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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Astronomia fa l grawitacyjnych, bliższe spojrzenie na materię międzygwiazdową, 
wspomnienia z wypraw na czerwcowe zaćmienie Słońca i listopadowe Leonidy 
stanowią główną treść bieżącego zeszytu. Uzupelniająją relacje 
o wydarzeniach astronomicznych, które miały ostatnio miejsce w Polsce: 
o Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w Krakowie',
0 Seminarium Meteorytowym w Olsztynie, o ciekawej wystawie w Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W „Astronomii w szkole” przyglądamy się problemowi 
treści astronomicznych zawartych w podręcznikach „Fizyki z astronomią” 
dla zreformowanego gimnazjum. Z  tym problemem korespondują recenzje dwóch niedawno 
wydanych książek: jednej, która jest przykładem dobrej popularyzacji astronomii i drugiej, która 
niewątpliwie zasługuje na odesłanie na „oślą łączkę”. Pojęcie „grawitacja” i uwagi na ten temat 
zawarte w poprzednich numerach „ Uranii-Postępów Astronomii” w dalszym ciągu przykuwają 
uwagę naszych Czytelników i prowokują wypowiedzi, które zamieszczamy w „Polemikach
W tejże rubryce publikujemy dalsze uzupełnienia do historii amatorskich obserwacji Słońca 
w Polsce, jak  widać bardzo niekompletnie przedstawionych w artykule P. Urbańskiego w nr 4/2001 
naszego pisma. W „ Galerii Mgławic Messiera ” zbliżamy się do końca tego przeglądu mgławic.
W „Poradniku Obserwatora” omawiamy fotografowanie planetoid, a do obserwacji nieba
1 zjawisk na nim zachodzących zachęcamy, jak  zwykle, Kalendarzykiem Astronomicznym.

W tym numerze Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii przedstawia swą działalność 
i podaje użyteczne adresy, a jego członkowie są obecni u nas, ja k  zwykle, poprzez swe piękne 
zdjęcia i obserwacje.

W ostatnim tegorocznym numerze musimy ogłosić warunki prenumeraty na rok następny.
Od początku istnienia „ Uranii-Postępów Astronomii”, czyli od 1998 roku, cena prenumeraty była 
utrzymywana na niezmienionym poziomie 36,00 zł na rok. Jesteśmy chyba jedynym czasopismem, 
które tak dbało o kieszenie Czytelników. W tym roku Komitet Badań Naukowych, dzięki którego 
dotacjom możemy istnieć, wytknął nam ten fakt. Dodatkowo dotknęły nas boleśnie sejmowe 
niedoróbki ustawy o podatku VAT na czasopisma. Zarząd Główny PTA musiał więc podjąć trudną 
decyzję podniesienia ceny naszego dwumiesięcznika. Proponujemy cenę prenumeraty rocznej: 
42,00 zł, a cenę sprzedaży pojedynczego zeszytu 8,50 zł. Jest to niewielki wzrost ceny i jesteśmy 
przekonani, że nasi wierni Czytelnicy i Prenumeratorzy pozostaną z nami. Co więcej, musimy sobie 
zdawać sprawę z tego, że tylko znaczący wzrost liczby prenumeratorów pozwoli nam utrzymać 
przez dłuższy czas cenę na proponowanym poziomie. Redakcja obiecuje nieustające wysiłki, 
aby poprawiać jakość pisma i jego stron internetowych, ale naszych Czytelników prosimy 
o propagowanie go i zjednywanie nowych prenumeratorów w swoich środowiskach.

Z wyrazami szacunku i najlepszymi życzeniami
Andrzej Woszczyk

Toruń, w październiku 2001 roku

1 Zaproszone Wykłady Zjazdowe mamy zamiar wydać w postaci specjalnego zeszytu „ Uranii-Postępów Astronomii ” 
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czytelnicy piszą...

Szanowna Redakcjo,
Proszę o rozważenie moż

liwości wydzielenia stałej rubry
ki informacyjnej na temat bie
żących prac i badań nauko
wych wykonywanych przez 
załogi Międzynarodowej Stacji 
Orbitalnej ,ALFA”.

Jest ona świadectwem nie
uchronnego postępu cywiliza
cyjnego ludzkości, podobnie 
jak lądowanie człowieka na 
Księżycu. Brak takiej stałej ru
bryki jest zaprzeczeniem tytu
łu „Postępy Astronomii”.

Z poważaniem 
rozmiłowany w ASTRONOMII 
wiemy czytelnik

Ryszard Karliński 
Katowice

Red. Wprowadzenie propo
nowanej rubryki rozważymy 
zapewne w momencie, gdy na 
stacji ALFA dokonywane będą 
badania naukowe, zwłaszcza 
astronomiczne. Obecnie stacja 
jest w budowie. Niewątpliwie 
stanowi ona pokaz możliwości 
technicznych współczesnej 
epoki, ale dla astronomów pra
cujących na powierzchni Zie
mijest to raczej przeszkoda niż 
pomoc. Światło odbite od tego 
obiektu rozświetla bowiem po
trzebne astronomom ciemne 
niebo i może stanowić zagro
żenie dla czułych instrumen
tów, gdy znajdzie się w polu 
widzenia teleskopów starają
cych się odkrywać tajemnice 
odległych światów galaktyk 
i  gwiazd.

Szanowny Panie Profesorze, 
Droga Redakcjo,

Przesyłam najserdeczniej
sze pozdrowienia ze Szcze
cinka. Z przyjemnością czy
tam kolejne numery „Uranii- 
Postępów Astronomii". Jest to 
wspaniałe pismo dla wszyst
kich zainteresowanych astro
nomią i wrażliwych na piękno 
przyrody.

Uprzejmie proszę o za
mieszczenie w „Uranii" infor
macji o działalności szczeci
neckich miłośników astronomii.

Z wyrazami głębokiego sza
cunku

Lech Palczewski
Szczecinek

Red. Oprócz tych miłych nam 
zdań o „U ranii-Postępach

Astronomii”, za które serdecz
nie dziękujemy, Autor nadesłał 
też kilka wycinków gazetowych 
o działalności miłośników astro
nomii w Szczecinku, na podsta
wie których przytaczamy kilka 
przykładów ich działalności. 12 
kwietnia 2000 r. zwołany był 
tam powiatowy Zlot Miłośników 
Astronomii z okazji złączenia 
Saturna, Jowisza i Marsa. 
W roku ubiegłym i roku bie
żącym Lech Palczewski orga
nizował dla dzieci w miesią
cach letnich „Wakacje wśród 
gwiazd". On też przygotował 
wystawę fotograficzną pt. „Por-

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

Zapraszamy na nasze łamy!

trety Słońca”. Prezentowana 
ona była w czytelni Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Szcze
cinku i stanowiła też swoisty 
hołd dla zmarłego już prawie 4 
lata temu znanego szczecinec
kiego miłośnika i popularyzato
ra astronomii, Adama Giedry- 
sa. Prowadzone są działania 
zmierzające do wybudowania 
w Szczecinku planetarium. 
Życzymy powodzenia!

Szanowny Panie Redaktorze, 
Bardzo mi się spodobał 

w „Uranii” Pański artykuł o te
gorocznym zaćmieniu Słońca. 
Cieszę się, że udała się Panu 
cała wyprawa. Ja też miałem 
okazję obserwować to zaćmie
nie, ale nie starczyło mi odwa
gi, by pojechać do Angoli, by
łem w Zambii. Ekspedycję zor
ganizowałem razem z Seba
stianem Soberskim i z nim też 
pojechałem. Zaćmienie obser
wowaliśmy w Kafue National 
Park, w miejscu o współrzęd
nych 14° 3,663' S, 25° 38,870'E 
(około 5 km na północ od cen

trum pasa zaćmienia), dokąd 
dostaliśmy się z wyprawą po
znanych wcześniej Niemców. 
Faza całkowita trwała tam 
3 min i 45 sek. W dniu zaćmie
nia rejestrowałem temperaturę 
powietrza, w cieniu na wyso
kości paru cm. Załączam od
powiedni wykres. Zrobiłem też 
wiele zdjęć. Kilka z nich załą
czam (...). Ze względu na mar- 
nąjakość obiektywu i dużą czu
łość filmu, zdjęcia sa niezbyt 
ostre -  ale i tak jestem z siebie 
zadowolony, to było moje 
pierwsze całkowite zaćmienie.

Całą wyprawę ja i Sebastian 
uznaliśmy za bardzo udaną 
chcielibyśmy też zobaczyć na
stępne zaćmienie w grudniu 
2002, i następne i następne... 
Ciekawe, czy spełnią się nasze 
marzenia?

Pozdrawiam Pana i całą re
dakcję „Uranii” i życzę dalszej 
owocnej pracy.

Arkadiusz Kalicki

Red. Dziękujemy za śliczne 
zdjęcia -  część z nich zamiesz
czamy w Galerii Uranii.

Kupię 
Sprzedam 
Zamienię 
Nawiążę kontakt...
Kupię zwierciadło o średni
cy 25 cm lub większe plus 
lusterko boczne (system 
Newtona).
Andrzej Tamulski, ul.Bydgo
ska 12/4, 62-510 Konin 
tel. (0-63)-242-58-27 
Sprzedam Uniwersał nr 5 
90/900, rok 1997, montaż 
paralaktyczny, możliwość 
zdjęć w ognisku głównym, 
telekonwerter *2 do Zeni- 
tha, filtr Mylarowy, powięk
szenia 200, 120, 80, 30, 
dowóz do klienta gratis. 
Cena 600 PLN. 
barewa1@wp.pl
Sprzedam: 1) teleskop 
TAL1 na montażu paralak- 
tycznym + akcesoria (stan 
bardzo dobry) cena 1150 zł; 
2) adapter fotograficzny K- 
Pentax na M42 -  25 zł. 
Robert Bodzoń, ul. Matejki 
10/3, 37-500 Jarosław 
Sprzedam teleskop Uni
wersał, nr 2 na statywie azy- 
mutalnym. Stan idealny, 
gwarancja do 09.2004. 
Cena około 700 zł. Miłosz 
Jerkiewicz, ul. Marchlew
skiego 3, 58-562 Podgó
rzyn, tel. (75) 7621180, 
to.tu@poczta.fm
Sprzedam roczniki mie
sięcznika .ASTRONOMY". 
Stan b.dobry. Osobno lub w 
kompletach nr 8,10,12/97, 
1998-2000. Kontakt listow
ny na adres: Artur Pilarczyk, 
ul. M.Dąbrowskiej 13/3,66- 
400 Gorzów Wlkp.

W tej rubryce zamieszczamy bez
płatnie ogłoszenia naszych Czy
telników (do 250 znaków).
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244 Astronomia fa l grawitacyjnych
Bartek Lew
Poznanie Wszechświata takim, jakby wyglądał oglądany przez pryzmat fal grawitacyj
nych, nie tylko byłoby jakościowo nowym źródłem informacji, jak np. nowy zakres pro
mieniowania elektromagnetycznego, ale byłby to zupełnie nowy zmysł. Jeśli dzięki tele
skopom nauczyliśmy się lepiej widzieć, to dzięki antenom grawitacyjnym nauczymy się 
słyszeć. A usłyszymy o najbardziej dramatycznych, spektakularnych i potężnych proce
sach, jakie zachodzą we Wszechświecie. Może nawet uda się usłyszeć echo Wielkiego 
Wybuchu...

250 Od gwiazdy do gwiazdy
Jacek Krełowski
Gwiazdy rodzą się z  materii międzygwiazdowej, a umierając oddają swą materię oka
lającejje przestrzeni. O tej materii, o tym jak się ją  odkrywa ijak bada oraz o tym, jakie 
problemy i wyzwania stawia ona współczesnym astrofizykom, opowiada ten artykuł.

254 Zaćmienie Słońca w Zambii
Jerzy M. Kreiner
Grono krakowskich astronomów i ich przyjaciół wybrało się do Afryki, by obserwować 
i przeżywać tam czerwcowe zaćmienie Słońca. Autor przedstawia przebieg wyprawy 
i obserwowane zjawisko.

■■H  w kolorze: M100 (wkł.I); Galeria Uranii(wkl. IV, okl.III); Kwintet 
Stefana (okł. IV)

261 galeria Mgławic Messiera: Początek końca (M 100 -  M  104)
266 w kraju'. XXX jubileuszowy zjazd PTA (266); Seminarium Mete

orytowe Olsztyn 26-21 kwietnia 2001 (268); Nauki dawne i nie
dawne -  Wystawa interaktywna w Muzeum Uniwersytetu Jagiel
lońskiego (270); Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii infor
muje...(279) 

130 rozmaitości: Całkowite zaćmienie słońca— Madagaskar 2001(259); 
Miłośnicy astronomii łączą się... (260)

277 astronomia w szkole: Astronomia w gimnazjum
264 w skrócie: Projekt Gaia nabiera rumieńców; Gwiezdna orkiestra; 

Nowa Cygnusa; Niezwykły meteoryt Tagish Lake 
273 polemiki: Jeszcze o amatorskich obserwacjach Słońca w Polsce; 

Igraszki z fizyką (274) 
276 recenzje: JDonald Goldsmith: W POSZUKIWANIU ŻYCIA NA 

MARSIE; Paul Halpern; ŁOWCY PLANET. Tropem Wolszczana 
w poszukiwaniu planet w naszej Galaktyce

280 P.T. Miłośnicy Astronomii obserwują: Czy warto obserwować 
tegoroczne Leonidy? 

283 kalendarz astronomiczny 2002: styczeń -  luty 
265 poradnik obserwatora: Fotografowanie planetoid 
288 relaks z Uranią: zamiast krzyżówki -  NGC????
288 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE

Południowo-zachodnia część mgławicy galaktycznej M l 7 w gwiazdozbiorze Strzelca. Jest 
to obszar silnej aktywności gwiazdotwórczej, prawdziwa fabryka gwiazd. M l 7 jest odległa 
od nas o 5000 lat światła. Przedstawiony fragment ma rozmiary kątowe 5*5 minut kwadra
towych luku. Zdjęcie zostało wykonane w podczerwieni (1 ,2 -2  mikrometrów) przez astro
nomów włoskich LeonardaTesti i Leonarda Vanzi przy pomocy 3,6 m teleskopu NTT 
w Obserwatorium ESO na La Silla w Chile w sierpniu 2000 r.
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BartckLcw - ^  Astronomia
fal 

grawitacyjnych

Na powyższych wykresach przed
stawiam liczbę prac naukowych na 
temat fal grawitacyjnych, opubliko
wanych w poszczególnych latach, 
w wybranych żurnalach astrono
micznych. Na górnym wykresie licz
by odpowiadające punktom, dla 
danej daty, oznaczają liczbę publi
kacji, które się ukazały w okresie 
ostatnich pięciu lat od tej daty. Na 
wykresie niżej przedstawiono dla 
kolejnych lat sumaryczną liczbę pu
blikacji dotyczących fal grawitacyj
nych. Jak widać, zdecydowany 
przyrost obserwujemy pod koniec 
lat sześćdziesiątych, kiedy to po
wstały pierwsze pomysły budowy 
detektorów grawitacyjnych.

1 Trochę historii

Wykazanie istnienia fal grawitacyj
nych pozostaje jednym z najwięk
szych wyzwań dla nauki, bo chociaż 
przewidzieliśmy ich istnienie już po
nad 70 lat temu, jednak po ostatnich 
30 latach najintensywniejszych wysił
ków nie jesteśmy w stanie ich zareje
strować.

Każde nowo wprowadzone narzędzie 
badawcze prowadziło do rewolucyjnych 
odkryć i często do całkowitej jakościo
wej zmiany poglądów na temat obser
wowanego świata. Kiedy Galileusz 
spojrzał na niebo przez pierwszy tele
skop, zobaczył świat, jakim go jeszcze 
nikt przedtem nie widział. Odkrył nowe 
obiekty i procesy, stwierdził, że otacza
jący nas świat jest większy, niż by się 
mogło wydawać. Budowa coraz więk
szych teleskopów optycznych dawała 
coraz to więcej informacji na temat 
gwiazd i galaktyk, jednakże wynalezie
nie radioteleskopu pozwoliło spojrzeć na 
świat, który dotychczas pozostawał cał
kowicie nieznany. Wprowadziło to zu
pełnie nową jakość, podobnie jak dal
sze sukcesy w podboju innych zakresów 
częstotliwości niedostępnych dla ludz
kiego oka, tj. zakresu podczerwonego, 
UV, gamma i X. Dzisiaj możemy po
wiedzieć, że opanowaliśmy fale elektro
magnetyczne, chociaż wciąż nie osią
gnęliśmy granicy czułości detektorów, 
dlatego ciągle budujemy je coraz więk
sze i lepsze, jednak nie wprowadza to 
do nauki nowej jakości. Poznanie 
Wszechświata takim, jakby wyglądał 
oglądany przez pryzmat fal grawita

cyjnych, nie tylko byłoby jakościowo 
nowym źródłem informacji, jak np. 
nowy zakres promieniowania elektro
magnetycznego, ale byłby to zupełnie 
nowy zmysł. Jeśli dzięki teleskopom 
nauczyliśmy się lepiej widzieć, to dzię
ki antenom grawitacyjnym nauczymy 
się słyszeć. A usłyszymy o najbardziej 
dram atycznych, spektakularnych  
i potężnych procesach, jakie zachodzą 
we Wszechświecie. Może nawet uda 
się usłyszeć echo Wielkiego Wybu
chu...

1.1 Ewolucja poglądów na pojęcie 
przestrzeni i czasu

Zdefiniowanie pojęcia przestrzeni 
było wyzwaniem dla wielu pokoleń 
wybitnych uczonych, których nazwiska 
trwale zapisały się w historię nauki 
i pozostaną ponadczasowe. Czymże jest 
przestrzeń? Newton uważał ją  za trwałą 
i niezmienną w czasie scenę, na której 
rozgrywają się wszystkie wydarzenia. 
Dodatkowo, oprócz trójwymiarowej 
przestrzeni, poruszamy się z niezmienną 
prędkością w czasie, który, podobnie jak 
przestrzeń w pojęciu Newtona, jest bez
względny i upływa jednostajnie nieza
leżnie od układu odniesienia. Taki po
gląd obowiązywał przez dwa stulecia, 
aż do dwudziestych lat XIX wieku, kie
dy to genialny matematyk Gauss wska
zał, że otaczająca nas przestrzeń wcale 
nie musi mieć metryki euklidesowej —  
nie musi być płaska. Jego uczeń Bern
hard Riemann stworzył nową, znacznie 
bardziej ogólną, geometrię, z niezerową 
krzywizną przestrzeni. Stara geometria 
euklidesowa stała się tylko przypadkiem
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szczególnym. Kolejny wiek zaowoco
wał następnym krokiem, wprowadzają
cym jakościowo nową treść. W 1915 
roku Albert Einstein wykazał, że geo
metria euklidesowa nie obowiązuje 
w obszarach, w których występuje silne 
pole grawitacyjne. Jak wiadomo, pole 
grawitacyjne występuje wszędzie. Po
sługiwanie się geom etrią o zerowej 
krzywiźnie przestrzeni stało się jedynie 
przybliżeniem rzeczywistości. Ogólna 
teoria względności zrewolucjonizowa
ła całkowicie nasze wyobrażenia na te
mat czasu i przestrzeni, łącząc oba te nie
rozerwalnie związane ze sobą składniki 
w jedną, spójną czasoprzestrzeń. Był to 
genialny krok i ogromny skok w pozna
waniu natury czasu i przestrzeni. Prze
strzeń Einsteina nie jest już po prostu 
pustką czy też nicością. Jest bardzo na
macalnym obiektem fizycznym o ściśle 
określonych fizycznych parametrach, 
takich jak sprężystość, sztywność i krzy
wizna. Może również posiadać niere- 
gulamości —  zaburzenia czasoprze
strzenne, rozchodzące się w różnych 
kierunkach. Czasoprzestrzeń może 
oddziaływać z materią, czyli wymie
niać energię!

1.2 llwagi na temat Ogólnej Teorii 
Względności

Ze wszystkich poznanych przez czło
wieka sił, grawitacyjne siły są najstar
szymi, a mimo to sprawiająone najwięk
sze problemy z kwantyzacją i unifikacją. 
Ogólna teoria względności łączy w so
bie opis ruchu ciał w polu grawitacyj
nym z właściwościami czasoprzestrze
ni. Stąd często nazywa się ją  geome- 
trodynam iką. Za dwa podstaw ow e 
założenia Einstein przyjął, iż: 1) przy
ciąganie grawitacyjne jest lokalnie nie
odróżnialne od sił bezwładności oraz 2) 
ciała, na które nie działająsiły, poruszają 
się w czasoprzestrzeni po najkrótszej 
drodze. Nie są to słabe założenia. Jeśli
by okazało się na przykład, że prowa
dzone badania mające na celu wykaza
nie, iż masa grawitacyjna i bezwładna 
nie są sobie równe, zakończyłyby się 
sukcesem, ogólna teoria względności 
stałaby się znowu jedynie kolejnym po- 
newtonowskim, lecz doskonałym przy
bliżeniem rzeczywistości.

Teoria względności znajduje powią
zanie pomiędzy krzywizną czasoprze
strzeni a rozkładem  przestrzennym  
masy. M ożna powiedzieć, że masa 
„mówi” przestrzeni, jak się giąć, a prze

strzeń „mówi” masie, jak się poruszać. 
Podstawową koncepcją ogólnej teorii 
względności jest to, że oddziaływań gra
witacyjnych w zasadzie nie traktuje się 
jako siły czy oddziaływania, ale jako 
przejaw geometrii czasoprzestrzeni. Cia
ło, na które nie działają siły zewnętrzne 
(czyli ciało poruszające się swobodnie), 
porusza się, zgodnie z drugim założe
niem, po drodze najkrótszej —  po tzw. 
geodezyjnej. To, czy jest to prosta czy 
krzywa, zależy jedynie od krzywizny 
czasoprzestrzeni. W równaniach pola 
Einsteina zachodzi liniowa proporcjo
nalność pomiędzy tensorami opisują
cymi krzywiznę czasoprzestrzeni oraz 
gęstość energii. Stała proporcjonalno
ści jest proporcjonalna do G/c4, gdzie 
G —  stała grawitacji, a c —  prędkość 
św iatła w próżni. S tała ta  (rów na 
&=2xlO^N*1) wyraża sztywność cza
soprzestrzeni. Im k jest mniejsze, tym 
sztywność przestrzeni jest większa. Wi
dać od razu, że zależy ona od prędkości 
rozchodzenia się światła w próżni. Gdy
by prędkość światła była kiedyś (kilka, 
kilkanaście miliardów lat temu) mniej
sza niż obecnie, wówczas sztywność 
przestrzeni byłaby znacznie mniejsza. 
Kolejną rzeczą, którą widać od razu, 
okazuje się to, że przestrzeń jest niesły
chanie sztywna, co oznacza, że niełatwo 
ją  wygiąć. A to znaczy, że procesy po
wodujące zmianę geometrii czasoprze
strzeni muszą być najbardziej burzliwy
mi procesam i we W szechśw iecie. 
Dokładna analiza wszelkich procesów 
dotyczących czasoprzestrzeni, w tym 
promieniowania grawitacyjnego, na 
podstawie równań pola, jest właściwie 
niemożliwa z powodu ich skrajnej nie
liniowości, chociaż w ciągu ostatnich 
dwudziestu lat zrobiono w tym kierun
ku znaczne postępy. Stąd też równania 
te należy linearyzować tam, gdzie jest 
to możliwe, czyli dla słabych pól gra
witacyjnych.

Ogólna teoria względności pociąga 
za sobą kilka ważnych konsekwencji,
o których należałoby tutaj wspomnieć. 
Mianowicie są to: 1) grawitacyjna dyla- 
tacja czasu, 2) możliwość emitowania 
fal grawitacyjnych. Kiedy Einstein zdał 
sobie sprawę z powyższych możliwo
ści, nie sądził, aby kiedykolwiek było 
możliwe doświadczalne zweryfikowa
nie tych bardzo subtelnych efektów. 
Zresztą nie był osamotniony w tych po
glądach. Przez wiele lat naukowcy uwa
żali, że fale grawitacyjne są interesują

ce wyłącznie z teoretycznego punktu wi
dzenia. W 1961 wybitny angielski astro
fizyk Herman Bondi stwierdził, że: 
„Fale grawitacyjne są nie tylko mało 
znane, nawet z nazwy, ale jest również 
mało prawdopodobne, aby kiedykol
wiek zostały zarejestrowane”. Jeśli cho
dzi o grawitacyjną dylatację czasu, to już 
nie tylko że została ona potwierdzona 
doświadczalnie, ale stała się istotnym 
problemem dla konstruktorów zegarów 
atomowych. Natomiast jakkolwiek fal 
grawitacyjnych nikt jeszcze bezpośred
nio nie zarejestrował, istnieją pośrednie 
dowody ich istnienia i jest to już zaled
wie kwestią kilku lat (a może miesięcy) 
i staną się one faktem doświadczalnym.

Krzywizna czasoprzestrzeni powo
duje zm ianę tem pa upływu czasu, 
a przyczyną istnienia zakrzywionej cza
soprzestrzeni jest materia. Jeśli jedno
cześnie ciała swobodne w czasoprze
strzeni poruszają się po krzywych 
geodezyjnych, to, choć wydaje się dziw
ne, wynika stąd, że kamień leżący spo
kojnie na skraju urwiska starzeje się 
wolniej niż kamień spadający z tego 
urwiska.

Ogólna teoria względności przewidu
je również grawitacyjne przesunięcie 
światła ku czerwieni. Fotony opuszcza
jące bardzo masywną gwiazdę powin
ny mieć mniejszą energię niż gdyby 
opuszczały gwiazdę o małej masie. 
Efekt ten może być bardzo istotny 
w dzisiejszej kosmologii.

1.3 Nasza trójwymiarowa przestrzeń

Nasuwa się dość naturalne pytanie, 
czy w ogóle jesteśmy w stanie stwier
dzić, że otaczająca nas czasoprzestrzeń 
jest naprawdę krzywa i jeśli tak, to 
w jakim stopniu. Okazuje się, że odpo
wiedź na takie pytanie jest twierdząca. 
M ożna przeprow adzić następujący 
eksperyment. W trzech miejscach na or
bicie okołoziemskiej należy ustawić sa
telity —  tak, aby się wzajemnie „widzia
ły”. W jednym z nich generować wiązkę 
laserową i skierować ją  ku następnemu. 
Satelita drugi musi odbić wiązkę do sa
telity trzeciego a trzeci do pierwszego. 
Każdy z nich musi mieć możliwość po
miaru kąta pomiędzy wiązkami padającą
i odbitą. Ostatecznie sumujemy wyniki 
pomiarów kątów dokonanych przez 
sa te lity  i dostajem y —  uw aga —  
180°,0000001! Oczywiście, pomiar 
obarczony jest błędem, ale jeśli jest on 
odpowiednio mały, mamy pewność, że
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suma kątów w tym trójkącie nie jest rów
na 180°.

1.4 Sztywność czasoprzestrzeni
Jak już wcześniej wspomniałem, jed

nym z fizycznych parametrów czaso
przestrzeni jest jej sztywność. Okazuje 
się, choć to może brzmieć trochę absur
dalnie, że przestrzeń stanowi naj
sztywniejszy obiekt w całym Wszech- 
świecie. Aby móc sobie uzmysłowić, jak 
bardzo sztywna jest przestrzeń, można 
przyrównać ją do sztywności najbardziej 
sztywnego namacalnego obiektu z na
szego otoczenia — stali. Zakładając, że 
sztywność gumy jest równa 1 a sztyw
ność stali 10", to w tej skali sztywność 
przestrzeni wynosi 1043!

Wynika z powyższego ważny wnio
sek. Nie jesteśmy w stanie zmierzyć 
krzywizny czasoprzestrzeni jakimkol
wiek materialnym przyrządem typu pro
sta stalowa szyna, która by „wystawa
ła”, gdy przestrzeń się odkształci. A to 
z tej prostej przyczyny, że nawet stal jest
o wiele rzędów mniej sztywna od prze
strzeni i szyna się po prostu dopasuje do 
jej krzywizny. Co jednak stałoby się, 
gdyby tak nie było, czyli gdyby sztyw
ność stali była większa od sztywności 
czasoprzestrzeni? Wydaje się, że szyna 
po prostu by znikła z naszej przestrzeni 
— z naszego trójwymiarowego Wszech
świata. Ma to o tyle znaczenie, że prze
strzeń nie zawsze była tak sztywna jak 
jest dzisiaj, więc...

