 
i ... w towarzystwie ochrony. Po zainsta
lowaniu się w pobliskim 3-gwiazdko- 
wym hotelu Forum, Ambasador zaprosił 
nas na krótką przejażdżkę po Luandzie 
i późną kolację na półwyspie zamykają
cym od strony oceanu zatokę, nad którą 
zlokalizowana jest stolica Angoli. W ka
wiarnianym ogródku na skraju pięknej 
plaży, w towarzystwie prof. J. Tety, 
mówiącego pięknie po polsku brata mi
nistra, który nas zaprosił, jedliśmy sma
żone ośmiornice, krewetki i inne owoce 
morza i popijaliśmy lokalne trunki, słu
chając pilnie rad na temat tego, na co po
winniśmy zwracać uwagę, czego się wy
strzegać, czego nie robić itp. W Angoli 
bowiem w dalszym ciągu trwa wojna 
domowa. Można się spodziewać ataków 
terrorystycznych, pospolitego bandyty
zmu, min w buszu w pobliżu dróg itp. 
Dowiedzieliśmy się, że tu, w tym lokalu, 
naszego bezpieczeństwa strzegą: ochro
niarz przydzielony nam przez tutejsze 
MSW, ochroniarz z Ambasady Polskiej 
i ochroniarz tego lokalu. Na następny 
dzień przewidziano dla nas około połu
dnia lot z Luandy do Sumbe, stolicy pro
wincji Kwanta Su, w samym środku pasa 
zaćmienia całkowitego, gdzie będzie się 
odbywało sympozjum i gdzie staniemy 
się świadkami tego pięknego zjawiska.

Po kojącym śnie na wygodnym łóżku 
w klimatyzowanym apartamencie i ho
telowym śniadaniu typu „szwedzkiego 
stołu” zdecydowaliśmy się na krótki spa
cer do odległego o paręset metrów uni
wersytetu. Czujny ochroniarz natych
miast do nas dołączył i nie odstępował 
nawet o krok. Uchronił nas przed natar
czywością ulicznych sprzedawców prze
różnych dóbr i żebraków w różnym wie
ku. W jego towarzystwie odwiedziliśmy 
biura Międzyresortowej Komisji Zaćmie
nie 2001. Widzieliśmy tam duże ilości 
druków, plakatów różnego formatu i bro
szurek informacyjnych, wyjaśniających 
zjawisko zaćmienia i sposób jego obser
wacji, przygotowanych do wysyłki do 
różnych prowincji. Próbowaliśmy też 
wysłać list elektroniczny do Polski — 
niestety, bezskutecznie. Po powrocie do 
hotelu zastaliśmy już czekających na nas 
opiekunów (2 godziny przed zapowie
dzianym terminem), którzy mieli za za
danie zawieźć nas na lotnisko, skąd mie

liśmy się udać do Sumbe, miejsca Sym
pozjum i naszych obserwacji zaćmienia.

Lecieliśmy małym samolotem z nige- 
ryjską załogą. Mógł on zabrać 6 pasaże
rów, ale lecieliśmy w gronie 4 osób. Gdy 
wsiadaliśmy do samolotu, siedział tam 
już jeden pasażer, Angolczyk. Później 
okazało się, że jest to wicegubemator pro
wincji Kwanza Sul, do której lecieliśmy, 
pułkow nik artylerii w ykształcony 
w ZSRR. Gubernatorem tej prowincji jest 
inny wojskowy, generał, który szlify żoł
nierskie też zdobywał w podmoskiew
skiej akademii. Podobnie jest w innych 
prowincjach. Dzięki naszemu towarzy
szowi podróży usłyszeliśmy w ciągu go
dzinnego lotu wiele ciekawych informa
cji o rozciągających się pod nami terenach 
i odbyliśmy niski lot nad Sumbe i jego 
piękną plażą. On też sprawił, że po przy
locie oczekiwaliśmy na załatwienie for
malności lotniskowych i organizację na
szego dalszego transportu w wygodnym 
i klimatyzowanym salonie dla VIP- 
-ów. Dalsza nasza podróż odbywała się 
w konwoju samochodów, który otwierał 
i zamykał oddział uzbrojonych żołnierzy. 
Nasze zdziwienie i niepokój wzbudził 
fakt, że miasto Sumbe leżało na południe 
od drogi z lotniska, a my jechaliśmy 
gdzieś w nieznane, na północ. Droga, 
choć asfaltowa, prowadziła wśród afry
kańskiego buszu, przed którym byliśmy 
poprzedniego dnia ostrzegani. Od czasu 
do czasu mijaliśmy siedliska ludzkie: sza
łasy lub tylko zadaszenia zbudowane 
z podręcznych materiałów i na terenie, 
który bardziej przypominał wysypisko 
śmieci niż podwórka domostw wiejskich.

Po 20 minutach sprawa się wyjaśniła. 
Dojechaliśmy do ośrodka Narodowego

Instytutu Przemysłu Naftowego, miejsca 
zakwaterowania i kształcenia przyszłych 
techników przemysłu wydobywczego 
ropy naftowej. To prawdziwe miastecz
ko składało się z kilkudziesięciu obiek
tów mieszczących sale dydaktyczne 
i sypialnie dla studentów, mieszkania dla 
kadry, zaplecze techniczne z własną elek
trownią i wodociągami, ambulatorium, 
stołówkę w stylu amerykańskim i wiel
ką salę konferencyjną na ok. 300 osób 
oraz boisko sportowe. Wszystko ładnie 
wkomponowane w bujną zieleń, ogro
dzone i strzeżone przez wojsko. Nasze 
pokoje noclegowe były obszerne, czy
ściutkie, klimatyzowane. Nawet nie po
trzebowaliśmy zamykać ich na klucz.

To tu odbywało się dwudniowe sym
pozjum, na które zostaliśmy zaproszeni. 
Zastaliśmy na miejscu ekipy astronomów 
z Francji, Austrii, Portugalii, Czech, Sło
wacji, Rumunii. Później przybyli też Włosi 
i Belgowie. Wielka sala konferencyjna 
była wypełniona audytorium składającym 
się z tutejszej elity intelektualnej —  był 
minister edukacji i profesorowie uniwer
sytetu z rektorem, nauczyciele —  delega
ci z różnych prowincji i wybrana młodzież 
Instytutu goszczącego „zaćmieniowych” 
gości. Podziwialiśmy biskupa diecezji 
Sumbe, który uczestniczył we wszystkich 
sesjach sympozjum i wszystko pilnie no
tował. Salę wyposażono w rzutnik kom
puterowy, magnetowid do projekcji i rzut
nik pisma. Wykłady prowadzone były po 
angielsku lub francusku i tłumaczone na 
portugalski, któryjest językiem oficjalnym 
w Angoli.

Konferencja została otworzona przez 
Ministra Edukacji i Kultury, dr Antonio 
Buritu da Silva, a po 2 dniach zamknięta
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przez gubernatora prowincji Kuanza Sul, 
generała Higino Lopes Cameiro. Pierw
szy dzień obrad zdominowany był przez 
referaty mówiące o istocie zjawiska za
ćmienia i pożytkach astronomicznych 
wynikających z jego obserwacji. Astro
nomowie z Francji, Czech, Słowacji i Au
strii mówili o obserwacjach zaćmień 
ostatniego dziesięciolecia. Dr Serge Kou- 
tchny z Instytutu A strofizycznego 
w Paryżu przedstawił 2 interesujące fil
my: jeden z zaćmienia z roku 1991 prze
chodzącego przez obserwatorium Mua 
Kea na Hawajach, a drugi z ostatniego 
zaćmienia 1999 roku, zrobiony przez j ego 
ekspedycję zaćmieniową w Iranie. Pra
cownicy Uniwersytetu Agostinho Neto 
w Luandzie, Jaime Vilanga i Katia Prata, 
w referacie, Angola, um milenio de ec
lipses” zrobili przegląd byłych i przy
szłych zaćmień Słońca w Angoli w la
tach 1500-2500. Ciekawymi były też 
referaty S. Koutchny’ego „Od astrologii 
do nowoczesnej astronomii” i dr Conce- 
icao Legota z Paryża „ O afrykańskiej 
astronomii i koncepcjach kosmogonicz- 
nych”. W drugim dniu obrad zabierali 
głos przedstawiciele Czech, Rumunii, 
Austrii, Francji, Portugalii i Polski. Cie
kawe były referaty o obserwacjach za
ćmień w przestrzeni kosmicznej dr Jean 
Pierre’a Delaboudiniere’a, z Instytutu 
Astrofizyki Kosmicznej w Orsay, gene
rała Dumitru Dorin Prunario, kosmonau
ty rumuńskiego o jego locie w Kosmos 
i międzynarodowej współpracy w bada
niach Kosmosu, dr Benharda Aringera 
z Instytutu Astronomicznego w Wiedniu
o powstawaniu gwiazd i galaktyk. My 
przedstawiliśmy referaty o astronomii na

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i o 
współczesnym Wszechświecie (A.W.) 
oraz o zaćmieniu Słońca w zakresie fal 
radiowych, X i gamma (A.K.). Po każ
dej sesji referatowej była ożywiona dys
kusja, a między sesjami przerwa na kawę 
i ciasteczka. Sala zawsze była po brzegi 
napełniona słuchaczami, a niektórzy 
z nich, jeszcze długo po referatach, pod
chodzili do wykładowców, zadawali im 
pytania i prosili o wyjaśnienia.

Po sympozjum pozostał dzień do za
ćmienia. Poszczególne ekipy miały czas 
na dopieszczenie swoich instalacji obser
wacyjnych, wzajemną wymianę do
świadczeń obserwacyjnych i zaprzyjaź
nienie się. N ajbardziej imponująco 
wyglądało stanowisko obserwacyjne 
Francuzów. Stanowiska Czechów i Sło
waków leżały obok siebie, ale odgrodzo
ne sznurkiem i każde z narodową flagą

na postawionym z tej okazji maszcie. My 
wyposażeni byliśmy w aparaty fotogra
ficzne z długoogniskowymi obiektywa
mi i kamerę wideo. Na czas zaćmienia 
postanowiliśmy zająć stanowiska na bo
isku sportowym, leżącym na północnym 
skraju campusu, obok braci Słowaków i 
Czechów, z którymi bardzo się zaprzy
jaźniliśmy.

Pierwsze całkowite zaćmienie Słoń
ca w tym Tysiącleciu rozpoczęło się 
w czwartek 21 czerwca o godzinie 10 mi
nut 35 i 55 sekund czasu uniwersalnego 
(UT) na powierzchni Oceanu Atlantyc
kiego, około 400 km na wschód od Uru
gwaju. Cień Księżyca miał wtedy śred
nicę 127 km, a zaćmienie trwało tam 2 
minuty i 6 sekund. Przez następne półto
rej godziny cień pędził przez Atlantyk 
z szybkością ok. 0,5 km/s w kierunku za
chodnich wybrzeży Afryki, stając się 
coraz większym. O godzinie 12 minut 03
i 41 sekund cień Księżyca osiągnął naj
większy rozmiar ok. 200 km i zaćmienie 
trwało najdłużej, 4 minuty i 56 sekund. 
Księżyc znajdował się wtedy najbliżej Zie
mi, środek jego cienia padał na oceanie, 
około 1100 km od wybrzeży Afryki.

Na wybrzeżach Angoli zaćmienie roz
poczęło się o 12.36 UT (13.36 czasu lo
kalnego) i trwało o 20 sekund krócej niż 
w momencie największego zbliżenia 
Księżyca do Ziemi. Prędkość przesuwa
nia się cienia następnie rosła, a jego roz
miar malał i powoli skręcał na południo
wy wschód. Przechodził nad Namibią, 
Zambiąijej stolicą Lusaką (gdzie zaćmie
nie trwało 3 minuty i 14 sekund), Zimba
bwe i Mozambikiem. O 13.20 UT za
ćmienie dotarło do Oceanu Indyjskiego. 
Tu cień biegł już z szybkością 1,7 km/s

Przygotowania astronomów austriackich, włoskich i rumuńskich do obserwacji za
ćmienia. W środku, w koszulce z rysunkiem na plecach i w czapeczce, kosmonauta 
rumuński generał Prunerio.
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i po 8 minutach dotarł do Madagaskaru, 
gdzie zaćmienie trwało 2 minuty i 25 se
kund. Po przejściu przez tę wyspę, o go
dzinie 13 minut 31 i 33 sekundy UT, na 
wodach okalającego ją  Oceanu Indyjskie
go cień Księżyca zniknął z powierzchni 
Ziemi. Zakończyło się zaćmienie, które 
trwało 2 godziny i 54 minuty. W tym cza
sie cień Księżyca przebiegł 12 tys. km 
i obejmował swym zasięgiem 0,3 procent 
powierzchni Ziemi.

W dzień zaćmienia wszyscy chodzi
liśmy bardzo skoncentrowani. Studenci 
goszczącego nas Instytutu mieli dzień 
wolny od nauki i z zainteresowaniem 
przyglądali się „czarom” wyczynianym 
przez astronomów nad ich aparaturą. 
Z uwagą obserwowali później (przez pol
skie okulary!) przebieg samego zjawiska 
i rozradowani, radosnym tańcem i śpie
wem powitali pojawienie się na nowo 
blasku światła słonecznego.

Na długo przed początkiem zaćmie
nia byliśmy na swoich stanowiskach ob
serwacyjnych. Nieopodal stał w pełnym 
uzbrojeniu żołnierz. Sylwetki wielu żoł
nierzy widzieliśmy na okalających nasz 
teren wzniesieniach. To wszystko dla 
naszego bezpieczeństwa i bezpieczeń
stwa prezydenta republiki Angoli, który 
wraz z innymi dostojnikami państwowy
mi, z tego campusu miał też obserwować 
zaćmienie. „Naszemu” żołnierzowi da
liśmy okulary (oczywiście polskie, do
starczone do Angoli przez firmę pana 
Martenki) do swobodnego patrzenia na 
Słońce, aby razem z innymi mógł uczest
niczyć w tym wspaniałym spektaklu 
przyrody. Pogoda nie była najlepsza. 
W noce poprzedzające zaćmienie mieli
śmy trudności w rozpoznawaniu gwiaz

dozbiorów południo
wego nieba, bo widocz
ność była bardzo kiep
ska i wędrowały po 
niebie chmury. W cią
gu dnia chmury zwykle 
rozpraszały się przed 
południem  i Słońce 
pięknie świeciło wyso
ko nad horyzontem.
W dzień zaćmienia noc
ne chmury i poranne za- 
mglenia rozeszły się 
wprawdzie już około 
10.30, ale uważny ob
serwator mógł dostrzec 
wokół Słońca delikatną „lisią czapę”. 
Znak to niewątpliwy, że atmosfera zawie
ra dużo pary wodnej, na cząsteczkach 
której rozprasza się promieniowanie sło
neczne. Jak to wpłynie na słabą poświatę 
korony słonecznej, czy nie popsuje nam 
niezwykłego widowiska?

O godzinie 13.36 czasu lokalnego za
częło Słońca ubywać. To wprost nie
prawdopodobne —  punktualnie zaczę
ło się coś, co dużo wcześniej zostało 
zapowiedziane! A więc jest zaćmienie! 
Słyszeliśmy głosy zdziwienia i zarazem 
satysfakcji wśród otaczającej nas mło
dzieży. My sami zaczęliśmy fotografo
wać kolejne fazy zjawiska, narzekając 
na niewygodną pozycję obserwatora, na 
małą stabilność statywu, na trudności 
utrzymania obrazu Słońca w polu wi
dzenia aparatu itp. A wokół zmniejsza
ło się oświetlenie. Rosła jakby groza sy- 
tuacji. Ptaki zaczynały  okazyw ać 
zaniepokojenie. Nasz żołnierz też stą
pał z nogi na nogę i „wiercił” się nie
spokojnie. Młodzież ogarnęła wielka po

waga i skupienie. Wyraźnie była zafa
scynowana tym wszystkim, co się wo
kół niej działo: zmienione, jakby coraz 
bardziej srebrzyste oświetlenie, coraz 
niższa temperatura, zapracowani astro
nomowie skoncentrowani na przedziw
nym „tańcu” wokół swej aparatury, gło
śno odmierzany czas... Aż tu nagle 
piękny błysk, jak odblask światła na bry
lantowym oczku pierścionka! To począ
tek drugiego kontaktu, początek fazy 
całkowitej zaćmienia i prawie natych
miast ukazuje się piękna, symetryczna 
świecąca otoczka. To korona słonecz
na, którą tak pragnęliśmy ujrzeć. Nawet 
gołym okiem widać było przebiegające 
przez nią pomarańczowe protuberancje. 
Lornetka pozwalała jeszcze lepiej je 
dojrzeć, podziwiać kolorystykę i różno
rodność. Ale my nie mieliśmy dużo cza
su na podziwianie, musieliśmy przecież 
obsługiwać nasze aparaty, fotografować 
i starać się obserwować otoczenie, za
chowanie zwierząt i ludzi. A co widać 
na niebie? Czy są gwiazdy? Wiedzieli
śmy, że powinniśmy zobaczyć łatwo 
Wenus najbardziej na południowy za
chód od Słońca. A bliżej naszej dzien
nej gwiazdy również Jowisza, Saturna, 
Merkurego i może Aldebarana i Betel- 
geuse. Trochę niżej nad horyzontem
i bardziej na wschód powinien ukazać 
się nam Syriusz. Nasze zdziwienie 
wzbudziła odkryta nagle jasna gwiazda 
leżąca w kierunku na lewo od Słońca. 
Cóż to jest? A no właśnie, to była We
nus, a po lewej naszej ręce, gdy patrzy
liśmy na Słońce, był zachód, bo prze
cież byliśmy na południowej półkuli! 
Sami się przekonaliśmy o tym, jak ła
two się pomylić w stronach świata na 
nowym dla nas terytorium południowej 
półkuli. Nad horyzontem panowała 
mgła i nie dostrzegliśmy ani Syriusza,

Wielkie bilbordy informujące o zaćmieniu byty często obecne w pejzażu miast. Tu 
plakat na wyjściu z lotniska w Sumbe.
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Procjona, Rigla, Betelgeuse, ani nawet 
Aldebarana leżącego między zidentyfi
kowanymi przez nas planetami. Bardzo 
szybko minął czas zaćmienia całkowite
go, stanowczo za szybko się ono skoń
czyło! Znowu błysk pereł Bailly’ego, 
korona gaśnie, tak jakby ktoś ją  „wyłą
czył”. Jeszcze przez jakiś czas utrzymu
je się biała szarość, by powoli się rozpra
szać i przybierać barwę ciepłego 
oświetlenia słonecznego. Młodzież bije 
brawa, śpiewa, tańczy. Zbiorowo i indy
widualnie. Nasz przyjaciel, astronom 
z Tatrzańskiej Łomnicy, Lubomir Klocok 
chwycił za przywieziony ze Słowacj i flet 
i też odegrał swój hymn zwycięstwa i ra
dości. Wszyscy się radowali. Astronomo
wie, już trochę odprężeni, dalej dogląda
li swych instrumentów. W tej atmosferze 
ogólnej fiesty przybył do nas prezydent 
Republiki Angoli Jose Eduardo dos San
tos, w towarzystwie członków rządu i na
szej Pani Ambasadorawej. Wymienili
śmy z nim kilka słów, podziękowaliśmy 
za gościnę i pogratulowaliśmy idei sym
pozjum, dobrej jego organizacji i wy
korzystania zaćmienia Słońca do tak sze
rokiej akcji edukacyjnej. On sam 
obserwował zaćmienie nieopodal, w na
szym campusie, przy pomocy polskich 
okularów i chwalił ich jakość. Dzięko
wał też nam za przybycie i gotowość do 
dalszej współpracy w przyszłości. Ten 
niezwykły dzień zakończył się miłym 
przyjęciem w ogrodach gubernatora 
w Sumbe, przy obfitości jadła wszela
kiego, muzyki i tańców. Szybko zapo
mnieliśmy, że gospodarza nie było w pa
łacu w oznaczonym w zaproszeniu 
czasie i musieliśmy prawie 2 godziny 
czekać na niego przed bramą. Był to

wspaniały, pełen bogatych wrażeń, 
dzień. Jego szczególny charakter był tak
że, dla jednego z nas, prezentem uro
dzinowym, zafundowanym przez Natu
rę i organizatorów konferencji.