2 Fale grawitacyjne
Jeśli jakimś trafem stałoby się tak, że 

krzywizna przestrzeni zmieniałaby się

z czasem w sposób regularny albo i nie, 
mielibyśmy do czynienia ze źródłem fal 
grawitacyjnych — czyli promieniowa
nia grawitacyjnego. Ponieważ w myśl 
ogólnej teorii względności utożsamia
my siłę grawitacji z charakterystyką 
krzywizny przestrzeni, równie dobrze 
można powiedzieć, że promieniowanie 
grawitacyjne jest zmiennym w czasie za
burzeniem pola grawitacyjnego.

2.1 Właściwości fa l grawitacyjnych
Właściwości fal grawitacyjnych są 

zasadniczo inne od właściwości fal elek
tromagnetycznych, chociaż mają one 
również cechy wspólne. Okazuje się, że 
nie istnieje dipolowe promieniowanie 
grawitacyjne. Kwadrupolowy moment 
rozkładu masy ma dominujące znacze
nie w promieniowaniu grawitacyjnym, 
dlatego też promieniowanie to ma cha
rakter kwadrupolowy. Wynika stąd, że 
jeśli ciało zachowuje swoją symetrię 
w czasie, nie będzie ono promieniowa
ło grawitacyjnie. Oznacza to, że na 
przykład zapadająca się symetrycznie 
gwiazda nie będzie emitować fal gra
witacyjnych.

Falę grawitacyj ną można wytworzyć 
układem czterech mas (rysunek 1) usta
wionych w rogach figury karo. Jeśli 
masy te będą się poruszały zgodnie 
z kierunkiem strzałek i przeciwnie do 
nich, układ taki stanie się źródłem pro
mieniowania grawitacyjnego. Co wię
cej, układ taki będzie podlegał takim sa
mym ruchom na wskutek pojawienia się 
fali grawitacyjnej. Ruchy te są jednak 
bardzo małe, nawet dla najsilniejszych 
fal. Jeśli chodzi o polaryzację fal gra

w itacyjnych, to 
w przeciwieństwie 
do fal elektroma
gnetycznych, kąt 
pomiędzy dwiema 
różnymi polaryza
cjami wynosi tyl
ko 45°, a nie 90°. 
Fakt ten ilustruje 
rysunek 2. Przed
stawiono na nim 
układ dwóch figur 
karo z masami 
w rogach, przy 
czym są one obró
cone względem  
siebie o kąt 45°. 
Jeśli mamy do czy
nienia z falą grawi
tacyjną spolaryzo

waną w ten sposób, że oddziałuje ona 
na masy ustawione jak na poprzednim 
rysunku (polaryzację tę oznaczamy zna
kiem ”+”), pozostałe masy pozostają 
w spoczynku. W odwrotnej sytuacji 
mamy do czynienia z falą spolaryzo
waną tak, że oddziałuje ona na masy 
ustawione w rogach figury karo obró
conej o 45° (taką polaryzację oznacza
my znakiem X). Nie ma innych możli
wości takiego rozkładu masy, aby było 
więcej polaryzacji niż + (polaryzacja 
I na rysunku 2) i X  (polaryzacja II na 
rysunku 2). Kolejny obrót o 45° dawał
by ponownie polaryzację +. Powstaje 
naturalne pytanie: Jaka jest amplituda 
i moc dochodzących do nas fal grawita
cyjnych i tych, które jesteśmy w stanie 
sami wytworzyć sztucznie w laborato
rium? Ze względu na ogromną sztyw
ność przestrzeni nawet najpotężniejsze 
źródła fal grawitacyjnych emitują fale, 
których amplituda na ziemi jest zniko
ma. Amplituda fali grawitacyjnej h jest 
proporcjonalna do zmiany odległości 
pomiędzy dwoma punktami (zdarzenia
mi) w czasoprzestrzeni: h=2dl/i, gdzie 
dl — jest zmianą długości a / — odle
głością, na której tę zmianę mierzymy. 
Tak więc dolna granica amplitudy fali 
grawitacyjnej jest rzędu 10~22, co odpo
wiada zmianie długości o średnicę ato
mu na odległości Ziemia Słońce.

Stąd też, aby zarejestrować promie
niowanie grawitacyjne, czułość detek
torów musi być naprawdę niezwykła. 
Łatwo wyliczyć z podanego wyżej wzo
ru całkowitą moc emitowaną przez 
układ obiegających się mas. Na przy
kład, dla układu Ziemia — Słońce emi
towana moc będzie równa

P = Ą - c o 6m 2r \
5c

gdyż można założyć, że Q jest w przy
bliżeniu równe mr2 , gdzie r — odle
głości do Słońca, m — masa Ziemi, 
a w — częstość kołowa Ziemi w ruchu 
dookoła Słońca. (Szósta potęga pocho
dzi od trzykrotnego różniczkowania
i podniesienia do kwadratu). Czynnik 
G/c5 jest rzędu 10 52 co jest równoznacz
ne z faktem niemożliwości laboratoryj
nego wytworzenia rejestrowalnych fal 
grawitacyjnych. Jak widać, moc emito
wanych fal grawitacyjnych jest propor
cjonalna do masy źródła, odległości mas 
składających się na źródło oraz często
ści orbitalnej. Jest natomiast odwrotnie 
proporcjonalna do sztywności czaso-

Masy
na przekątnej pionowej

Masy
_  na przekątnej poziomej

• © . C •

Rys. 1. Układ czterech mas —  przykład ukazujący kwa- 
drupolową naturę promieniowania grawitacyjnego. Strzał
ki wskazują kierunki poruszania się mas, np. podczas prze
chodzenia fali grawitacyjnej. (Po połowie okresu kierunki 
ruchu zmienią się na przeciwne)
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Polaryzacja I

Polaryzacja II

Rys. 2. Przykład ilustrujący dwie możliwe polaryzacje fal 
grawitacyjnych (opis w tekście).

przestrzeni. Na przykład, łódź podwod
na ważąca około dziesięciu tysięcy ton, 
obracana dookoła osi prostopadłej do 
osi symetrii z częstością dziesięć razy 
na sekundę, emitowałaby fale grawita
cyjne o mocy 10-24 W. Dla porówna
nia, mrówka idąca po ścianie wskutek, 
nazwijmy to „szurania”, emituje moc 
10-7 W.

Kolejną własnością falową, o której 
jeszcze nie wspomniałem, jest zakres 
możliwych częstotliwości, jakie dane 
źródło może produkować. Zakres dłu
gości fal grawitacyjnych i związane 
z nimi częstotliwości — notabene tą 
samą zależnością jak w przypadku fal 
elektromagnetycznych — zawiera się 
w praktyce od dziesięciotysięcznych 
części herca do kilkunastu kiloherców. 
Częstotliwość emitowanych fal zależy 
oczywiście od konkretnego źródła.

Charakterystycznym i ważnym jed
nocześnie jest to, że fale grawitacyjne 
są falami poprzecznymi oraz że roz
chodzą się z prędkością światła i w prze
ciwieństwie do fal elektromagnetycz
nych w zasadzie nie ulegają osłabieniu 
przy oddziaływaniu z materią (co, rzecz 
jasna, jest znowu konsekwencją jej 
sztywności. Natomiast amplituda fal 
grawitacyjnych podobnie jak elektroma
gnetycznych maleje z kwadratem odle
głości.

2.2 Źródła fa l  grawitacyjnych
Fale grawitacyjne może promienio

wać nie tylko układ ciał, ale i pojedyn
cze ciało, jeżeli porusza się z bardzo 
dużym przyspieszeniem. Chcąc zbudo
wać generator fal grawitacyjnych, nale
ży zmieniać w czasie moment kwadru- 
polowy danego układu mas. Można to 
osiągnąć, obracając jakieś ciało wzglę
dem osi, która nie jest jego osią syme
trii. Gdyby tym ciałem był na przykład 
stalowy walec o promieniu jednego me
tra i długości dwudziestu metrów, wa
żący około pięciuset ton, to obracając 
go wokół osi do niego prostopadłej, 
przechodzącej w jego połowie, z mak
symalną możliwą prędkością (powyżej 
której walec uległby rozerwaniu), rów
ną 28 obrotów na sekundę, moc emito
wanych fal grawitacyjnych wyniosłaby 
2x 10-29 W. Walec taki jest więc bardzo 
słabym źródłem fal grawitacyjnych. 
Oczywistym więc staje się fakt, że jeśli 
chcemy zaobserwować promieniowanie 
grawitacyjne, należy skierować detek
tory na silniejsze— naturalne źródła fal.

Obiektami pro
mieniującymi grawi
tacyjne ogromne ilo
ści energii są obiekty 
astronomiczne, gdyż 
m ają dostatecznie 
duże masy, poruszają 
się niekiedy z ogrom
nymi prędkościami 
i podlegają potężnym 
przyspieszeniom .
W K osm osie za
chodzą procesy, któ
re wytwarzają fale 
g r a w i t a c y j n e
o mocy porównywal
nej z mocą promie
niowania wszystkich 
gwiazd we Wszech- 
świecie. Przedsta
wiony powyżej wzór 
na emitowaną moc 
układu dwóch ciał, 
można przekształcić do bardziej prak
tycznej postaci:

P r)3(R2 I r )2
Cj

gdzie R in — promienie Schwarzschil- 
da dla składowych mas, a r  — promień 
orbity. Widać, że jeśli tylko masy będą 
na tyle duże, że czynniki w nawiasach 
będą porównywalne z jednością, to 
wówczas emitowana moc będzie rzędu 
ć / G ~  1052 W! (Przy tej wielkości moc 
promieniowania elektromagnetycznego 
Słońca jest śmiesznie mała). W ogólno
ści wszystkie źródła promieniowania 
grawitacyjnego można podzielić na trzy 
grupy:

a) wybuchowe -— nieregularne (np. 
wybuchy supernowych, koalescencja 
(zlanie) różnego rodzaju układów po
dwójnych, asymetryczne kolapsy grawi
tacyjne gwiazd i układy gwiazd zmien
nych kataklizmicznie);

b) regularne (np. stabilne układy 
podwójne, takie jak pulsar + gwiazda 
neutronowa i wirujące samodzielne 
obiekty);

c) grawitacyjne promieniowanie tła 
— pozostałość po Wielkim Wybuchu.

2.2.1 Wybuchowe źródła promieniowa
nia grawitacyjnego

Kolapsujące niesymetrycznie gwiaz
dy neutronowe, pulsary i supernowe 
przed wybuchem obracają się z coraz to 
większą prędkością co powoduje po
wstawanie coraz większej siły odśrod

kowej. Podczas zapadania mogą zajść 
następujące procesy. Po pierwsze, może 
się zdarzyć tak, że gwiazda zmieni się 
w niestabilny pierścień, który rozpadnie 
się na wiele fragmentów. Po drugie, 
może się zdarzyć, że powstaną wybrzu
szenia po przeciwnych stronach gwiaz
dy, tak jakby to były dwie gwiazdy sty
kające się (niestabilność ze względu na 
utworzenie poprzeczki) i po trzecie, 
gwiazda może pozostać cylindrycznie 
symetryczna, tracąc materię z okolic 
równika. W dwóch pierwszych przypad
kach zapadająca się gwiazda jest silnym 
źródłem promieniowania grawitacyjne
go. Dobrym źródłem nieregularnego 
promieniowania grawitacyjnego jest 
niestabilny układ podwójny jak, na przy
kład, dwie zlewające się gwiazdy neu
tronowe. Moc promieniowania będzie 
rosnąć wraz ze zmniejszaniem się odle
głości pomiędzy składnikami i okresu 
ich obiegu. Na trzy lata przed połącze
niem gwiazdy te będą oddalone od sie
bie o około 1000 km i wykonanie jed
nego okrążenia wokół wspólnego środka 
masy zajmować im będzie około 3 se
kundy. Prędkość liniowa sięgać będzie 
tysięcy kilometrów na sekundę. Na mi
nutę przed połączeniem częstość koło
wa takiego układu wzrośnie do 15 okrą
żeń na sekundę i do kilkuset razy na 
sekundę w ostatnich mikrosekundach 
przed połączeniem. Jest to bardzo silne
i charakterystyczne źródło promienio
wania grawitacyjnego. Jasność (grawi
tacyjna) w ostatniej fazie będzie 100 000
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razy większa od jasności całej galaktyki, 
średnica obiegu 30 km a prędkość skład
ników równa 1/6 prędkości światła. Efek
tem końcowym takiego procesu jest 
oczywiście czarna dziura. Gdyby czułość 
naszych detektorów była taka, że da się 
ten proces zaobserwować z odległości 
150 milionów lat światła, to widzieliby
śmy przynajmniej jedną taką koalescen- 
cję na rok. Kwadrupolowa deformacja 
anteny spowodowana takim procesem 
byłaby bardzo mała i można ją  porów
nać z detekcj ą zmiany odległości o 1 atom 
na odległości Ziemia-Słońce. I uwaga — 
jest to możliwe!

Podobnie wygląda sprawa z zapada
jącym się układem podwójnym, w któ
rym składnikami są czarne dziury, z tym, 
że emitowana energia jest znacznie więk
sza. Przy zderzeniu na milisekundy wy
dzielana jest w formie fal grawitacyjnych 
moc rzędu 1052 W, która określana jest 
mianem jasności Wszechświata, czyli 
mocy promieniowania elektromagne
tycznego wszystkich gwiazd we Wszech- 
świecie. Fale grawitacyjne również wy
kazują grawitacyjne przesunięcie ku 
„czerwieni”. Ponad połowa energii zo
staje w czarnej dziurze, zwiększając jej 
masę. (Wydajność tego procesu jest oko
ło 40%). W centrach galaktyk może do
chodzić to takich właśnie fuzji czarnych 
dziur. Również sfotografowane przez te
leskop kosmiczny Hubble’a zderzające 
się galaktyki m ogą stanowić mocne 
źródło.

Układy podwójne gwiazd katakli- 
zmicznych (i nie tylko) produkują fale
0 niskich częstotliwościach f  < 10~3 Hz. 
Układy takie to, na przykład, układy bia
łych karłów z gwiazdą o małej masie
1 krótkim okresie orbitalnym. Drugi 
składnik zazwyczaj, choć nie zawsze, jest 
gwiazdą późnego typu widmowego, któ
ra wypełnia swoją strefę Roche’a i traci

Rys. 3. Model pierwszej anteny gra
witacyjnej zaproponowany przez Jo
sepha Webera. Strzałka wskazuje 
pierścień z kryształów piezoelektrycz
nych.

masę na rzecz pierwszego składnika. 
(Liczba takich układów w całej Galak
tyce szacowana jest na 106). Do roku 
1997 skatalogowano 1020 galaktycz
nych zmiennych kataklizmicznych, 
z czego dla ponad trzystu znamy okre
sy. Promieniowanie grawitacyjne po
chodzące od układów podwójnych jest 
najlepiej poznane (teoretycznie), ponie
waż znając masy gwiazd składowych 
i ich orbitalne parametry oraz przybli
żoną odległość składników, można 
przewidzieć charakter emitowanego 
promieniowania grawitacyjnego. Czę
stotliwość emitowanych fal jest dwu
krotnie większa niż okres obiegu, cho
ciaż zależy to od ekscentryczności 
orbity. Dla e < 0,2 harmoniczna o dwu
krotnej częstości orbitalnej jest domi
nująca, natomiast dla e ~  0,5 silne są 
częstości o wielokrotnościach od 2 do 
8 częstości orbitalnej. Dlae ~  0,7 silne 
są harmoniczne o wielokrotnościach 
częstości orbitalnej od 4 do 20.

2.2.2 Regularne źródła promieniowa
nia grawitacyjnego

Określenie „regularne” oznacza źró
dła, które emitują w sposób ciągły. Jako 
regularne źródła omawianego promie
niowania na pierwszym miejscu nale
ży chyba postawić masywne wirujące 
gwiazdy neutronowe, których liczba 
w Galaktyce jest niemała, jak również 
gwiazdy protoneutronowe (które mogą 
wejść w etap różnych niestabilności). 
Wirujące pulsary czy gwiazdy neutro
nowe, aby emitować, muszą wykazy
wać pewną asymetrię. Na podstawie 
badań T. Regimbau i J.A. de Freitas 
Pacheco można powiedzieć, że jeśli ob
serwowane obiekty będą wykazywały 
eliptyczność równą około e = 10"6, to 
można się spodziewać, że w zasięgu 
konstruowanych obecnie detektorów 
znajdować się będą tylko 2 obiekty. Je
śli eliptyczność będzie większa, rzędu 
10-5, wówczas liczba obserwowanych 
obiektów będzie się zawierać w prze
dziale od 12 do 18. Jednakże dla obiek
tów o eliptyczności mniejszej niż £ = 
10-6 emitowane fale będą poza naszy
mi przewidywanymi obecnie możliwo
ściami detekcji. (Eliptyczność określa 
wielkość odkształcenia od kształtu sfe
rycznego i jest zdefiniowana następu-

gdzie / — jest momentem bezwładno

ści gwiazdy liczonym dla trzech różnych 
prostopadłych osi).

Częstotliwość emitowanych przez 
takie źródła fal jest z zakresu od kilku 
do kilku tysięcy herców.

2.2.3 Grawitacyjne promieniowa
nie tła

Kolejnym wyróżniającym się jako
ściowo źródłem promieniowania grawi
tacyjnego jest tak zwane grawitacyjne 
promieniowanie tła. Promieniowanie to, 
podobnie jak promieniowanie reliktowe, 
jest pozostałością po Wielkim Wybuchu. 
Kiedyś Wszechświat był mniejszy, bar
dziej gorący i prawdopodobnie sztyw
ność przestrzeni również była inna. Jed
nak odkąd jest sens mówić o czasoprze
strzeni, można również mówić o falach 
grawitacyjnych. Promieniowanie to, jak 
na razie, jest najbardziej enigmatyczne. 
Amplitudę fal planckowskiego tła gra
witacyjnego szacuje się na około 10-32, 
z maksimum przypadającym na około
1 cm, co odpowiada temperaturze oko
ło 1 K. Gdyby dało się kiedyś zareje
strować grawitacyjne promieniowanie 
tła, uzyskalibyśmy istotne informacje 
z wczesnej ery hadronowej (trwającej 
od I O43 s do 10~5 s po Wielkim Wybu
chu). Dla kosmologii i fizyki cząstek ele
mentarnych byłoby to bezcenne źródło 
informacji.

3 Historii ciąg dalszy
Od czasów Einsteina w dziedzinie fal 

grawitacyjnych w zasadzie niewiele się 
działo. Koniecznym było rozwinięcie 
techniki i zwiększenie dokładności po
miarów, aby można było w ogóle mó
wić o rejestrowaniu fal grawitacyjnych. 
Pionierem  w tej dziedzinie został 
w 1969 roku Joseph Weber, który jako 
pierwszy na świecie podjął wyzwanie 
detekcji fal grawitacyjnych. W tym celu 
zbudował na początku lat 60-tych, za
projektowany w późnych latach 50- 
-tych, aluminiowy cylinder pokryty 
kryształami piezoelektrycznymi (rysu
nek 3). Ponieważ siła oddziaływania 
materii z falą grawitacyjną jest propor
cjonalna do masy, więc detektor musiał 
być odpowiednio ciężki. Długość cylin
dra była dopasowana do podstawowej 
długości fali, jaką zamierzano rejestro
wać. Ściśnięcie kryształka piezoelek
trycznego o 1 mm może powodować 
zmianę napięcia nawet o 1 milion wol
tów. Na jednym metrze daje to różnicę 
potencjałów 1 miliard woltów. Zatem
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Rys. 4. Fragment zapisu sygnału rejestrowanego przez anteny Webera wraz 
z koincydencją (szczegóły w tekście).

zmiana długości cylindra o 10"4 mm daje 
różnicę potencjałów 1 V. Bardzo istot
nym problemem jest wytłumienie wszel
kiego rodzaju szumów, w postaci na 
przykład trzęsienia ziemi albo trzaśnię- 
cia drzwiami do laboratorium. Oprócz 
idealnych kompensorów wstrząsów, 
Weber postanowił rejestrować potencjal
ne sygnały w dwóch niezależnych i od
dalonych od siebie o 1000 km detekto
rach. Jedna antena pracowała w pobliżu 
Chicago a druga w Maryland. Detek
tory te były w stanie mierzyć względ
ne naprężenia rzędu 10 16, czemu od
powiada przesunięcie końców walca
o 2x 1O 14 cm, natomiast za koincyden
cje Weber przyjmował sygnały poja
wiające się w tym samym czasie z do
kładnością do 0,4 s. (Na rysunku 4 obok 
przedstawiam fragment zapisu wzbu
dzeń obu anten Webera).

Pod koniec 1969 roku opublikował 
swoje wyniki w Physical Review Letters, 
z których wynikało, że udało się zareje
strować fale grawitacyjne. Pod koniec 
1972 roku zorganizowano konferencję 
naukową w MIT (Massachusetts Institu
te of Technology) poświęconą rezulta
tom poszukiwań fal grawitacyjnych, na 
której podważono prawdziwość wyni
ków Webera. Energetyczna analiza jego 
pomiarów również podważa ich praw
dziwość. Jeśli przyjąć, jak zakładał We
ber, że rejestrowany strumień promie
niowania grawitacyjnego pochodził 
z centrum Galaktyki, to na podstawie 
jego danych można oszacować całko
witą energię emitowaną stąd we wszyst
kich kierunkach. Energia ta byłaby rów
noważna masie 10 mas Słońca. Z ilości 
rejestrowanych koincydencji wynikało
by, że roczna utrata masy naszej Galak
tyki sięgałaby 105 mas Słońca, co ozna
czałoby, że po m ilionie lat Droga 
Mleczna przekształciłaby całą swoją 
masę w fale grawitacyjne.

Kolejne lata owocowały w coraz to 
bardziej wyrafinowane pomysły, mają
ce na celu zmniejszenie szumów wła
snych anten grawitacyjnych. Rozważa
no problemy dotyczące szumów, jakie 
wprowadza sam wzmacniacz sygnałów 
elektrycznych, oddziaływując na drga
nia anteny. Próbowano oszacować mak
symalną czułość detektora, wynikającą 
z zasady nieoznaczoności Heisenberga. 
Okazało się, że mechanika kwantowa w 
tym przypadku nie dotyczy tylko mikro- 
świata oraz że kilkutonowy detektor jest 
obiektem kwantowym!

W dziejach fal grawitacyjnych bar
dzo doniosłą rolę odegrali Joe Taylor
i jego doktorant Russel Hulse, którzy w 
1974 roku badali teleskopem w Areci- 
bo układ podwójny PSR1913+16, skła
dający się z radiopulsara i gwiazdy neu
tronowej. Okazało się, że ruch tego 
układu można było przewidzieć, stosu
jąc założenia ogólnej teorii względno
ści (co było jej kolejnym sukcesem) 
dotyczące wzajemnego ruchu w studni 
potencjału. Jednak najistotniejszym jest 
fakt, iż z teorii wynika, że taki układ 
powinien tracić energię na skutek pro
mieniowania grawitacyjnego i w rezul
tacie skracać swój okres orbitalny o oko
ło 70 mikrosekund na rok. Po 20 lat 
badań udało się zaobserwować tego ro
dzaju efekt, pozostający ilościowo 
w zgodzie z przewidywaniami teorii 
względności. Był to, i chyba nadal jest, 
najsilniejszy dowód na istnienie fal 
grawitacyjnych. Za swoje odkrycie 
w 1993 roku Taylor i Hulse w pełni za
służenie dostali Nagrodę Nobla.

W roku 1987, w nocy z 23 na 24 lu
tego nastąpiło wydarzenie, które powin
no spowodować emisję fal grawitacyj
nych o dostatecznie dużej amplitudzie, 
by można je było zarejestrować. Był to 
wybuch supernowej w Wielkim Obło
ku Magellana. W tym czasie działały 
dwa detektory: Webera w Maryland oraz 
Pizzelli w Rzymie. Włączone były rów
nież różne detektory neutrin (w Japonii, 
USA, ZSRR i pod Mont Blanc we Fran
cji), zbudowane pierwotnie w celu wy
krycia rozpadu protonu. Łącznie zare
jestrowano aż 22 scyntylacje wywołane

oddziaływaniem z neutrinami. Detekto
ry grawitacyjne zaobserwowały 12 du
żych i 100 małych koincydencji w cią
gu 2 godzin, rozbieżnych w czasie 
o kilka sekund. Jednakże powszechnie 
nie uznano tego faktu za potwierdzenie 
wykrycia fal grawitacyjnych, ponieważ 
jeśli miałyby się one poruszać z pręd
kością światła, to czas na pokonanie kil
ku tysięcy kilometrów dzielących ante
ny powinien wynosić nie więcej niż 
ułamek sekundy. W tym samym czasie 
detektory neutrin pod Mont Blanc zare
jestrowały 5 impulsów w przeciągu 7 
sekund! Pizzella poświęcił później cały 
rok na analizę danych z wybuchu i choć 
wyniki były bardzo obiecujące (bo wy
krył ponad 100 koincydencji, z czego 
m.in. wywnioskował, że energia fal gra
witacyjnych musiała być taka, jak pod
czas zderzenia z ciałem o masie 105 mas 
Słońca), to musiał wprowadzić do da
nych kilka poprawek (jak np. korektę 
błędu w określaniu czasu detekcji i po
prawkę na niezerową masę neutrin), co 
w rezultacie podważyło wiarygodność 
wyników.

W następnym numerze omówione zostaną 
teleskopy grawitacyjne.

Autor jest studentem trzeciego roku 
astronomii na Uniwersytecie Miko
łaja Kopernika w Toruniu. Artykuł 
powstał na podstawie jego pracy 
seminaryjnej.
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Jacek Krełowski Od gwiayfy 
do gwiazdy

Gwiazdy rodzą się i umierają. 
Powstają w wielkich 
skupiskach pyłu i gazu, które 
nazywamy obłokami 
międzygwiazdowymi.
Głównym składnikiem gwiazd 
i materii międzygwiazdowej 
jest wodór. W czasie swego 
życia, w złożonych procesach 
jądrowych, gwiazdy 
przekształcają wodór w hel 
i inne cięższe pierwiastki. 
Promieniując tracą nie tylko 
energię, ale i materię, z której 
są zbudowane. Gdy dochodzą 
do kresu swego istnienia, 
rozsypują znaczną część swej 
materii w przestrzeń, która je  
otacza, zasilając ją  w materię 
przetworzoną w swych 
wnętrzach. W ten sposób 
wzbogacają materię 
międzygwiazdową 
w pierwiastki cięższe niż 
wodór, wytworzone w czasie 
ich życia. Z  tej wzbogaconej 
w nowe pierwiastki materii 
powstają nowe generacje 
gwiazd. I proces przemian 
materii w ich wnętrzach trwa 
nadal...
O materii międzygwiazdowej,
0 tym, jak się ją  odkrywa i jak 
bada, jakie problemy
1 wyzwania stawia 
współczesnym astrofizykom, 
opowiada poniższy artykuł. 
Jest to pierwsza część artykułu 
„Odgwiazdy do gwiazdy 
Drugą jego część 
opublikujemy w następnym 
numerze.

1. Jak odkryto ośrodek 
międzygwiazdowy?

Pierwsze obserwacje gwiazd „toną 
w pomroce dziejów”. Zresztą —  do 
czasów jak najbardziej historycznych 
uważano je za twory nie podlegające 
tym samym prawom, co ziemska ma
teria. Świadomość fizycznego pokre
wieństwa Ziemi i ciał niebieskich po
woli i z oporami torowała sobie drogę 
do powszechnego uznania od czasów 
Kopernika. Nawet jednak po uznaniu 
gwiazd za twory materialne, prze
strzeń pomiędzy nimi traktowano jako

ośrodek pusty, co wydawało się zgod
ne z wynikami obserwacji aż do koń
ca XVIII wieku. Wtedy to znany 
brytyjski obserwator, Sir William Her- 
schel, spojrzał przez skonstruowany 
własnoręcznie teleskop na pewien ob
szar Drogi Mlecznej i podobno zawo
łał do towarzyszącej mu siostry, Ka
roliny: „O mój Boże, tu jest dziura 
w niebie!”. Herschel dostrzegł zapew
ne obiekt podobny do sportretowane- 
gonarys. I —  wyraźny deficyt gwiazd 
w pewnym zwartym obszarze. W taki 
to sposób po raz pierwszy udokumen
towano istnienie „czegoś pomiędzy

Rys. 1. „Worek węgla” —  ciemny obłok międzygwiazdowy, widoczny w Drodze 
Mlecznej na niebie południowym: prosta ilustracja ekstynkcji międzygwiazdowej 
—  sumy pochłaniania i rozpraszania światła przez rozrzedzoną materię.
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gwiazdami”, czegoś, co dzisiaj określamy jako 
ośrodek międzygwiazdowy.

Obserwacje Herschela nie wzbudziły szer
szego zainteresowania. Przypadły na okres, 
w którym Messier budował swój katalog obiek
tów rozmytych —  po to tylko, aby nie myliły 
się obserwatorom z nowymi kometami. Ciemną 
m aterią zainteresował się dopiero Struve ok.
1860 roku. M etodą zliczeń gwiazd ocenił on 
wielkość ekstynkcji międzygwiazdowej na ok.
1 magnitudo na kiloparsek —  o tyle winien być 
osłabiony blask gwiazdy położonej w odległo
ści 1000 parseków. Oszacowanie Struvego 
m ożna p o lec ić
i dzisiaj; niewiele odbiega od współczesnych, 
a jest łatwe do zapamiętania.

K olejnym  krokiem  było odkrycie przez 
Hartmanna w 1904 roku linii stacjonarnych 
H i K w widmach gwiazd spektroskopowo po
dwójnych. Linie takie nie biorą udziału w dop- 
plerowskim „tańcu”, któremu podlegają ich 
sąsiadki, powstające w atmosferach obu skład
ników układu (rys. 2). Odkrycie Hartmanna 
nie zostało jednak powszechnie uznane za do
wód istn ienia m aterii m iędzygw iazdow ej. 
Oponenci podkreślali możliwość formowania 
się linii stacjonarnych w otoczkach około- 
gwiazdowych.

2. Widma absorpcyjne ciemnych 
obłoków międzygwiazdowych

W krótce po zastosow aniu w astrofizyce 
emulsji panchromatycznych Heger (1919) od
kryła kolejny silny, stacjonarny dublet. Tym 
razem był to żółty dublet znanych linii neutral
nego sodu, powszechnie nazywanych Dj i Dr  
Dublet ten zachowuje się tak samo jak linie 
Cali. Trzy lata potem ta sama autorka odkryła 
dwie dość zagadkowe struktury stacjonarne 
w sąsiedztwie D, i D2, ok. 5780 i 5797 A°. Oka
zały się one znacznie płytsze i znacznie szer
sze od linii gazu atomowego. W ten sposób 
w literaturze astronomicznej pojawiła się nie
rozwiązana do dziś zagadka rozmytych linii 
m iędzygw iazdow ych, nazyw anych zw ykle 
przybliżonymi długościami fali (np. 5780).

Na rys. 3 wyraźnie widać zjawisko stacjo- 
namości niektórych struktur. Od lat trzydzie
stych XX w. uchodzi ono za dowód ich mię- 
dzygw iazdow ego pochodzenia. W idać też 
powód, dla którego zagadkowe linie nazwano 
rozmytymi —  ich profile są wyraźnie szersze 
od dużo głębszych linii sodu. Dopiero jednak 
w roku 1936 Merrill i współpracownicy dowie
dli na podstaw ie obserw acji w ykonanych 
w Mount Wilson Observatory, że odkryte 14 
lat wcześniej szerokie struktury są pochodze
nia międzygwiazdowego —  ich natężenie ro
śnie, jak  to wykazali, z odległością, podobnie 
jak i ekstynkcja.
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Rys. 2. Stacjonarna linia zjonizowanego wapnia w widmach gwiazdy 
spektroskopowo podwójnej o Per; obok widoczne „tańczące linie” z at
mosfery gwiazdy, znacznie szersze, bo jest to obiekt dość szybko ratu
jący. Widma o rozdzielczości 120000 ze spektrografu echelle na Tersko- 
le (Północny Kaukaz) uzyskane w dwie różne noce (okres obiegu gwiaz
dy wynosi 4,5 doby).

1.0

.9? 0.8
c
0
•Noy
JS 0 .6

i 1 r

0.4

0.2

'HD231801

5780 5797

Hel

_L I D. D,

5775 5800 5825 5850 
Długość fali

5875

Rys. 3. Międzygwiazdowy dublet sodu (z prawej), trzy rozmyte linie mię- 
dzygwiazdowe (5780, 5797 i 5850) oraz dwie linie z atmosfery o Per 
widoczne w widmach tej spektroskopowo podwójnej gwiazdy. Linie roz
myte są stacjonarne, podobnie jak dublet sodu. Widma z teleskopu CFH 
na Hawajach.
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Rys. 4 Wąska, stacjonarna linia w widmie o Per, zidentyfikowana jako 
struktura molekuły CH. Widma o rozdzielczości 120000 ze spektrografu 
echelle na Terskole.
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Rys. 5. Struktury widmowe molekuły H2 w pobliżu linii wodoru neutralnego (dane 
satelity FUSE, obserwator —  T.P. Snow).

Prawie rów nocześnie z w ykaza
niem międzygwiazdowego pochodze
nia linii rozmytych ten sam zespół ba
daczy zaobserw ow ał kolejne, tym 
razem bardzo wąskie linie, również za
chowujące się tak jak pozostałe struk
tury międzygwiazdowe. Nie są one już 
tak silne jak  np. linie sodu, ale ze 
względu na wyjątkową ostrość profili 
można je  było łatwo zauważyć. Pierw
sza na tej liście była linia, usytuowa
na ok. 4300 A, a zidentyfikow ana 
przez McKellara, Swingsa i Herzber- 
ga jako struktura wolnego rodnika 
CH. Odkrycie tego związku potwier
dziło uzyskane wcześniej przez Oorta 
(na podstawie rozważań dynam icz
nych) oszacowanie gęstości ośrodka 
międzygwiazdowego na poziomie kil
ku atomów w cm3. W tak rozrzedzo
nej materii rodniki mogą trwać, długo 
nie napotykając cząsteczek lub ato
mów, z którymi mogłyby reagować.

Oprócz prostego związku CH do
strzeżono wkrótce struktury ok. 4232 
i 3875 Ą które Swings i Rosenfeld, 
Douglas i Herzberg, a także McKel- 
lar szybko zidentyfikowali jako po
wstające odpowiednio w CH+ i CN. 
Warto zauważyć, że odkryte moleku
ły składały się z pierwiastków obfi
cie występujących we W szechświe- 
cie, co sprawia, że ich obfitości były 
wystarczające dla detekcji przy po
mocy widm rejestrowanych na pły
tach fotograficznych. Ponadto wykry
te rodniki są związkami polarnymi, 
co sprawia, że ich widmo składa się 
z nielicznych, ale silnych struktur 
(rys. 4).

Przedstawiony powyżej spis mo
lekuł międzygwiazdowych uznawano 
za kom pletny przez praw ie 30 lat. 
Uważano powszechnie, że warunki 
przestrzen i m iędzygw iazdow ej są 
niegościnne dla bardziej złożonych 
cząsteczek i że chemia międzygwiaz- 
dowa ogranicza się do kilku najprost
szych. Tak więc nawet w latach 60- 
-tych XX w. lista znanych struktur ab
sorpcyjnych pochodzenia m iędzy
gwiazdowego ograniczała się do nie
lic z n y c h , re z o n a n so w y c h  lin ii 
atomów (obok C a li i N al odkryto 
jeszcze KI, Cal, Fel i Lii), struktur 
trzech wspomnianych molekuł (pro
ponowano i inne, ale spuśćmy zasło
nę m iłosierdzia...) i dziewięciu roz
m ytych linii m iędzygw iazdow ych. 
M ożna było śm iało stw ierdzić, że

ośrodek między gwiazdowy starannie 
strzeże swych tajemnic. W każdym 
razie literatura fachowa zawierała już 
opisy pięciu rodzajów absorpcji m ię
dzygwiazdowych :

1. Ekstynkcji ciągłej —  zależnej 
mniej więcej liniowo od odwrotności 
długości fali, a w ięc narastającej 
w kierunku ultrafioletu.

2. Polaryzacj i —  w zasadzie eks- 
tynkcji zależnej od orientacji wektora 
elektrycznego przechodzącego świa
tła. Zarówno ekstynkcja, jak i polary
zacja są przypisywane cząstkom pyłu 
międzygwiazdowego.

3. Linii gazu atomowego; w tym 
przypadku obserwujemy jedynie linie 
rezonansowe, tj. pochodzące z pozio
mu podstawowego, jest to wynik bar
dzo rzadkich zderzeń, które w tej sy
tuacji nie mogą zapewnić obsadzenia 
jakichkolw iek poziomów wzbudzo
nych. W iększości linii należało się 
spodziewać (słusznie!) w satelitarnym 
ultrafiolecie. Tam też je  w końcu zna
leziono.

4. S tru k tu r trzech  p ro sty ch , 
dwuatomowych molekuł, złożonych 
z obfitych pierwiastków: wodoru, wę
gla i azotu.

5. Rozmytych linii międzygwiaz
dowych, które już wtedy stanowiły 
intrygującą zagadkę, nierozwiązaną od 
lat ponad 40-tu. Próbowano je  wiązać 
bądź z nieznanymi, zapewne złożony
mi molekułami, bądź z ziarnami pyłu.

Obserwacjom wymykał się obszar 
głębokiego ultrafioletu, zasłonięty 
ziemską atmosferą, a w związku z tym 
pozostawały bez odpowiedzi pytania:

czy krzywa ekstynkcji osiąga gdzieś 
maksimum (przewidywane teoretycz
nie)? Czy obfitości p ierw iastków  
w gazie międzygwiazdowym przypo
minają te z atmosfery Słońca? Czy wo
dór między gwiazdowy jest w większo- 
ści atom ow y, czy m o lek u larn y ?  
Z kolei obserwacje dość płytkich roz
m ytych linii m iędzygw iazdow ych 
były trudne za względu na niski sto
sunek sygnału do szumu w obrazach 
rejestrowanych fotograficznie. Zmu
szało to obserwatorów do poszukiwa
nia obiektów silnie poczerwienionych, 
co było o tyle kłopotliwe, że już od lat 
30-tych wiedziano, że różne obłoki na 
tej samej linii w idzenia m ogą mieć 
różne prędkości radialne, a to mogło 
znacznie modyfikować ich profile, 
zwłaszcza w kierunkach gwiazd silnie 
poczerwienionych, kiedy to każda li
nia widzenia przecina najprawdopo
dobniej szereg obłoków.

3. Zróżnicowanie widm 
poszczególnych obłoków

Już pierwsze obserwacje Stechera 
w 1965 pokazały, że krzywe ekstynk
cji mają maksima, ok. 2200 A; zasu
gerowały on*' także zróżnicow anie 
krzywych ekstynkcji w zakresie poza- 
atmosferycznego ultrafioletu. Sugestię 
tę potwierdziły wkrótce obserwacje 
satelitów z serii OAO. Po raz pierw
szy zdano sobie sprawę z możliwych 
różnic fizycznych pomiędzy poszcze
gólnymi obłokami materii m iędzy
gwiazdowej.

Pom im o w spom nianych  różnic 
w kształcie krzywych ekstynkcji, wid
ma liniowe obłoków wyobrażano so-
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bie jako bardzo podobne, jeśli nie iden
tyczne. Sytuacja taka utrzym yw a
ła się do początku lat 80-tych XX w. 
W międzyczasie zaszła wszakże istot
na zmiana podejścia do fizykochemii 
obłoków m iędzygw iazdow ych. Od 
końca lat 60-tych zaczęły się pojawiać 
doniesienia o odkryciach coraz to bar
dziej złożonych molekuł. Są to w więk
szości związki łańcuchowe, oparte na 
węglowym szkielecie. Tego rodzaju 
cząsteczki zdradzają się strukturami 
rotacyjnymi, które dają emisje, w i
doczne w radiowym zakresie widma. 
Na przestrzeni ostatnich 30 lat lista 
takich związków rośnie w tempie czte
rech nowych molekuł rocznie, choć 
palmę „dłużeństwa” dzierży już od 
szeregu lat łańcuszek HC,,N. Ich wid
ma w zakresie widzialnym i ultrafiole
towym pozostają w większości nie
znane. Warto zauważyć, że emisje na 
skutek przejść rotacyjnych mogą być 
udziałem  jedynie związków polar
nych, a więc o asymetrycznym rozkła
dzie ładunku w ew nątrz m olekuły. 
Zw iązki hom onuklearne (np. H 2) 
przejść takich nie dają i dlatego nie
w ątp liw ie najo b fitsza  z m olekuł, 
molekuła wodoru, dopiero ostatnio 
przechodzi intensywne badania obser
wacyjne przy pomocy satelity FUSE  
(rys. 5). Wcześniejsze obserwacje Co- 
pernicusa  ograniczyły się do niewie
lu jasnych obiektów.

Obserwacje absorpcyjnych struktur 
molekularnych mają nader istotne zna
czenie. R adiow e em isje pow sta ją  
po prostu  „m iędzy obserw atorem  
i nieskończonością”, a więc prawdo
podobnie w bardzo zróżnicowanych 
fizycznie i chemicznie środowiskach. 
Struktury absorpcyjne daje się sto
sunkowo łatwo zlokalizować, a więc 
i środowiska, które są ich źródłem, 
nadają się, jako jednorodne, o wiele 
lepiej do opisu fizycznego.

Jak już wspomniano, przez wiele lat 
spodziewano się, iż liniowe widma 
absorpcyjne obłoków międzygwiazdo
wych powinny być identyczne lub pra
wie identyczne. Zmianę tego stanowi
ska wymusiło zastosowanie w latach 
80-tych XX w. elektronicznych reje
stratorów obrazu. Raptowny wzrost 
stosunku sygnału do szumu o rząd 
wielkości spowodował zrozumiałą re
w olucję. Zaraz po zainstalow aniu  
w ESO takiego urządzenia rejestrują
cego Krełowski i Westerlund przepro

wadzili obserwacje szeregu jasnych 
gwiazd poczerwienionych, w których 
to widmach nie obserwuje się rozsz
czepienia dopplerowskiego w liniach 
sodu. Efektem był zaskakujący wynik, 
przedstawiony na rys. 6. Dwie silne 
i najdawniej znane linie rozmyte wy
kazały  zm ienny stosunek  natężeń 
w kierunku dwóch pobliskich gwiazd: 
<5 Sco i ę Oph. Stało się jasnym, że te 
dwie struktury nie sąjednakowego po
chodzenia, a obłoki, widoczne w kie
runku obu gwiazd, charakteryzują inne 
parametry. Dawniejsze obserwacje sil
nie poczerwienionych gwiazd efektu 
tego nie pokazały z racji uśrednienia 
widm szeregu pojedynczych obłoków 
wzdłuż linii każdej widzenia.

Wynik, przedstawiony na rys. 6, był 
wszakże w 1983 roku tak zaskakują
cy, że jego ostateczna publikacja wy
padła dopiero w 1988 po powtórnej re
jestracji wszystkich widm i dokładnej 
analizie wszelkich możliwych efektów 
instrumentalnych. Potwierdzono, że 
parametry fizyczne poszczególnych 
obłoków są znacząco różne.

Pod koniec lat 80-tych XX w. zna
komity brytyjski obserwator, I. Craw
ford, zauważył podobny efekt w przy
padku linii prostych molekuł, znanych 
od lat 30-tych. Także tutaj stosunki 
natężeń zmieniają się od obiektu do 
obiektu. Ich „kapryśne” zachowanie 
się dobrze ilustruje rys. 7, na którym 
widać wyraźnie, że obecność nie tyl
ko podobnego poczerwienienia (nad

wyżki barwy EB v), ale nawet i innych 
struktur molekularnych nie gwarantu
je  obecności pozostałych molekuł. Naj
wyraźniej chemia międzygwiazdowa 
jest wielce skomplikowana.

Przedstawione powyżej fakty wy
kazują wyraźnie, że parametry fizyko
chemiczne poszczególnych obłoków 
międzygwiazdowych są różne, choć 
przyczyny tego stanu rzeczy pozostają 
nieznane. Jeżeli linie rozm yte po
chodzą od molekuł, to ich nieco „ka
pryśne” zachowanie nie budzi zdzi
wienia w świetle zjawiska pokazanego 
na rys. 7. Obfitości zarówno prostych, 
jak i złożonych związków mogą pod
legać wahaniom.

Przez wiele lat znano zaledwie kil
ka rozmytych linii międzygwiazdo
wych, a to z racji ich płytkości. Struk
tury  tak ie  z trudem  w ydobyw ano 
z szumów towarzyszących rejestracji 
fotograficznej widm. Herbig w roku 
1975 opublikował słynną pracę, w któ
rej po raz pierwszy posłużył się kom
puterem, aby uśrednić 8-10 widm każ
dej gwiazdy. Średnie widma po raz 
pierwszy przebiły „magiczną” grani
cę S/N=100, a lista znanych rozmy
tych linii wydłużyła się z 10 do 39. 
Charakterystyczną cechą tego zbioru 
struktur jest, zauważona przez Herbi- 
ga, ogromna rozmaitość profili. Wy
stępują więc linie szerokie na kilka
dziesiąt A, jak np. znana struktura ok. 
4430 A, szerokie na kilka A, jak naj
dawniej odkryta 5780 i wreszcie struk-

5770 5780 5790 5800 
Długość fali

Rys. 6. Zmienny stosunek natężeń silnych linii rozmytych 5780 i 5797 w widmach 
gwiazd z pobliskiej asocjacji Sco OB2 (dane z CFHT).
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tury wąskie, nie przekraczające 1 A, jak 
chociażby 5797. Ponadto Herbig za
uważył, że profile wielu linii rozmytych 
n ie są krzyw ym i G aussa , 
ale że wykazują wyraźne asymetrie 
(rys. 8). Opis tych profili nie był

wszakże zbyt wiarygodny, gdyż więk
szość obserwowanych przez niego 
obiektów to gwiazdy silnie poczerwie
nione, a więc linie mogą być w nich 
zniekształcone przez efekt Dopplera, 
co zresztą Herbig wkrótce potem ele

gancko zademonstrował (wraz z Soder- 
blomem) w roku 1982.

Tak w ięc lista  obserw ow anych 
struktur międzygwiazdowych wydłu
żyła się bardzo znacznie w ostatnich 
dekadach XX w. Widma ciemnych 
obłoków międzygwiazdowych okaza
ły się być nader złożone, bogate 
w rozliczne linie bądź pasma, których 
pochodzen ie  nie stało  się jed n ak  
przez to jasne. Najwyraźniej rozma
ite procesy, jakie zachodzą w prze
strzeni międzygwiazdowej, pozostają 
dla badaczy całkowicie niezrozumia
łe. Przyczyny takiego stanu rzeczy są 
różnorakie. Z jednej strony jest to na 
pewno niedostatek danych obserwa
cyjnych, szczególnie widm o dużej 
rozdzielczości i stosunku sygnału do 
szumu. Pomimo że ostatnia dekada to 
okres szybkiego rozrostu bazy obser
wacyjnej, szczególnie budowy du
żych teleskopów, uzyskanie odpo
w iedniej jakości w idm , a do tego 
w odpow iedniej ilośc i, pozostaje  
sprawą trudną. Druga przyczyna na
potykanych trudności to brak widm 
w ielu złożonych m olekuł, uzyska
nych w laboratorium. Techniki stoso
wane do niedawna nie pozwalają na 
proste porównanie widm laboratoryj
nych i obserwowanych. Dopiero od 
niedawna można uzyskiwać zarówno 
w laboratoriach, jak  i w obserwato
riach widma nadające się do bezpo
średniego porównania. Niestety, do 
tej pory jest ich niewiele, a m ożli
wych molekuł —  bez liku. Tak więc 
wszystko wskazuje na to, że na iden
tyfikację wielu międzygwiazdowych 
struktur, podobnie jak  na zrozumie
nie procesów zachodzących w mię
dzygwiazdowych obłokach neutral
nego  w od o ru , p rz y jd z ie  je sz c z e  
poczekać. Tym krócej, im więcej 
wysiłku i pomysłowości wykażą za
równo astrofizycy, jak i fizycy eks
perymentatorzy.

Dalszy ciąg artykułu w następnym numerze
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Rys. 7. Struktury widmowe molekuł CH i CN w widmach dwóch identycznie po
czerwienionych, bliskich gwiazd. Pasmo CN widoczne jest tylko w kierunku jednej 
z nich. Dane z CFHT.
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Rys. 8. Asymetryczne profile linii rozmytej 5797 w wysokiej rozdzielczości. Wi
doczna asymetria i struktura w dnie linii. Po stronie krótkofalowej widoczne słabe 
struktury, również międzygwiazdowego pochodzenia. Widma uzyskano spektro
grafem echelle na Terskole.

Autor jest profesorem astronomii 
w Centrum Astronomii Uniwersy
tetu M ikołaja Kopernika. Jego 
przedmiotem badań je s t ośrodek 
międzygwiazdowy, w szczególności 
problem międzygwiazdowych linii 
rozmytych.
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Zaćmienie 
Słońca 
w Zambii
Niemal wszyscy obserwatorzy 

całkowitych zaćmień Słońca 
zwracają uwagę na niedosyt 

wrażeń, wynikający z bardzo krótkie
go czasu trwania zjawiska. Te same 
odczucia mieli również uczestnicy 
wyprawy PTA w sierpniu 1999 r. na 
Węgry, gdzie Księżyc przesłonił Słoń
ce zaledwie na około 2 minuty. Wte
dy padła propozycja, aby ponownie 
przeżyć to wspaniałe zjawisko i za nie
spełna dwa lata wybrać się do połu
dniowej części Afryki, gdzie w dniu 
21 czerwca 2001 miało nastąpić ko
lejne zaćmienie całkowite o szczegól
nie korzystnych warunkach obserwa
cji. Pas całkowitości tego zaćmienia 
(pierwszego w nowym tysiącleciu) 
miał przebiegać m. in. przez Angolę, 
Zambię, Zimbabwe, Mozambik i Ma
dagaskar.

Jak to zwykle bywa, spośród kilku
nastu osób deklarujących chęć obej
rzenia kolejnego całkowitego zaćmie
nia Słońca, z początkiem br. jedynie 
sześć osób podtrzymało swą gotowość 
wyjazdu, ale do tej grupy dołączyło 
czworo kolejnych „znajomych króli
ka”. Zgodnie ustalono, że tak daleką 
podróż warto poświęcić nie tylko ce
lom astronom icznym , ale rów nież 
zwiedzaniu południowoafrykańskich 
osobliwości, w tym słynnego parku 
narodow ego K rugera w Republice 
Południowej Afryki i Wodospadów 
Wiktorii na granicy Zambii i Zimba
bwe. Zorganizowania wyjazdu w od
powiednim terminie i o niecodzien
nym programie podjął się warszawski

Oddział Biura Turystycznego „Logos- 
tour”, który — jak się okazało —  zna
komicie wywiązał się z postawionego 
zadania.

Po szczegółowym przeanalizowa
niu przebiegu pasa całkowitości i prze
widywanej prognozy pogody (w tym 
szans na bezchmurne niebo) uznano, 
że optymalnym miejscem obserwacji, 
będzie południowo-zachodnia część 
Zambii. Z kilkuletniej serii satelitar
nych zdjęć meteorologicznych wyni
kało, że w kierunku na zachód od 
Lusaki, praw dopodobieństw o bez
chmurnej pogody należy do bardzo 
wysokich, a całkowicie zachmurzone 
niebo jest rzadziej niż raz na pięćdzie
siąt lat. Nieco gorsze prognozy były 
dla północno-wschodniej części Zim
babwe, a jeszcze gorsze dla Madaga
skaru, gdzie Słońce w m om encie 
całkowitego zaćmienia miało być za
ledwie około 10° nad horyzontem.

Cala nasza wyprawa rozpoczęła się 
w Johannesburgu, gdzie na uczestni
ków czekał 12-osobowy m ikrobus 
wraz z przewodnikiem-kierowcą, pa
nem  R om anem  W ojciechow skim , 
a przed nami było do przejechania po
nad 4500 km przez Republikę Połu
dniowej Afryki, Zimbabwe i Zambię.

Już przy wjeździe do Zimbabwe po 
raz pierwszy zauważyliśmy afisze in
formujące o zbliżającym się zjawisku, 
przyrównywanym do „palącego się 
kręgu” oraz „złotej rzeki” (być może 
chodziło tu o odbicie promieni sło
necznych w rzece Zambezi). Sam kraj 
pod wieloma względami przypominał
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Polskę sprzed ponad 25 lat: długie 
oczekiwanie na granicy i wypełnianie 
różnych formularzy, brak paliwa na 
stacjach benzynowych, czamorynko- 
wy kurs walut, istotnie odbiegający od 
oficjalnego. Do tego dochodziły infor
macje prasowe o wywłaszczaniu far
merów i niszczeniu ich dobytku. Na 
szczęście, nas, jako turystów, nie do
tyczyły kłopoty codziennego życia 
mieszkańców dawnej Rodezji.

W przeddzień zaćmienia, o godzi
nie 21, specjalne orędzie telewizyjne 
wygłosił Prezydent Zimbabwe Robert 
Mugabe. Zapewnił, że w związku 
z tym szczególnym zjawiskiem do sta
cji benzynowych będą dostarczone 
dodatkowe ilości paliwa, zwrócił się 
też do wszystkich mieszkańców z ape
lem, aby udzielić obserwatorom za
ćmienia wszelkiej niezbędnej pomo
cy, aż do użyczenia noclegu i dzielenia 
się jedzeniem. W lokalnej prasie po
jawiło się wiele informacji, ostrzega
jących przede wszystkim przed bez
pośrednim patrzeniem na Słońce. 
Wśród ogłoszeń i reklam znalazły się 
wyrazy przeprosin firmy Solamatics 
instalującej baterie słoneczne, że 
w dniu 21 czerwca około godziny 15 
z przyczyn niezależnych od firmy na

stąpi kilkuminutowy zanik dopływu 
energii słonecznej. Firma apeluje, aby 
nie wpadać w panikę, gdyż po kilku 
minutach wszystko powróci do normy, 
a tego typu przerwy następują średnio 
w danym miejscu raz na 375 lat!

Jedna z lokalnych gazet z okazji 
zaćmienia zamieściła nawet żart ry
sunkowy, na którym widzimy posie
dzenie lokalnej władzy i jednego 
z mówców, który oznajmia, że na za
ćmienie Słońca przybywają z zagra
nicy biali, a wszyscy biali popierają 
opozycję w Zimbabwe. I dalej, prze
wodniczący tego zgromadzenia propo
nuj e, aby urzędowo nie dopuścić do 
zaistnienia zaćmienia.

W noce poprzedzające zaćmienie 
mieliśmy okazję przy znakomitych 
warunkach pogodowych podziwiać 
wspaniałe niebo południowe. Więk
szość uczestników wyprawy po raz 
pierwszy zobaczyła Krzyż Południa, 
gwiazdozbiór Centaura (z najjaśniej
szymi gwiazdami a  Cen i /? Cen), 
a przede wszystkim przebiegającą nie
mal przez zenit Drogę M leczną 
z gwiazdozbiorami Strzelca i Skorpio
na. W późnych godzinach wieczor
nych niemal nad naszymi głowami ja
sno świecił czerwonawy Mars, przy

czym na skutek zbiegu okoliczności 
jego minimalna odległość od Ziemi 
przypadła właśnie w dniu zaćmienia. 
Natomiast dosyć nisko po północnej 
stronie nieba można było odszukać 
gwiazdozbiór Lutni i inne konstelacje 
typowe dla naszych szerokości geo
graficznych. Oczywiście, Gwiazda 
Polarna była niewidoczna.

Niestety, gdy z początkiem 2001 
roku ustalano trasę wycieczki, okaza
ło się, że w rejonie pasa całkowitości 
na terenie Zambii wszystkie hotele na 
noce 20/21 i 21/22 czerwca były już 
zarezerwowane, toteż ostatni nocleg 
przed dniem zaćmienia wypadł w Ka- 
ribie w Zimbabwe, kilkadziesiąt kilo
metrów od pasa całkowitości. Z tego 
powodu wcześnie rano 21 czerwca 
wyruszyliśmy na granicę Zimbabwe 
i Zambii, spodziewając się, że przyj
dzie nam czekać w długiej kolejce en
tuzjastów oglądania zaćmienia. Jednak 
ku naszemu zaskoczeniu na granicy 
nie było niemal nikogo i wszelkie for
malności związane z wjazdem do Za
mbii załatwiliśmy „zaledwie” w cią
gu godziny. Kolejnym zaskoczeniem 
był dla nas bardzo niewielki ruch na 
głównej szosie łączącej Harare (stoli
cę Zimbabwe) z Lusaką. Spodziewa-
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liśmy się wielu samochodów m. in. 
z RPA, zmierzających w pas zaćmie
nia, tym czasem  pasażerow ie po je
dynczo napotykanych aut robili wra
żenie, jakby mające nastąpić za parę 
godzin zaćmienie zupełnie ich nie in
teresowało.