Byliśmyjednązpierwszychgrup, któ
re następnego już dnia odjeżdżały do Lu- 
andy. Na lotnisku w Sumbe miłym zasko
czeniem było dla nas spotkanie Polaków, 
którzy tu, w pobliżu polskiej misji kato
lickiej, obserwowali zaćmienie. Byli to 
studenci Politechniki Poznańskiej, Prze
mysław Guziński, Michał Mierzejewski 
i Tomek Sołtysik, dzięki wsparciu „Gazety 
Poznańskiej” i kilku przyjaciół w Polsce 
i Angoli mogli zrealizować swe ambitne 
marzenie. Tak byli zafascynowani zaćmie
niem Słońca w roku 1999, które obserwo
wali na Węgrzech, że postanowili zrobić 
wszystko, aby wędrować po świecie za 
następnymi zaćmieniami. Podziwialiśmy 
ich odwagę i samozaparcie, aby samo
dzielnie podróżować po Angoli. Jako

wyraz naszego uznania publikujemy wła
śnie ich zdjęcia zaćmienia w Angoli, a nie 
nasze. Pełna dokumentacja fotograficzna 
ich podróży znajduje się na ich stronie in
ternetowej ,pguzin.civ.pl/angola

W Luandzie znowu bylibyśmy w bar
dzo trudnej sytuacji, gdyby nie pomoc 
i opieka polskiej ambasady i osobiście 
ambasadora Andrzeja Braitera i jego mał
żonki. Dziękujemy im bardzo serdecz
nie i obiecujemy życzliwie o nich my
śleć, zwłaszcza teraz w sierpniu, gdy 
spadają z nieba „gwiazdy” i spełniają 
ludzkie życzenia.

Prof. Andrzej Kus jest specjalistą 
te dziedzinie radioastronomii i dy
rektorem  Centrum A stronom ii 
UMK, a drugi współautor je s t  
astrofizykiem, kierownikiem Kate
dry Astronomii i Astrofizyki tego 
Centrum.
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INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA

Prenumerata na rok 2001 (6 zeszytów) kosztuje 36 zł (zagraniczna 50 zł). 
Cena pojedynczego zeszytu 7,50 zł. Wpłaty prosimy kierować na konto:

Polskie Towarzystwo Astronomiczne 
BIG Bank Gdański S.A. o/Toruń 

Nr 11601612-6347-132

Wszelkich informacji o prenumeracie i zakupie numerów archiwalnych 
„Postępów Astronomii” i „Uranii-PA” udziela:

Karolina Wojtkowska 
Centrum Astronomii UMK  

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

E-mail: urania@astri.uni.torun.pl 
tel/fax (0-56) 611 30 14 / 611 30 08

Radość młodzieży Instytutu Naftowego z pojawienia się na nowo blasku Słońca.
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rozmaitości

Marsjańs
W  ostatnich tygodniach znów uważnie 
cie, bowiem jej blask upiększał ciepłe 
zbiegła się niemal z dniem równonocy 
kuli rozpoczęła się wiosna. Rosnące 
szarów wyzwala na powierzchni Man 
nad trzech lat obserwuje sonda Mars (

ka odwilż
j przyglądaliśmy się Czerwonej Plane- 
letnie wieczory. Czerwcowa opozycja 
na Marsie na jego południowej pół- 
nasłonecznienie podbiegunowych ob- 
sa efektowne zmiany, które już od po- 
'Jlobcil Surveyor (M GS).

1. To zdjęcie uzyskano 8 czerw
ca br. Ukazuje ono obszar o rozmia
rach 3 na 22 km i współrzędnych 
areoerafic7nvch 1 S S ° W
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Na zboczach i u podstaw oszronio
nych wydm pojawiają się już cha
rakterystyczne ciemne kropki. Choć 
to tylko efekt sublimacji lodu (zmro
żonej pary wodnej i dwutlenku wę
gla), daje niezwykle sugestywne 
wrażenie tak jakby po długiej 
marsjańskiej zimie budziła się 
do życia roślinność.
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2. (idy latem 1998 r. po raz pierw
szy zaobserwowano ślady sublima- 
cji, wydawało się, że proces ten 
może przebiegać nawet wybucho
wo: czarne kropki przypominały 
kratery z promieniście rozchodzący
mi się śladami eksplozji. Prezento
wane zdjęcie (23 lipca 1998; 77°N, 
2 7 I °W )  świadczy jednak zda
niem specjalistów o tym, że 
za roznoszenie wyłaniającego się 
spod szronu ciemnego materiału 
(głównie pyłu) odpowiedzialny jest 
wiatr.

3. A tak zaczynała się wiosna na pół
nocnej półkuli Marsa (22 lipca 2000, 
obszar o rozmiarach 2,3 na 7,7 km 
i współrzędnych 78°N, 107°W).
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UKŁADY PLANETARNE WOKÓŁ GWIAZD
Katalog znanych układów planetarnych zawierających planety o masach poniżej 13 mas Jowisza. Na podstawie Extrasolar Planet 

Encyclopedia —  http://www.obspm.fr/planets (Jean Schneider, Observatoire de Paris) oraz Masses and Orbital Characteristics o f  Extra
solar Planets http://exoplanets.org/index.html (Geoff Marcy U.C. Berkeley and San Francisco State University I inni).

LP Gwiazda Odległość Typ
widmowy

Jasność
V

Amplituda 
prędkości 
radialnej 
K w m/s

Masa 
Msini 

w masach 
Jowisza (J) 

lub (Z) Ziemi

Półoś 
wielka 
a (AU)

Okres 
w (d) dniach 
lub (I) latach

Ekscen-
tryczność

e

UKŁADY PLANETARNE WOKÓŁ GWIAZD
1 HD 83443 43,54 pc KO V 8,23 57

14
0,35 J 
0,16 J

0,038
0,174

2,9861 (d) 
29,83 (d)

0,08
0,42

2 HD 16141 35,9 pc G5 IV 6,78 10,8 0,215 J 0,35 75,82 (d) 0,28
3 HD168746 43,12 pc G5 7,95 28 0,24 J 0,066 6,409 (d) 0,

4 HD 46375 33,4 pc K1 IV 7,94 35,2 0,249 J 0,041 3,024 (d) 0,

5 HD108147 38,57 pc F8/G0V 6,99 37 0,34 J 0,098 10.881(d) 0,558
6 HD 75289 28,94 pc G0V 6,35 54 0,42 J 0,046 3,51 (d) 0,054
7 51 Peg 15,36 pc G2IVa 5,49 55,2 0,47 J 0,05 4.2293(d) 0,0
8 B D -10  3166 — G4 V 10,0 60,6 0,48 J 0,046 3,487 (d) 0 ,

9 HD 6434 40,32 pc G3V 7,72 37 0,48 J 0,15 22,09 (d) 0,30
10 HD187123 49,92 pc G5 7,79 72 0,52 J 0,042 3,097 (d) 0,03
11 HD209458 47 pc G0V 7,65 82 0,69 J 0,045 3.5247(d) 0,0
12 v  And 13,47 pc F8V 4,63 70,2

58
70,4

0,71 J 
2,11 J 
4,61 J

0,059
0,83
2,50

4,6170 (d) 
241,2 (d) 

1266,6 (d)

0,034
0,18
0,41

13 HD192263 19,9 pc K2V 8,1 68,2 0,76 J 0,15 23,87 (d) 0,03
14 47 UMa 14,08pc G0V 5,03 11,1

49,3
0,76(J)
2,54(J)

3,73
2,09

2594(d)
1089(d)

0,1
0,06

15 e Eridani 3 pc K2V 3,73 19 0,86 J 3,3 2502,1 (d) 0,608
16 HD 38529 42 pc G4 5,94 53,6 0,81 J 0,1293 14,41 (d) 0,280
17 HD179949 27 pc F8V 6,254 112 0,84 J 0,045 3,093 (d) 0,05
18 55 Cne 12,53 pc G8V 5,95 75,8 0,84 J 

> 5 J ?
0,11 

> 4
14,648 (d) 

> 8 (I) ?
0,051

19 HD 82943 27,46 pc GO 6,54 34
46

0,88 J 
1,63 J

0,73
1,16

221,6 
444,6 (d)

0,54
0,41

20 HD121504 44,37 pc G2V 7,54 45 0,89 J 0,32 64,6 (d) 0,13
21 HD 37124 33 pc G4IV—V 7,68 48 1,04 J 0,585 155 (d) 0,19
22 HD130322 30 pc KOIII 8,04, 115 1,08 J 0,088 10,724 (d) 0,048
23 p CrB 17,43 pc G0Va 5,4 61,3 1,1 J 0,23 39,645 (d) 0,028
24 HD 52265 28 pc GO V 6,30 45,4 1,13 J 0,49 118,96 (d) 0,29
25 HD177830 59 pc KO 7,175 34 1,28 J 1,00 391 (d) 0,43
26 HD217107 19,72 pc G8 IV 6,16 139,7 1,28 J 0,07 7,11 (d) 0,14
27 HD210277 21,29 pc GO 6,63 39,1 1,28 J 1,097 437 (d) 0,45
28 HD 27442 18,1 pc K2IVa 4,442 34 1,43 J 1,18 1,16 (I) 0,02
29 16 CygB 21,62 pc G1,5Vb 6,2 50 1,5 J 1,70 804 (d) 0,67
30 HD 74156 64,56 pc GO 7,61 108

121
1,56 J 

>7,5 J
0,276
4,47

51,61 (d) 
2300,0 (d)

0,649
0,395

31 HD134987 25 pc G5V 6,45 50,2 1,58 J 0,78 260 (d) 0,25
32 HD160691 15,2 pc G3IV—V 5,15 54 1,97 J 1,65 743 (d) 0,62
33 HD 19994 22,38 pc F8V 5,07 42 2,0 J 1,3 454 (d) 0,2
34 Gliese 876 4,70 pc M4V 10,17 210

81
1,98 J 
0,56 J

0,21
0,13

61,02 (d) 
30,1 (d)

0,27
0,12

35 HD 92788 32,32 pc G5 7,31 113 3,8 J 0,94 340 (d) 0,36
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36 HD 8574 44,15 pc F8 7,12 76 2,23 J 0,76 228,8 (d) 0,40

37 /H or -15,5 pc GOVpec, 5,4________80______ 2,26 J 0,925 320.1 (d) 0,161

38 HD 12661 37 pc KO 7,44 89,1 2,83 J 0,789 264,5 (d) 0,33

39 HD169830 36,32 pc F8V 5,90 83_______ 2,96 J 0,823 230,4 (d) 0,34

4 0 14 Her 18,15 pc K0V 6,67 70,4 3,3 J 2,5 1619(d) 0,3537

41 HD 1237 17,62 pc G6V 6,59 164 3,31 J 0,49 133.82(d) 0,505

42 HD 80606 58,38 pc G5 9,06 414_______ 3,41 J 0,439 111.78(d) 0,927

4 3 HD 195019 37,36 pc G3 IV— V 6,91 271_________3,43 J 0 ,1 4 ____ 18,3 (d) 0,05

44 HD 213240 40,75 pc G4IV 6,81_______ 91______ 3,7 J 1,60 759(d) 0,31

45 GI86 10,91 pc K1V 6,17 379 4J________0,11 15,78 (d) 0,046

46 t Boo 15,60 pc F6IV 4,5 474 3,87 J 0,0462 3.3128(d) 0,018

47 HD 50554 31,03 pc F8______ 6,84 95 4,9 J 2,38 1279.0 (d) 0,42

48 HD 190228 62,11 pc G5IV 7,30 96 4,99 J 2,31 1127(d)_____ 043^

49 HD 168443 37,88 pc G5 6,92 470 7,2 J 0,29 57.9(d) 0,54
289 17,1 J 2,87 5,85 (y) 0,2

50 HD 222582 42 pc G5 7,70 179,6 5,4 J 1,35 576 (d) 0,71

51 HD 28185 39,56 pc G5 7,80 168 5,6 J 1,0 385 (d) 0,06

52 HD 178911 46,73 pc G5 7.97 343 6,47 J 0,326 71,50 (d) 0,145

53 HD 10697 30 pc G5IV 6,292 114 6,59 J 2,0 1083 (d) 0,12

54 70 Vir 18,11 pc G4V 5,0 316,2 6,6 J 0,43 116,6 (d) 0,4

55 HD 106252 37,44 pc GO 7,41 139 6,81 J 2,61 1500.0(d) 0,54

56 HD 89744 40 pc F7 V 5,74 257 7,2 J 0,88 256 (d) 0,7

57 HD141937 33,46 pc G2/G3V 7,25 247 9,7 J 1,49 658,8 (d) 0,40

58 HD114762 40,57 pc F9V 7,3 615 11, J 0,3 84,03 (d) 0,334

UKŁADY PLANETARNE WOKÓŁ PULSARÓW

59 PSR 1257+12- 300 pc Pulsar 0,015 Z 0,19 
3,4 Z 0,36 
2,8 Z 0,47 

-100 Z -4 0

25,34 (d) 
66,54 (d) 
98,22 (d) 

-170 (I)

0,0
0,0182
0,0264

60 PSR B1620-26 3,8 kpc Pulsar 1,2-6,7 J10 -64 61,8-389(1)0-0,5

UKŁADY PLANETARNE WYMAGAJĄCE POTWIERDZENIA

61 W 3 (OH) 3 kpc 08 star ? 10-4 ?Z 2,000?

62 HR7875 25 pc F8V 5,12 0,69 J 42,5 (d) 0,429

63 Geminga Pulsar

64 PSR 0329+54 Pulsar

65 PSR 1828-11 3,6 kpc Pulsar 3 Z 
12 Z 
8 Z

0,93
1,32
2,1

0,68 (I) 
1,35 (I) 
2,71 (I)

66 Q0957+561 2,4Gpc Kwazar kilka Z

67 Lal, 21185 2 pc M2 7 0,9 J 
1,6

5,8 (I) 
30 ? (I)

68 CM Dra 14,7 pc M4,5/M4,5 12,9

69 a Tau 20-25 pc K5III 0,86 11 J 1,3-1,4 653,8 (d) 0,182

70 TMR-1C --130 pc ? 2-3 J ? >1500 > 40,000 (I) ?

71 98-BLG-35 -  5 kpc soczewka 0,4-1,5Z 1,5-2,3 ? ?

72 95-BLG-3 -  5 kpc soczewka - 2  J > 5-10

73 97-BLG-41 soczewka - 3  J - 7

74 94-BLG-4 -  5 kpc soczewka - 5  J -  1

DYSKI PROTOPLANETARNE

75 Beta Pic 18 pc A5V 3,8 >6 2000 (d)

76 L 1551

77 BD +31 643 330 pc B5V, B5V 8,5 dysk 6,600
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w skrócie

Gwiazdy mokną na starość
Wyniesiony przez NASA na orbitę wokółziemską w 1998 roku, 

niewielki satelita zdolny do obserwacji w zakresie radiowym, po
kazał nieznany odcień schyłku życia gwiazd.

Bezpośrednią bohaterkąjest wiekowa gwiazda IRC+10216, zna
na również jako CW Leonis, odległa od nas o 500 lat świetlnych. 
Jako że jest to gwiazda bogata w węgiel, spodziewamy się, iż cały jej 
rezerwuar atomów tlenu jest związany z atomami węgla w postaci 
czadu. Tymczasem, jak pokazał właśnie SWAS, widać znaczącą kon
centrację pary wodnej wokół niej. Najbardziej prawdopodobnym 
wyjaśnieniem tej zagadki jest przyjęcie niszczycielskiego scenariu
sza. Oto gwiazda taka pod koniec swego życia, stając się wielokrot
nie jaśniejszą, odparowuje wszystkie krążące wokół niej komety.

By wyjaśnić wykonane obserwacje, trzeba by przyjąć pokaźną 
liczbę takich komet — kilkaset miliardów, odległych od gwiazdy 
w zakresie 75 do 300 jednostek astronomicznych. Wygląda to na 
pierwszy rzut oka mało realnie, ale okazuje się, że całkowita masa 
takiej kometamej ciżby to mniej więcej początkowa masa Pasa Ku- 
ipera, czyli zbiorowiska ciał kometamych krążących wokół Słońca 
poza orbitą Neptuna.

Zatem wiemy teraz, że za parę miliardów lat, kiedy Słońce zwięk
szy parę tysięcy razy moc swego promieniowania, zacznie odparo
wywać nie tylko ziemskie oceany i „bezbronnego” Plutona, ale tak
że wszystkie swe pozostałe do tego czasu komety.

Odkrycie to jest zarazem dowodem na to, że pozasłoneczne sys
temy planetarne zawierają wodę, czyli molekułę nader ważną dla 
znanych nam form życia.

Zdjęcia i dalsze informacje są do znalezienia w Internecie na 
stronach „Uranii-PA”. (mag)

Kolejny gigant Pasa Kuipera?
Grupa astronomów posiłkująca się obserwacjami wykonanymi 

przez 4-metrowy teleskop Blanco w obserwatorium Cerro Tololo 
Inter-American Observatory w Chile, odkryła obiekt, mogący stać 
się nowym rekordzistą wielkości w Pasie Kuipera.

Niewykluczone, że odkryty w październiku zeszłego roku podob
ny obiekt, nazwany obecnie 20000 Varuna, będzie musiał zrzec się 
korony rekordzisty wielkości tej grupy ciał naszego Układu Słonecz
nego. Nie da się tego ostatecznie rozstrzygnąć, nim nie zostanie do
kładniej określona orbita obiektu 2001 KX76, czyli jego odległość 
oraz współczynnik odbicia jego powierzchni. Oba ciała świecą z ja
snością 20 magnitudo, co umiejscawia je wśród najjaśniejszych spo
śród 400 znanych od 1992 roku członków Pasa Kuipera.

Obserwacje wizualne w połączeniu z podmilimetrowymi, wy
konane pod koniec 2000 roku, pozwoliły ustalić, że Varuna ma ciem
ną powierzchnię, pozbawioną świeżego lodu a jej wielkość to oko-

NA ROZKŁADÓWCE:
NGC1850—podwójna gromada w Wielkim Obłoku Magellana, czyli 
w sąsiadującej z nami galaktyce. Jest to młode, podobne do gromady 
kulistej skupisko gwiazd. Takich obiektów nie spotyka sie w naszej 
Galaktyce. Gromada jest zatopiona w filigranowej otoczce rozmyte
go gazu, który pochodzi prawdopodobnie z wybuchu masywnej gwiaz
dy. Wiek tej gromady ocenia sie na 50 milionów lat. Ten obraz uzyska
ny ze zdjęć wykonanych teleskopem Hubble 'a w latach 1994-96jest 
dobrym przykładem wzajemnego oddziaływania między gazem, py
łem i gwiazdami. Wiele milionów lat temu masywna gwiazda jednej 
z tych gromad wybuchła jako supernowa, co dało początek koronko
wej materii widocznej na zdjęciu. Wydaje się, że narodziny nowych 
gwiazd były ułatwiane przez niezwykłe siły we froncie fali uderzenio
wej, który zderzał się z  okoliczną materią i ściskał ją  do stanów przy
spieszających proces rodzenia się gwiazd.

ło 900 kilometrów. Jeśli 2001 KX76 jest skonstruowany podobnie, 
swoją wielkością będzie mógł prawdopodobnie konkurować z pla- 
netoidą Ceres.

Ciekawe jest to, iż wciąż jeszcze oczekują na swe odkrycie tak 
duże obiekty, (mag)

Galaktyki —  kanibale
Najnowsze obserwacje podparte rozważaniami teoretycznymi 

zdają się dowodzić, że nasza większa siostra w galaktycznej rodzi
nie — Galaktyka Andromedy, czyli M31 — zderzyła się z dwiema 
innymi galaktykami: Ml 10 i M32. Skończyło się to dla nich odar
ciem z gwiazd.

Obserwacje wykonane pod przewodnictwem Rodrigo Ibaty wska
zują na wielki strumień gwiazd bogatych w metale, czyli pierwiastki 
cięższe od helu, w obrębie rozrzedzonego zewnętrznego halo M31. 
Prawie na sto procent są to byłe rezydentki Ml 10 i M32 właśnie.

Jest to kolejny przyczynek do zdobywającej coraz więcej zwo
lenników wizji powstawania galaktyk, poprzez połączenia i oddzia
ływania z mniejszymi galaktykami. Trzeba tu zatem uczciwie do
dać, że nie tylko M31 jest takim „galaktycznym kanibalem”. Także 
i naszej poczciwej Drodze Mlecznej ten sam Ibata udowodnił w 
1994 roku podobne „przestępstwo”. Jego ślady do dzisiaj są bo
wiem widoczne w postaci galaktyki karłowatej w gwiazdozbiorze 
Strzelca.

Jeszcze jakieś 3 miliardy lat możemy spać spokojnie. Potem zde
rzymy się z M31, tworząc docelowo jedną potężna galaktykę, (mag)

Trąba powietrzna 
we Wrocławiu
Sfotografował ją  w czerwcu br. Miro
sław Bogusz — autor internetowego 
serwisu astronomicznego: www.astro- 
nomia.ozone.pl. Tam też można zoba
czyć galerię zdjęć różnych zjawisk at
mosferycznych autora i nie tylko.

OGŁOSZENIA:
W dniach 22-23 września br. w obserwatorium PTMA w Puławach 
odbędzie się zjazd obserwatorów gwiazd zmiennych. Zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Organizatorzy zapewniają 
nocleg i wyżywienie. Zgłoszenia i informacje: Tomasz Krzyt tel. (0- 
22) 675-02-45 lub e-mail: tomkrzyt@priv7.onet.pl lub: Ryszard Cno
ta, ul. Norwida 24 m 23,24-100 PUŁAWY tel. (0-81) 886-34-10 lub e- 
mail: rcnota@priv2.onet.pl

*  *  *

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii infor
muje, że od dnia 1 października 2001 w sprzedaży znajduje się „Ka
lendarz Astronomiczny na rok 2002”. Cena jednego egzemplarza wy
nosi 16 zł + 3 zł koszty przesyłki. Wpłat prosimy dokonywać przekazem 
pocztowym na adres: Zarząd Główny PTMA, ul. Św. Tomasza 30/8, 
31-027 Kraków, z adnotacją czego dotyczy wplata.

*  *  *

Posiadam sporą liczbę oryginalnych płyt CD „SOHO -  Exploring The 
Sun", plakatów edukacyjnych poświęconych Słońcu oraz kilkanaście 
amatorskich spektrografów. Materiały te chętnie odstąpię za darmo 
szkołom, kołom zainteresowań oraz osobom prywatnym 
w jakikolwiek sposób prowadzącym działalność edukacyjną zwią
zaną z astronomią.
Marcin Egert, gustek@insite.pl, tel. 0600 38 36 08

* *  *

Wszystkich zainteresowanych obserwacjami i aktywnością Słońca 
zapraszam na Słoneczną witrynę: www.slonce.insite.pl
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Fot. I. Okolice Krakowa widziane z orbity'

Teledetekcja
satelitarna

Fot. 2. Dymy z Kombinatu w Nowej Hucie roz
przestrzeniające się nad średniowieczną zabu
dową Krakowa

Burze pyłowe na Marsie

», 2001 JUN 19. 2001 JU N 20, 2001 JU N 21.2001 JUN 22 2001 JUN 23, 2001

t. 2001 JUN 25 2001 JUN 26, 2001 JUN 27, 2001 JUN 28, 2001 JUN 29, 2001 JUN 30, 2001

2001 JUL 02, 2001 JUL 03. 2001 JUL 04 2001 JU L 07 2001 JUL 08 2001

1.2001 JUL 11, 2001 JUL 12. 2001 JU L 17. 2001 JU L 19. 2001 JUL 21. 2001

Dzięki analizie pomiarów wykona
nych spektrom etrem  um ieszczo
nym na p o k ła d z ie  sondy  M ars  
Global Surveyor mogliśmy śledzić 
(w Internecie pod adresem http:// 
te s . la .a s u .e d u ’) b u rzę  py łow ą , 
która w drugiej połowie lipca obję
ła p ra w ie  po ło w ę  p o w ie rz c h n i 
Czerwonej Planety (na zd jęciach 
ko lor n iebieski oznacza w miarę 
czystą  a tm osferę, ko lor czerw o
ny —  w znacznym stopniu zanie
czyszczoną pyłem). Na szczęście 
sonda Mars Odyssey, która z koń
cem października dotrze do Mar
sa, ma stać się sztucznym  sa te 
litą planety, gdyż burza objąć może 
swym zasięgiem cały glob. Na po
czątku lat 80-tych wskutek takich 
burz Viking 1 zam ilkł na zawsze.
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Trzech poznaniaków: Przemysław  
Guziński, Tomasz Sołtysik i Michał 
Mierzejewski, podziwiało zaćmienie 
w Angoli. Widzimy ich na zdjęciu po
niżej w środku. Tu prezentujemy tyl
ko kilka z wielu zdjęć, które wykona
li podczas swej afrykańskiej przygo
dy.

Więcej zdjęć oraz relację z wypra
wy można znaleźć w Internecie na 
stronie Przemysława Guzińskiego: 
pguzin.civ.pl/angola

Tegoroczne zaćmienie Słońca dane było zobaczyć nie 
tylko astronomom z Torunia (patrz artykuł wewnątrz 
numeru), ale także naszym Czytelnikom. Kolekcję pięk
nych zdjęć ukazujących najciekawsze chwile całkowi
tego zaćmienia przysłał Radosław Grochowski ze Świd
nicy, który obserwował to zjawisko z terenu Parku Naro
dowego Kafue (Zambia), niemal na linii centralnej za
ćmienia. Do fotografowania używał aparatu Praktica LtL 
z teleobiektywem Tair-3 300 mm + konwerter 2x, f/4,5, 
film Fujicolor Superia 400).
Pobyt na Czarnym Lądzie wykorzystał również na sfoto
grafowanie nocnego nieba, innego niż to, które widzimy 
w naszym kraju. W centralnej części zdjęcia widoczny 
jest Krzyż Południa z ciemną mgławicą „Worek Węgla”, 
(obiektyw standardowy 50 mm, f/2,8, eksp. 10 min.)



4 poradnik obserwatora

FOTOGRAFOWANIE UKŁADÓW PODWÓJNYCH GWIAZD

Gdy spoglądam y na ro z
gwieżdżone niebo, widzimy 
kilka tysięcy gwiazd, z których 

większość stanowi układy podwójne lub 
wielokrotne. Układy podwójne mogą 
być optyczne lub fizyczne. Układy 
optycznie podwójne znajdują się na sfe
rze niebieskiej blisko siebie, jednak 
w rzeczywistości dzieląje ogromne od
ległości. W przypadku gdy odległości 
pomiędzy gwiazdami staną się na tyle 
małe, że oddziaływania grawitacyjne 
spowodują ruch gwiazd wokół wspól
nego środka masy, będziemy mieli do 
czynienia z fizycznym układem podwój
nym. Układ taki, w zależności od odle
głości dzielącej go od obserwatora, wza
jemnej odległości obu składników oraz 
ustawienia orbity, możemy obserwować 
jako wizualnie podwójny, spektroskopo- 
wo podwójny lub też zaćmieniowy.

Oba składniki układów wizualnie po
dwójnych widoczne są gołym okiem lub 
też za pomocą teleskopu. Natomiast 
w przypadku gdy oba składniki na sfe
rze niebieskiej dzieli tak mały kąt, że 
nawet przez największe teleskopy nie 
można dostrzec oddzielnie gwiazd 
tworzących układ podwójny, wtedy 
podwójność może być stwierdzona 
metodami spektroskopowymi (układ 
spektroskopowo podwójny) lub też fo- 
tometrycznymi (układ zaćmieniowy).

Jednym z najbardziej znanych ukła
dów podwójnych jest gwiazda Mizar, 
znajdująca się w gwiazdozbiorze Wiel
kiej Niedźwiedzicy. Mizar był pierw
szym układem podwójnym, którego 
składniki udało się rozdzielić za pomocą 
lunety (1650 rok). Składniki o jasności 
2,4 i 4,0 magnitudo dzieli na niebie od
ległość 14 sekund łuku. Jaśniejszy skład
nik to układ spektroskopowo podwój
ny, który jest także pierwszym odkrytym 
takim układem. Odkrycia tego dokonał 
w 1889 roku astronom amerykański E. 
Pickering. W 1908 roku odkryto, że rów
nież słabszy składnik Mizara jest ukła
dem spektroskopowo podwójnym.

Tematem naszych fotografii będą 
układy wizualnie podwójne o najwięk
szych odległościach kątowych pomiędzy 
składnikami (separacja). Ich obserwacje 
wizualne (separacje: kilka-kilkanaście

sekund łuku) są stosunkowo łatwe do 
przeprowadzenia. Wystarczającym in
strumentem będzie lornetka (10x50, 
20x60) lub niewielki teleskop (średnica 
obiektywu 50-80 mm; powiększenie 20- 
-60  razy). Jednak uzyskanie fotografii ta
kich układów podwójnych stanowi duże 
wyzwanie. W przypadku ich fotografo
wania najważniejszym parametrem na
szego teleskopu jest ogniskowa (mini
mum to 4000-6000 mm). Tak duże 
wartości ogniskowych uzyskujemy, sto
sując telekonwerter lub też projekcję oku
larową. Należy pamiętać, że używanie tak 
długich ogniskowych w astrofotografii 
wymaga bardzo dokładnego prowadze
nia teleskopu.

Zdecydowana większość układów 
podwójnych o separacjach rzędu kilku- 
kilkunastu sekund łuku zawiera skład
niki o jasnościach nie przekraczających 
7-8 magnitudo. Do fotografowania tak 
jasnych gwiazd odpowiedni będzie te
leskop o średnicy 60-100 mm. Filmy 
do fotografowania układów podwój
nych muszą charakteryzować się ma
łym ziarnem, czyli powinny być to fil
my o czułości 50 lub 100 ASA. Do 
tego typu fotografii nadają się zarów
no filmy negatywowe (czarno-białe, 
kolorowe), jak i pozytywowe (slajdy). 
Jednak najlepsze rezultaty uzyskamy, 
stosując filmy pozytywowe.

Fotografowanie układów podwójnych 
wymaga dokładnego ustalenia czasu eks
pozycji. Podczas ekspozycji nie tylko

rośnie zaczernienie obrazu gwiazdy na 
kliszy, ale także jego średnica. Użycie 
zbyt długiego czasu ekspozycji, 
w przypadku gdy oba składniki układu 
podwójnego dzielą na kliszy ułamki mi
limetra, spowoduje, iż oba obrazy gwiazd 
„zleją” się ze sobą. Nawet w przypadku 
zastosowania ekstremalnie długich ogni
skowych (np. 10000 mm) odległości na 
kliszy między składnikami większości 
układów podwójnych nie przekroczą 
1 milimetra. Ostatnia kolumna prezento
wanej tabeli zawiera odległości na kli
szy pomiędzy składnikami układów po
dwójnych wyznaczone dla ogniskowej 
10000 milimetrów.

Rozpatrzmy następujący przykład. 
Oba składniki Mizara dzieli na niebie 
odległość 14 sekund łuku, zatem jeśli 
użyjemy popularnego obiektywu MTO- 
1000 ( f =1000 mm), to na kliszy oba 
składniki będzie dzieliła odległość nie
spełna 0,07 mm! Natomiast jeśli użyje
my ogniskowej o wartości 6000 mm, to 
uzyskamy separację na kliszy około 0,41 
mm. Jeżeli tak naświetloną klatkę filmu 
powiększymy pięciokrotnie (format 
zdjęcia 13x18 cm) wówczas na odbitce 
oba składniki Mizara będzie dzieliła od
ległość 2 milimetrów. To niewiele, ale 
jeśli obrazy obu składników nie będą 
prześwietlone, bez trudu dostrzeżemy 
pierwszy układ podwójny, który został 
odkryty przy pomocy lunety.

Wiesław Skórzyński

Gwiazda Jasność 
składników [mag.]

Separacja 
(epoka 1990) ["]

Odległość 
na kliszy [mm]

0 Cyg 3,2 5,4 34 1,65
61 Cyg 5,2 6,0 30 1,45
ę Psc 5,6 6,6 23 1,11
ę UMa 2,4 4 14 0,68
Y And 2,1 5,1 10 0,48
i  Cep 4,6 6,6 8,0 0,39
a Her 3,2 5,4 4,7 0,23
ó Ser 4,2 5,2 3,9 0,19
« Gem 1,9 2,9 3,0 0,15
ó Cyg 2,9 6,3 2,2 0,11
A Oph 4,2 5,2 1,5 0,07
?/ CrB 5,6 5,9 1,0 0,05
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w kraju

Sprawozdanie z szóstych bieszczadzkich spotkań dyskusyjnych:
„Pola elektromagnetyczne ELF w astrofizyce, 

geofizyce i medycynie”

Spotkania dyskusyjne —  zgodnie 
z już wieloletnią tradycją w okre
sie najkrótszych nocy —  odbyły 

się w Dwemiczku na Rusinowej Pola
nie, w dniach 21-24 czerwca 2001 r. 
Pomimo niezwykle niesprzyjającej 
aury, lawin błotnych paraliżujących 
dojazd na bieszczadzkiej pętli, stawiły 
się aż 22 osoby z następujących ośrod
ków naukowych: AGH, Akademii Rol
niczej z Krakowa, Instytutu Fizyki UJ, 
Instytutu Geografii UJ, Politechniki 
Rzeszowskiej, Obserwatorium Astro
nomicznego UJ oraz z Planetarium 
w Łodzi. Dzięki uprzejmości Państwa 
Krystyny i Stanisława Rusinów do dys
pozycji mieliśmy —  jak  zwykle —  
obszerny i niezwykle wygodny pensjo
nat oraz doskonałe wyżywienie.

Ogółem wysłuchaliśmy 22 wykła
dy, że nie wspomnę o niekończących 
się dyskusjach. Oto wykładowcy i ty
tuły zaprezentowanych wystąpień: 

Andrzej Kułak —  „Jakie są często
tliwości rezonansu Schumanna?” 

Adam Michalec —  „Na początku 
wszystkiego jest Słońce”

Mieczysław i Tomasz Borkowski
—  „Słońce oglądane z SOHO i za
ćmienie Słońca 1999”

Zenon Nieckarz —  „Metody anali

zy rezonansu Schumanna”
Anna Odzimek —  „Rezonans fal 

Alfvena w jonosferze”
Zbigniew Damijan, Ryszard Panusz- 

ka, Tomasz Rosiński , Dorota Rosiń
ska, Józef Pawlisz —  „Zróżnicowanie 
naciskowo-drganiowe pola percepcyj- 
nego ciała ludzkiego”

Stanisław Micek —  „Wpływ rezo
nansu cyklotronowego na pracę serca 
człowieka”

Zenon Nieckarz, Andrzej Kułak —  
„Wyznaczanie parametrów rezonatora 
globalnego na podstawie obserwacji 
pola ELF”

Paweł Turkowski —  „Metodologia 
pomiaru pól elektromagnetycznych” 

Krzysztof Wohled —  „Pole ELF —  
globalny termometr”

Andrzej Kułak —  „Wpływ aktyw
ności Słońca na rezonans Schumanna” 

Ryszard Panuszka, Zbigniew Dami
jan, Tomasz Rosiński, Łukasz Misztal
—  „Badanie niskoczęstotliwościowych 
pól akustycznych terenów źródlisko- 
wych potoków Solinki, Sanu i Odsła- 
wy w Bieszczadach”

Andrzej Kułak, Zenon Nieckarz — 
„Lokalizacja źródeł pola ELF na Ziemi” 

Stanisław Micek —  „Radiestezja: 
nauka czy fantazja?”

Artur Czajkowski, Zbigniew Dami
jan, Ryszard Panuszka, Rafał Rakoczy, 
M ałg o rza ta  Ż ychow ska, A ndrzej 
Szlachcic —  „Zmiany parametrów ko
ści i mięśni u młodych szczurów pod 
wpływem drgań niskoczęstotliwościo
wych”

Grzegorz Micek —  „Linie energe
tyczne w Polsce”

Dawid Owsiak —  „Wpływ okreso
wych zaburzeń zewnętrznych na pra
cę komórek serca”

Jerzy Kubisz —  „Metody pomiaru 
pola elektromagnetycznego ELF —  
teoria a praktyka”

Stanisław Micek, Andrzej Kułak —  
„Pole ELF działa inaczej —  specyfi
ka oddziaływania pól wolnozmien- 
nych na organizmy żywe”

Maria Inglot-Siemaszko —  „Osza
cow anie pól m agnetycznych ELF 
w Rzeszowie i okolicy”

Zbigniew Damijan, Ryszard Pa
nuszka, Marcin Kowalski —  „Wpływ 
muzyki na wybrane parametry fizjo
logiczne organizmu człowieka” 

Stanisław Micek, Andrzej Kułak —  
„Przyszłość badań ELF”

W noc św iętojańską była burza 
z piorunami i wielką ulewą, która prze
szkodziła w planowanych poszukiwa

niach kwiatu paproci. Tym 
niemniej niebo było na tyle 
łaskawe, że między chmu
rami udało nam się dostrzec 
M arsa , k tó ry  w dn iu  21 
czerwca znalazł się najbliżej 
Ziemi, zaledwie w odległo
ści 67,34 min km, co umoż
liwiło podziwianie szczegó
łów  na jeg o  pow ierzchni 
przez niewielką lunetkę.

Czas p rzeznaczony na 
spotkanie —  zdaniem uczest
ników —  zbyt szybko do
biegł końca, zatem do zoba
czenia i usłyszenia za rok.

Adam Michalec

Uczestnicy VI spotkania dysku
syjnego w Dwemiczku, na Rusi
nowej Polanie.
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Galeria Mgławic Messiera

Towarzyszki Sowy
M 92 (NGC 6341) w Herkulesie

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

17h17m, 1 
+43°08’
26 400 l.św. 
6,4 mag 
11’,2

To gromada kulista nieco bar

dziej odległa niż jej znana sąsiad

ka na niebie —  M 13. Niewiele ustępuje jej jasnością (przy 

rozmiarach kątowych mniejszych o ok. 1/3), w bardzo do

brych warunkach można nawet pokusić się o jej dostrzeże

nie gołym okiem. W przestrzeni M 92 zajmuje obszar o roz

miarach ok. 85 l.św. i zbliża się do nas z prędkością 112 km/ 

s. Jej całkowitą masę ocenia się na 330 tys. mas Słońca. 

Choć z diagramu HR wynika, że M 92 jest młodsza niż M 13, 

jej wiek sięga kilkunastu miliardów lat —  w literaturze spo

tkać można oceny z przedziału 14-16 mld lat.

Do tej pory w M 92 odkryto zaledwie 16 gwiazd 

zmiennych, w tym 14 typu RR Lyrae oraz jeden układ za

ćmieniowy typu W  Ursae Majoris. Zmienne zaćmieniowe 

rzadko występują w gromadach kulistych.

Najprawdopodobniej bliskie spotkania gwiazd powo

dują na dłuższą metę rozpad układów podwójnych.

M 93 (NGC 2447) w Rufie

Ta jedna z mniejszych gromad otwartych należy 

do stosunkowo jasnych. Odkrył ją  Messier 20 marca 

1781 roku. Należy do niej co najmniej 80 gwiazd 

rozrzuconych w obszarze o rzeczywistych rozmiarach 

rzędu 20-25 l.św. W kształcie najjaśniejszej części 

niektórzy dopatrują się trójkąta, inni - motyla, jeszcze inni 

- rozgwiazdy. Najjaśniejsze gwiazdy M 93 to niebieskie 

olbrzymy typu widmowego B9 o wieku szacowanym 

na 100 min lat.

Rektascensja 07h44m,6
Deklinacja -23°52’
Odległość 3 600 l.św.

Jasność obserwowana 6,0 mag
Rozmiary kątowe 22’,0

M 94 (NGC 4736) w Psach Gończych Tę spiralną galaktykę typu Sb przez dłuższy czas klasy

fikowano jako Sab ze względu na jej bardzo jasny obszar 

centralny. Na jego obrzeżach zidentyfikowano liczne błę

kitne gromady - świadectwo aktywnych procesów gwiaz- 

dotwórczych. Widoczny dookoła pierścień z ramionami 

spiralnymi zdominowała starsza populacja gwiazd, choć 

i tu, od zewnątrz, w sposób umiarkowany daje o sobie znać 

zjawisko powstawania nowych słońc. Oceny odległości 

M 94 mieszczą się w przedziale od 14 do 33 min l.św.

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

12h50m,9
+41°07’
14 500 000 l.św. 
8,2 mag.
7’ x 3’
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M 95 (NGC 3351) w Lwie To spirala z poprzeczką typu SBb -  lub SB(r)ab w klasy
fikacji de Vaucouleursa -  z prawie kolistymi ramionami; 
Alan Sandage nazwał ją „galaktyką pierścieniową”. Swym 
wyglądem przypomina M 91, jej struktura spiralna jest jed
nak o wiele wyraźniejsza. M 95 była jedną z galaktyk klu
czowego projektu teleskopu kosmicznego, polegającego 
na wyznaczeniu stałej Hubble’a na podstawie obserwacji 
cefeid. Określona w roku 1997 przez J. A. Grahama i innych 
(ApJ 477,535) odległość M 95 to (35,5 ± 3,1) min l.św. (już 
po poprawieniu standardowej jasności cefeid zgodnie z wy
nikami misji Hipparcos).

Rektascensja 10h44m,0
Deklinacja +11°42’
Odległość 38 000 000 l.św.

Jasność obserwowana 9,7 mag.
Rozmiary kątowe 7’,4 x 5’,1

M 96 (NGC 3368) w Lwie

To najjaśniejsza z galaktyk grupy Leo 1, zwanej też gru
pą M 96 (patrz tabelka). Gromadka ta może być związana 
fizycznie z grupą M 66 (z Trypletem Lwa, patrz „Urania- 
PA” 6/2000, str. 265). Na zdjęciu grupy widzimy M 95 
w prawym dolnym rogu, M 96 na dole pośrodku, zaś M 105 
to jasna galaktyka eliptyczna na lewo i powyżej środka 
(z dwiema słabszymi towarzyszkami — NGC 3384 i NGC 
3389, nie związaną fizycznie z całą grupą).

absolutna to -21,1 magnitudo. Na fotografiach z długim cza
sem ekspozycji ujawnia się dodatkowo zewnętrzny pierścień 
o średnicy co najmniej 9’, czemu odpowiada skala liniowa 
około 100 tysięcy l.św. Na tle dysku widoczne są też pyło
we włókna, zwłaszcza po lewej (na naszym zdjęciu), czyli 
bliższej nam stronie; nachylenie płaszczyzny dysku do kie
runku widzenia szacuje się na 35 stopni.