Nieco później dowiedzieliśmy się, 
że podobnie jak w Zimbabwe, również 
rząd Zambii wiele spodziewał się zy
skać politycznie i finansowo poprzez 
reklamę całkowitego zaćmienia Słoń
ca. Między innymi na wschód od Lu- 
saki zbudowano olbrzymie miastecz
ko namiotowe, w którym ceny noclegu 
kilkakrotnie przewyższały ceny naj
lepszych hoteli, zaproponowano orga
nizację lokalnych wycieczek, a spe
cjalnym dekretem rządowym czwartek 
21 czerwca ogłoszono dniem wolnym 
od pracy. Te, zakrojone na szeroką 
skalę przygotow ania, nie znalazły 
szerszego oddźwięku i zdecydowana 
większość turystów przyjeżdżających 
zobaczyć zaćmienie skorzystała raczej 
z usług  b iu r podróży  w RPA niż 
w Zambii.

Pierwotnie planowaliśmy obserwa
cje zaćmienia w jednym z parków na
rodowych w Zambii. Na miejscu oka
zało się to jednak bardzo trudne do 
realizacji. W parkach narodowych ze 
względów bezpieczeństwa obowiązu
je  zasada, że nie wolno wysiadać z sa
mochodów z wyjątkiem miejsc spe
cjalnie do tego przeznaczonych, a po
nadto sieć asfaltowych dróg w Zambii 
jest niezwykle skromna. Dlatego też 
zdecydowaliśmy się pojechać na pół
noc od stolicy kraju —  Lusaki, aby 
znaleźć się możliwie blisko środka 
pasa zaćmienia. Przejeżdżając przez 
Lusakę, (w której zaćmienie było cał
kowite) zauważyliśmy grupki Murzy
nów, wyraźnie zainteresowanych zbli
żającym się zjawiskiem i spoglądają
cych p rzez sp ec ja ln e  o ku lary  na 
Słońce —  wówczas jeszcze nie przy
słonięte przez Księżyc. Za Lusaką, 
w kierunku miejscowości Kabwe, co 
kilkaset metrów, przy szosie, swoją 
aparaturę przygotowywały grupy mi
łośników astronomii, wśród których 
wyróżniali się Japończycy, dysponu
jący jak zwykle wysokiej klasy sprzę
tem optycznym.

Około 24 km na północ od Lusaki, 
koło miejscowości Kapini, skręciliśmy 
w boczną drogę i po przejechaniu kil
kuset metrów zatrzymaliśmy się na

skraju bardzo dużej, jak się wydawa
ło odosobnionej, łąki, (<p=~ 15°,12',2 
[S]; A = -2 8 ° ,1 4 ',6  [E]) skąd widać 
było całe niebo. Wybrane przez nas 
miejsce było odległe zaledwie kilka
naście km od centralnej linii zaćmie
nia. Ku naszemu olbrzymiemu zdu
mieniu, dosłownie po kilku minutach 
otoczyła nas kilkudziesięcioosobowa 
grupa Murzynów, z wielkim zaintere
sowaniem przyglądających się naszym 
przygotow aniom . Zarówno młodzi 
murzyńscy chłopcy, jak i dorośli za
chowywali się uprzejmie, nie mogli 
jednak opanować wielkiego zacieka
wienia istotą mającego wkrótce nastą
pić zaćmienia, co przejawiało się nie
zliczonym i pytaniam i oraz chęcią 
spojrzenia na Słońce przez specjalne 
ciemne okulary.

Od samego rana pogoda do obser
wacji była idealna. Na ciemnoniebie
skim niebie nie było ani jednej chmur
ki, wiał umiarkowany wiatr. W pewnej 
chw ili d o strzeg liśm y  dosyć dużą 
chmurę dymu pochodzącą od palące
go się w odległości około 1 km buszu, 
ale na szczęście, po około pół godzi
ny, dym zanikł.

Pierwszy kontakt nastąpił około 
godziny 13.40 m iejscow ego czasu 
urzędowego (w Zambii, Zimbabwe 
i RPA obowiązywał czas wschodnio- 
eu ro p e jsk i, ten sam co w Polsce 
w okresie letnim). Niewielki uszczer
bek w tarczy słonecznej pojawił się 
z prawej strony u góry i z każdą m i
nutą był coraz lepiej widoczny. Miej
scow a ludność zareagow ała na to

okrzykami i posypały się kolejne py
tania o przyczynę obserw ow anego 
zjawiska. Słońce było już poza kulmi
nacją (która na tej szerokości geogra
ficznej w dniu przesilenia nastąpiła po 
stronie północnej), na wysokości oko
ło 45° nad horyzontem. Nas, miesz
kańców półkuli północnej, ciągle dzi
wiło, że Słońce przesuwa się po niebie 
„w lewo”, ale oczywiście w kierunku 
ze wschodu na zachód. Zawieszony 
w cieniu na wysokości dwóch metrów 
nad gruntem elektroniczny termometr 
wskazywał z chwilą rozpoczęcia za
ćmienia 23,7°C. Temperatura powie
trza aż do godziny 14.25 była w przy
bliżeniu stała, a następnie zaczęła się 
obniżać osiągając minimalną wartość 
19,5°C o godzinie 15.20, a więc kilka 
minut po zakończeniu zaćmienia cał
kowitego. Jakkolwiek spadek tempe
ratury wyniósł „tylko” około czterech 
stopni, w pow szechnym  odczuciu 
ochłodzenie było znacznie większe.

Fascynujące było śledzenie nie tyl
ko reakcji ludzi, lecz całej otaczającej 
przyrody. K ilkanaście m inut przed 
momentem całkowitości stadko zwy
kłych domowych kur, dotąd spokojnie 
poszukujące pokarmu, pobiegło w kie
runku pobliskiej wioski murzyńskiej, 
uznając zapewne, że zbliża się noc.

Mniej więcej 10 minut przed fazą 
całkowitą niebo przybrało charaktery
styczną granatow opopielatą barwę. 
Wiatr ustał zupełnie, wyraźnie czuło 
się ochłodzenie. Cienie przybrały ostry 
wygląd, a pod drzewami, zamiast jak 
zwykle owalnych plam będących pro-
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jekcją tarczy słonecznej prześwieca
jącej poprzez liście, można było do
strzec jasne sierpy. Tuż przed całko
witością, na brzegu tarczy słonecznej 
przez kilka sekund utrzymywała się 
wspaniała perła Baily’ego.

Moment zniknięcia Słońca za tar
czą K siężyca (15.09) spow odow ał 
żywiołową reakcję ludności murzyń
skiej. Wszyscy zaczęli krzyczeć, mło
dzi chłopcy biegali, tarzali się po tra
wie, robili przew rotki. Zrobiło się 
istotnie ciemniej niż w trakcie wcze
śniej w spom nianego zaćm ienia na 
Węgrzech, tak że nie sposób było bez 
latarki sprawdzić wskazań zegarka lub 
nastawić czasy ekspozycji w aparacie 
fotograficznym. Na niebie jednak nie 
dostrzegliśm y zbyt w ielu gwiazd. 
Wspaniale świecił Jowisz w pobliżu 
zaćm ionego S łońca (ok. 6 stopni 
w lewo w dół), widoczne były Betel- 
geuse i Rigel z Oriona, a także Syriusz. 
Być może dostrzeżenie innych gwiazd 
wymagało dłuższej chwili przyzwy
czajenia wzroku. Wenus w chwili za
ćm ienia była już  pod horyzontem . 
W porównaniu z zaćmieniem z 1999 
roku znacznie niżej nad widnokręgiem 
rozciągał się pas jaśniejszego nieba. 
Było to zrozumiałe, gdyż pas całkowi
tości miał większą szerokość w porów
naniu z obserwowanym zaćmieniem 
w 1999 r., a ponadto prowadziliśmy ob
serwacje niemal dokładnie ze środka 
pasa.

Ze względu na wysoką aktywność 
słoneczną szczególnie okazale wyglą
dała korona, rozciągająca się (patrząc 
gołym okiem) na około 1 promienia 
ciemnej tarczy Księżyca, z wyraźną

asymetrią. Przez lornetkę można było 
zaobserwować wspaniałe twory pro
mieniste rozciągające się przynajmniej 
na odległość średnicy przysłoniętego 
Słońca, a także doskonale widoczną od 
strony  zachodn iej p ro tuberanc ję . 
Natomiast nikt z naszej grupy nie za
uważył latających cieni, które niekie
dy można obserwować tuż przed II 
kontaktem lub po III kontakcie.

Mimo że faza całkowita w m iej
scu naszej obserwacji trwała blisko 3 
minuty 40 sekund, wydawało się to 
przysłowiowym mgnieniem oka. Po
jawieniu się pierwszych promieni sło
necznych towarzyszył ponowny wy
buch okrzyków Murzynów i... było 
już po zaćmieniu. Obserwując wyła
nianie się Słońca zza tarczy Księży
ca, p o w o li z a c z ę liśm y  pakow ać 
skrom ny sprzęt fo tograficzny, po 
czym wyruszyliśmy w drogę powrot
ną.

Następnego dnia prasa Zimbabwe, 
relacjonując przebieg zaćmienia, na 
głównym miejscu zamieściła fotogra
fię Prezydenta Mugabe, który wraz 
z rodziną ze swego ufortyfikowanego 
pałacu w Harare oglądał przez ciem
ne okulary przebieg zaćmienia czę
ściow ego (sto lica kraju nie leżała 
w pasie całkowitości). Z doniesień 
prasowych wynikało także, że z oka
zji zaćmienia Zimbabwe odwiedziło 
10 tysięcy turystów, którzy pozosta
wili tu około miliona dolarów amery
kańskich. Tylko do rezerwatu Mana 
Pools na północy kraju w pobliżu rze
ki Zambezi przybyło około 1000 sa
mochodów, a każdy z pasażerów mu
siał zapłacić 15 $ wstępu.

Zarówno poczta Zambii, jak i Zim
babwe wydały z okazji zaćmienia oko
liczn o śc io w e zn aczk i, je d n a k  ze 
względu na pozamykane urzędy pocz
towe w Zambii oraz strajk pocztow
ców w Zimbabwe, trudno je  było na
być.

Po obserwacjach zaćmienia czeka
ła nas jeszcze długa droga na nocleg 
do miejscowości Livingstone, położo
nej w pobliżu słynnych Wodospadów 
Wiktorii na granicy Zambii i Zimba
bwe. Ponownie przejechaliśmy przez 
zupełn ie  ju ż  opustosza łą  Lusakę, 
w której niemal wszystkie sklepy i biu
ra były już zamknięte, jako że dzień 
był wolny od pracy. Po długiej i wy
czerpującej jeździe (450 km!) późnym 
wieczorem dotarliśmy do hotelu.

W dniu 21 czerwca na półkuli po
łudniowej rozpoczęła się kalendarzo
wa zima. Zdaliśmy sobie sprawę, że 
w krótkim czasie przeżyliśmy wszyst
kie cztery pory roku. Wyjechaliśmy 
z Polski w trakcie kalendarzowej wio
sny, przybyliśmy do Afryki Południo
wej późnąjesienią, wyjechaliśmy zimą 
i wreszcie nasz powrót do kraju na
stąpił na początku lata.

N astępnego dnia po zaćm ieniu, 
w piątek 22 czerwca pogoda nadal 
była bezchmurna, toteż gdy wieczo
rem spojrzeliśmy na niebo, zauważy
liśmy kilka stopni nad zachodnią czę
ścią horyzontu niezwykle cienki sierp 
Księżyca, skierowany w ypukłością 
niemal idealnie w dół. Wiek młodego 
Księżyca wynosił zaledwie 27 godzin, 
tyle bowiem czasu upłynęło od mo
mentu zaćmienia Słońca, kiedy nasz 
naturalny satelita był dokładnie w no
wiu.

Pełni wrażeń rozważaliśmy szanse 
wybrania się na kolejne całkowite za
ćmienie Słońca. Może ponownie do 
Afryki Południowej w dniu 4 grudnia 
2002 roku, a może, co jest bardziej 
prawdopodobne, dopiero do Turcji 29 
marca 2006?

(Zdjęcia autora)

Autor jest profesorem Akademii Pe
dagogicznej im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie. Jego zain
teresowania naukowe koncentrują 
się wokół problemów fotom etrii 
gwiazd zmiennych zaćmieniowych 
i nauczania astronomii.
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CAŁKOWITE ZAĆMIENIE SŁOŃCA 
Madagaskar 2001

8 czerwca 2001 roku wyruszyłem 
jako fotograf „łowca zaćmień” 
po raz trzeci na wyprawę foto

graficzną na zaćmienie Słońca. Moje 
doświadczenie i wiedza zdobyte wcze
śniej okazały się konieczne w realiza
cji tak dalekiej i pełnej wyzwań pod
róży.

Pierwotnie przygotowywałem się 
do wyprawy do Zambii (Lusaka), lecz 
ostatecznie razem z Młodzieżowym 
O bserw ato rium  A stronom icznym  
w Niepołomicach poleciałem na M a
dagaskar, gdzie także zaćmienie wy
stępowało.

Moje indywidualne przygotowania 
do wyprawy trwały prawie rok i obej
mowały przygotowanie sprzętu foto
graficznego i astronomicznego, opra
cowanie i analizę efem eryd i map 
zaćmienia, obliczenia i testy fotogra
ficzne przed wyjazdem, kompletowa
nie ekwipunku, planowanie trasy oraz 
poszukiwanie sponsorów.

Dotarcie ze stolicy M adagaskaru 
(Antananarivo) do docelowego miej
sca obserw acji zajęło nam praw ie 
4 dni. Droga wiodła przez przepiękne 
krajobrazowo miejsca „czerwonego 
lądu”, nazywanego tak z racji prze
pięknego koloru ziemi. Madagaskar to 
wspaniały przykład wyspy o dużej róż
norodności krajobrazowej, zmieniają

cej się praktycznie co kilkadziesiąt ki
lometrów. Zróżnicowanie krajobrazo
we ściśle powiązane było ze specy
ficznym i w arunkam i m ikroklim a- 
tycznymi, rodzajem upraw, ubiorem 
mieszkańców, a nawet drobnymi róż
nicami językowymi w podstawowych 
zwrotach.

Wreszcie 17 czerwca dotarliśmy do 
miejscowości Ihosy położonej w pa
sie całkow itego zaćm ienia Słońca. 
Tego samego dnia wyruszyliśmy na 
poszukiwanie dogodnego miejsca ob
serwacji. Wybraliśmy płaskowyż od
dalony o 19 km na południowy zachód 
od Ihosy, na wysokości 1150mn.p.m., 
gdzie udaliśmy się następnego dnia 
i założyliśmy bazę obserwacyjną. Ko
lejne dni przed zaćmieniem poświę
caliśmy na rozkładanie i testowanie 
sprzętu fotograficznego, astronomicz
nego i meteorologicznego oraz nocne 
obserwacje astronomiczne nieba po
łudniowego.

Dzień całkowitego zaćmienia Słoń
ca, 21 czerwca 2001 roku. Dziś w nocy 
niebo pokrywały gęste chmury, które 
ustąpiły dopiero w godzinach przed
południowych.

Minęło południe. Jest bardzo sło
necznie, ale nad horyzontem cały czas 
są chmury.

Od samego rana trw ały żmudne

czynności przygotowania do zaćmie
nia: rozkładanie i ustawianie sprzętu, 
i niecierpliwe oczekiwanie... Wresz
cie trochę się wypogodziło.

2000 mm ogniskowej, filtr słonecz
ny, jasna matówka mojego aparatu... 
„Jest pierwszy kontakt!” —  krzykną
łem —  15:16 (czasu malgaskiego). 
I zaczęło się! Pierwsze zdjęcia i ob
serwacje.

Pogoda nawet dopisywała, ale cały 
czas przez niebo przemykały drobne 
chmurki. Wiatr skutecznie i szybko je 
przeganiał, ale, niestety, tuż przed fazą 
całkowitą, osłabł, ochłodziło się i za
częło przybywać chmur. Wyciszenie 
wiatru trwało tak szybko, że jeszcze 5 
minut przed fazą całkow itą prawie 
pewnym było, że będzie ona widocz
na.

Niestety, wzrost zachmurzenia na
stępował tak dramatycznie szybko, że 
przemieszczanie się nie miało sensu, 
ponieważ zaćmienie było nisko nad 
horyzontem, więc aby trafić na obszar 
pogody, musielibyśmy jechać kilka
dziesiąt kilometrów, na co nie było już 
czasu. (Jak się później okazało, naj
bliżej widoczna faza całkowita była 
około 30 kilometrów od naszej bazy 
i to tylko na chwilę).

Po fazie całkowitej jeszcze przez 35 
minut Słońce było schowane za gigan-
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tyczną chmurą, a później pokazywało się między chmura
mi. Dopiero tuż przed zachodem, Słońce było widoczne 
w całej okazałości.

Mimo wszystko, dla mnie zaćmienie wciąż trwało, 
a program fotograficzny wykonywałem aż do ostatniego 
promienia Słońca widocznego na horyzoncie.

Najpiękniejszym i najbardziej fascynującym widokiem 
był dla mnie zachód zaćmionego jeszcze Słońca za hory
zont (fot. na kolorowej wkładce). Długo pozostanie mi w 
pamięci i będzie zachętą do mojej kolejnej wyprawy do 
Afryki na całkowite zaćmienie Słońca 4 grudnia 2002 roku.

Marcin Sieńko
Więcej informacji i zdjęć na stronach: 
http://www.marcinsienko.republika.pl oraz www.moa.home.pl Kolejne plamy słoneczne znikają za tarczą Księżyca

Miłośnicy astronomii łączą się...

Ostatnio znacznie wzrósł stopień 
aktywności środowiska pol
skich miłośników astronomii. 

Przyczyniły się do tego dwa czynniki: 
powstanie nowego oddziału —  Polskie
go Towarzystwa Miłośników Astrono
mii Pomorze —  oraz ciekawe inicjaty
wy internetowe.

PTMA Pomorze powstało przez prze
kształcenie istniejącego wcześniej od kil
ku lat lokalnego Trójmiejskiego Klubu 
Miłośników Astronomii. Tak się złoży
ło, że ta organizacja miała już silnie za
znaczoną obecność w sieci nie tylko 
w postaci własnej strony, ale też biule
tynu informacyjnego Asteroida. Z chwi
lą przyłączenia do PTMA stał się on ma
łym sieciowym organem prasowym 
oddziału. Obecnie dalszy rozwój ich 
działalności można śledzić na stronie 
http://www.astronomia.3miasto.pl/ptma/ 
natomiast „Asteroidę” znajdziemy na 
http://www.astronomia.3miasto.pl/aste-
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wydarzenia relacje konkursy aitrolato artykuły czaiopuma ksiśżki internet programy 

e < ASTEROIDA w październiku 2001

Informacje: O Pomorski PTMA ogłasza, Spotkania ■ redakcja 
Informacje Prośba o pomoc IM - Olga Klopotowska 
Wydarzenia Perseidy dopisały - Kamil Zloczewski
Wydarzenia Tendencje rozwojowe napędów kosmicznych - Kami Zloczewski
Relacja V OZMA Niedźwiady 2001 - Joanna Tokarz
Relacja O geometra Wszechświata - Kamil Zloczewski
Konkurs Czerwony Pojazd Rusza na Marsa - mamy 2 finalistów - Andrzej
Kotarski
Organizacje Oddziały PTMA - Lub Im - Karol Pankowski 
Artykuł Jeszcze o punktach Lagrange'a cz 1 - Marcin Wieśniak 
N a raebie w paźdaernku 2001 - Piotr Smolarz

ASTEROIDA via e-mail

Wpisz sw ij adres e -mail | * 1

przykład wiadomości ochrona danych

Strony powiązane

o  Astronomia w Trijrmeście 
o  Biuletyn Asteroida 
o  Oddział Pomorski PTMA

O Asteroida 2000-2001 Zmiana 09/29/2001 05:23:22 Webmaster

Biuletyn „Asteroida " rozprowadzanyjest za 
pośrednictwem Internetu.

roida/. Przyłączanie się lokalnych klubów 
do najstarszej i największej organizacji 
miłośniczej w Polsce wskazuje na nową 
pozytywną tendencję, która być może się 
utrzyma. Zrzeszenie wszystkich osób w 
jednej organizacji sprzyja bogatej wymia
nie kontaktów.

Tak się złożyło, że członkow ie 
PTMA Pomorze, a zwłaszcza Prezes 
Kamil Zloczewski, są zaangażowani 
w ciekawe inicjatywy internetowe. 
Wcześniej usiłowano uratować jedyny 
w Polsce telewizyjny program astrono
miczny „Gwiazdy świecą nocą” za po
mocą petycji z formularzem do wypeł
niania on-line. Program ten był ważnym 
czynnikiem jednoczącym miłośników 
astronomii z całej Polski. Decyzje tele
wizji nie zmieniły się, chociaż powstał 
pomysł kontynuowania go w postaci 
plików transmitowanych przez sieć jako 
strumień RealPlayer (podobnie jak robi 
to NASA TV) oraz utrzymania jego wi
tryny. Ważną częścią tego programu 
były spotkania miłośników astronomii 
na czacie podczas emisji. I właśnie tę 
lukę być może uda się wypełnić.

Kanał astronomiczny na IRC-u o na
zwie #astropl istniał już od paru lat. Jego 
charakter wynika nie tylko z nazwy. 
Rzeczywiście można tam przeprowa
dzać rozmowy na tematy astronomicz
ne i często zdarza się, że pojawiają się 
tam nowi ludzie szukający np. porad co 
do zakupu nowego teleskopu lub znale
zienia witryny z określoną zawartością. 
Pojawiają się tam członkowie PTMA — 
jak wspomniany Kamil Złoczewski czy 
też autor tego artykułu. Jednak podsta
wową przeszkodą było to, że stosunko
wo niewielu użytkowników pojawiało 
się w zupełnie różnych porach dnia i czę

sto ktoś nowy, nie widząc nikogo, mógł 
się zniechęcić lub dojść do wniosku, że 
kanał istnieje tylko technicznie. Dla oży
wienia kanałów wymyślono quizy. Po
wstanie quizu astronomicznego znane
go jako AstroQuiz przyczyniło się do 
zmiany tej sytuacji. Ponieważ odbywa 
się on prawie codziennie o 23:00 (co 
zostało ogłoszone), większość użytkow
ników zaczęło się pojawiać właśnie
0 tej porze. Obecnie można spotkać wie
le osób już od 22:00 —  późna pora 
sprzyja udziałowi osób łączących się 
przez modem. Pytania w quizie dotyczą 
wyłącznie astronomii, a ich poziom na 
życzenie użytkowników jest dość wy
soki. Wyniki w nagrodę są umieszcza
ne na stronie in ternetow ej h ttp :// 
www.planetax.prv.pl/astroquiz.html. 
AstroQuiz jest również próbą wypełnie
nia luki po konkursie z program u 
„Gwiazdy świecą nocą”.

Jednak quiz był tylko środkiem do 
lepszego zgrania w czasie sieciowych 
spotkań polskich miłośników astrono
mii. Podczas obserwacji komety C/2001 
A2 (LINEAR) rozmowy zaczynały się 
zwykle od pytania ojej aktualnąjasność. 
Wszelkie uwagi, np. co do długości 
warkocza, od razu rozchodziły się do 
wszystkich osób rozproszonych w róż
nych częściach kraju. Natychmiastowa 
wymiana informacji jest chyba marze
niem każdego badacza —  zwłaszcza je
żeli odbywa się w tak przyjaznej atmos
ferze. Informacje o kanale pojawiły się 
również na grupie dyskusyjnej pl.sci.ko
smos w USENECIE, która jest skarb
nicą fachowych pytań i odpowiedzi
1 podobnie jak #astropl przyczynia się 
do popularności PTMA w Polsce.

Karol Pankowski
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Galeria M gławic M essiera

Początek końca

M 100 (NGC 4321) w Warkoczu Bereniki

To jedna z najjaśniejszych galaktyk gromady Virgo, od

krył ją  Pierre Mechain w roku 1781. Posiada dwa wyraź

nie zarysowane ramiona spiralne oraz kilka słabszych, jej 

typ morfologiczny to Sc. Jest raczej symetryczna, choć 

na południe (na zdjęciu w dół) od jądra powstało - jak się 

wydaje - więcej młodych, jasnych gwiazd. Galaktyki to

warzyszące M 100 znajdują się stosunkowo blisko niej. 

Wyraźnie widać to na zdjęciach z długim czasem ekspo

zycji, na których ujawniają się obszary leżące na zewnątrz 

widocznego na „normalnych” zdjęciach dysku.

Przy pomocy teleskopu Hubble’a wykonano obserwa

cje ponad 20 cefeid w M 100, wyznaczając jej odległość 

na (56 ±6) min l.św. (był to pierwszy tak precyzyjny po

miar dystansu dla galaktyki z gromady Virgo). Podczas 

misji Astro-1 promu kosmicznego wykonano obserwacje 

M 100 w ultrafiolecie teleskopem U1T. Dostrzeżono pier

ścień wzmożonej aktywności gwiazdotwórczej dookoła 

jądra.

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

12h22m,9
+15°49’
60 000 000 l.św. 
9,3 mag 
T x 6 ’

M 101 (NGC 5457) 
w Wielkiej Niedźwiedzicy

Rektascensja 14h03m,2 
Deklinacja +54°21’
Odległość 27 000 000 l.św. 

Jasność obserwowana 7,9 mag 
Rozmiary kątowe 22’,0

Jej odkrycia dokonał 27 marca 1781 r. Pierre Mechain. Wil

liam Parsons, trzeci Lord Rossę, dostrzegł jako pierwszy 

jej spiralną strukturę. Wcześniej William Herschel i inni 

obserwatorzy nadawali poszczególnym jaśniejszym frag

mentom ramion odrębne oznaczenia - stąd w katalogu 

NGC elementy M 101 odnajdziemy na pozycjach 5447, 

5455, 5461, 5462 i 5471. Obserwacje wizualne i zdjęcia 

z krótkim czasem naświetlania ukazują symetryczną część 

centralną, dopiero przy dłuższych ekspozycjach widać 

wyraźnie, że jądro jest przesunięte względem środka dys

ku. H. Arp umieścił M 101 na pozycji 26 w swoim Kata

logu Galaktyk Osobliwych jako spiralę ze szczególnie roz

budowanym jednym z ramion.

M 101 jest najjaśniejszą z galaktyk grupy liczącej co 

najmniej 9 składników. Wśród towarzyszy wyróżniają się 

NGC 5474 (typu Sc, 10.8 mag.) oraz NGC 5585 (typu Sa, 

11,5 mag.); pozostałe to NGC 5204, 5238 i 5477 

oraz UGC 8508, 8837 i 9405. Dzięki obserwacjom cefeid 

przy pomocy teleskopu Hubble’a określono dystans ga

laktyki na (24 ±2) min l.św. (ApJ 463, 26). Po uwzględ

nieniu kalibracji Hipparcosa wartość tę powiększono o ok. 

10%. W tej odległości rozmiary dysku sięgają 170 tysięcy 

l.św. i należą do największych wśród galaktyk.

Do tej pory w M 101 zaobserwowano trzy supernowe: 

SN 1909A (12 mag.), 1951H (typu II, 17,5 mag.) i 1970G 

(typu II, 11,5 mag.).
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M 102 -?

Pozycja 102 w katalogu Messiera do dziś wzbudza kon
trowersje. Podobnie jak w przypadku 101 i 103, Messier 
nie podał w opublikowanej w roczniku 1784 Connaissan- 
ce des Temps wersji „Katalogu mgławic i gromad gwiazd” 
współrzędnych tych obiektów na niebie, jedynie opis do
starczony mu przez Mechaina:

„102. Mgławica pomiędzy gwiazdami o Bootis i i Dra- 
conis: jest bardzo słaba, w jej pobliżu znajduje się gwiaz
da 6 wielkości.”

Tymczasem w liście do Bemoulliego z 6 maja 1783 roku 
sam Pierre Mechain przyznaje:

„Na stronie 267 rocznika Messier na pozycji 102 umie
ścił mgławicę, którą odkryłem pomiędzy gwiazdami o Boo 
i i Dra. To nieporozumienie. Jest to ta sama mgławica, którą 
oznaczył on jako 101. Messier został wprowadzony w błąd 
wskutek pomyłki na szkicu fragmentu nieba.”