9 maja 1998 r. Mirko Villi odkrył w M 96 supernową 
o jasności 13 mag. (SN 1998bu), która szybko zwiększyła 
swój blask do 11,8 wielkości gwiazdowej.

Odległość M 96 określono na podstawie badań cefeid 
przy pomocy teleskopu kosmicznego (N.R. Tanvir i inni) 
na (41 ±2) min l.św. W tej odległości liniowe rozmiary wi
docznej części galaktyki sięgają 66 tysięcy l.św., a jasność

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

10h46m,8
+11°49’
38 000 000 l.św. 
9,2 mag.
7,1 x 5,1

Oznaczenie a d Typ mv Rozmiary Prędkość radialna

NGC 3299 10h36m,4 + 12°42’ SABdm 13m,29p 2,1 x 1',7 465 km/s

M 95 10 44 ,0 +11 42 SBb 9,71 7,4 x 5,1 649

M 96 10 46 ,8 +11 49 Sbp 9,24 7,1 x 5,1 766

UGC 5889 10 47 ,4 +14 04 SABm 14,15p 2,0 x 1,9 449

NGC 3377 10 47 ,7 + 13 59 E5 10,21 4,4 x 2,7 595

M 105 10 47 ,8 +12 35 E1 9,26 4,5 X 4,0 752

NGC 3384 10 48 ,3 +12 38 E7 9,96 5,9 x 2,6 641

NGC 3412 10 50 ,9 +13 25 E5 10,55 3,6 x 2,0 737

NGC 3489 11 00 ,3 +13 54 E6 10,33 3,7 x 2,1 576
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M 97 (NGC 3587) w Wielkiej Niedźwiedzicy

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

11h14m,8
+55°01’
2 600 l.św. 
9.9 mag 
3’,4 x 3’,3

Mgławicę Sowa (nazwy tej użył po raz pierwszy Lord 
Rossew 1848 r.) odkrył Pierre Mechain 16 lutego 1781 roku. 
Opisując ten obiekt w swym katalogu, Messier wspomina 
o dwóch jeszcze obiektach mgławicowych, które wraz z Me- 
chainem dostrzegł w tym czasie. Nie zamieścił ich wpraw
dzie w wersji przekazanej do druku w roku 1781, jednak 
dzięki odręcznym notatkom w jego egzemplarzu Connais- 
sance des Temps wiemy, że chodziło o M 108 i M 109.

M 97 to jedna z bardziej złożonych mgławic planetar
nych. Wyglądem przypomina cylindryczny torus (a raczej 
sferę ściętą przy biegunach), otoczony słabym obłokiem 
materii o niższym stopniu jonizacji. Masę gwiazdy central
nej (o jasności 16 mag.) szacuje się na 0,7 masy Słońca, 
masę samej mgławicy -  na 0,15 masy Słońca. Dynamiczny 
wiek obiektu to ok. 6 tysięcy lat.

Jak to z mgławicami planetarnymi bywa (patrz „Urania- 
PA” 4/2000, str. 169), jej jasność wizualna -  choć niewielka 
(M 97 należy do najsłabszych obiektów w katalogu Mes- 
siera) -  znacząco przewyższa fotograficzną (ok. 12 mag.). 
Kuriozalny jest przedział, w którym mieszczą się oceny od
ległości M 97: od 1 300 do 12 000 l.św.!

m

M 98 (NGC 4192) w Warkoczu Bereniki

To jedna z najtrudniejszych do zaobserwowania galak
tyk gromady Virgo (jej poszukiwania warto rozpocząć 
od położonej na wschód gwiazdy 6 Com o jasności 
5 mag.). Nie dość, że widzimy ją  prawie z boku, to jej dysk 
wydaje się dość „rozproszony”. Zawiera wprawdzie kilka 
obszarów, w których powstają gwiazdy, ale zasadniczo 
przesłaniają go duże ilości pyłu, skutecznie absorbując 
również promieniowanie niewielkiego jądra. Wyróżniają 
w zasadzie tylko prędkość radialna, 125 km/s w naszym 
kierunku. To dość osobliwe jak na galaktykę gromady Vir
go, której środek oddala się od nas z prędkością ok. 1100 
km/s. Ale równocześnie przynależność do gromady uspra
wiedliwia tak szybki ruch w przestrzeni -  tylko ogromna 
masa jądra gromady Virgo jest bowiem w stanie nadać 
galaktyce odpowiednie przyspieszenie.

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

12h13m,8
+14°54’
60 000 000 l.św. 
10.1 mag
9',5 x  3',2

M 99 (NGC 4254) w Warkoczu Bereniki

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

12h18m,8 
+ 14°25'
60 000 000 l.św. 
9,9 mag.
5’,4 ' 4 ’,8

Tę galaktykę spiralną gromady Virgo odkrył Pierre Me
chain w roku 1781. Jest wyraźnie asymetryczna, z jądrem 
przesuniętym w kierunku górnej części naszego zdjęcia. 
W odróżnieniu od M 98, galaktykę M 99 cechuje znaczne 
przesunięcie ku czerwieni, charakterystyczne dla prędkości 
2324 km/s (to największa wartość wśród galaktyk z katalo
gu Messiera); ale i to odpowiada prędkości ruchu ponad 1200 
km/s względem środka gromady, tyle że tym razem w stro
nę przeciwną— czyżby M 98 i M 99 tak się wzajemnie roz
pędziły?

W galaktyce M 99 zaobserwowano do tej pory 3 superno
we: 1967H (typu II, 14 mag.), 1972Q (typu II, 15,6 mag.) oraz 
19861 (typu I, 14 mag.). Była to druga galaktyka (wówczas 
jeszcze mgławica), której strukturę spiralną odkrył Lord Rossę 
w roku 1848 (pamiętacie, drodzy Czytelnicy, pierwszą? Znaj
dziecie jej nowy portret na okładce tego numeru), (kr)
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śnicy stronomii 
obserwują: Zmiany 

jasności komet

W'niedawnym artykule („Ura 
nia-PA” 4/2001) opisano 
zm iany jasności kom ety 

w czasie wybuchu. Jak jednak zmienia 
się jasność komety „spokojnej”?

Planety w Układzie Słonecznym 
zmieniają swoją jasność w związku ze 
zmianą odległości od Słońca i od Zie
mi oraz w związku z tzw. efektem fazy, 
związanym z konfiguracją Słońce-pla- 
neta-Ziem ia (w naszym przypadku 
Słońce-kometa-Ziemia).

Ogólnie jasność planety (czyli tak
że komety) można wyrazić jako:

J = J0f(A )F(r^(A ,r) (1)

gdzie f(A) jest funkcją odległości pla
nety od Ziemi, F(r) funkcją odległo
ści planety od Słońca i funkcje te są 
podane dla Jasności absolutnej” (J0) 
w znormalizowanej (jednostkowej) 
odległości, natomiast 0  jest funkcją fa
zową. Dla komet człon fazowy jest po
mijany, gdyż efekt fazy jest słaby (cho
ciaż wykazano istnienie pojaśnienia 
składowej pyłowej o czynnik 2, gdy 
kąt fazowy < 10°!).

Standardowa formuła (tzw. „potę
gowa”), znana z opracowań obserwa
cji komet, także wynika z powyższych 
rozważań. Wiadomo, że jasność obiek
tu jest odwrotnie proporcjonalna do 
kwadratu odległości od niego, w na
szym przypadku A. Możemy więc za
pisać:

J = JoA-2F(r)0(A,r) (2)

po czym możemy zastosować regułę 
logarytmów:

usuwając (dla komet) człon fazowy 
otrzymujemy:

log(J/J0)= -21ogA  + log[F(r)] (5)

Jeszcze w XIX w. ustalono, że człon 
heliocentryczny dla komet także się 
zmienia odwrotnie do kwadratu odle
głości, F(r) = r 2, czyli

log(J/J0) = -21ogA -21ogr (6)

Szybko zorientowano sięjednak, że 
komety nie zmieniają jasności propor
cjonalnie do odwrotności kwadratu 
odległości heliocentrycznej, i zapro
ponowano zależność typu r_n, przy 
średniej wartości n = 4. Parametr n 
określa, jak  szybko kometa zmienia 
swoją jasność przy zmianie odległo
ści heliocentrycznej, czyli „czułość” 
komety na ciepło płynące ze Słońca. 
Podstawiając do wzoru (5) otrzymu
jemy:

log(J/J0) = -21ogA + lo g [rn] (7)

i
log(J/J0) = -21ogA -  n log r (8)

Jak wiadom o z definicji pojęcia 
wielkości gwiazdowej, różnica 5 ma- 
gnitudo daj e 100-krotną różnicę j asno- 
ści. Tak więc, przy różnicy l m, różnica 
w jasności wyniesie 1001/5 = 102/5 = 
2,512. To oznacza, że różnica w jasno
ści dwóch obiektów Fa i Fb wynosi:

^  = (l02/5 ) 'b~ma (9) 
F b

log(J/J0) = log[A-2F(r)0(A,r)] (3) 

więc
log(J/J0) = (4)

-  21ogA +log[F(r)]+log[0(A,r)]

gdzie ma i mb są odpowiednimi jasno
ściami wyrażonymi w wielkościach 
gwiazdowych (magnitudo). Stosując 
regułę logarytmów, równanie (9) mo
żemy przepisać w formie:
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log = - ( m b - m a) (10)

Zastępując oznaczenia stosowany
mi we wcześniejszych równaniach, 
równanie (10) przepisujemy jako:

log =f(«„ ■m ) (H)

gdzie H0 jest Jasnością absolutną” 
komety (w odległości jednostkowej) 
a m, obserwowaną jasnością komety.

Połączywszy równanie (11) z rów
naniem (8), otrzymujemy:

lo§
J0

v u /

= - ( / / 0 -m ,)=-21ogA -nlogr 

( 12)

Po prostym przekształceniu dostajemy:

H0 -  m, = -5  logA -  2,5 n log r (13)

i ostatecznie otrzymujemy znaną z 
opracowań klasyczną formułę:

m, = H0 + 5 logA + 2,5 n log r (14)

Człon nij-SlogA określa się jako 
,jasność zredukowana” lub ,jasność 
heliocentryczna” komety. Często 
oznacza się ją  HA lub mA. Ponieważ 
HA jest liniowo zależne od log r, ana
liza krzywej zmian jasności komety 
zwykle polega na dopasowaniu poniż
szej funkcji do posiadanego zbioru ob
serwacji:

HA = H„ + 2,5n log r (15)

Po prostu na osi odciętych odkła-

Rys. 1. log(r)

damy log r, na osi rzędnych jasność 
heliocentryczną HA, a punkty pomia
rowe (oceny jasności) powinny ukła
dać się wzdłuż jednej (bądź kilku) 
prostej, której współczynnikiem kie
runkowym będzie człon 2,5n, a wek
torem przesunięcia H0.

Na razie jeszcze kilka słów o powyż
szej zależności. Zależność ta nie za
wsze bywa liniowa, chociaż jest speł
niona dla wielu komet w szerokim 
zakresie r. Stwierdzono także, że ko
mety o dłuższych okresach orbitalnych 
zwykle mają niższe wartości n niż ko
mety o okresach krótszych — typowa 
kometa długookresowa ma n ~ 3, pod
czas gdy typowa kometa krótkookre
sowa ma n>4. Zwykle dla nowo odkry
tej komety zakłada się n = 4, w związku 
z czym 2,5n = 10, a jasność absolutną 
komety oznacza się wtedy H10 (często 
spotykane w katalogach). Jednak czę
sto zdarza się, że wartość n dla komet 
zmienia się, np. inna jest przed peryhe- 
lium, a inna po peryhelium (np. kome
ta Halleya). Po prostu zmienia się 
„wrażliwość” jądra komety na promie
niowanie słoneczne. Zdarza się także, 
że kometa rozpada się lub rozbłyskuje, 
co gwałtownie zmienia zarówno jej ja
sność absolutną, jak i czynnik n. W ta
kich przypadkach zastosowanie formu
ły (14) jest niemożliwe.

Niemniej jednak, jeśli jest to moż
liwe, dopasowując punkty pomiarowe 
do powyższej zależności, dostajemy 
dwa parametry: H# i n, z których 
pierwszy (jasność absolutna) w spo
sób pośredni podaje informacje o roz
miarach jądra komety, natomiast dru
gi o jej aktywności.

Można sobie zadać pytanie, czy tak 
prosty teoretyczny model jasności do

brze opisuje rzeczy
wiste obiekty fizycz
ne, jakimi są komety. 
Zastosujmy go do 
niedawno obserwo
wanej w Sekcji Ob
serwatorów Komet 
PTMA komety Cl 
1999T1 (McNau- 
ght-Hartley).

Kometę C/1999 
T 1 odkrył znany au- 
stralijski obserwa
tor komet Robert H. 
McNaught (Siding 
Spring Observatory, 
A ustralia) jako

obiekt o jasności 15m, widoczny na kli
szy wykonanej w dniu 7 października 
1999 roku przez Malcolma Hartleya 
przy pomocy 1,2-metrowego telesko
pu Schmidta. W momencie odkrycia 
kometa była obiektem o silnie skonden
sowanej otoczce o średnicy 8”. W ką
cie pozycyjnym 320o był także widocz
ny bardzo słaby warkocz o długości 1 ’.

Wyznaczone elementy parabolicz
nej orbity komety są następujące:

• T0 = 2000 grudzień 13,4637 TT
• q = 1,171636 j.a.
• e =0,999741
• w =344,7480°
• Q = 182,4816°
• i = 79,9737°

(elementy kątowe podane dla epoki 
2000)

Najbliżej Ziemi w odległości nie
stety aż 1,287 j.a. kometa znalazła się 
2 lutego 2001.

Z podanych elementów orbity wy
nika, że kometa McNaughta-Hartleya 
w aphelium odchodzi od Słońca na 
odległość ponad 9 tys. j.a., krążąc wo
kół niego z okresem ponad 300 tys. 
lat! Oznacza to, że ponownie zawitał 
do nas gość nadlatujący wprost z Ob
łoku Oorta.

W Sekcji Obserwatorów Komet 
PTMA otrzymaliśmy obserwacje od 20 
obserwatorów, którzy wykonali łącznie 
136 ocen jasności, 130 ocen stopnia 
kondensacji, 134 pomiarów średnicy 
otoczki oraz 14 obserwacji warkocza.

A oto autorzy niektórych „rekor
dów”:

• pierwsza obserwacja (22 XII
2000) — Paweł Paczkowski, Michał 
Drahus, Jarosław Smysło,

• ostatnia obserwacja (27 IV
2001) — Jacek Adamik,

• najdłuższa seria (25 XII 2000 
-  4 IV 2001) —  Grzegorz Duszano- 
wicz,

• najwięcej nocy obserwacyj
nych: 27 — Grzegorz Duszanowicz.

Do analizy wykorzystano wszyst
kie 136 obserwacji. Efekt można zo
baczyć na Rys.l. Na osi odciętych 
odłożono logarytm odległości kome
ty od Słońca [log(r)], na osi rzędnych 
wartość jasności absolutnej mA. Zgod
nie z równaniem (15) punkty pomia
rowe powinny się układać wzdłuż pro
stej o równaniu typu y = A x + B, gdzie
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12 grudnia

Rys. 2.

31 stycznia 22 marca

Data 2000/2001

11 maja

Rys. 3.

0,2 0,3 0,4 0,5 

log(r)-log(rQ)

y = n y  A = 2,5-n, x = log(r), B = H0. 
Do widocznego zbioru punktów do
pasowano prostą metodą regresji linio
wej. W wyniku tego otrzymano:

H fl = 6 ,4 m± 0 , l m
n = 3,7 ± 0,2

przy współczynniku korelacji między 
zbiorem punktów i prostą równym 0,87. 
Oznacza to, że rzeczywiście przedsta
wiony model dobrze opisuje zmiany ja 
sności prezentowanej komety!

Na podstawie wyznaczonych war
tości można ocenić średnicę jądra (ro
zumianego jako gęste optycznie za
gęszczenie  m aterii „ sp ow ija jące” 
jądro skalno-lodowe) na około 11 km, 
co jest wielkością średnią dla większo
ści komet. Także aktywność określo
na współczynnikiem n jest typowa dla 
aktywności komet długookresowych 
i jednopojawieniowych. Wygląda więc 
na to, że mieliśmy do czynienia ze 
standardową, wręcz „wzorcową” ko
metą.

Zobaczmy, jak  zm ieniała się ja 
sność komety w czasie [Rys.2]. Popro
w adzona linia w ykreśla zależność 
określoną wzorem (14) przy wyzna
czonych parametrach. Wyraźnie w i
dać, że rzeczywiście dobrze opisuje 
ona zmiany jasności komety McNau- 
ghta-Hartleya w czasie.

Kiedy w takim razie nie można sto
sować powyższej procedury? Oczywi
ście w przypadku, gdy kometa gwał
tow nie zw iększa („w ybuch”) bądź 
zmniejsza (rozpad) swojąjasność. Jed
nakże zawsze analizę zmian jasności 
komety zaczynamy od wykreślenia za
leżności podobnej do przedstawionej na 
Rys. 1 i określenia, czy widoczne punk
ty można opisać pojedynczą linią pro
stą, czy też w „życiu” komety zaszły 
jakieś gwałtowne zdarzenia. Przykła
dem takiej „zmiennej” komety może 
być obserwowana w 2000 roku kome
ta C/1999 S4 (LINEAR) (Rys.3)1. Na 
przedstawionym wykresie widoczne są 
przynajmniej cztery odcinki możliwe 
do liniowego dopasowania, co dobrze 
odzwierciedla zmienny charakter tej 
niezwykle interesującej komety („Ura- 
nia-PA” 6/2000).

Jak widać z przytoczonego przykła
du, opisany model pomimo swojej 
prostoty znakomicie oddaje zmiany ja 
sności komety w czasie i pozwala na 
przeprowadzanie jej analizy.

Tomasz Ściężor

1W celu uwidocznienia charakteru zmian 
jasności komety względem jej odległości od 
peryhelium, często na osi odciętych podaje 
się różnicę logarytmów odległości komety 
od Słońca w danym momencie (log(r)) i od
ległości peryhelium (log(r0)).

Obserwator Miejscowość Użyty sprzęt

Jacek Adamik Zręcin L317 L140 B50 B60
Antoni Chrapek Nehrybka L350
Kazimierz Czernis Wilno (Litwa) R120 B50 R150 L200
Oskar A. Dereń Wrocław B70
Michał Drahus Kraków B100
Grzegorz Duszanowicz Kanonvagen (Szwecja) B80 B50 T250
Marcin Filipek Jerzmanowice B66 L165
Krzysztof Grączewski Izabelin L300
Piotr Guzik Krosno L150 B50
Krzysztof Kida Tropy Elbląskie L250
Maciej Kwinta Kraków R80
Paweł Paczkowski Borowa Góra L206
Mieczysław Paradowski Lublin B60
Jacek Powichrowski Białystok L200
Dorota Powichrowska Knyszyn L200
Tomasz Ściężor Kraków M100
Jarosław Smysło Busko-Zdrój B50 L150
Krzysztof Socha Kolonia-Baćkowice B70
Jerzy Speil Wałbrzych B80 L150
Robert Włodarczyk Częstochowa B60 L180

Oznaczenia: B — lornetka, R — refraktor, L — newton, M — maksutow,
T— schmidt-cassegrain, C — cassegrain. Liczby oznaczają średnicę in
strumentu w milimetrach.
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Igraszek z grawitacją ciąg dalszy

Ponieważ moja notatka „Igraszki 
z grawitacją” (U-PA 2/2001) wy
wołała nadzwyczaj ożywioną 

„dyskusją” (U-PA 3/2001 str. 98), więc 
może pozwolę sobie na pewne „pod
sumowanie” . (Liczę jednak na dalsze 
wypowiedzi...).

Otóż Autor listu pisze, że „ciężar to 
wypadkowa siły przyciągania ziemskie
go i siły odśrodkowej wywołanej obro
tem Ziemi”.

Czyżby tylko?
A na Księżycu to ciężaru nie ma? 

(A na Marsie?)
(Definicja podana przez autora listu 

nie jest więc ogólna, a to stanowi — 
szczególnie w fizyce teoretycznej —  bar
dzo istotną wadę...).

Zdaniem Autora listu ciężar jest wy
nikiem oddziaływania dwóch składo
wych sił.

Czyżby?
A na biegunach geograficznych Zie

mi to ciężaru nie ma? (A więc aby po
w stał c iężar (ziem ski) w ystarczy 
(w dwóch miejscach Ziemi) tylko jedna 
siła —  sama grawitacja ziemska).

Również z tego punktu widzenia „de
finicja” podana przez Autora listu nie jest 
więc dobra —  bałamutnie (kategorycz
nie?) wiąże ze sobą dwa odrębne (nieza
leżne od siebie!) zagadnienia— przyspie
szenie siły ciążenia i przyspieszenie 
odśrodkowe...

Jeżeli więc samo przyspieszenie ziem
skiej siły ciążenia wywołuje (w określo
nych warunkach) zjawisko ciężaru, to czy 
inny „rodzaj” przyspieszenia go nie wy
wołuje? Na przykład czy przyspieszenie 
wywołane działaniem silnika rakietowe
go nie wywołuje (w napędzanym przez 
ten silnik statku i zresztą w całej konstruk
cji!) zjawiska ciężaru?

W całej naukowej literaturze kosmo- 
nautycznej twierdzi się, że przyspiesza
nie (lub opóźnianie— „ujemne przyspie- 
szanie”) wywołane pracą własnego 
silnika (lub w przypadku opóźnienia — 
także przez opór ośrodka) powoduje po
jawienie się ciężaru.

Jeśli zaś tak, to i w samochodzie zde
rzającym się z przeszkodą—  tak długo, 
jak długo trwa opóźnienie jego ruchu — 
pojawia się ciężar niezależny od grawi
tacji ziemskiej...

Autor listu uważa za absurd, że lecą
cy ruchem bezwładnym statek kosmicz
ny nie ma ciężaru.

Otóżjeśli zastosujemy „definicję” Au
tora listu, to z pewnością nie ma!

Jeszcze raz powtarzam —  swobodnie 
spadające przedmioty ciężaru nie ma
ją ... (Na przykład bomba swobodnie spa
dająca z samolotu —  pomijam opór po
wietrza! —  ciężaru nie ma —  proszę 
zajrzeć do literatury fizycznej). Otóż sta
tek kosmiczny —  w fazie lotu beznapę- 
dowego — jest właśnie swobodnie spa
dającym przedmiotem.

(Ciężaru nie ma zresztą Ziemia — 
spadająca swobodnie na Słońce, spada
jący na Słońce Księżyc1 —  choć jego 
ruch jest bardzo silnie zakłócany (pertur- 
bowany) przez przyciąganie grawitacyj
ne Ziemi! Samo Słońce też ciężaru nie 
ma, bo spada swobodnie na środek masy 
Galaktyki... itd.)

Nie wiem, gdzie się uczył Autor li
stu i zupełnie mnie to nie obchodzi, ale 
tam gdzie ja  się uczyłem (w szkole śred
niej —  a przez 4 miesiące uczyłem się 
półtora kilometra od linii frontu— i póź
niej na studiach), nauczyciele i profe
sorowie pokazywali doświadczalnie, że 
swobodnie spadające przedmioty cięża
ru nie mają.

(Zresztą doświadczenie takie można 
wykonać nawet na stole w salonie — słu
żę odpowiednią literaturą fizyczną infor
mującą, jak to się robi).

W tych wszystkich przypadkach moż
na (trzeba!) mówić tylko o masie obiek
tów.

Autor listu broni pojęcia „sztuczna 
grawitacja” (choć zgadza się, że nie jest 
ono „ścisłe”).

Nie będę powtarzał tego, co już napi
sałem, ale dodam coś nowego...

Otóż dostrzegam dość istotną różnicę 
między grawitacją a siłą odśrodkową. 
Mianowicie grawitacja wytwarza pole 
rozciągające się do nieskończoności, 
a siła odśrodkowa tylko pole sił zamknię
te w obrębie obracającego się przedmio
tu. Sama grawitacja nie wytwarza siły 
Corioliosa, a dopiero w połączeniu z siłą 
odśrodkową—  tak.

Dodam j eszcze j edno.
W nauce obowiązuje zasada „nietwo- 

rzenia niepotrzebnych bytów”. (Dla fi
zyka teoretyka to chyba nic nowego?). 
Otóż takim „niepotrzebnym bytem” jest 
pojęcie „sztucznej grawitacji” —  nie jest 
potrzebne do niczego —  można się bez 
niego obyć całkowicie...

I jeszcze jedno.

Autor listu przedstawia się (krótko), 
kim jest.

Nie będę się tu przelicytowywał mo
imi kompetencjami zawodowymi, na
ukowymi i dydaktycznymi. Wspomnę 
jednak o tym, co ściśle wiąże się z me
rytoryczną treścią „dyskusji”.

Otóż jednym z przedmiotów, jaki mu
siałem „zaliczyć” w czasie studiów, była 
„geodezja dynamiczna” (czyli, inaczej 
mówiąc, nauka o polu grawitacyjnym Zie
mi). Jako student uczestniczyłem też, 
przez kilka miesięcy, w pomiarach grawi
metrycznych na obszarze kilku dawnych 
województw. Grawimetr Nóigarda był tak 
czuły, że podniesiony na kilka decyme
trów nad powierzchnię Ziemi wykazywał 
już inną siłę przyciągania ziemskiego. 
(A kosztował tyle, co 3 samochody „War
szawa” — no więc woziłem go na kola
nach, choć miał ciężar kilkunastu kilogra
mów). Natomiast wagą skręceń Etvosa 
można było wyznaczyć masę krowy na 
pastwisku (oczywiście z bliska — i o ile 
chciała stać nieruchomo!). O wahadło
wym przyrządzie firmy Askania, służą
cym do wyznaczania przyspieszenia ziem
skiego, mówić już nie będę...

Zajmowałem się więc trochę (ale 
w sposób profesjonalny) grawitacją...

Natomiast jeśli chodzi o działalność 
dydaktyczną, to „uprawiałem” w swoim 
długim życiu bardzo różne jej „formy” 
(w tym byłem przez kilka lat „nauczy
cielem akademickim”) i dostałem za nią 
nawet trochę odznaczeń państwowych.

Zgadzam się z Autorem listu, że uczy
liśmy się „innej” fizyki i zgadzam się też 
z treścią trzech ostatnich wierszy jego li
stu...

Andrzej Marks

PS. A iiytacja nie ma nic, a nic wspólne
go z prawami fizyki. Notatkę napisałem 
dla „pohamowania” „radosnej twórczości 
dziennikarskiej” w „przedmiotowym te
macie”, toteż liczyłem na „poparcie” ze 
strony członków „gildii naukowej”, a nie 
wprowadzanie „dodatkowego zamętu”. 
(Na sam koniec dodaję i ja trochę werba- 
listycznego bełkotu do „dyskusji”).

1 Księżyc jest ok. dwa razy silniej przy
ciągany grawitacyjnie przez Słońce niż przez 
Ziemię, a jego orbita jest w przestrzeni mię
dzyplanetarnej krzywą zamkniętą nie wzglę
dem Ziemi, a względem Słońca...
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Eliptyczne orbity planet 
a prawo powszechnego ciążenia

P ierwszy poprawny opis ruchu planet w Układzie Sło
necznym podał na początku XVII wieku Johann Ke
pler. Wnioski wynikające z obserwacji Marsa uogól

nił on na wszystkie ówcześnie znane planety Układu Sło
necznego w postaci trzech praw ruchu, zwanych dzisiaj 
prawami Keplera. Prawa te orzekają, że każda z planet po
rusza się po orbicie eliptycznej ze Słońcem w jednym z 
ognisk (I prawo), ze stałą prędkością połową (II prawo), 
przy czym kwadrat jej okresu obiegu jest proporcjonalny 
do sześcianu półosi wielkiej orbity (III prawo).

Prawa sformułowane przez Keplera miały początkowo 
empiryczny charakter, mimo że on sam i jem u współcze
śni przeczuwali, iż wymagają one istnienia jakiejś siły przy
ciągającej pomiędzy Słońcem a planetami. Trzeba było jed
nak dopiero geniuszu Newtona, aby wykazać, że są one 
naturalną konsekwencją prawa powszechnej grawitacji.

Wyjaśnienie tajemniczych keplerowskich praw ruchu 
stanowiło ogromny sukces mechaniki Newtona. Aby udo
wodnić prawa Keplera, należało rozwiązać równania ru
chu planety w polu grawitacyjnym Słońca. Dowód praw 
Keplera przeprowadzony w ten sposób jest bardzo eleganc
ki, lecz wymaga sporej biegłości matematycznej w posłu
giwaniu się rachunkiem całkowym, co niestety odstrasza 
niejednego młodego astronoma amatora. Zagadnienie or
bit eliptycznych jest bardzo często spotykane w astrono
mii. Dotyczy ono nie tylko ruchu planet, asteroidów, ko
met czy w końcu sztucznych satelitów i sond kosmicznych 
w Układzie Słonecznym, ale również ruchu tak odległych 
obiektów jak gwiazd czy galaktyk w układach podwój
nych. Proste a jednocześnie poprawne metodologicznie 
przybliżenie młodym adeptom astronomii tego zagadnie
nia wydaje się więc bardzo potrzebne.

Poniżej proponowana jest metoda wyjaśniająca zgod
ność keplerowskiego opisu ruchu planet po orbitach elip
tycznych z prawem powszechnej grawitacji, oparta wy
łącznie na umiejętności obliczania pochodnych, a więc 
w pełni dostępna uczniom szkół średnich. Należy jedno
cześnie zdawać sobie sprawę z tego, że prawo powszech
nej graw itacji je s t pierw otną w łaściw ością przyrody 
i przedstawiona metoda ukazuje jedynie zgodność praw 
Keplera z prawem powszechnego ciążenia, a nie jest do
wodem jego słuszności. Rozważamy dwa ciała: Słońce
o masie M @ i planetę o masie w, które przyciągają się wza
jemnie zgodnie z prawem powszechnego ciążenia siłą gra
witacji F, której wartość jest określona wzorem:

gdzie G oznacza stałą grawitacji, r odległość środków mas 
rozpatrywanych ciał. Zarówno Słońce przyciąga planetę, jak 
i planeta przyciąga Słońce, jednak z uwagi na to, że masa

planety jest kilka rzędów mniejsza od masy Słońca (masa 
największej planety Układu Słonecznego —  Jowisza stano
wi około tysięczną część masy Słońca), przyśpieszenie, ja 
kiego udziela Słońcu planeta, jest zaniedbywalne w stosun
ku do p rzy śp ieszen ia  doznaw anego p rzez p lanetę . 
Wprowadźmy układ współrzędnych, którego początek po
krywa się ze środkiem masy Słońca, uważanego za nieru
chome. W tym układzie przeanalizujemy ruch planety wo
kół Słońca. Jeżeli zaniedbamy oddziaływanie innych ciał, 
opór ośrodka oraz ciśnienie promieniowania słonecznego, 
to jedyną siłą działającą na planetę będzie właśnie siła gra
witacji słonecznej, która jest równoległa do wektora wo
dzącego planety. Moment pędu L planety wyraża wzór

L = r x p ,  (2)

r  i p  oznaczają odpowiednio jej wektor wodzący i pęd. 
Pochodna czasowa momentu pędu planety jest równa wek
torowi zerowemu 0 (2), co łatwo wykazać, różniczkując 
równanie (2):

L = r x p + r x p = v x p + r x F =  0 + 0 = 0 . (3)

Korzystamy przy tym z faktu, że pochodna czasowa wek
tora wodzącego jest równa prędkości planety v , pochodna 
czasowa pędu to siła działająca na planetę F  (czyli grawi
tacja Słońca) oraz uwzględniamy fakt iż iloczyny wektoro
we wektorów równoległych (prędkości przez pęd planety 
i promienia wodzącego przez siłę grawitacji) są równe 0 . 
Skoro pochodna czasowa wektora momentu pędu jest wek
torem zerowym, więc wnioskujemy, że jest on wektorem 
stałym (oczywiście niezerowym), ma on ustalony kierunek, 
zwrot i stałą wartość L. Z drugiej strony wektor L jako wynik 
iloczynu wektorowego jest prostopadły do wektorów r
i v , które wyznaczają chwilową płaszczyznę orbity plane
ty. Skoro L  ma ustalony kierunek, więc płaszczyzna orbity 
prostopadła do niego ma również stałą orientację w prze
strzeni. Zatem ruch planety jest płaski i dalej do jego opisu 
można wykorzystać dwuwymiarowy, kartezjański układ 
odniesienia. Z kolei stosując elementarne metody geome
tryczne, można łatwo pokazać, że pole zakreślane w jedno
stce czasu przez promień wodzący planety, czyli tzw. pręd
kość połow a o  spełn ia  zależność: c r = l r x v l / 2 .  Na 
podstawie równań (2) i (3) wnioskujemy, że o  = L tlm  = 
const. Oznacza to, że stałość momentu pędu planety pocią
ga za sobą stałość prędkości polowej. W ten sposób dowie
dliśmy słuszności drugiego prawa Keplera. Ponieważ pla
neta porusza się w polu grawitacyjnym Słońca, więc jej 
całkowita energia mechaniczna E, będąca sumą energii ki
netycznej i potencjalnej, jest wielkością stałą. Słuszne jest 
więc równanie:
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1 2 G M s m 
mv - = E (4)

1 /.  2 2 • 2 \ G M g .n i  „  
— m ( r + r < p ) -----------^— = E.
2 r

L = m \ r X v \ = m \ x y - x y \ = m r 2(p.

1 , 2 „  , GMg/n mr = E  +
2mr

petp sin<p
( 11)

(l + ecoscp)2

Na podstawie równań (8) i (10), powyższe wyrażenie 
możemy napisać w postaci:

. _  e L s m ę  
mp

( 12)

Następnie wykorzystując .jedynkę trygonometryczną” 
oraz wyznaczając cos<p z równania (10), wykonamy prze
kształcenia:

r = — -J l - c o s 2 ę  . (13)
mp mp  V r

Podnosząc to równanie stronami do kwadratu, uzysku
jemy:

■ , _ L2(g2- l ) , 21} L2
2 2 ’ "̂  2 m p  —m~ pr  m 2r 2

(14)

Wprowadzenie współrzędnych biegunowych r i (p znacz
nie upraszcza dalsze obliczenia. Współrzędne kartezjańskie 
x  i y  planety są związane z jej współrzędnymi biegunowymi 
następującymi zależnościami

x  = rcos(p, y  = rsin(p. (5)

Różniczkując po czasie równanie (5), uzyskamy:

k - r c o s c p - r t p s m ę ,  y  = rsin(p + r(pcos(p. (6)

Równanie (6) przedstawia składowe kartezjańskie x  i y  
wektora prędkości v . Ponieważ v2 = x 2 + y 2 , więc zamiast 
równania (6) można napisać:

( 15)

Ostatecznie mnożąc stronami równanie (14) przez y , 
uzyskamy:

1 ,2 L2(e2 - l )  L2 L2 
- m r 1 = — i — r J + ---------------------------

2 2mp mpr 2 mr

Jeśli rzeczywiście orbitą planety jest elipsa, to wtedy lewe 
strony równań (9) i (15) przedstawiają tę samą wielkość, więc 
i ich prawe strony powinny być identyczne. Będzie to miało 
miejsce wtedy, gdy odpowiednie współczynniki będą sobie 
równe. Widać, że wyrazy proporcjonalne do r~2 są identycz
ne. Zatem również wyrazy nie zawierające r  oraz współczyn
niki przy wyrażeniach proporcjonalnych do r l muszą być 
sobie odpowiednio równe. Prowadzi to do dwóch równań:

(7) 2 mp2

Wielkość momentu pędu zgodnie z równaniami (2), (5) 
i (6) może być wyrażona następująco:

GM „m = -
mp

(16)

(17)

( 8)

W ykorzystując powyższą zależność będziemy mogli 
równanie (7) doprowadzić do postaci:

(9)

Zgodnie z pierwszym prawem Keplera orbitą planety 
jest elipsa, w której jednym z ognisk znajduje się Słońce. 
Tak więc ognisko to pokrywa się z początkiem układu 
współrzędnych. Równanie takiej elipsy ma postać:

r = ,  P . (10)
1 + ecos (p

gdzie p  i e oznaczają odpowiednio jej parametr i mimo- 
śród. Różniczkując względem czasu ostatnie równanie, 
uzyskamy:

Uwzględniając fakt, że parametr elipsy/? jest związany 
z jej dużą półosią a zależnością/? = a (l -  e2), łatwo obli
czymy na podstawie związków (16) i (17) wartości ener
gii całkowitej i momentu pędu planety. Są one równe:

E  = _ . L = m J G M ^ Ą _ e2).

Warto zauważyć, że energia całkowita E  zależy od geo
metrii orbity tylko poprzez wymiary jej dużej półosi a, nie 
zależy od kształtu orbity, czyli od mimośrodu e. Natomiast 
moment pędu L jest uzależniony od obu tych wielkości. Tak 
więc udowodniliśmy, że orbity eliptyczne są dopuszczalnym 
torem ruchu ciała próbnego (planety) w centralnym polu gra
witacyjnym opisanym wzorem (1). Naturalnym staje się py
tanie o to, czy orbity eliptyczne wyczerpują możliwości ru
chu w rozważanym problemie? Odpowiedź na to pytanie jest 
negatywna. W ogólności torem ruchu ciała próbnego są prze
cięcia stożkowej: elipsy, parabole, hiperbole, a także w pew
nym szczególnym przypadku linie proste. Warto zaznaczyć 
również, że wykorzystane w naszych rozważaniach równa
nie (10) przedstawia w ogólności przecięcie stożkowej —  
niekoniecznie elipsę. W rzeczywistości wykazaliśmy więc 
zgodność ruchu po stożkowej (niekoniecznie po elipsie) 
z prawem powszechnego ciążenia. Staje się teraz zrozumia
łe, dlaczego w przedstawionym rozumowaniu wykorzystano 
tylko dwa pierwsze prawa Keplera. Trzecie prawo ma cha
rakter bardziej szczegółowy, gdyż dotyczy ruchu okresowe
go, który w zagadnieniu dwóch ciał ma miejsce tylko w wy
padku orbity eliptycznej. Polecana literatura: Artymowicz 
P.,1995, Astrofizyka układów planetarnych, PWN, Warsza
wa. Galjullin A.S., 1986, Metody rozwiązywania odwrotnych 
zadań dynamiki (w j. ros), Nauka, Moskwa. Rogers E.M., 
1986, Fizyka dla dociekliwych cz.II, Astronomia, Rozwój teo
rii astronomicznych, PWN, Warszawa.

P. Gronkowski
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astronomia w szkole

Sposób sporządzania i zapisu prac 
przeznaczonych na konkursy i olimpiady

Wśród wielu umiejętności potrzebnych w życiu 
zarówno zawodowym, jak i prywatnym, do naj
słabiej opanowanych przez naszą młodzież na

leży formułowanie wypowiedzi.
Powyższe stwierdzenie wynika z kilkunastoletnich do

świadczeń związanych z Olimpiadą Astronomiczną. W Olim
piadzie, przynajmniej z założenia, biorą udział najlepsi z naj
lepszych, tym samym jeżeli ci najlepsi czegoś nie potrafią, 
można sądzić, że nie potrafią tego wszyscy. Jeżeli nie potra
fią formułować budzących zaufanie wypowiedzi, w sytuacji 
gdy zależy im na tym, a w końcu miejsce w Olimpiadzie za
leży właśnie od jakości ich prac, to należy sądzić, że po pro
stu nie znają kryteriów, jakimi powinna charakteryzować taka 
wypowiedź. Nie znając tych kryteriów, nie potrafią również 
selekcjonować i krytycznie analizować dostępnych źródeł 
wiedzy. Sposób zapisu rozwiązań zadań olimpijskich i in
nych prac konkursowych czy artykułów do czasopism powi
nien różnić się od formy stosowanej w szkole podczas 
rozwiązywania zadań wszelkiego rodzaju pisemnych spraw
dzianów. W szkole oceniającym rozwiązanie jest „własny” 
nauczyciel, posługujący się tym samym co uczeń podręczni
kiem, ze wspólnymi dla siebie i ucznia zwyczajowo stoso
wanymi oznaczeniami i sposobem prezentowania rozwiązań 
oraz ich uzasadniania. Łatwo się więc wzajemnie zrozumieć.

W czasach, gdy w liceach obowiązywał w zasadzie jeden 
tylko podręcznik i taki sam wszędzie program nauczania, 
sprawy te były zunifikowane i można było korzystać ze spo
tykanego w regulaminach olimpiad stwierdzenia, że nie wy
magają uzasadniania „szkolne” wzory, formuły i że można 
korzystać z powszechnych (znajdujących się w podręczni
kach) stałych. A jak powinna współcześnie taka wypowiedź 
wyglądać? Z jednej strony nie powinno niczego ważnego 
brakować, a każda informacja musi być wyraźnie i jedno
znacznie zapisana. Tym samym w każdej pracy wyraźnie 
(a więc np. w oddzielnych i rzucających się w oczy linijkach 
lub akapitach) i we właściwej kolejności powinny być zapi
sane elementy rozumowania. Z drugiej strony nie powinno 
być zbędnych elementów. Duża ilość luźno związanych 
z problemem informacji utrudnia wyłowienie tych istotnych.