To sprostowanie spowodowało, że w kolejnych edycjach 
katalogu pominięto numer 102, a wyjaśnienie Mechaina 
potraktowało jako ostateczne wielu zajmujących się histo
rią astronomii badaczy, na czele z Owenem Gingerichem. 
Są jednak pewne poszlaki, by przypuszczać, że możliwe 
jest też inne wyjaśnienie. Po pierwsze, sprostowanie Me
chaina zostało napisane przeszło dwa lata po dokonaniu 
obserwacji i wcale nie ukazało się tam, gdzie katalog, czyli 
w roczniku Connaissance des Temps, choć jego redakto
rami w owym czasie byli i Messier, i Mechain. Co więcej, 
Messier dopisał ręcznie w swoim egzemplarzu wspomnia
nego rocznika współrzędne obiektu 102. Najbliżej wska
zanej przez niego pozycji wydaje się leżeć NGC 5866 
i gdyby nie odnaleziono cytowanej wyżej wzmianki w li
ście Mechaina, z pewnością ta właśnie galaktyka została
by powszechnie uznana za M 102. Wyjaśnienie to wyma
ga dwóch dodatkowych założeń: że Mechain lub Messier 
pomylił gwiazdę o Boo z d Boo (ale też jest mało prawdo
podobne, by podając pozycję obiektu na niebie, obaj wy
brali gwiazdy odległe o około 40 stopni!) oraz że Messier,

odczytując współrzędne z mapy nieba, dokonał jego „prze
sunięcia” o 5 stopni na zachód. To ostatnie przypuszcze
nie nie wydaje się pozbawione podstaw, zważywszy na to, 
że błędy przy odczytywaniu współrzędnych obiektów z ka
talogu zdarzyły mu się wcześniej trzykrotnie (w przypad
ku M 47 i M 91, a zwłaszcza M 48 -  przesunięcie o 5 stop
ni w deklinacji!). Warto wspomnieć, że używane przez 
Messiera mapy nieba opatrzone były siatką współrzęd
nych naniesioną co 5 stopni, stąd zapewne te pomyłki. 
Czytelnikom zainteresowanym szczegółami rozważań 
na temat natury M 102 polecamy wnikliwą analizę au
torstwa Hartmuta Frommerta w wersji on-line (http://mes- 
sier.man.szczecin.pl/m/m 102d.html).

Podsumowując, Mechain mógł dostrzec NGC 5866 
i pewnie nikt by w to nie wątpił, gdyby nie ów nieszczę
sny list. Messier najprawdopodobniej też widział ten sam 
obiekt, ale pomylił się przy odczytywaniu jego współrzęd
nych. Spragnionych widoku mgławic miłośników astro
nomii nie trzeba chyba przekonywać, by skierowali swoje 
teleskopy także na galaktykę NGC 5866, aby móc stwier
dzić z całą pewnością, że pozycja 102 z katalogu Messie
ra jest już „zaliczona”.

NGC 5866 (M 102?) w Smoku Gdyby galaktyki tej nie widzieli ani Mechain, ani Mes
sier, za jej odkrywcę należałoby uznać Williama Hersche- 
la, który 5 maja 1788 roku wyznaczył jej współrzędne. 
To piękna galaktyka soczewkowata (typ S03), którą wi
dzimy prawie w płaszczyźnie dysku, z ciemnym pasmem 
pyłu przecinającym obraz. Jest najjaśniejszą w grupie ga
laktyk, do której należą też NGC 5907 (typ Sb+, 
10,4 mag.), NGC 5879 (Sb, 11,5 mag.) oraz znacznie słab
sze NGC 5866 B, 5862, 5905, 5908 i IC 1099. Średnica 
galaktyki to ok. 60 tysięcy l.św., jej masę ocenia się na try
lion (!) mas Słońca. Do tej pory nie zaobserwowano w niej 
żadnej gwiazdy supernowej.

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

15h06m,5
+55°46’
40 000 000 l.św. 
9,9 mag 
5’,2 x 2’,3
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M 103 (NGC 581) w Kasjopei

To ostatni z obiektów  na liście oddanej do druku 
przez Messiera. Tak jak 101 i 102, był zaobserwowany 
przez Mechaina i nie ma pewności, czy sam Messier wi
dział go przed opublikowaniem odkrycia. Ta gromada li
cząca co najmniej 40 gwiazd należy do najodleglejszych 
gromad otwartych w katalogu. Najjaśniejsza na zdjęciu 
gwiazda podwójna Sigma 131 (składniki o blasku 7,3 
oraz 10,5 mag. w odległości 13”,8) nie jest związana z gro
madą. W samej gromadzie najjaśniejsze są nadolbrzym 
typu widmowego B5 Ib oraz olbrzym B2 III. Wiek groma
dy ocenia się na 9-25 min lat. Obiekt zbliża się do nas 
z prędkością 37 km/s.

Rektascensja 01h33m,2
Deklinacja +60°42’
Odległość 8 000 l.św.

Jasność obserwowana 7,4 mag
Rozmiary kątowe 6',0

M 104 (NGC 4594) w Pannie

Galaktyka Sombrero to pierwszy z obiektów, które nie 
znalazły się w oryginalnym katalogu Messiera. W swoim 
egzemplarzu umieścił on jednak pod datą 11 maja 1781 
wzmiankę o tej „bardzo słabej mgławicy”. Do listy obiek
tów Messiera dołączyła ona dzięki Flammarionowi. Ciem
ne pasmo pyłu nadające charakterystyczny wygląd (zapew
ne inspirujący popularną nazwę) dostrzegł po raz pierwszy 
najprawdopodobniej William Herschel. Galaktykę widzi
my pod kątem 6° do płaszczyzny dysku; jej typ morfolo
giczny to Sa-Sb. Charakteryzuje ją  zarówno duże, jasne 
jądro, jak i dobrze wykształcone ramiona spiralne. Rzuca 
się w oczy wyjątkowo silne centralne zgrubienie, na zdję

ciach z dużych teleskopów widoczny jest też rozległy sys
tem kilkuset gromad kulistych.

To dla tego obiektu po raz pierwszy stwierdzono duże 
przesunięcie linii w widmie ku czerwieni (dokonał tego 
V.M. Slipher w roku 1912), odpowiadające prędkości od
dalania się około 1000 km/s. Wydawało się to za dużo jak 
na obiekt Drogi Mlecznej. Slipher wykrył też rotację mgła
wicy. (kr)

Rektascensja 
Deklinacja 
Odległość 

Jasność obserwowana 
Rozmiary kątowe

12h40m,0
-11°37’
50 000 000 l.św. 
8,0 mag 
9 ’ x 4 ’
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w skrócie

Projekt Gaia nabiera rumieńców
Niemal setka naukowców z różnych dziedzin fizyki, astronomii 

i wielu innych nauk spotkała się pod koniec czerwca, by rozważyć 
szczegółowe plany odnośnie naukowej organizacji projektu Gaia.

Satelita, mający przewyższyć osiągnięcia Hipparcosa tysiąckrot
nie w zakresie dokładności pomiaru a o 10 tysięcy więcej, co do 
liczby zaobserwowanych gwiazd, poleci na orbitę nie później niż 
w 2012 roku. Plonem pięcioletniego skanowania nieba powinny być 
superprecyzyjne dane o położeniach około miliarda gwiazd naszej 
Galaktyki. Będzie to nad wyraz cenne źródło informacji o struktu
rze i budowie Drogi Mlecznej, jak i jej pochodzeniu i ewolucji.

Wśród nowo odkrytych przez satelitę Gaia obiektów astrono
mowie spodziewają się znaleźć: nowe ciała Układu Słonecznego, 
w tym asteroidy przelatujące w sąsiedztwie Ziemi, dziesiątki tysię
cy planet w pozasłonecznych układach, setki milionów gwiazd 
zmiennych i podwójnych, jak również setki tysięcy supernowych.

Wspomniane na wstępie spotkanie miało na celu doprowadze
nie do finalnych rozstrzygnięć takich zagadnień, jak konstrukcja 
satelity, projekt skomplikowanego systemu analizy danych oraz przy
gotowanie niezbędnego pakietu oprogramowania, (mag)

Gwiezdna orkiestra
Już od „zamierzchłych” lat sześćdziesiątych astronomowie pil

nie się przysłuchują, jak też „gra” nasze Słońce, najbliższa nam 
przedstawicielka gwiezdnej ciżby. Fale akustyczne, powodujące 
pulsacje zewnętrznych warstw słonecznych, dają bezprecedenso
wy wgląd w strukturę wewnętrzną tej życiodajnej kuli gazowej.

W samym centrum Słońca bezustannie gotuje się, w wyniku za
chodzących tam reakcji termojądrowych. Powstające niewiarygod
ne ilości ciepła nie mogą się tak od razu wydostać na powierzchnię; 
najpierw „przewalają” się przez gwiazdę w postaci rozgrzanych bąbli 
gazowych, które wykonują swoją konwekcyjną wędrówkę z pręd
kościami zbliżonymi do prędkości dźwięku. Generuje to swoisty 
szum, a powstające w ten sposób fale akustyczne propagują się na 
zewnątrz, powodując ostatecznie oscylacje zewnętrznych warstw 
gwiazdy. Analogicznie zatem, jak w przypadku sejsmologicznego 
echa po trzęsieniach Ziemi, geolodzy mogą wyciągać ważkie wnio
ski odnośnie budowy wnętrza naszej macierzystej planety, tak i astro
nomowie mogą wiele powiedzieć na temat słonecznego interioru. 
Nieprzypadkowo zatem ta dziedzina badań jest określana mianem 
słonecznej sejsmologii, czyli heliosejsmologii.

Do niedawna bardzo trudno było rozszerzyć te badania tak, by 
można było mówić o astrosejsmologii z prawdziwego zdarzenia. 
W przypadku bowiem nawet najbliższych gwiazd, bardzo trudno, 
niestety, jest zaobserwować ich pulsacje napędzane falami akustycz
nymi. Wymagane są bardzo precyzyjne pomiary.

Idealną kandydatką do badań jest gwiazda południowego nieba
— a  Centauri. Ta podwójna gwiazda, a konkretnie a  Cen A, jest 
najbliższą po Słońcu gwiazdą widoczną gołym okiem. A że prócz 
tego jest niemal bliźniaczo do niego podobna, nie powinno zatem 
dziwić, że astronomowie chętnie kierują na nią swe coraz potęż
niejsze teleskopy.

W maju bieżącego roku Franęois Bouchy i Fabien Carrier z Ob
serwatorium Genewskiego przez pięć nocy wykonali szereg obser
wacji a  Centauri, przy pomocy spektrografu CORALIE, zamoco
wanego na 1,2-metrowym teleskopie Leonarda Eulera 
w obserwatorium ESO w La Silla w Chile. Okresowe pulsacje po
wierzchni gwiazdy odzwierciedlają się w jej widmie w postaci od
powiednich, bardzo małych przesunięć prędkości. Zarejestrowane 
oscylacje to zaledwie 35 centymetrów na sekundę! Dla gwiazdy o 
promieniu 875 tysięcy kilometrów oznacza to ruchy w górę i w dół
o amplitudzie zaledwie 40 metrów! I takie szczególiki udało się 
zaobserwować z odległości ponad czterech lat świetlnych.

Uzyskane dane poddano dokładnej analizie matematycznej, dzię
ki której udało się wykonać tzw. widmo mocy, bardzo podobne do 
słonecznego. Widać na nim szereg modów oscylacji w zakresie czę
stotliwości pomiędzy 1,7 a 3 mHz i odpowiednimi okresami po-
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między 5 a 10 minut. Rezultaty te pozwolą doprecyzować znane 
wartości masy, promienia, wieku, składu chemicznego i innych wła
sności a  Centauri.

To całkiem nowe wyzwanie dla teoretycznych modeli wnętrz 
gwiazdowych, których stałą bolączką był permanentny niedobór 
odpowiednich danych obserwacyjnych, które pozwoliłyby oddzie
lić „ziarna” od „plew”. Jeszcze lepiej rysuje się pod tym względem 
przyszłość. Pod koniec roku 2002 planuje się instalację nowego 
spektrografu o nazwie HARPS na 3,6-metrowym teleskopie, rów
nież w La Silla. Pozwoli on na objęcie obserwacjami około 100 
podobnych do Słońca gwiazd, nawet sto razy słabiej świecących 
niźli te, osiągane przez CORALIE. (mag)

Nowa Cygnusa
Japoński fotograf amator, Akihiko Tago, fotografował okolice 

północnej części gwiazdozbioru Łabędzia. 15, 16 i 17 sierpnia nie
bo było w tej okolicy takie jak zawsze. Kolejna noc, 18 sierpnia, 
przyniosła zmianę — rozbłysła tam nowa gwiazda. Pojawiła się 
„plamka” o jasności 9 magnitudo, w miejscu o współrzędnych: rek- 
tascensja = 21h 03,0m i deklinacja +48°46' (epoka 2000).

W ciągu 24 godzin od odkrycia nowa pojaśniała do 6,6 magnitu
do, po czym jej blask nieco osłabł. Na widmie wykonanym przez 
K. Ayani przy pomocy 40-calowego teleskopu Obserwatorium Astro
nomicznego Bisei, widać ślady gwałtownej eksplozji. Jej dowodem 
są struktury absorpcyjne, przesunięte ku niebieskiej części widma. 
Najprawdopodobniej, jeszcze przez kilka tygodni nowa będzie świe
cić z jasnością oscylującą wokół 8 lub 9 wielkości gwiazdowej, po 
czym na powrót zniknie z naszego pola widzenia, (mag)

Niezwykły meteoryt Tagish Lake
W styczniu 2000 roku na zamarznięte kanadyjskie jezioro Ta

gish spadł bardzo rzadki kosmiczny gość: meteoryt z grupy chon- 
drytów węglistych. Jak się później okazało, to najbardziej pierwot
ny z dotąd znalezionych okazów tych bogatych w węgiel ciał 
kosmicznych, jakie kiedykolwiek były badane.

Analiza chemiczna, wykonana przez Sandrę Pizzarello z Uni
wersytetu Stanu Arizona na 4,5-gramowym kawałku wnętrza me
teorytu, wykazała ciekawe różnice wobec innych przedstawicieli 
tej grupy: mianowicie zastanawiający brak aminokwasów wśród 
składników organicznych meteorytu. Najwyraźniej Tagish „zakon
serwował” w sobie struktury, które powstały we wczesnym okresie 
Układu Słonecznego, m.in. fullereny, zawierające gazy szlachetne
— hel i argon, w proporcjach podobnych do tych w obłoku gazo- 
wo-pyłowym, z którego powstały planety. Tak więc najprawdopo
dobniej mamy wgląd we wczesną fazę kosmicznej ewolucji skom
plikowanych składników opartych na węglu.

Geologom Takahiro Hiroi i Carle Pieters udało się potwierdzić 
miejsce, skąd przybył na Ziemię meteoryt Tagish. Jest to odległy 
zakątek pasa asteroidów, pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza, (mag)

Masowe tworzenie się gwiazd powoduje bardzo gwałtowne zja
wiska, takie jak  w pokazanej tu galaktyce NGC 3079. Promienio
wanie „ nowo narodzonych " gwiazd spowodowało powstanie wiel
kiej „ bańki ” materii, która ma szerokość przeszło 3 tys. lat światła,
i wznosi się na wysokość ponad 3,5 tys. lat św. ponad płaszczyznę 
dysku tej galaktyki. Kolumny materii widoczne na „zbliżeniu " bań
ki mają szerokości sięgające 75 lat światła i wznoszą się z szybko
ścią ok. 6 milionów km na godzinę. Zdjęcie zostało wykonane przez 
kamerę WFPC2 teleskopu kosmicznego Hubble’a w roku 1998, 
a jego analiza została świeżo (1 łipca 2001) opublikowana przez 
zespół astronomów amerykańsko-australijskich w Astrophysical 
Journal.

Galaktyka NGC 3079 znajduje się w gwiazdozbiorze Wielkiej 
Niedźwiedzicy i jest odległa od nas o 50 milionów lat światła. Jej 
rozmiar (po przekątnej na zdjęciu) sięga 70 milionów lat światła.
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Portret galaktyki « 
Sombrero wykonany

teleskopu VLT 
30 sty/tenja • » 
ubiegłegtyroku. * . 
Zdjęcie jest mozaiką^ 
trzech obrazów 
otrzymanych •
z użyciem filtrów V 
(kodowany barwą 
niebieską), R (barwa 
zielona) oraz I # 
(barwa czerwona). •  • 
Łączny czas 
ekspozycji wyniósł # 
8 iłiinut, * 
sefeing oceniono^ 
n^0,7 sekundy łuku, 
(ivzy odległości 
galaktyki wynoszącej 
50tnln l.św * 
odpowiada to 
przestrzennej • 
zdolności rozdzielczej 
ok. 170 l.św.).
Pole widzenia 
to kwadrat o boku 
6,8 minuty łuku.
Fot. ESO.

Obraz galaktyki M 74
(pisaliśmy o niej
w „Uranii-PA” 1/2001)
uzyskany 14 sierpnia *• .

br. kamerą GMOS • ,||g |
teleskopu Gemini.
To też kombiqacja <*> * . i J%|
trzech ekspozycji 9- . f. J ą *  źkĘĘs
z filtrami g, r, i
o łącznym czasie ,f. ■ « 11 ■
12 minut.
Poje widzenia:
5 \7 *  5',4, *>. *

M K' . * ■ *
seeing poniżej ■M
0,6 sekundy łuku.
Fot.
Gemini Observatory,
GMOS Team 

0 

•
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Zaćmienie 2001ami

T E L E SK O P Y  A S T R O N O M IC Z N E
Jesteśm y wyłącznym przedstawicielem zakładu N P Z  z  Nowosibirska produku

jącego najwyższej jakości teleskopy dla najbardziej wymagających amatorów.
• * • 

Dzięki ścisłej współpracy z  rosyjskim prodOcentem możemy Państwu zaofero

wać całą gamę teleskopów serii TAL oraz akcesorii do nich. Teleskopy te 

zyskały uznanie wśród wielu użytkowników na rynku europejskim, a także w U SA  

Doskonała optyka, solidna, zwarta konstrukcjatto cechy charakterystyczne r a b 

skich teleskopów^AL.

f  • Tal 2  
f  system  Newton'a 
[ środnłca zw ierciadła: 150 mm 
\  ogniskowa: 1200 mm 

św iatłosiła: 1:8

^^TTOWOŚĆ 150P8f  system  Newton'a 
zw ierciadło paraboliczne 

wyciąg okularowy 2" 
adapter 1,25” w komplecie 

średnica zw ierciadła: 150 mm 
ogniskowa: 1200 mm 

N w  św latłoslła: 1:8

^ T e l  1 2 0 , 1 2 0 M
' system  New ton’a 
. średn ica  obiektywu: 120 mm 
^  ogniskowa: 805 mm 

\ * w latłoslła: 1:6,7 .

W\
V \

f  Tal 150P, 1 5 0 M  
f . system  Newton'a 
Iś re dn lca  zw ierciadła: 150 mm 
V  ogniskowa: 750 mm 

^ ^ ^ św la tło s iła :  1:5

/NOW OŚĆ Tal 1QORS  
refraktor 

w yciąg  Crayforda 2” 
adapter 1,25’ w  komplecie 

średn ica  obiektyw if: 100 mm 
v  ogniskowa: 1000 mm 
^ ^ ś w la t ł o s l ł a :  1 : 1 0 /

Tfel 1 0 0 R
refraktor 

średn ica  obiektywu: 100 mm 
^  ogniskow a: 1000 mm 
v  św latłoslła: 1:10

Krótką relację Arkadiusza 
Kalickiego z wyprawy na 
całkowite zaćmienie Słoń
ca do Zambii można prze
czytać na str. 242. Tu pre
zentujem y trzy wybrane 
zdjęcia wykonane przy tej 
okazji. 1) Korona słonecz
na —  eksp. 2 s, obiektyw 
8/500, film Fuji Superia 400.
2) Baobab, film Fuji 1600, 
ob. 4/50, eksp. ok. 40 min.
3). Mars i Skorpion, Fuji 
1600, ob. 1.8/50, eksp. 5 s.

r  T A L 2 0 D K
system Klevzpv'a 

średnica zwierciadła: 200 mm 
ogniskowa: 2000 mm 

śwlatłoslła: 1:10

* litera M oznacza teleskop z mechanizmem zegarowym

Hiwpol
Nowe O siny  23A, 05-300 M ińsk Mazowiecki 
teli/fax: (025) 759-29-95 
www.himpol.pl, e-m ail:info@ him pól.pl

Autorem dwóch zdjęć powyżej jest Marcin Sieńko, któ
rego relacja z wyprawy na Madagaskar gości na stro
nie 259.
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4 poradnik obserwatora

FOTOGRAFOWANIE PLANETOID

Reguła Titiusa-Bodego przewiduje, że pomiędzy or
bitami Marsa i Jowisza (w odległości około 2,8 j.a. 
od Słońca) powinna znajdować się planeta. Jednak 

obszar o szerokości około 500 milionów kilometrów takiego 
obiektu nie zawiera. Już w XVII wieku faktem tym zaintere
sował się Johann Kepler. Jednak dopiero pod koniec XVIII 
wieku problemem tym zaczęto się szerzej interesować, a po
czątek kolejnego stulecia przyniósł obserwacyjne rozwiąza
nie kwestii braku planety. Pierwszy obiekt wypełniający lukę 
pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza odkrył 1 stycznia 1801 
roku Giovanni Piazzi. Początkowo uznał go za kometę, jed
nak po wyznaczeniu elementów orbity przez Carla Gaussa 
okazało się, że to nie jest kometa, lecz mała planetka. Nowa 
planetka została nazwana przez Piazziego Ceres. Kolejne lata 
przyniosły odkrycia większej ilości planetek, które nazwano 
planetoidami —  Pallas (1802), Juno (1804), Westa (1807), 
Astraea (1845). Znaczny wzrost liczby odkrywanych plane
toid obserwujemy pod koniec XIX wieku, kiedy to metody 
wizualne poszukiwania planetoid zastąpiono metodami foto
graficznymi. Obecnie znamy elementy orbit około 3 tysięcy 
planetoid. Pomimo znacznych średnic największych plane
toid —  Ceres (1000 km), Pallas (560 km), Westa (550 km) —  
ich rozmiary kątowe na sferze niebieskiej są tak małe, iż na
wet przy zastosowaniu największych teleskopów oraz powięk
szeń nie można dostrzec wyraźnych tarcz.

Fotografie najjaśniejszych planetoid (jaśniejszych niż 9 
magnitudo) można z powodzeniem wykonać bez użycia tele
skopu i montażu paralaktycznego. Wystarczy zamocować 
aparat fotograficzny na stabilnym statywie, odpowiednio usta
wić aparat tak, aby obszar na niebie, w którym znajduje się 
planetoida, znajdował się w centrum kadru oraz wykonać kil
kusekundową ekspozycję. Maksymalny czas ekspozycji uza
leżniony jest od ogniskowej obiektywu oraz deklinacji pla- 
netoidy (więcej informacji o tej metodzie fotografowania: 
„Urania-Postępy Astronomii” nr 2/1998). To, jak słabe pla- 
netoidy będziemy mogli tą metodą fotografować, zależy od 
czasu ekspozycji, światłosiły obiektywu oraz czułości filmu.

Preferowana ogniskowa obiektywu to 50-135 mm, światło- 
siła obiektywu powinna być możliwie duża (1,4-2,8), a czu
łość filmu nie mniejsza niż 800 ASA (800-3200 ASA).

Jeśli chcemy fotografować słabsze planetoidy (jaśniejsze niż 
11-12 magnitudo), niezbędnym wyposażeniem będzie mon
taż paralaktyczny, który pozwoli nam na wykonywanie kilku- 
kilkunastuminutowych ekspozycji. W takim przypadku czu
łość filmu powinna wynosić 200-400 ASA, ogniskowa 
obiektywu 135-500 mm, a światłosiła obiektywu 2,8-5,6.

Planetoidy sfotografowane według powyższych reguł nie 
będą się niczym wyróżniać od gwiazd, na tle których zostały 
sfotografowane. Aby móc zidentyfikować planetoidy na na
szych zdjęciach, powinniśmy użyć dokładnej mapki nieba 
z zaznaczonymi pozycjami planetoidy oraz dostatecznie sła
bymi gwiazdami (o jasnościach 0,5-1 magnitudo mniejszych 
od jasności planetoidy). O tym, że sfotografowany obiekt istot
nie jest planetoidą, możemy się przekonać, wykonując kilka 
zdjęć w odstępie kilku-kilkunastu dni, co pozwoli nam zoba
czyć zmianę położenia planetoidy na tle gwiazd.

Jeśli dysponujemy teleskopem o średnicy 100-200 mili
metrów i ogniskowej 2000-4000 milimetrów, wyposażonym 
w montaż paralaktyczny z mikroruchami lub mechanizmem 
zegarowym, możemy wykonać zdjęcie przedstawiające pla- 
netoidę niejako obraz punktowy, lecz w postaci niewielkiej 
kreseczki. Długość takiego „śladu” zależy od prędkości, 
z jaką planetoida przemieszcza się na sferze niebieskiej, ogni
skowej teleskopu oraz czasu ekspozycji. Rozważmy nastę
pujący przykład. Planetoida Ceres pod koniec września 2001 
roku poruszała się na sferze niebieskiej z prędkością niespeł
na 29 sekund łuku na godzinę. Jeśli założymy, że ogniskowa 
naszego teleskopu wynosi 4000 milimetrów, to podczas go
dzinnej ekspozycji „ślad”, jaki planetoida pozostawi na kli
szy, będzie miał długość około 0,56 milimetra. Po wykona
niu odbitki w formacie 10x15 centymetrów lub 13x18 
centymetrów będziemy mogli wyraźnie zobaczyć fragment 
drogi, po której planetoida przemieszczała się na tle gwiazd.

Wiesław Skórzyński

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
Prenumerata na rok 2002 (6 zeszytów) kosztuje 42 zł (zagraniczna 70 zł). 
Cena pojedynczego zeszytu 8,50 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
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w kraju

XXX Jubileuszowy Zjazd PTA

W dniach 10-13 w rześnia 
2001 O bserw ato rium  
A stronom iczne U niw er

sytetu Jagiellońskiego w Krakowie mia
ło przyjemność gościć XXX (to już tyle 
lat...) Jubileuszowy Zjazd Polskiego To
warzystwa Astronomicznego. Dzięki go
ścinności Instytutu Polonijnego członko
wie PTA spotkali się w malowniczo 
położonej rezydencji IP w Przegorzałach, 
z pięknym widokiem na dolinę Wisły 
i panoramę odległych gór. Dnia 10 wrze
śnia o godz. 15-tej w wypełnionej po 
brzegi auli Instytutu Polonijnego hono
rowe miejsca zajęli dostojni goście. Sza
cowną Krakowską Alma Mater reprezen
towali Prorektor UJ profesor Krzysztof 
Królas oraz Dziekan Wydziału Matema
tyki, Fizyki i Informatyki UJ profesor 
Karol Musioł. Organizatorzy zaprosili 
również profesora Michała Śliwę, Rek
tora Akademii Pedagogicznej w Krako
wie, uczelni, w której władaniu znajduje 
się znakomicie wyposażone obserwato
rium na Suhorze. Życzliwe zaintereso
wanie Zjazdem okazały władze Królew
skiego Grodu Krakowa, w imieniu 
których przybył wiceprezydent Miasta 
Krakowa Jerzy Jedliński. Kierownictwo 
skazanej niegdyś przez reżim na niebyt, 
a reaktywowanej przed kilku laty Pol
skiej Akademii Umiejętności reprezen
tował jej Sekretarz Generalny, profesor 
Jerzy Wyrozumski.

Patronat nad Zjazdem objął osobiście 
Premier RP Jerzy Buzek, przysyłając 
uczestnikom list pełen ciepłych słów. 
Burzliwymi oklaskami nagrodzono 
krótkie wystąpienie Prorektora UJ pro

fesora Królasa, otwierające Zjazd. Wy
razem  długoletniej tradycji dobrej 
współpracy władz Krakowa i krakow
skich uczonych jest fundowana przez 
Miasto Nagroda Naukowa im. Mikoła
ja  Kopernika Fundacji Miasta Krakowa, 
przyznawana na wniosek Polskiej Aka
demii Umiejętności co 5 lat (od połowy 
XIX w. z przerwą na niebyt PAU, za
rządzony przez „przodujący ustrój”) 
uczonym wybitnie zasłużonym dla pol
skiej nauki. Tegoroczną jej edycję wrę
czyli profesorowi Bohdanowi Paczyń
skiemu z Princeton University wicepre- 
zydent K rakow a Jerzy Jedliński 
i Sekretarz Generalny PAU profesor Je
rzy Wyrozumski. Nadszedł i czas na na
grody Towarzystwa: Prezes PTA profe
sor Andrzej Woszczyk ogłosił przyzna
nie Nagrody im. Włodzimierza Zonna
—  za wybitne zasługi w popularyzowa
niu astronomii —  dr Magdalenie Sro- 
czyńskiej-Kożuchowskiej oraz Nagro
dy Młodych, za wybitne osiągnięcia na
ukowe, astronomowi warszawskiemu
—  dr Rafałowi Moderskiemu.