Można sformułować wiele poprawnych schematów za
pisu myśli, a przykładowe reguły w odniesieniu do zapisu 
zadań rachunkowych Olimpiady Astronomicznej mogą 
mieć postać:

a. Wszystkie występujące w zadaniu wielkości powin
ny być opisane. Litery oznaczające wielkości fizyczne po
winny być w miarę możliwości zgodne z powszechnymi zwy
czajami. Jeżeli to możliwe, należy wyodrębnić łatwy do 
odnalezienia (np. na początku pracy) blok oznaczeń. Jeżeli 
używane są skróty ( np. typu US — Układ Słoneczny, Z — 
Ziemia itp.) to należy je również umieścić w bloku oznaczeń.

b. Wszystkie wzory należy jasno opisać. W przypad
ku wzorów powszechnie znanych, za takie można uznać

wzory zawarte w zalecanej (typowej) literaturze i posia
dających własną nazwę (prawo Coulomba, wzór Ciołkow
skiego), wystarczy opisać je tą nazwą. W przypadku wzo
rów rzadziej spotykanych należy podać ich źródło, podając 
pozycję literaturową, z której pochodzą wraz ze sposobem 
identyfikacji, a więc strona lub paragraf i numer wzoru 
np.

a = 2 ,4 4 ^ -  (Rybka 1983, paragraf 108, wzór 206).

W przypadku wzorów tworzonych przez autora na uży
tek zadania, należy podać ich uzasadnienie (np. podając 
rozumowanie uzasadniające dany wzór).

c. Wszystkie używane dane powinny mieć podane źró
dło pochodzenia (tylko w przypadku danych pochodzących 
z treści zadania nie jest to konieczne), przy czym należy pre
ferować dane mające charakter podstawowy. Oznacza to, że 
w przypadku możliwości wyliczenia danej ze stałych uni
wersalnych i wzięcia z literatury należy wybrać pierwszą 
z tych możliwości. Podobnie w przypadku możliwości uży
cia bardziej podstawowych danych („podstawowe” może zna
czyć rzeczy dość różne, zwykle za bardziej podstawową uzna
my daną występującą częściej i w bardziej rozpowszechnionej 
literaturze) należy taką możliwość preferować. Dane należy 
w miarę możliwości zebrać w osobnym bloku. Blok danych 
może jednocześnie służyć za blok oznaczeń, np. zapis:

Ms ~  2*1030 kg — masa Słońca (Rybka 1983, tabela 
„Dodatek II”)

jest jednocześnie oznaczeniem, daną oraz podaniem źró
dła danej.

d. Każdy element rozumowania (rachunku) należy opi
sać w na tyle jednoznaczny sposób, aby było możliwe po
wtórzenie rozumowania (rachunku) przez czytelnika. 
W szczególności należy zaznaczyć, na jakich wzorach i ja
kie przekształcenia zostały wykonane. Podobnie należy po
stępować z rachunkami numerycznymi. Należy podać pod
stawiane wartości wraz z użytymi jednostkami (jednostki 
warto sprowadzić do jednego układu w bloku danych), za
znaczając sposób rachunku (kalkulator, rachunek ręczny). 
Na końcu należy ustalić wymiar, wykonując obliczenia na 
jednostkach.

e. Wzory, zwłaszcza te, do których w dalszym ciągu 
się odwołujemy, powinny być oznaczone (np. numerowa
ne), a rysunki czytelnie opisane z użyciem tych samych 
oznaczeń co rachunek.

f. Używane pojęcia trzeba albo zdefiniować, albo od
wołać się do literatury (np. czyniąc uwagę „przez rok gwiaz
dowy rozumiemy pojęcie zdefiniowane w podręczniku Ryb
ki”). Ta ostatnia czynność nie jest konieczna, gdy pojęcie jest 
powszechnie znane i używamy go w tym właśnie typowym 
znaczeniu.
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Korzystając z tych lub podobnych reguł, uzyskujemy tekst 
czytelny i zrozumiały, a więc budzący zaufanie. Nie od rze
czy będzie zwrócenie uwagi na fakt, że jednym z celów ta
kiego konstruowania tekstów jest łatwość weryfikacji — 
ewentualny błąd lub pomyłka da się łatwo znaleźć.

Inną regułą jest zasada koherencji —  tekst musi tworzyć 
spójny obraz tematu. W praktyce oznacza to, że przy każdej 
wypowiedzi warto zastanowić się, czy nie przeczy ona cze
muś oczywistemu. Przykładowo, gdy jakaś wielkość „fizycz
nie dodatnia” wychodzi nam ujemna, gdy coś oczywiście 
większego okazuje się mniejsze itp., należy sądzić, że popeł
niono błąd. W Olimpiadzie Astronomicznej (w innych za
pewne jest tak samo) przykładów niesprawdzenia sensu wy
powiedzi nie brakuje. Mamy więc masy Słońca mniejsze od 
masy Księżyca, odległości w Układzie Słonecznym rzędu 
parseków, temperatury gwiazd rzędu ułamków kelwina itp. 
Należy więc przyjąć jako bezwzględnie obowiązującą regułę 
sprawdzenie pod tym względem każdej wypowiedzi. W Olim
piadzie należy przynajmniej sprawdzić, czy odpowiedź nie 
urąga rzeczywistości (w przypadku zadań rozwiązywanych 
w domu należałoby przyjrzeć się całości, a w przypadkach 
wątpliwych skorzystać z konsultacji nauczyciela). Wspomi
nane już powyżej sprawdzenie wymiaru jest w gruncie rze
czy właśnie zastosowaniem tej reguły —  gdy obliczony 
z uzyskanego wzoru wymiar nie jest wymiarem obliczanej 
wielkości, oznacza to niespójność wskazującą na jakąś nie
prawdę1.

Powyższe kryteria w zasadzie wystarczają w przypadku 
zadań rachunkowych, a w życiu —  w przypadku wypowie
dzi opartych o logiczne rozumowanie. W wielu, a może na
wet w większości przypadków fakty, a nie rachunek i rozu
mowanie, są podstawą wypowiedzi. W Olimpiadzie takim 
przypadkiem jest tzw. zadanie literaturowe, w życiu dowol
ne opracowanie problemu, artykuł czy wypracowanie. 
I znowu stosunek ucznia i nauczyciela powoduje, że w szkole 
obaj znają te same fakty, a tym samym nie muszą podawać 
ich źródła. W życiu jest zupełnie inaczej. Czytelnik opraco
wania faktów nie zna (czyta właśnie po to, by je  poznać), 
a bezpośrednia ocena ich prawdziwości najczęściej pozo
staje poza jego możliwościami. Z tego względu autor musi 
czytelnikowi te możliwości stworzyć. W Olimpiadzie Astro
nomicznej zadanie literaturowe polega na krótkim przed
stawieniu jakiegoś aktualnego problemu astronomicznego. 
Zadanie jest wykonywane w domu przy dostępie do wszel
kich pomocy i polega na dotarciu odpowiedniej literatury 
a następnie opracowaniu i skomentowaniu uzyskanych wia
domości, czyli de facto na sporządzeniu krótkiego artykułu. 
Jak z powyższych uwag wynika, zadanie składa się z dwu 
części —  po pierwsze trzeba informacje znaleźć, a następ

1 Pewnym problemem mogą być tzw. wzory empiryczne. Przy
kładem takiego wzoru jest cytowany powyżej wzór ze 108 para
grafu podręcznika Rybki. Tego typu wzory są słuszne tylko w 
określonym układzie jednostek (w tym przypadku sekundy łuku
i centymetry) i w przypadku użycia wymagają szczególnej ostroż
ności, zwłaszcza przy zamianie jednostek, gdyż występujące tam 
stałe są mianowane, czego zwyczajowo czasem się w źródłach 
(podręcznikach) nie podkreśla.
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nie trzeba wiedzieć, jak z nich skorzystać. Niestety, uczest
nicy Olimpiady z tak postawionym problemem radzą sobie 
dużo gorzej niż z zadaniami rachunkowymi. Przyczyną jest 
brak umiejętności posługiwania się literaturą. A jak być 
powinno? Przede wszystkim każdy podawany fakt powi
nien mieć wyraźnie określone źródło pochodzenia. W przy
padku „raportu z literatury” źródłem pochodzenia faktu jest 
„cytat” z literatury. Podanie źródła umożliwia czytelnikowi 
(oceniającemu) zweryfikowanie informacji. Aby móc po
równać, musimy wiedzieć z czym i do tego właściwie spro
wadza się weryfikacja poprawności sporządzenia raportu 
(i rozpoznania, czy posiadany raport jest sporządzony rze
telnie). Umiejętność sporządzenia „raportu z literatury” 
może być pożyteczna niemal w każdym zawodzie i warto 
ustalić sposób postępowania. W przypadku zadań olimpij
skich można to ująć w następujące reguły:

1. W przypadku gdy tekst powstaj e na podstawie j edne- 
go niezbyt długiego materiału źródłowego, wystarczy na po
czątku lub na końcu podać jego tzw. referencje, czyli określić 
go jednoznacznie w sposób ułatwiający czytelnikowi jego 
odnalezienie.

2. W przypadku gdy tekst powstaje na podstawie kilku 
prac i jeżeli odwołujemy się do nich niewiele razy, wówczas 
można posłużyć się uproszczonym systemem polegającym 
na odwołaniu się do danej pracy w tekście, a następnie zrefe
rowaniu jej zawartości. Może to wyglądać następująco: L.M. 
Sokołowski w ... (w miejsce kropek pełne referencje lub od
syłacz do nich) opisuje problem stałej kosmologicznej. . . .  
Odsyłacz może być, np. gwiazdką czy numerkiem, a pełne 
referencje pracy mogą znajdować się u dołu strony. Ten sys
tem jest o tyle wygodny dla czytelnika, że referencje odnaj
duje się na tej samej stronie, na której nastąpiło przywołanie 
pracy. System działa jednak na ogół tylko w przypadkach 
cytowania kilku prac, a i to wyłącznie gdy odwołujemy się 
do tej samej pracy mało razy.

3. W przypadku gdy cytowanych prac jest wiele i odwo
łujemy się do nich wielokrotnie, lepiej wyodrębnić specjalny 
blok, który zwykle tytułujemy „Literatura” lub „Bibliogra
fia”. W bloku tym grupujemy referencje zapisane według jed
nego systemu.

Najczęściej używane są dwa systemy. Pierwszy z nich, 
bardzo wygodny dla czytelnika, polega na ponumerowaniu 
prac z bibliografii. Numer pracy w spisie literatury jest spo
sobem na odwołanie się do niej. Ponieważ czytelnik musi 
orientować się, że numer oznacza odwołanie się, zapisujemy 
go w jakiś charakterystyczny sposób. Najczęściej numer pra
cy zapisuje się w jakimś charakterystycznym nawiasie, np. 
tak, jak to zrobiono powyżej w przykładzie z czasopismami. 
Zwyczajowo numeracja prac literatury biegnie w tej kolejno
ści, w jakiej cytowania pojawiają się w tekście (dzięki zacho
waniu kolejności możliwe jest określenie, w którym momen
cie daną pracę zacytow ano). W dłuższych i solidnie 
opracowywanych, a więc wielokrotnie przerabianych, tek
stach system sprawia autorowi kłopoty —  usunięcie lub do
pisanie pozycji literaturowej powoduje zmiany numeracji li
teratury, co wymaga zwykle sporej pracy (i pojawia się 
możliwość, nieraz przykrych, pomyłek). W takich przypad-
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kach używa się tzw. systemu oksfordzkiego —  na pracę po
wołuje się, pisząc nazwisko autora (nazwisko pierwszego 
autora) i rok, np. Rybka 1983. W literaturze prace układa się 
alfabetycznie. Wówczas wprowadzenie lub usunięcie nowe
go odwołania wymaga jedynie dopisania (lub usunięcia) w 
odpowiednim miejscu bibliografii nowej referencji, nie zmie
niając nic w pozostałych.

4. Referencje powinny zawierać:
a. Nazwisko autora (lub autorów). W przypadku gdy 

autorów jest dużo (trzech lub więcej), wystarczy pierw
szego z nich z dopiskiem „i in” .

b. W przypadku wydawnictw cyklicznych nazwa pe
riodyku, jego tom, ewentualnie numer i rok wydania oraz 
strona, na której znajduje się początek tekstu. Niektóre cza
sopisma nie prowadzą ciągłej numeracji i wówczas poda
je  się datę wydania (miesiąc, tydzień lub dzień). Może to 
wyglądać, np.:

[1] L.M. Sokołowski, Postępy Fizyki, 46 (1995) 207.
[2] E. Asphaug, Świat Nauki, sierpień 2000.

c. W pierwszym przypadku czytamy: artykuł autorstwa 
L.M. Sokołowskiego w czasopiśmie „Postępy Fizyki” z roku 
1995, tom (istnieje zwyczaj, że liczba pogrubiona oznacza 
tom czasopisma, a liczba w nawiasie oznacza rocznik) stro
na 207. Ponieważ w danym tomie strony są numerowane 
kolejno, nie ma potrzeby pisać, o jaki numer czy zeszyt cho
dzi (w tym przypadku zeszyt 3). W drugim przykładzie cza
sopismo nie ma tomów i jest miesięcznikiem, więc podanie 
roku i miesiąca jednoznacznie go określa.

d. W przypadku książek podajemy tytuł (obok auto
ra), wydawnictwo, rok i miejsce wydania. Te ostatnie dane 
są konieczne, gdyż w wielu przypadkach różne wydanie 
tej samej książki mogą mieć nieco różną zawartość. Przy
kładowo, cytowanie książki może mieć formę Rybka E., 
Astronomia ogólna, PWN (1983), Warszawa.

e. W przypadku gdy korzystamy z materiału odnale
zionego w Internecie, należałoby podać internetowy ad
res, datę pozyskania informacji, właściciela strony, autora 
informacji (lub instytucję redagującą stronę), ewentualnie 
własną ocenę wiarygodności źródła. Zgodnie z prefero
waną przez nas zasadą na internetowe źródło wskazujemy 
w samym tekście opracowania, gdy jest ono jedynym źró
dłem (lub jednym z nielicznych źródeł) naszego opraco
wania, pisząc przykładowo: ..., według informacji znale
zionej w dniu 21 marca 2001 r. na stronie „Nasz temat” 
(wiarygodnego dla mnie źródła, jakim jest strona Planeta
rium Śląskiego): http://entropia.com.pl/planetarium.

W spisie literatury możemy napisać:
[1] Internet, 21.03.2001,: http://entropia.com.pl/plane- 

tarium ,”Nasz temat”, Planetarium Śląskie.
Na koniec chcemy zwrócić uwagę, jak i co należy cyto

wać. Przede wszystkim cytujemy fakty, a więc wymienia
jąc każdy fakt pochodzący z literatury, podajemy źródło, z 
którego pochodzi. Przykładowo: „gęstość planetoidy Eros 
wynosi 2,7 g/cm3 [2]”, a w nawiasie numer pracy, z której 
wymieniona wartość została wzięta. System „numerkowy” 
ma tę zaletę, że w nawiasie można umieścić kilka prac, 
gdzie dana informacja się powtarza, co w przypadku „sys

temu oksfordzkiego” jest utrudnione. Należy unikać po
woływania się na rzeczy trudne do sprawdzenia (weryfi
kacja powinna być możliwie łatwa). W szczególności więc 
należy unikać powoływania się na „druki do użytku we
wnętrznego” (powołując się na takie, w zasadzie powinno 
się wskazać ogólnie dostępną bibliotekę, w której druk się 
znajduje i sposób dotarcia do niego —  sytuacja częsta 
w pracach historyków), informacje pochodzące od osób, 
zwłaszcza mało znanych, oraz na całe książki (powinno 
się wówczas podać stronę lub rozdział). W szczególności 
informacja typu „Internet” bez podania konkretnego adre
su jest zupełnie bezwartościowa.

Równie bezwartościowa jest też informacja nie związana 
z tematem oraz informacja powszechnie znana. W każdym 
przypadku gdy mamy ochotę zamieścić tego typu informa
cję, trzeba to uzasadnić (np. rocznicą). Uzasadnieniem poda
wania powszechnie znanych faktów jest również użycie ich 
jako przesłanek w rozumowaniu. W takim przypadku ze 
względu na ich „powszechną znajomość” cytowania się nie 
podaje (gdyby chcieć uzasadniać literaturą każdy fakt, to nic 
nie można by napisać —  autor musi założyć, że czytelnik zna 
jakiś zasób pojęć i faktów). Na odwrót, spotykając w jakim
kolwiek tekście niezrozumiałe pojęcie lub nieuzasadniony 
i pozbawiony odsyłacza fakt, mamy prawo sądzić, że jest on 
„elementarny”, czyli łatwy do znalezienia w standardowej 
literaturze tematu (inna sprawa, że co elementarne w artyku
le naukowym nie jest elementarne w szkolnym wypracowa
niu i nie może być za takie traktowane). Jednak w ogólnym 
przypadku podawanie oczywistych danych należy uważać za 
próbę wprowadzenia w błąd (czytelnik ma prawo sądzić, że 
autor ma coś nowego do przekazania). W szczególności 
w przypadku zadań Olimpiady Astronomicznej, a i w innych 
przypadkach zwykle też chodzi o informacje nowe. Nowe, 
czyli takie, które nie zdążyły jeszcze wejść do literatury typu 
książkowego —  z zasady zamiast streszczać rozdział z książ
ki, lepiej czytelnika do niego odesłać przy pomocy odpowied
niej uwagi. Warto dodać, że przepisywanie jest przestęp
stwem zwanym plagiatem. Ta ostatnia uwaga związana jest 
z uczniowskimi pracami przesyłanymi na konkursy —  auto
rzy spotykali prace podpisane przez dziewczęta, gdzie roz
działy pisane przez autora —  mężczyznę w pierwszej osobie 
były w tej formie przepisywane. W ogóle przepisywactwo 
staje się w ostatnich czasach prawdziwą plagą. Rozwój me
diów elektronicznych (Internet!) spowodował możliwość pre
parowania tekstów z wysiłkiem mniejszym niż konieczny do 
ich przeczytania. Po prostu ściąga się z sieci całe artykuły 
i łączy w jednym wydruku. Jak już powyżej wspomniano, 
takie postępowanie jest przestępstwem i powinno być z całą 
surowością ścigane. Nawet pomijając przypadki skrajnie zde- 
generowane typu tworzenia z kradzionych materiałów (ko
piowanie cudzych tekstów i podawanie za swoje jest kradzie
żą) całych książek, każdy przypadek przywłaszczenia sobie 
cudzego tekstu jest plagiatem. Nie oznacza to jednak, że 
musimy w każdy przypadku posługiwać się „swoimi słowa
mi”. Oczywiście wolno we własnym tekście umieścić frag
menty cudzego. W każdym takim przypadku jest koniecz
nym zaznaczenie takiego cytatu wraz z podaniem jego
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właściwego autora. Zwyczajowo cudzy tekst odróżnia się 
innym rodzajem druku (np. kursywą) lub odpowiednim zna
kiem pisarskim (warto sobie przypomnieć, że jest taki — 
nazywa się cudzysłów). Dotyczy to również rysunków — 
chcąc ozdobić nasz tekst rysunkiem znajdującym się w Inter
necie, należy ten fakt zaznaczyć, identyfikując tekst, z które
go rysunek został wzięty. I należy to traktować jako mini
mum przyzwoitości, bo w zasadzie powinniśmy na to uzyskać 
zgodę właściciela tekstu.

W przypadku gdy informacja pochodzi od autora, należy 
to wyraźnie podkreślić, na przykład „uważam...” „autor są
dzi.. Podobnie należy podkreślić pochodzenie rozumowa
nia. W przypadku gdy wyciągamy wniosek z informacji po
chodzącej z różnych źródeł, należy to również wyraźnie 
zapisać. W przypadku gdy z zestawienia różnych źródeł wy
nika sprzeczność, należy na nią zwrócić uwagę czytelnika, w 
miarę możliwości komentując, np. ustalając, które źródło 
wydaje się wiarygodniejsze. Wiarygodność źródeł drukowa
nych jest dość łatwa do ustalenia. Otóż w zasadzie wiarygod
ne są źródła specjalistyczne, w zakresie swojej specjalizacji. 
Wynika stąd, że w zakresie kroju sukni wiarygodne jest cza
sopismo poświęcone modzie, a wyników sportowych czaso
pismo sportowe. Informacje zawarte w nawet najbardziej sza
cownym tytule, ale odbiegające znacznie od jego specjalizacji, 
należy traktować z dużą dozą ostrożności. Magazyny wielo- 
tematyczne, w ogóle mające dość niską wiarygodność, moż
na oceniać „w sposób ogólny”, sprawdzając zamieszczone w 
nich teksty na tematy, o których mamy pojęcie. Dodatkowo 
można wnioskować, że ogólnie poważne czasopismo zbyt 
wielkich bzdur nie wydrukuje, jednak należy zachować ostroż
ność i w miarę możliwości unikać „wszystkoistów”. W przy
padku czasopism specjalistycznych najwyżej cenimy (najbar- 
dziej w ierzym y) tzw. m iędzynarodow e recenzow ane 
czasopisma. „Recenzowane” oznacza, że każdy zamieszczo
ny w nich tekst przeszedł przez procedurę oceniającą jego 
wartość, a tym samym jest godny zaufania. Najlepsze z tych 
czasopism zgrupowane są na tzw. liście filadelfijskiej. Cza
sopisma te jednak mają dwie poważne wady powodujące, że 
w praktyce kontakt z nimi ogranicza się do wiedzy o ich ist
nieniu. Wady te to z jednej strony mała dostępność, znajdują 
się bowiem tylko w bibliotekach naukowych (ale i dla chcą
cego i mieszkającego w dużym mieście są osiągalne), 
a z drugiej —  zamieszczone w nich teksty są przeznaczone 
dla wąskich fachowców, a więc z zasady trudne do zrozu
mienia (ale niekoniecznie; uchodzące za bardzo naukowe 
„Science” i „Naturę” zawierają artykuły zrozumiałe dla nie

fachowca, oczywiście znającego angielski). Tak więc z tek
stów naukowych raczej nie korzystamy. Są jednak czasopi
sma przeglądowe, takie jak „Postępy Fizyki” czy „Urania —  
Postępy Astronomii”, których charakter gwarantuje rzetel
ność (w danej dziedzinie). W następnej kolejności wierzymy 
czasopismom poświęconym popularyzacji nauki, takim jak 
„Wiedza i Życie” czy „Świat Nauki” . Wprawdzie są to 
„wszystkoiści”, ale naukowi. Redakcje tego typu czasopism 
zwykle zatrudniają fachowych redaktorów działu, którzy są 
recenzentami (lub autorami) zamieszczanych tekstów. W przy
padku zwykłych czasopism, nie poświęconych nauce, wiary
godność sprawdzamy przez porównanie —  jeżeli zbliżona 
informacja ukazuje się w wielu czasopismach, to zwykle coś 
z prawdy „w tym jest”. Pojedynczej notatce z prasy „niespe- 
cjalistycznej” nie wierzymy w ogóle. Nie znaczy to, że nie 
może być prawdziwa. Może, ale zbyt dużo na to stawiać nie 
należy. Jeżeli taką informację chcemy wykorzystać, to oczy
wiście możemy, ale... czytelnik, widząc cytowanie jakiegoś 
dziennika, swoje pomyśleć powinien (autor mając taką infor- 
macj ę, a uważaj ąc j ą za ciekawą, powinien poszukać potwier
dzenia w bardziej wiarygodnej literaturze, zanim „pośle da
lej”). W ogóle z zasady nie wierzymy informacjom bez 
podanego źródła. Podobnie jak nie bierzemy pod uwagę (nie 
czytamy) anonimów. Niestety, często autorzy tekstów popu
larnonaukowych mają do wyboru nie pisać albo pisać bez 
cytowań, albo nie pisać wcale —  p.np. „Przepisy dla auto
rów” czasopisma „Wszechświat” — wewnętrzna strona okład
ki prawie każdego numeru. Pozostaje ocenić autora. Jeżeli 
znamy jego wykształcenie i obyczaje (i oczywiście jest on 
podpisany!), to można mu wierzyć (lub nie!!). Cytujemy 
wówczas, powołując się na niego, np. wskazując jego adres 
(pracy lub redakcji), ewentualnie zaznaczając „zwykle wia
rygodny” (zwykle, bo jak mówi przysłowie, koń ma cztery 
nogi i...). Internetowi z zasady nie wierzymy. Oczywiście, 
nie możemy ignorować tego środka przekazu —  dla wielu 
jest on jedynie dostępny, dla pozostałych jest cennym uzu
pełnieniem wiadomości, ale wiarygodność tego źródła nale
ży sprawdzać wyjątkowo starannie. Wynika to z możliwości 
niemal nieograniczonego umieszczania w witrynach interne
towych swoich tekstów —  nawet najpoważniejsze instytucje 
naukowe z zasady nie sprawdzają, co i kto umieszcza w ich 
bibliotekach preprintów i do legalnego umieszczenia tekstu 
wystarczy posiadania dostępu do konta internetowego danej 
instytucji (a więc np. w przypadku uczelni bycie studentem 
tejże). Tym samym w bibliotece preprintów bardzo szacow
nej instytucji możemy spotkać się zarówno z paranauką, jak 
i najzwyklejszym dowcipem. Poza tym w odróżnieniu od ma
teriałów drukowanych przechowywanych w bibliotekach, do
kumenty dziś dostępne pod jakimś adresem jutro już mogą 
tam nie egzystować, a więc weryfikacja źródła może być nie
możliwa. Aby ograniczyć możliwość bycia ofiarą czegoś ta
kiego, trzeba zachować szczególną ostrożność. W szczegól
ności trzeba zwrócić uwagę zarówno na to, pod jakim adresem 
informacja się ukazała, jak i na istotne cechy wiarygodności 
tekstu, czyli zarówno na to, czy tekst spełnia podane wyżej 
reguły jak i . .. .N o właśnie, na to, czy jest fachowo napisany. 
A tu z kolei trzeba być fachowcem, czego od ucznia wyma-
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gać nie można. Inaczej mówiąc, problem ustalenia meryto
rycznej jakości tekstu stanowi problem wykraczający poza 
ramy tego artykułu.

PODSUMOWANIE

Rozwiązania zadań obliczeniowych
{wymagające stosowania wzorów, zależności, praw  oraz 
przekształceń rachunkowych)

1. W stępny blok objaśnień stosowanych oznaczeń 
z podaniem ich wartości liczbowej, jeśli oznaczająone sta
le .1)

2. Wyodrębniony blok wielkości przyjmowanych jako 
dane.

3. Wyraźne sformułowany cel rozwiązania (poszuki
wane wartości wielkości, formuły, zależności itp.).

4. Właściwe rozwiązanie zadania uwzględniające:
a) jasny opis stosowanych praw —  stanowiący istot

ny element komentarza niezbędnego przy ocenie rozumie
nia podanego rozwiązania;

b) podawanie definicji używanych pojęć lub źródeł, 
z których zostały zaczerpnięte;

d) pełne uzasadnienie („wyprowadzenie”) wzorów 
uzyskanych przez autora rozwiązania;

e) podanie źródła danych —  w przypadku polecenia 
ich samodzielnego znalezienia;

f) podanie źródła zaczerpniętych z literatury wzorów, 
formuł, zależności itp.;

g) określenie zasadności i stopnia stosowalności (do
kładności) użytego prawa;

h) sprawdzenie wymiaru uzyskanej wielkości;
i) uwzględnianie wystarczającej liczby wyników ra

chunków pośrednich pom iędzy etapami wyjściowymi 
a końcowymi rozwiązania (lub jego fragmentu), pozwala
jących oceniającemu zlokalizować miejsce ewentualnego 
przekłamania i podjęcie decyzji, czy jest to błąd czy po
myłka;

k) zastosowanie przejrzystego systemu odwoływania 
się do wcześniejszych i późniejszych rezultatów obliczeń;

1) sprawdzenie, czy w rozwiązaniu nie występuje ko
lizja przyjętych oznaczeń;

m) odwoływanie się do brudnopisu zawierającego re
zultaty kolejnych przekształceń, wyprowadzenia wzorów, 
rachunków liczbowych.

5. Jasno sformułowaną pisemną odpowiedź wynika
jącą z uzyskanego wyniku rozwiązania.

6. Ustosunkowanie się do dokładności lub realności 
uzyskanego wyniku i omówienie źródeł ewentualnych od
stępstw od wyników spodziewanych lub całkowicie nie
realnych.

7. Komentarz do ewentualnego zaskakującego wyni
ku, jeśli jesteśmy pewni poprawności rozwiązania, z po
daniem wynikających z takiego wyniku wniosków.

Rozwiązania zadań opisowych
(wymagające opracowania zadanego tematu lub rozwią
zania postawionego w zadaniu problemu na podstawie p o 
siadanych wiadomości i literatury)

&

1. W stęp, raczej nie przekraczaj ący j ednej czwartej ca
łości rozwiązania, zawierający jeden lub kilka z poniższych 
punktów, w zależności od treści zadania:

a) wprowadzenie historyczne;
b) szersze omówienie lub wypunktowanie zakresu pro

blemu (zagadnienia) z reguły krótko ujętego w temacie 
zadania;

c) ewentualną własną hipotezę dotyczącą rozwiąza
nia, jeśli treścią zadania jest jakiś problem;

d) zwrócenie uwagi na wagę postawionego zagadnie
nia i jej krótkie uzasadnienie;

e) ogólne omówienie wagi głównych źródeł, z których 
korzystano w opracowaniu tematu.

2. Właściwe opracowanie stanowiące rozwiązanie po
stawionego zagadnienia, o objętości stanowiącej co naj
mniej połowę całości opracowania, uwzględniające:

a) umieszczanie w tekście, po ważnych informacjach 
lub danych, odnośników do literatury2* stanowiącej ich źró
dło, chyba że korzystano tylko z jednego źródła dokładnie 
omówionego we wstępie lub z nielicznej liczby źródeł, jed
nokrotnie wykorzystywanych w opracowaniu i bezpośred
nio omówionych w tekście rozwiązania;

b) wyraźne zaznaczenie, że dany tekst opracowania 
jest cytatem, z jednoczesnym podaniem źródła tego cyta
tu;

c) własny komentarz w stosunku do informacj i zaczerp
niętych z wiarygodnej literatury, a budzących wątpliwości 
lub będących zaskoczeniem dla autora opracowania oraz 
ewentualne podanie innego źródła potwierdzającego lub 
zaprzeczającego tym informacjom;

d) własne poglądy na referowany temat, jeśli istnieje 
taka możliwość;

3. Zakończenie, raczej nie przekraczające jednej 
czwartej całości rozwiązania, zawierające jeden lub kilka 
z poniższych punktów, w zależności od treści zadania:

a) wnioski wynikające z przedstawionego opracowa
nia tematu zadania;

b) ewentualne własne prognozy związane z opraco
wanym tematem;

c) komentarz do postawionej przez siebie wstępnej hi
potezy;

d) ewentualny blok wykorzystanej literatury3*.

Henryk Chrupała, Jerzy Kuczyński

l;Np. w formie Ms ~  2xl030kg — masa Słońca (Rybka 1983, 
tabela „Dodatek II”)

2) Np. (Rybka 1983, paragraf 108, wzór 206) lub nazwa sto
sowanego prawa.

3> Pozycje bibliograficzne mogą mieć formę proponowaną
i objaśnioną w artykule, np.:

[ 1 ] L.M.Sokołowski, Postępy Fizyki, 46 (1995) 207 — w przy
padku czasopisma

[2] Rybka E., Astronomia ogólna, PWN (1983), Warszawa 
— w przypadku książki.
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Listopad
Słońce

Dni są coraz krótsze, co w idać po momentach wscho
du i zachodu Słońca w Warszawie. Dnia 1 listopada Słoń
ce wschodzi o 5h31m, zachodzi o 15h07m, a 30 listopada 
wschodzi o 6h21m, zachodzi o 14h28m.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h UT)

Data 2001 P [° ] B0 n L0 [I
XI 1 24,50 4,37 163,63

3 24,15 4,17 137,25
5 23,77 3,96 110,88
7 23,36 3,74 84,51
9 22,92 3,52 58,14

11 22,44 3,30 31,78
13 21,94 3,07 5,41
15 21,40 2,84 339,04
17 20,83 2,60 312,68
19 20,24 2,36 286,32
21 19,61 2,12 259,95
23 18,96 1,87 233,59
25 18,28 1,63 207,23
27 17,58 1,38 180,87

XI 29 16,84 1,13 154,51
XII 1 16,09 0,87 128,15

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

B0, L0 —  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

13d09h51m —  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w połowie mie

siąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: pełnia 1d05h41m, ostatnia kwadra 8d12h21m, 
nów  15d0 6 h4 0 m, p ie rw sza  kw adra  2 2 d2 3 h2 1 m 
i ponownie pełnia 30d20h49m. W perygeum Księżyc znaj
dzie się 11 listopada o 17h22m a w apogeum 23 listopada
o 15h47m.

Planety i planetoidy
Na początku miesiąca nad ranem, nisko nad południo

wo-wschodnim horyzontem, możemy obserwować Merku
rego jako obiekt o jasności -0 ,8 m. W dniu 1 listopada plane
ta na godzinę przed wschodem Słońca (początek świtu cy
wilnego) osiąga wysokość prawie 10°. Przez teleskop mo
żemy wtedy obserwować tarczę Merkurego o średnicy 7" 
w fazie 60%. Tuż obok Merkurego widoczna będzie Wenus 
jako „Gwiazda Poranna” o jasności - 4 m. Przez teleskop wi
doczna będzie tarcza planety o średnicy zaledwie 10” w fa
zie zbliżonej do pełni. Wysokość planety nad horyzontem w 
ciągu miesiąca będzie malała i pod koniec listopada jej ob
serwacja stanie się praktycznie niemożliwa.

Mars świeci w pierwszej połowie nocy na wysokości 
ok. 20° nad południowym horyzontem jako obiekt o jasno

śc i 0 m. W zw ią zku  z o d d a la n ie m  s ię  od o p o zyc ji 
w listopadzie maleje zarówno jasność, jak i średnica tar
czy planety, które pod koniec miesiąca wynoszą odpowied
nio 0,4m i 7”.

W drugiej połowie nocy możemy obserwować Jowisza 
świecącego na tle gwiazdozbioru Bliźniąt jako „gwiazdę”
0 jasnośc i - 2 ,5 m. O koło 30° na zachód od Jow isza, 
w gwiazdozbiorze Byka, widoczny jest Saturn świecący 
z jasnością -0 ,4 m.

W ieczorem , ok. 20° nad południowym  horyzontem  
w gwiazdozbiorze Koziorożca, można obserwować Urana
1 Neptuna jako „gwiazdy” o jasnościach odpowiednio 5,8m
i 7,9m.

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

W listopadzie w pobliżu opozycji znajduje się planetoida: 
(4) Westa, (jasność 6,5m). 7 XI: 4f'40,1m,+14°26’; 17 XI: 

4h30,9m,+14°15’; 27 XI: 4h20,3m,+14°07\

W listopadzie możemy także obserwować jasną kome
tę C/2000 WM1 (LINEAR), której jasność w ciągu miesią
ca rośnie od 8m do 5m: 1 XI: 4h31,5m, +49°16’; 10X1:3h59,5m, 
+45°37’; 20 XI: 3h01,1m, +34°46\

Meteory
Od 14 do 21 listopada prom ieniują meteory z roju Le

onidów, związanego z kometą Tempel-Tuttle. Radiant me
teorów leży w gwiazdozbiorze Lwa i ma współrzędne: rekt. 
10h08m, deki. +22°. Maksimum aktywności przypada 17 li
stopada. W związku z niedawnym powrotem macierzystej 
komety nadal możliwa jest zwiększona aktywność roju. 
W tym roku obserwacjom meteorów nie będzie przeszka
dzał Księżyc tuż po nowiu.

*  *  *

1d00m Na tarczy Ganimedesa (III księżyca Jowisza) widoczny 
ciemny Obszar Galileusza (Galileo Regio).

1d20h19m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza tarczy Jowi
sza.

2d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
2d16h Jowisz nieruchomy w rektascensji.
3d20h43m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
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Rys. 2. Trasa planetoidy (4) Westa na tle gwiazd gwiazdozbioru Byka w listopadzie 
i grudniu 2001 (zaznaczone gwiazdy do 8m).

3d22h Odkrycie planety Saturn (—0,3m) 
przy ciemnym brzegu Księżyca, wi
doczne w całej Polsce (Zielona Góra 
22h15m —  Olsztyn 22h23m).

3d23h Złączenie Saturna z Księżycem 
w odl. 0,6°.

4d00h Złączenie Merkurego z Wenus 
w odl. 0,7°.

4 d0 3 h1 2 rp Początek zaćmienia I księży
ca Jowisza (lo) przez cień planety.

5d00h26m Cień I księżyca Jowisza (lo) 
wchodzi na tarczę planety.

5d00h58m Początek zaćmienia II księżyca 
Jowisza (Europy) przez cień planety.

5d01h35m Wejście I księżyca Jowisza (lo) 
na tarczę planety.

5d02h29m Cień III księżyca Jowisza (Ga- 
nimedesa) wchodzi na tarczę planety.

5d02h40m Zejście cienia I księżyca Jo
wisza (lo) z tarczy planety.

5d03h50m Zejście I księżyca Jowisza (lo) 
z tarczy planety.

5d05h23rn Zejście cienia III księżyca Jo
wisza (Ganimedesa) z tarczy planety.

5d15h Złączenie Marsa z Neptunem 
w odl. 2°.

5d21h41m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 
planety.

6d01h06m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
6d07h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2°.
6d19h39m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
6d20h02m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
6d21h08m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
6d21h59m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.
6d22h17m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
6d22h22m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
7d00h44m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
7d19h33m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
8d00m Na tarczy Ganimedesa (III księżyca Jowisza) widoczny 

ciemny Obszar Galileusza (Galileo Regio).
8d05h09m Cień IV księżyca Jowisza (Callisto) wchodzi na tarczę 

planety.
8d19h22m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

przez cień planety.
8d20h56m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

przez tarczę planety.
8d23h59m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza tarczy Jowisza.

10d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
11d05h06m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
12d02h19m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
12d03h23m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
12a03h32m Początek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
12d04h33m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
12d05h38m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
12d23h35m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
13d02h54m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
13d20h47m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
13d21h50m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
13d22h15m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.

13d23"01m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
14d00h04m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
14d00h23m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.
14d00h58m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
14d02h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 3°.
14d03h08m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
14d08h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3°.
14d21h21m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
15d00m Na tarczy Ganimedesa (III księżyca Jowisza) widoczny 

ciemny Obszar Galileusza (Galileo Regio).
15d20h25m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimede

sa) przez cień planety.
15d21h31m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
15d23h22m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

przez cień planety.
16d00h31m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

przez tarczę planety.
16d03h34m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza tarczy Jowi

sza.
16d21 h30m Początek zakrycia IV księżyca Jowisza (Callisto) przez 

tarczę planety.
16d22h Złączenie Plutona z Księżycem w odl. 9°.
17d00h12m Księżyc IV (Callisto) wyłania się zza tarczy Jowisza.
17d02h04m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.
18d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
19d04h13m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
19d05h10m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
19d22h53m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/S Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.
19d23h05m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
20d01h28m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
20d04h41m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
20d21h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 3°.
20d22h41m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
20d23h37m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
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21d00h52m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 
planety.

21d00h55m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
21d01h52m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
21d02h47m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.
21d03n36m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
21d05h31m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
21d19" Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 3°.
21d19h57m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
21d23h09m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
22d00m Na tarczy Ganimedesa (III księżyca Jowisza) widoczny 

ciemny Obszar Galileusza (Galileo Regio).
22d02h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.
22d05h57m Słońce wstępuje w znak Strzelca, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wówczas 240°.
22d19h22m Początek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
22d19h23m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
22d19h42m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/S Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.
22d20h18m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
22d23h51m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
23d00h24m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimede

sa) przez cień planety.
23d03h22m Koniec zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

przez cień planety.
23d04h02m Początek zakrycia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 

przez tarczę planety.
24d18h42m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
24d23h05m Cień IV księżyca Jowisza (Callisto) wchodzi na tarczę 

planety.
25d01h10m Zejście cienia IV księżyca Jowisza (Callisto) z tarczy 

planety.

25d18h09m Gwiazda zmienna i\ Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

26d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
26d06h06m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
26d20h Złączenie Marsa z Uranem w odl. 0,8°.
26d20,’47m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy pla

nety.
27d03h23m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
27d16h11m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m).
28d00h35m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
28d01h23m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
28d02h49m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
28d03h29m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
28d03h38m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
28d05h07m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.
28d21h51m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
29d00m Na tarczy Ganimedesa (III księżyca Jowisza) widoczny 

ciemny Obszar Galileusza (Galileo Regio).
29d00h54m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
29d19h03m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
29d19h49m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
29d21h17m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
29d21 h55m Początek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
29d22h03m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
30d02h09m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
30d04h23m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimede

sa) przez cień planety.
30d16h40m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
30d19h21m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.

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

Rys. 4. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Saturna 
w listopadzie 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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Grudzień
Słońce

Słońce w swym ruchu rocznym po ekliptyce zmierza 
w kierunku punktu przesilenia zimowego: 21 grudnia osią
ga najniższy punkt ekliptyki pod równikiem niebieskim 
i wstępując w znak Koziorożca rozpoczyna astronomiczną 
zimę. Dni są nadal coraz krótsze. W Warszawie 1 grudnia 
Słońce wschodzi o 6h23m, zachodzi o 14h27m, 21 grudnia 
wschodzi o 6h43m, zachodzi o 14h25m, a 31 grudnia wscho
dzi o 6h45m, ale zachodzi o 14h32m.

W dniu 14 grudnia nastąpi obrączkowe zaćmienie Słoń
ca, a 30 grudnia półcieniowe zaćmienie Księżyca — oby
dwa niewidoczne w Polsce.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w połowie grud

nia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: ostatnia kwadra 7d19h52m, nów 14d20h48m, 
pierwsza kwadra 22d20h57m i pełnia 30d10h40m. W perygeum 
Księżyc znajdzie się 6d22h49m, a w apogeum 21d13h03m.