Gdy przebrzmiały oklaski, rozpoczę
ła się bezzwłocznie codzienna, intensyw
na praca. Pierwszy wykład Zjazdu wy
głosił prof. Paczyński jako pierwszy z 
długiej listy zaproszonych wybitnych 
wykładowców. Byli wśród nich polscy 
uczeni, jak profesor Paczyński, na stałe 
związani ze znanymi ośrodkami na sze
rokim świecie, profesorowie: Richard 
Wielebinski (Max-Planck-Institut fur Ra
dioastronomie w Bonn, RFN), Greg 
Madejski (Stanford University, USA) czy 
Marek Abramowicz (Chalmers Univer

sity, Szwecja), jak i przedstawiciele zna
komitych ośrodków krajowych (prof, 
prof. J. Gil i J. Kałużny, dr dr M. Tom
czak, R. Juszkiewicz i T. Kwiatkowski). 
Poproszono również tegorocznego lau
reata Nagrody Młodych o krótką prezen
cję nagrodzonych prac.

Dear American Colleagues,
We, Polish Astronomers gathered at the 

Jubilee General Assembly of the Polish 
Astronomical Society in Krakow would like 
to express our deep shock at the terrible ter
rorists' attack and the tragedy of the Ameri
can Nation. We would like to send you our 
words of solidarity and profound compas
sion.

On behalf of Polish Astronomers 
Andrzej Woszczyk 
President
Polish Astronomical Society 

Dear Colleagues,
On behalf of the American Astronomical 

Society, I want to tell you how deeply we 
appreciate the concern of our colleagues in 
the Polish Astronomical Society. Your kind 
message will be circulated among our mem
bership.

The full impact of this horror is not yet 
calculable and probably cannot ever be cal
culated. We grieve for all the victims and their 
families without yet knowing the full toll.

One of the joys of our discipline of astro
nomy has always been the dose internatio
nal friendships that it brings. Your sympa
thetic expression of this friendship is a light 
in a very dark time.

Gratefully,
Anneila Sargent,
President,
American Astronomical Society

Ale Zjazd to nie tylko wykłady sław 
światowej i polskiej astronomii. Zor
ganizowano spotkanie uczestników 
pod (niepisanym) tytułem: jak dobrać 
się do funduszy Komitetu Badań Na
ukowych? Bohaterem spotkania był 
przedstawiciel środowiska astrono
micznego w tej szacownej instytucji, 
prof. Kazimierz Stępień. Na sesji dy
daktycznej prowadzonej przez prof. 
Jerzego Kreinera zastanawiano się, jak 
uspraw nić  nauczan ie  astronom ii. 
W spaniałe perspektyw y obecnego 
i przyszłego udziału polskich astrono
mów w wielkich przedsięwzięciach in
strumentalnych były również przed
miotem oddzielnej sesji prowadzonej 
przez prof. Andrzeja Kusa. Oczywiście 
nie zabrakło też Sesji Plakatowej, na 
której przedstawiono kilkadziesiąt naj
nowszych wyników badań.

W czasie Walnego Zebrania, za sto
łem prezydialnym siedzą od lewej: 
kol. Bartłomiej Zakrzewski i Kata
rzyna Otmianowska-Mazur, Sekre
tarze Zebrania, Jerzy Kreiner, Prze
wodniczący Zebrania i Andrzej 
Woszczyk, Prezes PTA. Stoi Adam 
Michalec, Sektretarz PTA.

Fot. M. Śróbka-Kubiak
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XXX Zjazd PTA

Uczestnicy wycieczki pod zegarem słonecznym w Wodzisławiu

Walne Zebranie członków Towarzy
stwa rozpoczęło się wieczorem dnia 11 
września w atmosferze dość niezwykłej: 
właśnie nadeszły informacje o tragicz
nych wydarzeniach za oceanem. Pod
czas krótkiej przerwy wszyscy ze zdu
mieniem i zgrozą oblegali dostępne 
w miejscu obrad odbiorniki telewizyj
ne. Do astronomów amerykańskich wy
słano telegram ze słowami sympatii 
i solidarności (patrz ramka na sąsiedniej 
stronie). Poczucie obowiązku w końcu 
zwyciężyło i po raz pierwszy od czte
rech lat udało się zebrać „quorum” 
członków niezbędne dla „dekomuniza
cji” statutu PTA, aż to obecnego Zjaz
du pokutującego w formie nadanej 
w ponurych latach 50-tych (szczegóły 
zmian —  zob. strona internetowa PTA 
—  h ttp ://w w w .cam k.edu .p l/p ta). 
W trakcie zebrania wyłoniono nowy za
rząd Towarzystwa: prezesem został po
nownie prof. Andrzej Woszczyk, a jego 
zastępcą doc. Janusz Ziołkowski. Na 
sekretarza wybrano dra Adama Michal- 
ca, na skarbnika dra Andrzeja Niedziel
skiego, a na członków dr dr Tadeusza 
Michałowskiego, Andrzeja Pigulskiego 
i Krzysztofa Chyżego. Komisję Rewi
zyjną wybrano w całości w dotychcza
sowym składzie (dr H. Brancewicz, 
prof. J. Madej, prof. M. Sama), do Sądu

Koleżeńskiego powołano dr J. Mietel- 
skiego, dr C. Iw aniszew ską, prof. 
W. Barana i prof. K. Rudnickiego). 
Zjazd wysłał też listy z pozdrowienia
mi i wyrazami uznania za wkład w roz
wój polskiej astronomii do nieobecnych 
na naszym zgromadzeniu starszych ko
legów profesorów Antoniego Opolskie
go i Hieronima Humika. Specjalny ad
res gratulacyjny został też skierowany 
do Stanisława Lema, świętującego wła
śnie tego dnia jubileusz osiemdziesię
ciolecia.

Zgromadzeni na XXX Zjeździe PTA 
astronomowie bynajmniej nie stronili od 

światowych uciech: już 
pierwszego dnia dzięki 
sponsorowi Zjazdu —  
firmie Żywiec Trade ob
fitym strumieniem po
płynął złocisty napój 
z pianką. Uciech nie bra
kło drugiego wieczora: 
uczestników goszczono 
według zasady „in vino 
veritas” w eleganckiej 
restauracji „U Ziyada”. 
Atrakcje ostatniego wie
czoru pozostawiono in
dywidualnym gustom 
i smakom kulturalnym 
uczestników. Końco
wym akcentem Zjazdu 
była wycieczka autoka
rowa „Szlakiem zega
rów słonecznych Polski 
południowej” prowa
dzona przez prof. Jerze
go Kreinera. Zamó
w iono odpow iednią

pogodę... i zegary rzeczywiście chodzi
ły! Wszystkie te atrakcje nie byłyby 
możliwe bez wsparcia innych sponso
rów: firmy Karcher-Polska, i Agencji 
Reklamowej „Studio Impet”.

XXX Zjazd PTA był znakomitą oka
zją do przekonania szerokiej opinii pu
blicznej o pożytkach z uprawiania astro
nomii płynących. Polska astronomia 
była często obecna w eterze dzięki pa
tronatowi medialnemu radiowego po
tentata —  Radia RMF-FM. Skuteczna 
akcja propagandowa prowadzona przez 
Krakowską Agencję Public Relations 
zaowocowała włączeniem się do akcji 
Telewizji Polskiej i „Gazety Wybor
czej” a także kilku lokalnych rozgłośni 
krakowskich. Lokalne media pełne były 
w tych gorących dniach wywiadów 
z wybitnymi astronomami. Medialnym 
sukcesem Zjazdu było przebicie się do 
telewizji ogólnokrajowej, gdzie zapre
zentowano krótki program o osiągnię
ciach polskiej i krakowskiej astronomii. 
Do promocji astronomii włączyli się ak
tywnie wykładowcy Zjazdu: znakomi
te wykłady popularne wygłosili prof. 
Wielebinski w Instytucie Fizyki UJ oraz 
prof. Paczyński w siedzibie Polskiego 
Towarzystwa Miłośników Astronomii. 
Żegnając stary Kraków, pomyślano też 
o przyszłości: na zaproszenie prof. 
Andrzeja Kusa następny zjazdu PTA 
w roku 2003 odbędzie się na Ziemi 
Chełmińskiej, w Toruniu, gdzie w roku 
1923 powstało nasze Towarzystwo, 
a jego gospodarzem będzie Uniwersy
tet Mikołaja Kopernika.

Marek Urbanik 
Przewodn. Komitetu Organizacyjnego

WarsxawA, d n ia  10 w rzein ia  2001 toku

P R E Z E S  R A D Y  M IN IS T R Ó W  
R Z E C Z Y P O S P O L IT E J P O L S K IE J  

JERZY BUZEK

Dostojni Profesorowie,
Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w obradach XXX i^jazdu 
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Jako  człowiek, który swe dorosłe 
życie poświęcił pracy naukowej, tym bardziej żałuję, że obowiązki 
sprawowanego przeze mnie urzędu nie pozwalają mi na osobiste przybycie do 
Krakowa.

Rozpoczynający się dzisiaj jubileuszowy zjazd je s t nie tylko wielkim 
świętem całego Waszego środowiska, uczonych i miłośników astronomii, lecz 
także dobra okazją do podjęcia historycznej refleksji. Choć bowiem Polskie 
Towarzystwo Astronomiczne istnieje niespełna 80 lat, to zainteresowanie 
kosmosem towarzyszyło człowiekowi od samego początku.

Historia astronomii to nie tylko historia nauki, lecz -  może przede 
wszystkim -  historia ludzkich marzeń. Wiedzie ona od Abraham a, który liczył 
gwiazdy, by poznać liczbę obiecanych m u przez Boga potomków, 
i Ptolemeusza, sumującego wiedzę starożytnych w wielki system 
geocentryczny; poprzez Mikołaja Kopernika -  być może najwybitniejszego 
uczonego wszechczasów -  i popularyzującego jego rewolucyjne odkrycia 
Galileusza; aż po lot w kosmos Ju rija  Gagarina, Neila Armstronga 
spacerującego po Księżycu i wreszcie -  pierwszego gwiezdnego turystę, 
multimilionera D ennisa Tito.

Dopiero w perspektywie tylu setek i tysięcy lat dziejów astronomii 
nasze problemy i wyzwania jaw ią się nam  we właściwych proporcjach. 
Widzimy bowiem, że dzisiejsze zmagania badaczy są  tylko kolejnym etapem 
drogi człowieka ku  gwiazdom. I patrząc, jak  wielki dystans człowiek już 
przebył, nabieram y przekonania, że w tej pogoni za marzeniem nic nie jes t w 
stanie ludzkości powstrzymać.

Ufam, że dzięki udziałowi tak  wielu znakomitych uczonych, XXX Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego będzie znakomitym forum wymiany 
myśli, a dla słuchaczy stanie się źródłem wielu niezapomnianych wrażeń 
i inspiracji do nowych poszukiwań.

Łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam organizatorów oraz 
wszystkich uczestników Zjazdu.

Z poważaniemcp
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w kraju

Seminarium Meteorytowe 
Olsztyn 26-27 kwietnia 2001

Przegląd współczesnych 
osiągnięć meteorytyki

W ostatnim dziesięcioleciu w polskiej 
meteorytyce nastąpiło wyraźne ożywie
nie. Przyczynił się do tego spadek mete
orytu Baszkówka w roku 1994 oraz zna
lezienie meteorytu Zakłodzie w roku 
1998.

Meteoryt Baszkówka spadł 25 sierp
nia 1994 roku w upalne popołudnie oko
ło godziny 16. Najpierw słyszano głośny 
szum, a potem spadł meteoryt, wzbijając 
fontannę ziemi i zagrzebując się w grun
cie. Gdy Krzysztof Grodzki wygrzebał 
meteoryt z głębokości około ćwierć me
tra, kamień był jeszcze ciepły. Obecnie 
znajduje się w Państwowym Instytucie 
Geologicznym w Warszawie.

Meteoryt Baszkówka waży 15 kg i jest 
najpiękniejszym okazem w zbiorach pol
skich. Mówi się, że jest to podręczniko
wy przykład meteorytu orientowanego, 
czyli takiego, który nie obracał się w cza
sie przelotu przez atmosferę. Czołowa 
powierzchnia ma kształt spłaszczonego 
stożka z rozchodzącymi się promieniście 
wyżłobieniami. Skorupa obtopieniowa 
jest na przedniej stronie szara i gładka, 
a na tylnej matowoczama i porowata.

Meteoryt Zakłodzie został znalezio
ny we wrześniu 1998 roku przez Stani
sława Jachymka. Okaz ważący 8,68 kg 
leżał przy polnej drodze i był pokryty 
rdzawą skorupą. Obecnie znajduje się 
w Muzeum Etnograficzno-Przyrodni- 
czym w Guciowie koło Zwierzyńca.

Także na świecie meteorytyka roz
wijała się w ostatnim dziesięcioleciu 
bardzo burzliwie, między innymi dzię
ki coraz doskonalszym technikom labo
ratoryjnym, które można zastosować 
w badaniach meteorytów.

Badania kosmiczne Układu Słonecz
nego dostarczyły ogromnej ilości infor
macji o planetach, planetoidach i kome
tach. Jednak na Ziemię nie przywieziono 
jeszcze materii z tych ciał, tak jak to się 
stało w przypadku Księżyca. Dlatego tak 
wielką wagę mają badania meteorytów
—  fragmentów planetoid i komet oraz 
meteorytów marsjańskich. I ta sytuacja 
przez najbliższe lata nie ulegnie zmianie.

W minionym dziesięcioleciu spełniły 
się marzenia wielu pokoleń astronomów
—  odkryto inne układy planetarne. Dla 
polskich astronomów szczególnym po
wodem do dumy jest fakt, że to ich kole
ga Aleksander Wolszczan odkrył pierw
szy pozasłoneczny układ planet: planety 
wokół pulsara PSR 1257+12. Chociaż 
współczesne techniki obserwacyjne 
umożliwiają odkrywanie jedynie planet 
dużych, krążących blisko gwiazd, to dal
sze ich udoskonalenia pozwolą odkrywać 
coraz mniejsze planety. Bliska zatem 
wydaje się perspektywa odkrywania 
układów planetarnych podobnych do sło
necznego.

Obserwacje w podczerwieni ukazują 
wiele dysków protoplanetamych wokół 
gwiazd. Pozwala to na poznanie warun
ków, jakie panują w dyskach przed i w 
trakcie formowania się w nim planeto- 
zymali. W przypadku Układu Słonecz
nego informacja o wczesnych etapach 
jego formowania się zawarta jest w me
teorytach.

W badaniach meteorytów konieczna 
jest współpraca astronomów i geologów. 
Pierwsi badają kosmiczne środowisko 
i ciała macierzyste meteorytów, drudzy 
zaś w laboratoriach badają meteoryty 
i starają się odtworzyć ich historię. Ce
lem wysiłków astronomów i geologów 
jest odtworzenie najwcześniejszego okre
su formowania się ciał Układu Słonecz
nego i wyciągnięcie wniosków co do wa
runków formowania się innych układów 
planetarnych.

Seminarium w Olsztynie
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

środowisk geologicznych i astronomicz
nych, Państwowy Instytut Geologiczny 
w Warszawie oraz Olsztyńskie Planeta
rium i Obserwatorium Astronomiczne 
postanowiły zorganizować interdyscypli
narne seminarium. Na miejsce obrad 
wybrano Olsztyńskie Planetarium, gdzie 
w ostatnim dziesięcioleciu zgromadzo
no największą w Polsce kolekcję mete
orytów. Współorganizatorem semina
rium było też Polskie Towarzystwo 
Miłośników Astronomii dofinansowane 
przez Urząd Miasta w Olsztynie.

Komitetowi organizacyjnemu Semi
narium Meteorytowego przewodniczył 
prof, dr hab. Andrzej Manecki z Za
kładu Mineralogii i Petrologii Akade
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
Członkami komitetu byli doc. dr hab. 
Jerzy Borucki i dr Marian Stępniewski 
z Państwowego Instytutu Geologiczne
go w Warszawie oraz dr Jadwiga Biała 
i mgr Elżbieta Plucińska z Olsztyńskie
go Planetarium i Obserwatorium Astro
nomicznego.

Seminarium otworzył zastępca Pre
zydenta Miasta Olsztyna mgr Zbigniew 
Karpowicz. Wyraził on zadowolenie, 
że tak ważne seminarium odbywa się 
w Olsztynie, gdzie żył i pracował Mi
kołaj Kopernik, a dzisiaj tradycje ko- 
pemikańskie kontynuuje Olsztyńskie 
Planetarium i Obserwatorium Astrono
miczne.

W seminarium wzięło udział 41 osób 
z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Ło
dzi, Lublina, Poznania, Zielonej Góry 
i Olsztyna. Dodatkowo około 20 osób 
z Olsztyna, Lidzbarka Warmińskiego 
i okolic wysłuchało tylko wybranych 
wykładów. Cieszy fakt, że miłośnicy 
meteorytów i astronomii, nauczyciele 
oraz studenci wykorzystali możliwość 
uczestniczenia w seminarium do rozsze
rzenia swej wiedzy z zakresu meteory
tyki. Podobnie kolekcjonerzy meteory
tów nie ograniczają się do samego 
zbierania, ale interesują się ich składem, 
budową oraz pochodzeniem. Rzadko się 
zdarza, że konferencja naukowa wzbu
dzi aż takie zainteresowanie wśród mi
łośników i ma takie walory popularyza
torskie.

Z okazji Seminarium Meteorytowe
go wydano streszczenia referatów oraz 
katalog „Meteoryty w zbiorach pol
skich”. Poprzedni katalog był wydany w 
roku 1995. Porównanie obu katalogów 
napawa optymizmem, ponieważ widać 
wyraźnie, jak bardzo zwiększył się stan 
posiadania polskich kolekcji i tych insty
tucjonalnych, i tych prywatnych.

Im więcej jest w Polsce miejsc, gdzie 
można zobaczyć meteoryty, tym więk
sza szansa, że ludzie zwrócą uwagę na 
okazy leżące w terenie, a przypominają-
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zawodowcy i amatorzy w kraju

ce te widziane w gablotach. Będą też 
wiedzieli, gdzie dostarczyć „podejrzany” 
okaz. Oprócz wystawiennictwa, także 
prywatne kolekcjonowanie meteorytów 
oraz ich popularyzowanie w mediach 
zwiększa szanse pozyskania do badań 
nowych okazów. Cieszy też fakt, że pol
scy kolekcjonerzy wykazują ogromne 
zrozumienie dla potrzeby badania mete
orytów. Znalazca meteorytu Zakłodzie 
mgr Stanisław Jachymek przekazał frag
menty tego meteorytu wszystkim ośrod
kom badawczym oraz kolekcjom, w tym 
Olsztyńskiemu Planetarium i Obserwa
torium Astronomicznemu. Dzięki temu 
na seminarium przedstawiono pierwsze 
wyniki badań tego meteorytu.

Inny kolekcjoner biorący udział 
w seminarium — Tadeusz Niedopytal- 
ski z Warszawy przekazał Olsztyńskie
mu Planetarium meteoryt Felt.

Wszyscy uczestnicy wykazali zado
wolenie z przebiegu seminarium i jego 
wysokiego merytorycznego poziomu. 
Chwaląc organizatorów, wybaczyli im 
nawet to, że obrady każdego dnia trwały 
z małymi przerwami po 10 godzin i nie 
było czasu na spacery po wiosennym 
Olsztynie.

Na zakończenie seminarium odbyła 
się wycieczka „Szlakiem Mikołaja Ko
pernika” do Lidzbarka Warmińskiego 
i Fromborka. Dzięki temu uczestnicy po
znali najważniejsze miasta Warmii zwią
zane z osobą wielkiego astronoma. 
W Lidzbarku Warmińskim pastor Jerzy 
Puszcz wraz z grupą — Rycerze Lidz
barskiego Zamku przygotował widowi
sko plenerowe z popisem walk rycer
skich. Niestety, napięty program wy
cieczki nie pozw olił na obejrzenie 
całego spektaklu.

Tematyka seminarium
W ciągu dwóch bardzo pracowitych 

dni wygłoszono 22 referaty. Referaty 
astronomiczne poświęcone były najnow
szym badaniom Układu Słonecznego 
(J. Biała), teoriom powstawania planet 
(T. Jarzębowski), metodom odkrywania 
układów planetarnych (E. Plucińska) oraz 
ich charakterystyce (J. Biała), pyłom ko
smicznym (B.H. Humikowie) oraz me- 
teoroidom (W. Cwietkow) i meteorom 
(T. Jopek).

Referaty geologiczne zdominował 
meteoryt Baszkówka (R. Dybczyński, 
J. Borucki, A.S. Pilski, T.A. Przylibski

i P. Zagożdżon, J. Siemiąt
kowski). Pozostałe dotyczyły 
m eteory tów  Z akłodzie  
(Ł. Karwowski, J. Siemiąt
kowski i M. Łodziński), Guj- 
ba (Ł. Karwowski), Morasko 
(W. Stankowski) oraz kopal
nych (M. Stępniewski).

Osobną grupę stanowiły re
feraty poświęcone kosmomine- 
ralogii (A. Manecki), historii 
meteorytyki (M. Stępniewski) 
oraz metodom badań meteory
tów (N. Bakun-Czubarow,
J. Gałązka-Friedman, M. Szur- 
got, A. Rybak, S. Hałas, P. Mac
kiewicz)

Wysoki poziom referatów 
i burzliwa dyskusja kontynu
owana również w kuluarach, 
podczas posiłków i na wyciecz
ce, utwierdziły uczestników 
w przekonaniu, że takie inter
dyscyplinarne seminarium jest 
doskonałą formą wymiany po
glądów między naukowcami 
analizującymi ten sam przed
miot badań —  m eteoryty 
z dwóch odmiennych perspek
tyw —  kosmicznej i laborato
ryjnej. Było też okazją do na
wiązania kontaktów między 
pracownikami różnych ośrod
ków zajmujących się mete
orytami. Tak się szczęśliwie 
stało, że wszystkie znaczące 
ośrodki były na tym seminarium repre
zentowane i stąd nadzieja na owocną 
współpracę ich przedstawicieli. Stresz
czenia referatów zamieszczone są na 
p lanetaryjnej stronie internetow ej 
(www.planetarium.olsztyn.pl).

Plany na przyszłość
Organizowanie kolejnych seminariów 

meteorytowych uczestnicy uznali za ko
nieczne. Specjalna okazja do spotkania 
będzie już za 2 lata, bowiem 26 kwietnia 
2003 roku minie 200 lat od spadku desz
czu meteorytowego L’Aigle we Francji 
(Normandia).

Wtedy to, w środku dnia, około go
dziny 13, zaobserwowano przelot kuli 
ognistej, której towarzyszyły detonacje. 
Następnie posypał się grad kamieni. 
Szacuje się, że na obszarze 6 * 2,5 mili 
spadło 2-3 tysiące okazów o łącznej wa
dze około 37 kg. Największy okaz wa

Prof. Manecki prezentuje typy chondr

żył około 9 kg. Raport o spadku desz
czu meteorytowego opracował i przed
łożył Francuskiej Akademii Nauk Jean 
B. Biot, członek Akademii i wybitny fi
zyk (ten od prawa Biota-Savarta).

Spadek meteorytu L’Aigle był wyda
rzeniem przełomowym. Odtąd meteory
ty uznano za przybyszów z kosmosu 
i stały się one przedmiotem badań na
ukowych.

Warto tak ważne wydarzenie sprzed 
dwustu lat uczcić seminarium meteory
towym w roku 2003.

Zainteresowanych seminarium od
syłam na strony internetowe: www.pla- 
netarium.olsztyn.pl; www.republika.pl/ 
jbal/seminarium.htm; www.jotde.w.pl/ 
fotki/SemMet/; www.astro.ca.wsp.zgo- 
ra.pl/~simkoz/meteoryt/olsztynl.html; 
www.meteoryt.net/meteors/index.htm.

Jadwiga Biała
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Nauki dawne i niedawne
Wystawa interaktywna w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

M uzeum Uniwersytetu Jagiel
lońskiego, mieszczące się 
w zabytkowym gmachu Col

legium Maius jest znane nie tylko miesz
kańcom Krakowa, ale także licznym rze
szom turystów. W salach Muzeum moż
na podziwiać m. in. wiele pamiątek 
z bogatej, ponad 600-letniej historii Aka
demii Krakowskiej, wśród których na 
szczególną uwagę zasługuje tzw. Złoty 
Globus Jagielloński z początku XVI w., 
na którym po raz pierwszy zaznaczono 
kontynent amerykański. W zbiorach uni
wersyteckiego Muzeum niemało miej
sca zajmują również pamiątki koperni
kowskie, kolekcja historycznych instru
m entów  astronom icznych (w tym: 
astrolabium arabskie z XI wieku, glo
busy nieba i Ziemi z połowy XVI w.), 
a także zbiór lunet i innych przyrządów 
astronomicznych z XVIII i XIX wieku. 
W kilku salach zebrano wiele dawnych 
przyrządów fizycznych, matematycz
nych i chemicznych. Wielkie zaintere
sowanie zwiedzających wzbudza orygi
nalna aparatura, na której w 1883 r. Zyg
munt Wróblewski i Karol Olszewski po 
raz pierwszy skroplili powietrze.

Jest rzeczą oczywistą że wspomnia
ne instrumenty znajdują się pod spe
cjalną ochroną a osoby zwiedzające 
ekspozycję mogą jedynie oglądać je 
z pewnej odległości. Tym samym, bliż
sze zapoznanie się ze sposobem obsługi 
i działaniem danego instrumentu jest 
często bardzo utrudnione, a niekiedy 
wręcz niemożliwe. Dlatego też, wzorem 
wielu muzeów specjalistycznych na 
świecie, organizujących wystawy z za
kresu nauk przyrodniczych, obok ory
ginalnych przyrządów wystawione są 
wierne kopie dawnych instrumentów, w 
celu umożliwienia zwiedzającym wyko
nywania prostych ćwiczeń.

Inicjatorem zorganizowania w Col
legium Maius wystawy interaktywnej, 
która stanowiłaby nawiązanie do istnie
jącej ekspozycji dawnych instrumentów 
z dziedziny nauk ścisłych, był dyrektor 
muzeum, prof, dr hab. Stanisław Wal- 
toś. Dla wystawy przeznaczono cztery 
sale na parterze budynku, w których czę
ściowo zachowały się siedemnasto

wieczne freski o tematyce astrologicz
nej i matematycznej. Po wielu dysku
sjach, ostatecznie wystawę zatytułowa
no Nauki dawne i niedawne, a jako motto 
wybrano fragment z przedmowy do 
„G eom etrii” , autorstw a Stanisława 
Grzebskiego (1526-1570), wydanej 
w 1566 r.:

„Rozum człowieczy jest takowy, im 
więcey co bierze przed się, im częściey 
co rozmyśla, tym przestrzeniey sobie 
w oney rzeczy czyni, tym więcey oba- 
cza i naydzie, czego przedtym nie oba- 
czył, nie nalazł.”

Opracowanie scenariusza, remont 
i adaptacja pomieszczeń oraz wykona
nie wszystkich eksponatów wraz z ich 
opisem zajęło blisko dwa lata i ostatecz
nie w dniu 29 września 2000 roku na
stąpiło uroczyste otwarcie wystawy, bę
dącej jednym z akcentów kończącego 
się Roku Jubileuszu 600-lecia odnowie
nia Akademii Krakowskiej.

Krakowska wystawa interaktywna 
składa się z czterech niezależnych czę
ści, poświęconych alchemii, fizyce, 
matematyce i astronomii.

Pierwsza z wymienionych części eks- 
pozycji przedstawia wnętrze izby alche
micznej, według koncepcji wieloletnie
go dyrektora muzeum, prof. Karola 
Estreichera jr  (1906-1984). To jedyna 
część wystawy, w której zwiedzający nie 
ma bezpośredniego dostępu do ekspo
natów, a jedynie sterując oświetleniem, 
może zapoznać się z najważniejszymi 
elementami wyposażenia dawnej pra
cowni alchemika, a więc m. in. specjal
nym piecem alchemicznym, naczynia
mi i podstaw ow ym i „surow cam i” 
alchemii. Większość naczyń i urządzeń 
alchemicznych była wykorzystywana 
przez chemików w XVIII wieku.

Ekspozycja drugiej sali, zatytułowa
na „ W świecie f a l”, ma zainteresować 
fizyką a w szczególności wybranymi 
zagadnieniami akustyki i optyki falowej. 
Tematyka dwudziestu ćwiczeń została 
tak dobrana, aby zwiedzający mogli w 
bardzo prostych doświadczeniach lepiej 
zrozumieć istotę ruchu falowego, w tym 
m. in. takie zjawiska, jak polaryzacja, 
dyfrakcja i interferencja. Większość do

świadczeń nawiązuje do klasycznych 
eksperym entów przeprow adzonych 
przez uczonych od XVII do XIX wie
ku. Przykładowo, zwiedzający może 
osobiście przekonać się o skręceniu 
płaszczyzny polaryzacji, zjawisku od
krytym przez Franęois Arago w 1811 
roku, poznać własność dwójłomności 
kryształu (odkrytąprzez Erazma Bartho- 
linusa w 1669 roku), eksperymentować 
z radiometrem Crookesa, skonstruowa
nym w 1873 roku, oglądać barwne ob
razy po przejściu światła przez siatkę 
dyfrakcyjną, skonstruowaną przez Jose
pha Fraunhofera w 1822 r., samemu 
przekonać się o niezbyt dużej prędkości 
głosu w powietrzu (pomiaru prędkości 
głosu dokonano po raz pierwszy w XVII 
wieku), powtórzyć doświadczenie Ern
sta Chladniego z 1787 r., pokazujące 
drgania płyty metalowej, czy wreszcie 
samemu utworzyć tzw. figury Lissajou 
(doświadczenie przeprowadził po raz 
pierwszy Jules Lissajou w II poł. XIX 
wieku), będące złożeniem dwóch wza
jemnie prostopadłych drgań.

Trzecia z sal jest poświęcona mate
matyce. Ta część ekspozycji została za
tytułowana „Między bitem i abakiem” 
i jej zadaniem jest pokazać rozwój me
tod i przyrządów ułatwiających przepro
wadzanie obliczeń, przede wszystkim 
w powiązaniu z naukami eksperymen
talnymi.

Jednym z najstarszych sposobów 
pozycyjnego zapisu liczby był abak, 
czyli tabliczka z pionowymi liniami, na 
której układano kamyki. Udoskonale
niem abaka było liczydło, jeszcze nie tak 
dawno powszechnie używane m. in. 
w Rosji. Zwiedzający wystawę ma moż
liwość sprawdzenia własnych umiejęt
ności posługiwania się liczydłem, co, jak 
się okazuje, wcale nie jest całkiem pro
ste, gdy trzeba szybko dokonać np. do
dawania kilku wielocyfrowych liczb. 
Innym, bardziej doskonałym przyrzą
dem ułatwiającym obliczenia są kostki 
Johna Napiera, skonstruowane przez 
tego uczonego w 1617 r. Przy ich uży
ciu można wykonywać m. in. operacje 
mnożenia i dzielenia. Kolejnym ekspo
natem wzbudzającym zainteresowanie

270 U R A N IA  - POSTĘPY ASTRONOMII 6/2001



w kraju

jest ... suwak logarytmiczny, doskona
le znany starszemu pokoleniu. Dziś 
przyrząd ten niemal całkowicie wyszedł 
z użycia. Posługując się nim, można do
konać kilku prostych działań matema
tycznych, choćby po to, aby się przeko
nać, jak i olbrzym i postęp nastąpił 
w rozwoju techniki obliczeń w ciągu za
ledwie 30 ostatnich lat. Tę część wysta
wy zamyka komputer, który można zo
baczyć „od środka”.

Ostatnia z sal jest poświęcona astro
nomii, a hasłem ekspozycji jest „Zmie
rzyć czas Zaraz przy wejściu zwiedza
jący  m ogą założyć słuchawki, aby 
usłyszeć chyba najstarszy „budzik”, ja
kim jest .. .pianie koguta. Dokładniej
sza forma pomiaru krótkich odcinków 
czasu pojawiła się z chwilą wynalezie
nia klepsydry. Na wystawie pokazano 
przykład takiego zegara piaskowego, 
przy czym zwiedzający może zmierzyć 
czas pełnego opróżnienia się zbiornicz
ka. Znacznie dokładniejszym sposobem 
mierzenia czasu było wykorzystanie 
wahadła w konstrukcji zegara mecha
nicznego. Po raz pierwszy dokonał tego 
Christian Huygens w 1656 roku i do dnia 
dzisiejszego zegary wahadłowe są cią

gle w użyciu. Ekspozycja pozwala prze
konać, że czas wahnięć wahadła zależy 
od jego długości.

Do mierzenia czasu w trakcie bez
chmurnych dni w ciągu całego roku od 
bardzo dawnych czasów używano ze
garów słonecznych. Na wystawie zade
monstrowano kopię zegara słoneczne
go z południow ej ściany K ościoła 
Mariackiego w Krakowie oraz przykład 
zegara poziomego. Naciskając odpo
wiednie przyciski, można prześledzić, 
jak cień wskazówki porusza się po tar
czy zegara, a także spróbować dostoso
wać zegar poziomy do różnych szero
kości geograficznych.

Atrakcją wystawy jest możliwość 
„nadania” radiowego sygnału czasu 
z dokładnością „do pół sekundy” , 
w identyczny sposób, jak to czyniono 
codziennie w południe przez blisko 38 
lat (do 1984 r.) z Obserwatorium Astro
nomicznego UJ. Na sąsiednim stanowi
sku można porównać wskazania swo
jego zegarka z precyzyjnym sygnałem 
czasu przesyłanym z Frankfurtu nad 
Menem.

Kolejnym zadaniem dla zwiedzają
cych jest wyznaczenie czasu z obserwa

cji gwiazd za pomocą noktumału. Ten 
prosty przyrząd wprowadzony do szer
szego użycia ok. 1532 r. przez Jacoba 
Kóbela z Oppenheim pozwala na okre
ślenie czasu gwiazdowego przez pomiar 
kąta, jaki tworzy na niebie linia łącząca 
Gwiazdę Polarną z gwiazdami Dubhe- 
-M erak (tzw. „tylne” koła Wielkiego 
Wozu) i pionem. Na wystawie sam po
miar jest odniesiony do zawieszonej pio
nowo, dużej obrotowej mapy nieba (wy
konano ją  w Planetarium Śląskim). 
Oczywiście, każdy może ustawić mapę 
na dowolny dzień i godzinę w roku.

A stronom iczny pom iar czasu to 
w wielu wypadkach pomiar odpowied
niego kąta, toteż kilka dalszych ćwiczeń 
ma na celu zapoznać zwiedzających 
z dawnymi przyrządami pozwalający
mi mierzyć kąty. Jednym z najprost
szych jest tzw. Laska Jakuba. Na wysta
wie można zmierzyć kąt pomiędzy 
kilkoma gwiazdami konstelacji Wielkiej 
Niedźwiedzicy (narysowanej w odpo
wiedniej skali na ścianie sali) i porów
nać wynik z danymi katalogowymi.

Szczególnie duże zainteresowanie 
wzbudza typowe astrolabium planisfe- 
ryczne, sporządzone w skali 1:1. Jest to
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wyjątkowa okazja, aby ten dawny przy
rząd astronom iczny w ziąć do ręki 
i wczuć się w sytuację średniowiecznych 
astronomów dokonujących obserwacji 
nieba. Organizatorzy wystawy przedsta
wili krótki opis astrolabium i zapropo
nowali wykonanie prostej obserwacji 
tym przyrządem.

Na wystawie można również bezpo
średnio zapoznać się i spróbować wła
snych sił w użyciu torquetum, jednego 
z bardziej skomplikowanych instru
mentów średniowiecznej astronomii. 
Torquetum, którego opis w 1284 roku 
sporządził Franko z Polski, umożliwia 
m. in. pomiar pozycji ciała niebieskie
go w różnych układach współrzędnych. 
Warto zwrócić uwagę, że znajdująca się 
na wystawie kopia jest wiernym od
wzorowaniem oryginału będącego w 
zbiorach Muzeum UJ, a do naszych 
czasów zachowały się zaledwie trzy 
tego typu przyrządy (dwa pozostałe 
znajdują się w Niemczech).

Zakończeniem części astronomicz
nej, a zarazem i całej wystawy interak
tywnej „Nauki dawne i niedawne” jest 
nowoczesny komputer z dużym moni

torem dotykowym, gdzie zainstalowa
no multimedialny program astronomicz
ny „URANIA” (autorstwa dr. K. Chy
żego z U J przy w spółpracy  mgr. 
B. Zakrzewskiego z AP w Krakowie). 
Pozwala on m. in. poznać elementarne 
zagadnienia astronomiczne, przegląd
nąć bogatą kolekcję fotografii ciał nie
bieskich, a także uzyskać informacje
0 ważniejszych wydarzeniach z histo
rii astronomii, których rocznica przy
pada w wybranym dniu roku. Bogata 
szata graficzna programu, prostota jego 
obsługi i wiele atrakcyjnych tematów 
sprawiają, że szczególnie młodzież za
trzymuje się przed monitorem kompu
tera na dłuższy czas.

Tematykę wystawy przede wszyst
kim poleca się uczniom gimnazjów
1 liceów oraz ich nauczycielom. W za
myśle organizatorów, wystawa ma za
interesować fizyką, matematyką i astro
nomią, a nie być jedynie powtórzeniem 
lekcji szkolnych. Stąd tematyka po
szczególnych eksperymentów często
kroć istotnie odbiega od kanonu haseł 
program owych przedm iotu „fizyka 
z astronomią”.

Większość grup szkolnych przezna
cza na zwiedzanie wystawy około jed
nej godziny. Jak wynika z sondażu prze
prowadzonego wśród grupy nauczycieli 
gimnazjów, jest to zbyt mało czasu, aby 
zapoznać się ze wszystkimi stanowiska
mi i należałoby dążyć raczej do dwu
krotnego odwiedzenia wystawy. Jak 
podkreślali nauczyciele, o wiele więcej 
korzyści przynosi eksperymentowanie 
na wystawie wtedy, gdy jest poprzedzo
ne krótkim wprowadzeniem w poszcze
gólne zagadnienia. Mimo czytelnie i ja
sno opracowanych opisów ćwiczeń, 
uczniowie często pomijają zawarte tam 
wskazówki, co prowadzi do niezrozu
mienia demonstrowanych zjawisk i po
przestaniu wyłącznie na stronie „wido
wiskowej” danego eksperymentu.

Organizatorzy z przyjemnością od
notowują fakt, że niemal wszyscy od
wiedzający ekspozycję z największym 
uznaniem wyrażają się o jej koncepcji, 
jednocześnie oczekując, że podobne 
wystawy będą systematycznie organizo
wane w przyszłości.

Jerzy M. Kreiner

Ziemi
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Jeszcze o amatorskich obserwacjach 
Słońca w Polsce

W „Uranii-Postępach Astro

nomii” nr 4/2001 został 

opublikowany artykuł Pio

tra Urbańskiego „50 lat amatorskich 

obserwacji Słońca w Polsce”, ukazu

jący, niestety dość jednostronnie, hi

storię amatorskiego ruchu astrono

micznego, którego celem były (i są) 

obserwacje Słońca. Czytając tekst, 

można odnieść wrażenie, że jedynym 

czynnym obserwatorem i organizato

rem obserwacji naszej dziennej gwiaz

dy był Wacław Szymański. Trudno 

z takim poglądem się zgodzić, pomi

mo całego szacunku dla osoby i pracy 

nieżyjącego ju ż W. Szymańskiego 

oraz stworzonego przez niego Towa

rzystwa Obserwatorów Słońca.

Próby systematycznych obserwacji 

Słońca w Polsce to nie tylko działal

ność o.o. Jezuitów w Kaliszu w XVII 

wieku czy Jana Heweliusza w Gdań

sku, ale też niekoniecznie dopiero rok 

1951, chociaż jest to data ważna. Na 

początku XX  wieku i w okresie mię

dzywojennym również takie próby 

podejmowano, czego przykładem 

może być opracowanie opublikowane 

w „Uranii” nr 10 z 1925 r. (s. 89-92). 

Autorem artykułu jest J. Wasiutyński, 

który prowadził systematyczne obser

wacje Słońca (wyznaczanie liczb Wol

fa, rejestracja ewolucji grup plam sło

necznych) m.in. w okresie od maja do 

sierpnia 1925 r., czyli w czasie wzro

stu aktywności Słońca cyklu 16. Oka

zjonalne obserwacje tarczy słonecznej 

prowadzili również E. Stenz (1924) 

i M. Łobanow (1926). Natomiast se

rię 642 obserwacji Słońca w Tarnowie 

i Krakowie w latach 1912-1939 wy

konał A. Wilk; niestety, wyników tej 

serii nie opublikowano. Pracom patro

nowało Towarzystwo Miłośników 

Astronomii. Również po II wojnie 

światowej Słońce było „pod kontrolą” 

polskich m iłośników astronomii,

0 czym świadczą artykuły M. Mazura 

(„Urania” nr 5-6/ 1946, s. 129-130)

1 A. Wróblewskiego („Urania” nr 7-8/ 

1951, s. 162-164). Drugi z wymienio

nych obserwatorów w swoim tekście

przedstawia wyniki systematycznych 

obserwacji Słońca z okresu od stycz

nia 1949 do maja 1950, a niejako uzu

pełnieniem opracowania sprzed pół 

wieku jest list opublikowany w „Ura- 

nii-Postępach Astronomii” nr 5/2001 

(s.194).

Dlaczego więc rok 1951 jest istot

ny dla polskich amatorskich obserwa

cji Słońca ? Głównie z powodu apelu 

prof. Jana Mergentalera z Wrocławia 

o zorganizowanie systematycznych, 

jednolitych i prowadzonych przez 

większą grupę osób obserwacji Słoń

ca. Apel ukazał się w „Uranii” nr 7-8/ 

1951 (s. 15 8-162) i na wyniki nie trze

ba było długo czekać. Już w 1951 roku 

grupa obserwatorów uzyskała 382 

obserwacje, a ich wykonawcami byli: 

W. Lisiak (Poznań), J. Mergentaler 

(Wrocław), M. Orlicz (Kasprowy 

Wierch), K. Sałasiński (Wrocław), 

S. Szeligowski (Białków), R. Szymań

ski (Bydgoszcz) i W. Szymański (Dą

browa Górnicza). Grupa obserwato

rów Słońca szybko powiększała swoje 

szeregi i np. w 1953 roku systematycz

ne prace wykonywało już 12 osób. 

Najaktywniejszym obserwatorem w 

tym czasie —  i przez wiele następnych 

lat —  był A. Barbacki z Nowego Są

cza, wykorzystujący w ciągu roku ok. 

300 dni obserwacyjnych (w latach 

1952-1961 wykonał 2931 obserwa

cji!). Do najaktywniejszych obserwa

torów tego okresu należał również 

wspomniany już A. Wróblewski.

7 kwietnia 1956 r. odbył się pierw

szy Zjazd Obserwatorów Słońca; ko

lejne miały miejsca w 1960 i 1962 r.

W  drugiej połowie lat pięćdziesią

tych i w latach sześćdziesiątych ob

serwacje Słońca wykonywała w Pol

sce stała grupa obserwatorów, a wyniki 

obserwacji publikowano w „Uranii- 

-Postępach Astronomii” oraz „Acta 

Geophysica Polonica”. W okresie tym 

do najaktywniejszych obserwatorów 

należeli: A. Barbacki, S.R. Brzostkie- 

wicz (Dąbrowa Górnicza), W. Jodłow

ski (Warszawa), T. Kalinowski (My

ślenice), J. Kazimierowski (Kalisz),

W. Lisiak, J. Pagaczewski (Kraków), 

M. Siemieniako (Dąbrowa Górnicza), 

B. Szczepkowski (Warszawa), Ł. Szy

mańska (Dąbrowa Górnicza), W. Szy

mański, J. Ułanowicz (Ostrowiec 

Świętokrzyski), A. Wróblewski. Ob

serwatorzy ci byli nie tylko aktywny

mi miłośnikami astronomii, ale też 

w swych pracach wykazywali wielo

letnią systematyczność. Na przykład 

T. Kalinowski prowadził nieprzerwa

nie obserwacje w latach 1955-1979, 

S.R. Brzostkiewicz w latach 1958— 

-1972, J. Ułanowicz w latach 1961- 

-1979, J. Kazimierowski w latach 

1961-1978.

Do połowy lat siedemdziesiątych 

działalność obserwatorów Słońca 

utrzymywała się niemal na stałym po

ziomie, wskazując jednak —  pod ko

niec tego okresu —  tendencję spad

kową. W połowie lat siedemdziesią

tych, w celu lepszej organizacji 

obserwacji i bieżącego opracowywa

nia wyników, powołano Centralną 

Sekcję Obserwatorów Słońca PTMA. 

W czerwcu 1974 r. ukazał się pierwszy 

miesięczny komunikat Sekcji. Rozpro

pagowanie działalności Sekcji na ła

mach „Uranii” przyniosło szybko po

zytywne rezultaty. Do istniejącej gru

py obserwatorów dołączyli na wiele lat 

m.in.: ks. W. Zbłowski (Bobolice), 

B. Szewczyk (Katowice), A. Pilski 

(Frombork), P. Urbański (Żychlin), 

D. Cupiał (Myszków), D. Lis (Kielce), 

M. Szulc (Tuchola), J. Brylski (Żarki). 

Rocznie w pracach Sekcji brało udział 

od 20 do 40 osób, a od 1976 r. corocz

nie odbywały się zjazdy obserwatorów 

Słońca. W ostatnim roku działalności, 

tj. 1981, w pracach Sekcji uczestniczyło 

42 obserwatorów (w tym 26 systema

tycznie przysyłających wyniki), a wy

konano 1988 obserwacji w 326 dniach.

W sierpniu 1981 r. Wacław Szy

mański postanowił opuścić Polskie 

Towarzystwo Miłośników Astrono

m ii, zabierając również Sekcję. 

P. Urbański w swoim artykule napi

sał, że „(...) istniejąca grupa podzieli

ła się na dwie oddzielne części” i da-
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polemiki Jeszcze o.

lej „(•••) druga część podzielonej gru
py nadal teoretycznie istniała pod tym 
samym szyldem”. Nie jest to praw
da, gdyż działalność Sekcji została 
całkowicie zawieszona, część osób 
zrezygnowała z dalszej działalności, 
a W. Szymański do nowo powstałego 
Towarzystwa Obserwatorów Słońca 
zabrał nie tylko resztę obserwatorów, 
ale też całą dokumentację i wyniki 
z lat poprzednich. Towarzystwo Ob
serwatorów Słońca swój prężny roz
wój zawdzięczało zasobnej jeszcze w 
latach osiemdziesiątych kasie Pałacu 
Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górni
czej. Dalsze dzieje TOS znamy już 
z tekstu P. Urbańskiego.

W roku 1988 grupa miłośników 
astronomii związana z PTMA postano
wiła reaktywować Sekcję Obserwacji 
Słońca — były to głównie osoby pro
wadzące obserwacje niezależnie od 
TOS lub te, które do niego nie przystą
piły. W „Uranii” z marca i kwietnia 
1988 r. ukazał się artykuł S.R. Brzost-

kiewicza o amatorskich obserwacjach 
Słońca, a w lutym 1989 r. ukazał się 
pierwszy komunikat miesięczny z wy
nikami obserwacji. Koordynatorem 
Sekcji został A. Pilski, a siedziba jej 
mieściła się we Fromborku.

Sekcja Obserwacji Słońca PTMA 
zaczęła systematycznie zwiększać 
liczbę obserwatorów i wykonywa
nych obserwacji. I tak na przykład 
w roku 1992 wykonano 2048 obser
wacji, a w pracach brało udział po
nad 20 obserwatorów. Najaktywniej
szymi obserwatorami w tym czasie 
byli: A. Pilski, J. Zagrodnik (Krosno), 
J.W. Kosiński (Frombork), J. Łągiew- 
ka (Katowice), R. Szaj (Pasłęk), 
J. Ułanowicz.

Sekcja działa do dnia dzisiejszego, 
obecnie przy Oddziale Warszawskim 
PTMA. Obok komunikatów z bieżą
cymi wynikami obserwacji, raz w roku 
wydawany jest biuletyn z artykułami 
dotyczącymi Słońca, jego obserwacji 
i związków Słońce — Ziemia. Oprócz

wyznaczania liczb Wolfa, określane są 
liczby pochodni oraz inne wskaźniki 
opisujące aktywność słoneczną. Sek
cja Obserwacji Słońca PTMA prowa
dzi również obserwacje aktynome- 
tryczne i pomiary stanu jonosfery oraz 
badania w zakresie związków Słońce 
— Ziemia. Prace obserwacyjne pro
wadzone są w oparciu o jednolite ma
teriały wydane przez Zarząd Główny 
PTMA i umieszczone również na stro
nie Sekcji w Internecie (http://sospt- 
ma.republika.pl). Zapraszam wszyst
kich do współpracy z Sekcją— każdy 
może wziąć udział w jej pracach i kon
tynuować kilkudziesięcioletnie (co 
najmniej!) tradycje w tej dziedzinie.

I może należy jeszcze dodać, że do 
tej pory w systematycznych obserwa
cjach Słońca w Polsce udział wzięło 
ok. 300 osób. Myślę, że warto do tej 
licznej grupy miłośników astronomii 
się przyłączyć.

Janusz W. Kosiński
Koordynator SOS PTMA

Igraszki z fizyką?

P ierwszy tekst Andrzeja Marksa 
(„Igraszki z grawitacją”, Urania 
2/2001) przeczytałem „ze zdzi

wieniem przechodzącym w irytację”, 
więc napisałem stosowny komentarz 
(Urania 3/2001). Następny tekst An
drzeja Marksa (Urania 5/2001) przejrza
łem już ze smutkiem i z przerażeniem. 
Trudno zostawić go bez słowa, wzrusza
jąc ramionami, więc replika jest, nieste
ty, konieczna. Przypomnę tylko, że 
w pierwszym artykule zdziwiłem się nie
znanym mi dotąd określeniem „ciężaru” 
ciał, którego Autor nie definiuje (i nie 
powołuje się na żadne konkretne źródło), 
podając tylko pewne przykłady sprzecz
ne z określeniem powszechnie występu
jącym w literaturze fizycznej. O dziwo, 
Andrzej Marks stwierdził, że Jego defi
nicja (nieujawniona!) jest oczywista 
i znajduje się w każdym porządnym pod
ręczniku fizyki dla szkoły średniej! 
W swoim komentarzu przedstawiłem, 
jak, moim zdaniem, większość fizyków 
używa słowa „ciężar”.

Autor najwyraźniej nie podziela mo
ich uwag, do czego ma oczywiście peł
ne prawo. Polemizuje twardo z przyto
czonym przeze mnie określeniem, że

ciężar to wypadkowa siły przyciągania 
ziemskiego i siły odśrodkowej wywoła
nej obrotem Ziemi („Słownik Fizyczny”, 
Warszawa 1984). Żeby rzecz wyjaśnić, 
sięgnąłem po akurat najbliżej stojące 
podręczniki fizyki i astronomii. Mieczy
sław Jeżewski („Fizyka”, Warszawa 
1970) pisze po prostu, że siłę stałą wy
wieraną przez Ziemię na każde ciało pio
nowo w dół nazywamy ciężarem. Re- 
snick i Halliday („Fizyka” tom 1, 
Warszawa 1996) twierdzą krótko: cię
żarem ciała nazywamy siłę grawita
cyjną, z jaką Ziemia przyciąga ciało. 
Z kolei w klasycznej „Astronomii Ogól
nej” Eugeniusza Rybki (Warszawa 
1970) czytamy, że siły, którymi są przy
ciągane ciała na powierzchni Ziemi, 
noszą nazwę ich ciężarów. Żadne z tych 
czterech określeń nie zgadza się z po
glądami mojego adwersarza.. Podobne 
określenie ciężaru można też znaleźć 
m.in. w „Słowniku Fizyki” (Warszawa 
1999) i w „Słowniku Encyklopedycz
nym” (Wrocław 1999), a także w „En
cyklopedii Powszechnej” (Warszawa 
1973).

Mam więc prawo uważać, że jest to 
określenie dość powszechnie przyjęte

w fizyce, co oczywiście nie znaczy, że 
jedynie możliwe (inną definicję znaj
dziemy w podręcznikach Piekary czy 
Boltona, którzy raczej utożsamiają cię
żar z siłą nacisku ciał na podłoże). Do
prawdy nie rozumiem więc, dlaczego 
z taką pewnością siebie każe mi pan 
Marks sprawdzić w literaturze fizycz
nej, że spadająca swobodnie bomba nie 
ma ciężaru!!! Nie jedyne to stwierdze
nie mojego adwersarza, budzące poważ
ne wątpliwości. Oto parę przykładów 
z Jego tekstu.

Zdaniem Autora listu ciężar jes t 
wynikiem oddziaływania dwóch skła
dowych sił. Zaraz, zaraz, powoli. Nie 
dla „Autora listu”, lecz dla autorów 
„Słownika Fizycznego”, i nie „oddzia
ływania”, lecz złożenia dwóch sił. Siły 
ze sobąnie oddziałują, bo same są wek
torowym przedstawieniem oddziały
wania ciał.

Autor listu uważa za absurd, że lecą
cy ruchem bezwładnym statek kosmicz
ny nie ma ciężaru. Otóż jeśli zastosuje
my „definicję" Autora listu, to 
z pewnością nie ma!. Trzeba ze smut
kiem przyjąć, że Andrzej Marks pomy
lił siłę odśrodkową wywołaną obrotem
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Ziemi z siłą odśrodkową występującą 
w układzie, w którym statek kosmiczny 
spoczywa. Rzeczywiście, ta druga rów
noważy siłę ciężkości, ale przecież w 
słownikowej definicji ciężaru występu
je ta pierwsza!

Grawitacja wytwarza pole rozciąga
jące się do nieskończoności, a siła od
środkowa tylko pole sil zamknięte w ob
rębie obracającego się przedmiotu. 
Nieprawda. Siła bezwładności (a więc 
i odśrodkowa) działa nie tylko w obrę
bie ciała przyspieszonego (obracające
go się).

Sama grawitacja nie wytwarza siły 
Coriolisa, a dopiero w połączeniu z silą 
odśrodkową — tak. To kolejne już zda
nie Andrzeja Marksa, mówiąc delikat
nie, nieścisłe. Siły odśrodkowa i Co
riolisa są dwoma siłami pozornymi 
występującymi w każdym obracającym 
się układzie. Ani grawitacja, ani siła 
odśrodkowa nie wytwarzają siły Corio
lisa. Mój adwersarz znów niewłaściwie 
uważa, że siły na siebie oddziałują i ra
zem wytwarzają kolejną siłę.

„Kończ waść, wstydu oszczędź” — 
pora więc zreasumować. Rzecz jasna nie 
ma i nie może być jakiejś jednej jedynie 
słusznej definicji ciężaru i w ogóle żad
nej innej rzeczy. Chodzi tylko o to, by 
nasza siatka pojęciowa pomagała zrozu
mieć świat. Ważne też, by używać pojęć 
w znaczeniu powszechnie przyjętym, po 
prostu po to, byśmy się nawzajem rozu
mieli. Pan Andrzej Marks ma prawo sto
sować inne określenie ciężaru niż zawar
te w słownikach fizycznych — to jasne. 
Wszystko wskazuje na to, iż mój adwer
sarz pisze o braku ciężaru wtedy, gdy 
chodzi o stan nieważkości. We współ
czesnej terminologii fizycznej stan nie
ważkości nie jest jednak (na ogół!) trak
towany jak brak ciężaru, lecz jak brak 
sił nacisku pomiędzy poszczególnymi 
częściami ciała oraz między ciałem 
i podłożem, o ile takowe istnieje.

Niechże Andrzej Marks stosuje so
bie w „literaturze kosmonautycznej” ta
kie określenie wszystkich pojęć, jakie 
mu się żywnie podoba, ale, na litość 
boską, niech nie poucza apodyktycznie 
fizyków, co to jest ciężar! Jego pierw
szy tekst miał przecież rozjaśnić zamęt 
stworzony wokół kilku pojęć przez me
dia, ale, paradoksalnie, tylko ten zamęt 
powiększył.

Naprawdę pora już kończyć i nie 
warto przekształcać tej polemiki w nie
ustającą telenowelę. Andrzej Marks 
dwukrotnie przedstawiał swoje poglą
dy i ja również zrobiłem to dwukrotnie. 
Każdy uważny Czytelnik może więc 
sam ocenić argumenty obu stron i wy
robić sobie zdanie. Panie Andrzeju, pro
szę tylko nie wmawiać mi nachalnie na 
łamach „Uranii”, że spadająca piłka nie 
ma ciężaru i nie wyzywać poważnych 
podręczników i encyklopedii od „bełko
tu” i „bałamucenia”, a ja obiecuję nie 
wtrącać się do kosmonautyki. Zgoda?