Planety i planetoidy
Merkury i Wenus znajdująsię na niebie w pobliżu Słoń

ca i są niewidoczne.
Wieczorem, około godzinę po zachodzie Słońca moż

na obserwować Marsa na wysokości ok. 30° nad południo
wym horyzontem. Nadal maleje zarówno jasność, jak i śred
nica tarczy planety, pod koniec miesiąca osiągając odpo
wiednio +1m i 6”, co powoduje, że obserwacja szczegółów

powierzchniowych na tarczy planety jest możliwa jedynie 
przez większe teleskopy amatorskie.

W związku z przypadającymi w grudniu opozycjami 
Jowisza i Saturna względem Słońca, planety te osiągają 
największe w 2001 roku jasności, a ich tarcze mają naj
większe średnice. Jowisza możemy obserwować przez całą 
noc nadal w gwiazdozbiorze Bliźniąt jako „gwiazdę”
0 jasności aż -2 ,7m. Przez teleskop zobaczymy tarczę pla
nety o średnicy 47”, co ułatwi obserwację zmian zacho
dzących w atmosferze Jowisza nawet w niewielkich tele
skopach amatorskich. Warto także wspomnieć, że w tym 
samym czasie większe teleskopy amatorskie powinny 
umożliwić obserwacje szczegółów powierzchniowych na 
największym księżycu Jowisza, Ganimedesie, którego tar
cza osiągnie wtedy średnicę 1,7”, wymagany do tego jest 
jednak teleskop o średnicy przynajmniej 35 cm i powięk
szeniu 200x (oraz oczywiście bardzo dobre warunki ob
serwacyjne).

W tym samym czasie w gwiazdozbiorze Byka możemy 
obserwować Saturna o jasności -0 ,4m. Przez teleskop zo
baczymy tarczę planety o średnicy prawie 21”. W tym sa
mym czasie układ pierścieni Saturna osiągnie rozpiętość 
aż 46" przy dużym nachyleniu ich płaszczyzny do Ziemi, 
co ułatwi znacznie dostrzeżenie tzw. „Przerwy Cassinie- 
go” nawet przez niewielkie teleskopy amatorskie.

Urana i Neptuna można próbować obserwować wie
czorem na początku miesiąca nisko nad południowo-za- 
chodnim horyzontem. Położenie planet na niebie w sto
sunku do listopada praktycznie nie ulega zmianie.

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

W grudniu w pobliżu opozycji nadal znajduje się plane- 
toida:

(4) Westa, Qasność 6,6m). 7 XII: 4h09,6r",+14°05’; 17 
XII: 4h00,0m,+14°11’; 27 XII: 3h52,5nn,+14°25’.

Do połowy grudnia wieczorem możemy nadal kontynu
ować obserwacje jasnej komety C/2000 WM1 (LINEAR), 
której jasność w ciągu miesiąca rośnie od 5m do 4,5m, przy 
szybko jednak malejącej wysokości nad horyzontem: 1 XII: 
1 h33,3m, +4°57'; 10X11: 0h21,6m, -24°20’; 20 XII: 23h16,1m, 
-42°43'.

Meteory
W grudniu promieniują dwa roje: Geminidy (w dniach 

od 7 do 17) i Ursydy (od 17 do 26). Radiant Geminidów 
leży w gwiazdozbiorze Bliźniąt i ma współrzędne rekt. 7h28m, 
dekl.+33°, maksimum aktywności przypada 14 grudnia. 
Radiant Ursydów leży w gwiazdozbiorze Małej Niedźwie
dzicy i ma współrzędne: rekt.14h28m, deki.+75°, maksimum 
aktywności przypada 23 grudnia. Warunki obserwacyjne 
Geminidów w tym roku są znakomite w związku z Księży
cem w nowiu, także w porannych obserwacjach Ursydów 
nie będzie przeszkadzał Księżyc w pierwszej kwadrze.

*  *  *

1d02h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 0,5°.
1d03h Odkrycie planety Saturn (-0,4m) przy ciemnym brzegu Księ

życa, widoczne w całej Polsce (Szczecin 3h42m — Krosno 
3h49m).

1d18h17m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.
1d19h31m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
1d21h02m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy pla

nety.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2001 P[°] B0 □ L0 n
XII 1 16,09 0,87 128,15

3 15,31 0,62 101,79
5 14,50 0,36 75,44
7 13,68 0,11 49,08
9 12,83 -0,15 22,73

11 11,97 -0,41 356,37
13 11,08 -0,66 330,02
15 10,19 -0,92 303,67
17 9,27 -1,17 277,32
19 8,35 -1,42 250,98
21 7,41 -1,68 224,63
23 6,46 -1,92 198,28
25 5,51 -2,17 171,94
27 4,55 -2,42 145,59
29 3,58 -2,66 119,25

XII 31 2,61 -2,89 92,91
2002 I 2 1,64 -3,13 66,56

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
10d17h23m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.
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2d22h24m Gwiazda zmienna rj Aqi (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

3d02h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 2°.
3d06h13m Początek zaćmienia IV księżyca Jowisza (Callisto) przez 

cień planety.
3d14h Saturn w opozycji ze Słońcem.
3d18h23m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na 

tarczę planety.
3d21h08m Wejście Ili księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę 

planety.
3d21h21m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tar

czy planety.
4d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
4 d0 0 h1 0 m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy pla

nety.
4d05h17"’ Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
4d20h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
5d02h28m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
5a03h07m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
5d04h42m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
5d05h22m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
5d06h05m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
5d23h46m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
6d01h28m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
6d02h40m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
6d20h57m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
6d21h34m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
6 d2 3 h1 1 m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
6d23h49m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.

Rys. 6. Wygląd tarczy III księżyca Jowisza (Ganimedesa) 
w dniach wyszczególnionych w tekście „Kalendarza" (wi
dok w teleskopie astronomicznym, południe u góry).

7d00m Na tarczy Ganimedesa (III księżyca Jowisza) widoczny 
ciemny Obszar Galileusza (Galileo Regio).

7d00h30m Początek zaćmienia 11 księżyca Jowisza (Europy) przez 
cień planety.

7d04h Pluton w koniunkcji ze Słońcem.
7d04h26m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
7d18h14m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
7d19h48m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m)
7d21h06m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
8d17h39m Zejście cienia i księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
8d18h14m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
8d19h24m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
8d20n34m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.
8d22h08m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
8d23h19m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.

10d00h35m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.

10d02h38m Gwiazda zmienna i] Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

10d17h33m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
10d22h22m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na 

tarczę planety.
11d00h28m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę 

planety.
11d01h21m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tar

czy planety.
11d03h30m Zejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tarczy pla

nety.
11d17h02m Cień IV księżyca Jowisza (Callisto) wchodzi na tarczę 

planety.
11a19h24m Zejście cienia IV księżyca Jowisza (Callisto) z tarczy 

planety.
11d21h41m Wejście IV księżyca Jowisza (Callisto) na tarczę planety.
12° Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
12d00h21m Zejście IV księżyca Jowisza (Callisto) z tarczy planety.
12d04h22m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
12d04h51m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
12d21h24m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.
13d01h39m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
13d04n24m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
13d22h50m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
13d23h18m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
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kalendarz astronomiczny 2001 ^  H
14a00m Na tarczy Ganimedesa (III księżyca Jowisza) widoczny 

ciemny Obszar Galileusza (Galileo Regio).
14d Obrączkowe zaćmienie Słońca widoczne na Oceanie Spo

kojnym. Obrączkowa faza zaćmienia widoczna m.in. na Prze
smyku Panamskim (Ameryka Środkowa). Maksymalna faza 
obrączkowa równa 0,968 będzie trwała 3m53s i nastąpi o go
dzinie 20h45m w punkcie o współrzędnych 0=1 °N, A=130°W. 
Fazy częściowe zaćmienia widoczne będą na całym Oceanie 
Spokojnym i na kontynencie Ameryki Północnej.

14d01h05m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
14d01h32m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
14d03h04m Początek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
14d06h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 0,8°.
14d09h Złączenie Plutona z Księżycem w odl. 9°.
14d17h13m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza tarczy Jowisza.
14d20h08m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
14d22h50m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
15d08h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 2°.
15d17h19m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
15d17h43m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
15d18h13m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/3 Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.
15d19h33m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
15d19h58m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
15d22h01m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
15d22h51m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.
16d00h45m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
16d01h35m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
16d17h16m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
16d19h03m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m)
17d19h47m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
17d23h25m Gwiazda zmienna 'ę Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m)

18d02h20m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na 
tarczę planety.

18d03h45m Wejście III księżyca Jowisza (Ganimedesa) na tarczę 
planety.

18d05h20m Zejście cienia III księżyca Jowisza (Ganimedesa) z tar
czy planety.

18d07h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
19d06h15m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
19d12h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.
20d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
20d00h11m Początek zaćmienia IV księżyca Jowisza (Callisto) przez 

cień planety.
20d02h43m Koniec zaćmienia IV księżyca Jowisza (Callisto) przez 

cień planety.
20d03h02m Początek zakrycia IV księżyca Jowisza (Callisto) przez 

tarczę planety.
20d03h34m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
20d05h45m Księżyc IV (Callisto) wyłania się zza tarczy Jowisza.
20d06h08m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
20d21h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.
21 W "  Na tarczy Ganimedesa (III księżyca Jowisza) widoczny 

ciemny Obszar Galileusza (Galileo Regio).
21d00h44m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
21d01h01m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
21d02h59m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
21d03h16m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
21 d05h38m Początek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
21d16h22m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimede

sa) przez cień planety.
21 d19h21,5rn Słońce wstępuje w znak Koziorożca, jego długość 

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

21d20h30m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza tarczy Jowisza.
21d22h03m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
22d00h34m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.

Rys. 7. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w grudniu 2001 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  Cal
listo). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity 
w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tar
czy planety), wschód na lewo.

Rys. 8. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Saturna 
w grudniu 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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Kys. 9. Przebieg obrączkowego zaćmienia Słońca na Zie
mi 14 grudnia 2001 [wg. F.Espenak- NASA/GSFC].

P l = 18:03:19.6 UT 
P2 «= 20:34:18.3 U T 
P3 *  21:09:42.2 UT 
P4 = 23:40:41.4 U T

S

P. EspenaK N A SA /G SF C  - Th*. 1999 M a y  27

U l -  10:08:07.0 UT 
U2 = 19:11:19.9 UT 
U3 = £2:32:33.7 UT 
U4 = 22:35:52.6 UT

Zewn./Weuin. 
kontakty cienia

22d03h50m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m)

22d19h13m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
22d19h27m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
22d21h27m Zejście cienia i księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
22d21h42m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
23d00h37m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
23d01h06m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety.
23a03h22m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
.23d03h50m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
23d16h32m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
23d19h00m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza.
24d15h56m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
24d16h08m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
24d18n55m Początek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.
24d22h01m Księżyc II (Europa) wyłania się zza tarczy Jowisza.
25d Półcieniowe zaćmienie Księżyca widoczne w całej Ameryce 

Północnej, na Oceanie Spokojnym oraz Azji Północno- 
Wschodniej. Maksymalna faza zaćmienia półcieniowego wy
niesie 0,919. Zaćmienie rozpocznie się o godzinie 8h25m, 
a zakończy o 12h33m.

25d06h19m Cień III księżyca Jowisza (Ganimedesa) wchodzi na 
tarczę planety.

26d16h40m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 
planety.

26d16h58m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety.
27d05h29m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
28d00m Na tarczy Ganimedesa (III księżyca Jowisza) widoczny 

ciemny Obszar Galileusza (Galileo Reglo).
28a Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
28d02h38m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety.
28d02h45m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety.
28d03h02m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m)
28d04h53m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
28d04h59m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety.
28d08h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 0,2°.

28°20h21m Początek zaćmienia III księżyca Jowisza (Ganimede
sa) przez cień planety.

28d23h45m Księżyc III (Ganimedes) wyłania się zza tarczy Jowisza. 
28d23h58m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
29d02h18m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza. 
29d21h07m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety. 
29d21h11m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety. 
29d23h22m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety. 
29d23',25m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety. 
30d03h15m Cień II księżyca Jowisza (Europy) wchodzi na tarczę 

planety.
30d03h21m Wejście II księżyca Jowisza (Europy) na tarczę planety. 
30d05h59m Zejście cienia II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy 

planety.
30d06h05m Zejście II księżyca Jowisza (Europy) z tarczy planety. 
30d14h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 1°.
30d18h25m Początek zaćmienia I księżyca Jowisza (lo) przez cień 

planety.
30d20h43m Księżyc I (lo) wyłania się zza tarczy Jowisza. 
31d15h35m Cień I księżyca Jowisza (lo) wchodzi na tarczę planety. 
31d15h36m Wejście I księżyca Jowisza (lo) na tarczę planety. 
31d17h50m Zejście cienia I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety. 
31d17h50m Zejście I księżyca Jowisza (lo) z tarczy planety. 
31d21h29m Początek zaćmienia II księżyca Jowisza (Europy) przez 

cień planety.

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

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

Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla geo- 
centrycznych złączeń w rektascensji. W przypadku wzajem
nych złączeń planet podano momenty ich największego zbli
żenia. Podane są wszystkie złączenia, nie tylko widoczne w 
Polsce.

Opracował T. Ściężor

Rys. 10. Przebieg półcieniowego zaćmienia Księżyca na 
Ziemi 25 grudnia 2001 [wg. F.Espenak -  NASA/GSFC].

Półcteń Zi«mi

F  Espm aK N ASA/G SFC  - Tue. 1999 A tu 01

Momenty kontaktom 

P I = 08:25:29 UT 
P 4 =  12:33:13 UT
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relaks z Uranią

POZIOMO:
3. Planetoidy z  jej grupy docierają w  pobliże orbity Z ie

mi.
4. Jej głowa znajduje się pod Rakiem.
7. Nazwa jednego z modeli objaśniających źródło ener

gii aktywnego jądra galaktyki.
11. Jasny olbrzym w  gwiazdozbiorze Centaura.
14. Najjaśniejsza gwiazda w konstelacji Feniksa.
15. Trzecia z gwiazd w pasie Oriona.
16. Najjaśniejsza gwiazda w konstelacji Orła.
17. Ma głowę.
21. Słońce przechodzi w  jego pobliżu ok. 23 sierpnia.
22. Księżyc Saturna odkryty w 1966 r. przez A. Dollfusa.
23. Aktywny radioteleskop.
26. Niebieskobiała gwiazda w  Orionie.
27. Piękna mgławica gazowa w Strzelcu.
28. Księżyc Jowisza odkryty w 1979 r. przez S. Synotta.

Słoneczna krzyżówka
■f

PIONOWO:
1. Rozległy gwiazdozbiór nieba północnego.
2. Pomarańczowa gwiazda w konstelacji Andromedy.
5. Znajduje się między Pegazem i Orłem.
6. Jedna z gwiazd, której jasność ulega zmianom, a
8. Gwiazda o barwie żółtej w  konstelacji Psów
9. Satelita Saturna charakteryzujący się płytkim urzeź

bieniem powierzchni.
10. Pomarańczowa gwiazda z gwiazdozbioru Erydan.
12. Nazwa tej gwiazdy powstała z połączenia łacińskich 

słów „ab” i „cieo".
13. Najjaśniejsza gwiazda w konstelacji Kila.
18. Księżyc Jowisza odkryty w  1905 r.
19. Leży na zachód od Kruka.
20. Gromada otwarta, której w iek ocenia się na 600-700 

milionów lat.
24. Jedna z trzech najjaśniejszych gwiazd nieba letnie

go.
25. W prowadził go na niebo w  XVII w. Jan Heweliusz.

Rozwiązanie krzyżówki utworzą litery w zaznaczonych kratkach. 
Rozwiązania są aż dwa. Jedno to tytuł książki (kratki z literami), 
drugie —  tytuł płyty CD-ROM (kratki z liczbami), które są nagro
dami do wylosowania, ufundowanymi przez Słoneczną witrynę in
ternetową mwvjsionceinsitej)!. Aby wziąć udział w losowaniu jed
nej z nagród, należy podać tylko jedno, wybrane rozwiązanie. 
Rozwiązania należy przesłać na adres redakcji do 15 października.

Osoby nie będące prenumeratorami pisma, aby wziąć udział w lo
sowaniu, muszą dołączyć kupon konkursowy. Prenumeratorzy mogą 
przesyłać rozwiązania pocztą elektroniczną.

Rozwiązaniem krzyżówki z „Uranii-PA” 2/2001 jest hasło: 
MONOCEROS. Nagrody książkowe wylosowali: Grzegorz K u
las z Machnowa Nowego i Radosław M acuski z Wrocławia. Gra
tulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

Ciekawe strony internetowe...
Na stronach http://universe.cbk.waw.pl (język polski) i http://lifeinuniverse.org (język angielski) można przeczy
tać o nowym programie edukacyjnym jaki i konkursu na temat „Życie we Wszechświecie”. Program zainicjowały 
Europejska Agencja Kosmiczna (European Space Agency), Europejskie Astronomiczne Obserwatorium Połu
dniowe (European Southern Observatory) i Europejski Ośrodek Badań Jądrowych (Centre Europeen pour la Re
cherche Nucleaire) przy współpracy z Europejskie Stowarzyszenie dla Edukacji Astronomicznej (European As
sociation for Astronomy Education). Celem programu jest zdobycie informacji co młodzi ludzie z 23 krajów 
Europy myślą na temat życia we Wszechświecie i jak je sobie wyobrażają. Strony pomogą dotrzeć do ekspertów 
jak i do odpowiedniej literatury poruszającej wyżej wymieniony problem.
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W poprzednim zeszycie „Uranii” prezentowaliśmy zdję
cia wschodów i zachodów. Do tej tematyki pasowałoby 
świetnie zdjęcie wykonane przez Wojciecha Piskorza 
w Gliwicach wieczorem 24 maja br. (Zenit TTL + Helios 
2/58 mm, 10 sek. ekspozycje co 2,5 min.) Cił̂ tanii

Tomasz Żywczak z Krakowa fotografuje zjawiska na 
niebie od wielu lat. Z pięknej kolekcji zdjęć, którą nam 
przysłał, wybraliśm y do naszej Galerii dwa: Drogę 
Mleczną sfotografowaną w sierpniu ubiegłego roku na 
Górze Lubomir (obiektyw typu „rybie oko” f=8 mm, film 
Konica VX 400, eksp. 20 min., współautorem jest Ja
nusz Płeszka) oraz obłoki srebrzyste (obiektyw stan
dardowy 2,8/58, film Kodak 200, eksp. 30 s.).

Pomijając planety: Marsa po zachodzie Słońca i Jowi
sza oraz Wenus przed wschodem słońca, na nocnym  
niebie króluje tzw. Trójkąt Letni złożony z najjaśniejszych 
gwiazd Orła, Lutni i Łabędzia. Ta trzecia to najjaśniej
szy obiekt uchwycony na poniższym zdjęciu, którego 
autorem jest Krzysztof Gaudy z Mstowa (Zenit 12XP 
+ Helios 4/58 mm, ekspozycja ok. 20 min., prowadzenie 
mechanizmem zegarowym teleskopu Pegasus Bres- 
ser)

Pan Jarosław Brzózka z Kromnowa (k. Jeleniej Góry) wy
konał w maju br. serię zdjęć obiektów mgławicowych, (te
leskop Cassegraina-Schmidta o średnicy 203 mm i świa- 
tłosile 1/10, prowadzenie elektryczne z korekcją ręczną, 
film Fuji Super G 800, ekspozycje ok. 30 min.). Niżej pre
zentujemy zdjęcia obiektów goszczących w tym zeszycie 
„Uranii” także na innych stronach: M51 i M94 oraz M90. 
Inne przedstawimy w następnym wydaniu „Galerii”.



.
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M 51 widziana! okiem HST

Nowy portret galaktyki M 51 (W ir —  ang. W hirlpool) uzyskano, wykorzystując obserwacje wykonane w ramach różnych  
program ów  badaw czych  przy pom ocy te leskopu  kosm icznego  (kam era W FPC 2) oraz obserw acje  w kilku pasm ach  
(BVRI i H ) przeprowadzone 0,9-m etrowym  teleskopem  Kitt Peak Observatory. Łączny czas ekspozycji wyniósł prawie 
6 godzin. Doskonale w idoczne są różowo zabarwione obszary aktywnego form owania gwiazd, do którego doszło w w y
niku zbliżenia z towarzyszącą galaktyką NGC 5191 (to zdjęcie już jej nie objęło; przestrzenna skala pionowa na zdjęciu to 
ok. 30 tys, l.św.).
Ta para galaktyk jes t wdzięcznym  obiektem nawet dla am atorskich obserw acji wykonywanych choćby 10-cm telesko
pem, ale tylko w doskonałych warunkach atm osferycznych, przy ciem nym  tle nieba. M 51 znajduje  się w konstelacji 
Psów Gończych i świeci blaskiem 8,4 magnitude. Odległość dzieląca nas od niej przekracza 30 min l.św. Więcej inform a
cji na jej tem at zam ieściliśm y w numerze 3/2000 „Uranii-PA”. (kr)

Fot. NASA, The Hubble Heritage Team (STScl/AURA).