Ludwik Lehman 
lehman@wp.pl

PS Na życzenie Redaktora Naczelnego skró
ciłem poważnie pierwotną wersję powyższe
go tekstu. Pełną wersję mogę zainteresowa
nym wysłać pocztą elektroniczną.

Ciąg artykułów-polemik na te
mat „grawitacji” skłonił mnie 
do napisania tych kilku słów. 

Od razu zaznaczam, że nie jestem za
wodowcem w dziedzinie astronomii czy 
fizyki lub choćby nauk pokrewnych, ale 
mój kontakt z nauką traktuję na tyle po
ważnie, że to, o czym trwa ta dyskusja, 
uznałem za bardzo istotną sprawę.

Realizując swoje kolejne stopnie 
edukacji, włącznie ze studiami inży
nierskimi i uzupełniającymi, w szero
ko rozumianej literaturze fachowej spo
tykałem się z przeróżnymi definicjami 
różnych pojęć. Przeróżne kręgi nauko
we przyznają, że nie tylko w polskiej 
nauce istnieje problem jednolitości de
finiowania nawet podstawowych za
gadnień. Bez względu na to co było, 
i jest nadal tego powodem, dyskusje 
taka jak ta podjęta na łamach „Uranii” 
są bardzo potrzebne. Zwracają bo
wiem naszą, a szczególnie naukow
ców, uwagę na fakt, że wielokierun
kowy rozwój nauki i przekazywanie 
nowej wiedzy w 
różnych formach 
i przez różne me
dia z biegiem cza
su wywołuje cha
os informacyjny.

Zgodnie ze 
starym porzeka
dłem, że diabeł 
tkwi w szczegó-

polemiki

łach, ważnym jest, by wypracować 
rzetelny słownik pojęć. W zasadzie 
w szkole nikt z nauczycieli nigdy nie 
zwrócił uwagi na to, że istnieje zasad
nicza różnica pomiędzy ciężarem 
i masą. Stąd przeciętny uczeń czy abi
turient nawet nie zwraca uwagi na pre
cyzję definiowania i rozróżnianie Ko
walskiego od Nowaka. Co prawda 
w warunkach codziennego chodzenia 
do sklepu masa i ciężar nie wpływają 
na zmianę wydatków przy kasie, 
a „sztuczna grawitacja” najczęściej 
jest spotykana w książkach Pana Sta
nisława Lema, jednak ludzi, których 
te różnice interesują i u których beł
kot „codziennej prasy” kształtuje ich 
wiedzę o świecie, jest codziennie co
raz więcej.

Popieram w pełni słowa Pana An
drzeja Marksa. I uważam, że jeśli de
finicja w encyklopedii, nawet tej naj
znamienitszej kształtuje u nas niepra
widłowe pojmowanie świata, to widać 
trzeba ją  zmienić. Stworzone naprędce 
różnego rodzaju pojęcia i definicje 
wymagają odniesienia ich do faktów 
naukowych. Jeśli ktoś chce uważać, że 
Kowalski to Nowak, to musi wyraźnie 
zastrzec to na samym początku i czę
sto o tym przypominać, ale po co wy
wracać świat do góry nogami?

Serdecznie pozdrawiam cały zespół 
redakcyjny i serdecznie dziękuję za 
utrzymywanie bardzo wysokiego po
ziomu merytorycznego „Uranii”. Lek
tura każdego wydania jest dla mnie 
prawdziwą ucztą, a trzeba przyznać, 
że czynię to już od wielu lat.

Życzę wszystkim, by nasza „Ura
nia” była nadal kopalnią wiedzy i to 
nie tylko dla miłośników astronomii, 
ale również dla szerokiego grona czy
telników.

Z wyrazami szacunku wiemy mi
łośnik

Jacek Patka

& ASTRO-BIT
Oprogramowanie i materiały astronomiczne

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

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

Donald Goldsmith: W POSZUKI
WANIU ŻYCIA NA MARSIE. Prze
łożył Krzysztof Belczyński, Wyd. Pró
szyński i S-ka, seria „Na ścieżkach 
nauki ”, Warszawa 2000.

Kwestia możliwości istnienia życia 
na innych planetach — a w szczegól
ności na Marsie — jest rozważana nie
mal nieustająco od ponad 400 lat. Jej 
nasilenie datuje się na II połowę XIX 
wieku, kiedy Schiaparelli odkrył sła
wetne canali, nie przesądzając bynaj
mniej o ich sztucznym pochodzeniu. 
W latach sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku misje „Marinerów” rozwiały 
mityczne wyobrażenia o Czerwonej 
Planecie, zaś w latach siedemdziesią
tych misje „Vikingów” zamiast roz
strzygnąć, pogłębiły tylko zagadkę 
możliwości występowania kiedykol
wiek życia na Marsie. Ponowną burzę 
wywołały pod koniec minionego stu
lecia wyniki badań tzw. meteorytu 
z Marsa (ALH 84001) — i o tym trak
tuj e nowa książka o poszukiwaniu ży
cia na Czerwonej Planecie, jak rów
nież o meteoroidach i meteorytach. 
Jest to jednak burza w szklance wody 
(marsjańskiej, więc trudno uchwyt
nej). Pierwsze rozdziały tej książki 
napawają niesmakiem — musiał to 
chyba odczuć też tłumacz, zamienia
jąc w tytule słowo angielskie the hunt 
— „polowanie” — na polskie „poszu
kiwanie”. Z kolei tytuł pierwszego 
rozdziału Dzień, w którym zmienił się 
św iat przypom ina sławetny tytuł 
książki Dziesięć dni, które wstrząsnę
ły światem Johna Reeda. I od kiedy to 
prezydent ma być arbitrem w spra
wach naukowych? — od jego wypo
wiedzi zaczyna się właśnie rozdział 1. 
Zarazem stwierdzenie: meteoryt, któ
ry wstrząsnął światem to po prostu 
gruba przesada — ani meteoryt nie jest 
taki wielki, ani wyniki jego badań nie 
sąjednoznaczne, a chronologia wyda
rzeń jest niezborna.

Nb. czytając amerykańską literatu
rę popularnonaukową, zauważyłem, 
że jest ona w większości i rubaszna, 
i dość prymitywna, jakby społeczeń
stwo Stanów Zjednoczonych było nie- 
rozgarnięte. Ale to jest ich sprawa, 
dziwić się za to należy krajowym wy
dawcom, iż preferują tego rodzaju 
książki.

Z uznaniem natomiast można się 
odnieść do drugiej połowy tekstu — 
poczynając od rozdziału 5. Autor wca
le rozważnie i poprawnie naukowo 
opisuje zagadnienie narodzin życia — 
nie tylko (chociaż głównie) na Ziemi, 
lecz ewentualnie także i na innych cia
łach Układu Słonecznego, w szczegól
ności na Marsie, zastanawia się nad 
możliwością przenoszenia zarodni
ków życia z planety na planetę. Poru
sza także ważny problem obecności 
wody i przetrwania jakichś form ży
cia na Marsie do dziś. W odległej geo
logicznej przeszłości warunki środo
wiskowe na powierzchni tej planety 
były całkowicie odmienne i sprzyja
jące powstaniu życia, a może nawet 
biosfery — spowijała Marsa gęsta at
mosfera, czynne były wulkany, płynę
ły rzeki. Obecne warunki są krańco
wo różne: rzadka atmosfera, wieczna 
zmarzlina, brak aktywności tektonicz
nej. Dowiedzieliśmy się o tym dzięki 
licznym automatycznym sondom mię
dzyplanetarnym: amerykańskim i ra
dzieckim. Autor wyraża następnie 
słuszne ubolewanie, iż w ostatnim 
dziesięcioleciu tak wiele było nieuda
nych wypraw marsjańskich, łącznie 
z kluczową misją „Mars Polar Lander”. 
(Nawiasem mówiąc przy okazji lotów 
międzyplanetarnych wyjaśniło się, 
dlaczego podczas wielkich opozycji 
niewiele więcej można było dostrzec 
szczegółów na powierzchni Czerwo
nej Planety. Otóż regularnie rozwija
ją  się wtedy w atmosferze marsjań
skiej globalne burze piaskowe prze
słaniające niemal całkowicie tarczę 
Marsa).

Omawiając przyszłe, planowane 
misje międzyplanetarne, Goldsmith 
zwraca uwagę na konieczność dostar
czenia próbek gleby marsjańskiej na 
Ziemię oraz oczywiście na wyprawy 
załogowe, które w sposób rozstrzyga
jący mogłyby odpowiedzieć na pyta
nie o życie na Marsie. W tym kontek
ście wspomina też o dalekosiężnym 
(w horyzoncie czasowym) projekcie 
terraformowania Marsa.

Najlepszy jednak jest rozdział 8, 
ostatni, pt. Nauka jako sposób na ży
cie, jak gdyby Autor, oddawszy „ce
sarzow i, co cesarsk ie” , oddawał 
„Bogu, co boskie”. Rozważa w nim

różnice między naukowym a nienau
kowym widzeniem świata — rozpra
wił się także z jednym jeszcze mitem: 
nie ma na powierzchni planety żadnej 
„twarzy płaczącego M arsjanina” ! 
Wskazuje też na poważne filozoficz
ne i teologiczne implikacje odkrycia 
życia na Marsie, wspomina o poszu
kiwaniach pozaziemskich układów 
planetarnych, wreszcie zastanawia się 
nad m ożliw ością istn ien ia życia 
w przestrzeni kosmicznej, co mogło
by świadczyć o powszechności jego 
występowania we Wszechświecie. 
Cennym dodatkiem jest Posłowie do 
wydania polskiego napisane przez Au
tora 31 grudnia 1999 roku, w którym 
m. in. stwierdza: ... ślady, odnalezio
ne w meteorycie ALH 84001, nie mają 
rangi dowodu, świadczącego ponad 
wszelką wątpliwość o istnieniu daw
no temu na Czerwonej Planecie życia. 
I tym „optymistycznym” akcentem...

T. Zbigniew Dworak

Paul Halpern: ŁOWCY PLANET. 
Tropem Wolszczana w poszukiwaniu 
planet w naszej Galaktyce. Przekład 
Piotr Lewiński, Wyd. Amber, seria 
„ Tajemnice Nauki ”, Warszawa 2000.

Książka ta powstała niejako na fali 
odkryć oznak możliwości istnienia 
pozasłonecznych układów planetar
nych oraz niezdrowej fascynacji Ko
smitami obecnymi, jak dotąd, tylko 
w twórczości fantastycznonaukowej, 
a co najmniej — problematyką SETI.

Nim przejdę do meritum, wypada 
się rozprawić z nieudolnością tłuma
cza, co stanowi ból dla wielu wydaw
ców (ale dlaczego w takim razie nie 
powołują konsultantów naukowych?). 
Nie poradził sobie z przekładem sło
wa glitch — „skok” (częstotliwości), 
pisze ojakowymś „chybotaniu”, pod
czas gdy najwyraźniej chodzi o pew
ne oscylacje w np. ruchach własnych 
gwiazd. Wymyśla „paski zebry”, a są 
to po prostu prążki interferencyjne. 
Nieporadnie tłumaczy technikę obser- 
wacji przejść planet przed tarczą 
gwiazdy, jak to poprawnie powinno 
brzmieć (ale w tym przypadku i Au
tor nie jest bez winy, co tylko potwier-

Dokończenie na str. 278.
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astronomia w szkole

Astronomia w gimnazjum

We wrześniu bieżącego roku 
rozpoczęła się nauka 
szkolna w ostatniej (trze

ciej) klasie gimnazjów, które istnieją 
w kraju od 1999 roku.

Zostały już wydrukowane podręcz
niki, m.in. do przedmiotu o nazwie: 
„Fizyka z astronomią” według tzw. 
autorskich programów, opracowanych 
wcześniej, bo w latach 1997-98. Tym 
samym istnieje miarodajna podstawa 
do odpowiedzi na pytanie:

Jaki jest dobór i zakres wiedzy 
astronomicznej dla młodzieży w wie
ku 13-16 lat, w programach i podręcz
nikach przedmiotu nauczania w gim
nazjach, zwanego oficjalnie „fizyka 
z astronomią”?

Wiedza o wszechświecie, propono
wana do przekazu uczniom w gimna
zjach, jest wyznaczona przez:

— Podstawy programowe w szko
łach ogólnokształcących (oficjalny 
dokument MEN),

— autorskie programy szczegóło
we przedmiotu, zatwierdzone przez 
MEN, oraz przez

— treści podręczników, również 
zatwierdzonych do użytku w gimna
zjach przez resort oświaty.

W „Podstawach programowych" 
z przedmiotu fizyka z astronomią1 na
pisano tylko dwa poniższe zdania na 
temat doboru i zakresu treści z wie
dzy astronomicznej:

Układ Słoneczny. Elementy ko
smologii.

Wobec powyższego, w świetle 
„Podstaw programowych", wolno 
traktować nazwę tego przedmiotu — 
najoględniej pisząc — jako próbę 
wprowadzania w błąd opinii społecz
nej. Nazwa ta bowiem sugeruje, że 
przedmiot nauczania uwzględnia te 
dwie dyscypliny naukowe równorzęd
nie, gdy tymczasem w zestawie haseł 
programowych fizyka jest opisana 38 
zdaniami — tematami, a astronomia
— dwoma!

Fakt ten jest naturalnym zakończe
niem procesu likwidacji astronomii

1 Podstawy program ow e kształcenia 
ogólnego, MEN, Warszawa, 1998

jako samodzielnego przedmiotu na
uczania (a tym samym jako elementu 
kształcenia ogólnego w szkołach pol
skich), procesu, który trwa od 1972 
roku. Jego kuriozalność i zarazem 
szkodliwość społeczną potęguje zna
ne zjaw isko ogrom nego w zrostu 
(w ostatnich latach) zainteresowań 
problematyką astronomiczną ze stro
ny dzieci i młodzieży.

Na kanwie „Podstaw programo
wych" zaprojektowano 13 programów 
szczegółowych przedmiotu fizyka  
z astronomią, które zostały oficjalnie 
zaakceptowane przez resort oświaty. 
Na szczęście, autorzy tych różnych 
programów nauczania znacznie wyżej 
ocenili walory kształcące wiedzy 
astronomicznej od urzędników resor
tu i owe dwa zdania z podstaw  pro
gramowych ” rozwinęli w rozmaite 
układy szczegółowych haseł.

W 9 detalicznych programach na
uczania fizyki z astronomią1 astrono
mia ma charakter zastosowań wie
dzy o grawitacji do przestrzeni 
okołoziemskiej (sztuczne satelity) lub 
została ograniczona do encyklope
dycznych danych o Układzie Sło
necznym. Tematyka ta jest realizowa
na w klasie 1 lub w klasie 2 gimnazjum.

W rozważanej grupie 9 programów 
autorski program zgłoszony przez 
W SiP (przecież doświadczonego 
w tym zakresie wydawcy) nieznacz
nie poszerza tę normę przez dodanie 
w klasie trzeciej gimnazjum hasła: 
Energia Słońca i gwiazd.

Pozostałe cztery programy szczegó
łowe przedmiotu nauczania o nazwie 
fizyka z astronomią prezentują szer
szy dobór treści z zakresu astronomii 
(oprócz tradycyjnego już standardu 
w postaci hasła: Pole grawitacyjne. 
Loty kosmiczne). Ich autorzy to:

— Krzysztof Chyła (realizacja — 
klasa 1)

2 Pomijam w tym miejscu 3 programy 
nauczania, powstałe jako swobodna adapta
cja do warunków krajowych trzech podręcz
ników przetłumaczonych z języka angiel
skiego i niemieckiego. Tylko w jednym  
z nich (K. Foulds) występuje problematyka 
astronomii.

— Stanisław Lipiński, Mieczy
sław Sawicki (realizacja — klasa 3)

— Maria Rozenbajgier, Ryszard 
Rozenbajgier, Jerzy M. Kreiner (reali
zacja — klasa 2)

— K. Tryłski, J. Wójciak, I. Ścier
ski (realizacja — klasa 2)

Spośród nich najobszerniejszym 
oraz najbardziej logicznym progra
mem treści z wiedzy astronomicznej 
jest program autorstwa S. Lipińskie
go i M. Sawickiego. Przytoczę go 
w całości:
• Ziemia i Wszechświat
• Ziemia jako planeta. Budowa Zie

mi
• Atmosfera ziemska
• Układ Słoneczny
• Obrazy nocnego nieba
• Słońce
• Planety Układu Słonecznego
• Gwiazdy
• Rodzaje gwiazd i ich właściwości
• Narodziny, życie i śmierć gwiazdy
• Struktury gwiezdne we Wszech

świecie
• Gromady gwiazd
• Droga Mleczna
• Gromady galaktyk, Wszechświat 

wyspowy
• Dzieje Wszechświata
• Czy był początek Wszechświata?
• Jak może być przyszłość Wszech

świata?

Według autorów, program może 
być zrealizowany w czasie 10 godzin 
lekcyjnych. Propozycja jego realiza
cji jest przedstawiona w podręczniku 
napisanym przez tych samych auto
rów3. Paragrafy podręcznika noszą ty
tuły zgodne z hasłami programu. Su- 
macyjna objętość książki jest dosyć 
znaczna, gdyż zajmuje ok. 1/4 całej 
objętości podręcznika.

Styl wykładu jest atrakcyjny, język 
jasny. Uzasadnienia i dowody ogól
nych twierdzeń krótkie i klarowne. 
Przeważa podejście problemowe, ak
tywizujące ucznia, który często staje

3 S. Lipiński, M. Sawicki —  Fizyka 
w gimnazjum, klasa 3, Wydawnictwo Kram, 
Warszawa, 2001
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przed poleceniem: „Sprawdź czy zro
zumiałeś” lub przed problemami dla 
„dociekliw ych” . A utorzy wyraźnie 
pragną zainteresować ucznia, rezygnu
jąc z rozbudowywania warstwy ency
klopedycznej (informacyjnej).

W wielu miejscach podają informa
cje o osobliwościach świata planet 
i gwiazd. Dane szczegółowe o plane
tach, księżycach planet, galaktykach, 
gromadach gromad galaktyk są zaska
kująco aktualne (z tego roku!). Po każ
dym rozdziale jest zestawienie no
w ych po jęć i praw. Z tekstem  są 
zespolone liczne, bardzo interesujące 
kolorowe zdjęcia. Zresztą sama okład
ka podręcznika ma przepiękny, astro
nomiczny „wystrój”.

Równolegle z podręcznikiem został 
przygotowany zbiór zadań i proble
mów (autorstw a M. Saw ickiego)4.

dokończenie ze str. 276.

dza moją opinię o niskim poziomie po
pularyzacji nauki w Stanach Zjedno
czonych). Niezręcznie opisuje, jako 
„katapultow anie się” , rozpędzanie 
statku kosmicznego przez pole grawi
tacyjne mijanej planety. Humorystycz
nie brzmi określenie „ruszt” na rucho
m ą siatkę (podobną do dyfrakcyjnej) 
umieszczaną przez Gatewooda przed 
obiektywem teleskopu. Co to są „kie
szenie cieplne”? —  w fizyce atmosfe
ry taki termin jest nieznany. Galakty
ka w gw iazdozbiorze A ndrom edy 
(M 31) nazywa się popularnie Mgła
wicą Andromedy. Nieporadności ta
kich w tekście jest o w iele więcej 
i trudno już zdecydować, które są au
torstwa Halpema, a które —  tłumacza.

Zasadniczą część książki Autor 
otwiera rozdziałem o Marsie, co nie
jako stoi w sprzeczności z jej tytułem, 
ponieważ Czerwona Planeta jest zna
na ludzkości od niepamiętnych cza
sów. Jednak dalsze wywody Halpema 
przekonują, że chodzi mu nie tyle
o odkrywanie planet, ile o możliwość 
istnienia życia pozaziemskiego —  stąd 
tytuł tej pozycji okazuje się wielce 
mylący. Nieco więcej uwagi poświę
cił A utor rzeczyw iście  odkrytym  
w czasach nowożytnych trzem plane
tom: Uranowi, Neptunowi i Plutono-

Występuje w nim ok. 120 pytań i za
dań z astronomii oraz test wielokrot
nego wyboru. Wiele zadań i pytań to 
bardzo oryginalny dorobek autora 
w dziedzinie dydaktyki astronomii. 
Umieścił on wyczerpujące odpowie
dzi i rozwiązania, dzięki czemu tekst 
z podręcznika został istotnie poszerze- 
ny i pogłębiony.

Z drugiej strony można dostrzec 
w omawianym materiale podręczniko
wym z zakresu astronom ii pewne 
usterki i błędy, które powinny być usu
nięte w następnych wydaniach książ
ki. Na przykład, autorzy za rzadko 
zachęcają ucznia do obserwacji nieba, 
w kilku miejscach zauważyłem też 
potknięcia merytoryczne (kwestia po

4 M. Sawicki-Fizyka 3, zadania i proble
my, Wydawnictwo Kram, Warszawa, 2001

wi, ale przedziwnie objaśnił rachunek 
perturbacji grawitacyjnych, zaś stwier
dzenie o odkrytej przez Gallego pla
necie: Ze wzglądu na je j  morskonie- 
bieski kolor nazwano ją  Neptunem od 
imienia rzymskiego boga m órz— jest 
kompletnym anachronizmem.

Kolejny rozdział —  nazwany na
der idiotycznie Wielkie Iowy na chy- 
botanie  —  zajm uje się astronom ią 
gwiazdową i po części astrofizyką, by 
na tym tle nakreślić klasyczne próby 
odkrycia planet dalekich słońc, pro
wadzone głównie m etodam i astro- 
metrycznymi przez tak znanych uczo
nych jak  Peter van de Kamp (dziwne 
jednak, że Autor nie wspomina przy 
okazji omawiania gwiazdy Proxima 
Centauri o pracach Holmberga i „od
kryciu” przez niego Primy, jakoby 
pierwszej planety poza Układem Sło
necznym).

Dość obszerny rozdział został po
święcony Aleksandrowi Wolszczano- 
wi i jego odkryciu —  historia czytel
nikom bardzo dobrze znana i często 
poruszana na łamach polskich czaso
pism astronomicznych, a przez Hal- 
perna nader sympatycznie przedsta
wiona.

Następnie Autor skupia wiele uwa
gi na spektrometrycznych metodach 
odkrywania ewentualnych planet krą
żących wokół gwiazd, ale jakby zu-

w staw ania  czarnych  dziu r na str. 
117-118). Także umieszczenie w pod
ręczniku szkolnym zasady antropicz- 
nej budzi zastrzeżenia, jako że jest ona 
bardzo kontrowersyjna w kosmologii.

Wymienione usterki w żadnej mie
rze nie podważająjednak mojej oceny: 
prezentacja wiedzy astronomicznej 
w podręczniku fizyki dla gimnazjum 
Lipińskiego-Sawickiego to dobre i po
żyteczne osiągnięcie dydaktyczne 
w nowej szkole.

Jerzy Leszczyński
Warszawa

ERRATA
W poprzednim zeszycie „Uranii-PA” w dzia
le „A stronom ia w szkole” w zamieszczo
nych tam  w zorach zam iast znaku ®  powi
nien być znak © (symbol Słońca). Czytel
ników i A utora bardzo przepraszam y.

pełnie nie wiedział, że pomysł tej me
tody został podany 25 lat temu przez 
astronoma polskiego Krzysztofa Ser- 
kowskiego. Zaowocowała ona pewny
mi sukcesami, ale tylko w jednym  
przypadku została potwierdzona nie
zależnymi obserwacjami fotometrycz- 
nymi.

Nie wiadomo, dlaczego Halpem 
zagłębia się w wyrafinowane, acz nie
poradnie przedstawione, zagadnienie 
istnienia tzw. niewidocznej („ukrytej”) 
masy we Wszechświecie, a w szcze
gólności —  w Galaktyce, co nie ma 
bezpośredniego znaczenia dla poszu
kiwania pozaziemskich układów pla
netarnych, oprócz może wykorzysta
n ia  e fek tu  m ik roso czew k o w an ia  
grawitacyjnego. Ponadto uważać, że 
nawet obfita obecność planet wytłu
maczy sensownie istnienie ciemnej 
materii, jest niedorzecznością. Wspo
mina też o dość licznych odkryciach 
dysków protoplanetarnych wokół nie
których gwiazd.

Końcowe rozdziały znowu zdra
dzają pierwotny zamysł Autora książ
ki, iż m iała ona dotyczyć głównie 
możliwości istnienia życia oraz cywi
lizacji pozaziemskich i tylko w tym 
kontekście interesują go pozasłonecz- 
ne układy planetarne.

I  Zbigniew Dworak
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PTMA informuje... w kraju

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
Zarząd Główny -  ul. św. Tomasza 30/8, 31 -027 Kraków, 

tel. 0-( 10..)-12 422-38-92, poczta elektroniczna (E-mail) 
ptma@ oa.uj.edu.pl

Szukajcie nas w Internecie pod adresem: 
www.oa.uj.edu.pl/~ptma/

Nasze konto bankowe:
PBK SA I/O Kraków 11102340-402340010561

Uprzejmie informujemy wszystkich członków i sympaty
ków Polskiego Towarzystwa M iłośników  A stronom ii, iż 
w roku 2002 składka członkowska wynosi 50 zł, natomiast 
składka ulgowa 40 zł (składka ulgowa przysługuje emery
tom, rencistom, studentom, uczniom oraz osobom prenume
rującym URANIĘ-PA). Osoby wstępujące do Towarzystwa 
opłacają dodatkowo wpisowe w wysokości 5 zł. W roku 2002 
prenumerata całoroczna kosztuje 42 zł. Natomiast pojedyn
cze zeszyty kosztują 8,50 zł plus koszty przesyłki.

Co daje przynależność do PTMA?
• Przede wszystkim jest się członkiem organizacji o mię

dzynarodowym znaczeniu, skupiającej znane w świecie na
ukowym osoby.

• Można uczestniczyć czynnie w życiu społeczności astro
nomicznej, przekazując innym wyniki własnych obserwacji.

• Organizujemy spotkania z interesującymi ludźmi, nie
jednokrotnie w naszych murach goszczą naukowcy z całego 
świata.

• W spółpracujemy z kilkoma obserwatoriami, zarówno 
amatorskimi jak  i zawodowymi, przez co mamy dostęp do 
profesjonalnego sprzętu obserwacyjnego dobrej klasy.

• Doradzamy naszym członkom przy zakupie sprzętu 
obserwacyjnego, a także służymy wskazówkami przy wła
snoręcznym jego wykonaniu.

• Polecamy wydawnictwa i publikacje PTMA.
• Można brać udział w pracach Sekcji Obserwacyjnych, 

imprezach naukowych i wyprawach PTMA.

Na terenie kraju działa 14 oddziałów PTMA, do których 
można zgłosić się osobiście bądź listownie i zapoznać się 
z terminami spotkań i odczytów. Poniżej podajemy wykaz 
oddziałów wraz z adresami i telefonami. W PTMA dla człon
ków działają sekcje problemowe, w których można rozwijać 
swe zainteresowania.

O ddziały i Sekcje Towarzystwa:
(1) Białostocki -  Kolonia Księżyno 4 15-601 Białystok
(2) Gliwicki -  Al. Korfantego 23/1 44-100 GUmc?"
(3) K rakow ski -  ul. św. Tomasza 30/8 31-027 Kraków 

tel. 0-( 10..)-12-422-38-92, spotkania poniedziałki 18.15, jest 
to także adres Sekcji Obserwatorów Komet, E-mail: krakpt- 
ma@vistula.wis.pk.edu.pl

(4) K rośn ieńsk i -  ul. Lelewela 24/25 38-411 Krosno 
z listami p. G. Kiełtyki

(5) Lubelski -  Instytut Fizyki UMCS Plac M. Skłodow
skiej Curie 1. po. 260, 20-031 Lublin, E-mail ptmaol@ ty- 
tan.umcs.lublin.pl, http://www.tytan.umcs.lublin.pl/~ptmaol

(6) Łódzki -  Planetarium ul. Pomorska 16,91-416 Łódź 
tel. 0-( 10..)-42-633-13-63 (jest to również adres Sekcji Ob
serwacji Pozycji i Zakryć)

(7) Pomorski-Gdynia, http://www.astronomia.3miasto.pl/ptma/

(8) Poznański -  DK KRĄG ul. Dmowskiego 37 61-772 
Poznań

(9) Puław ski -  Obserwatorium, ul. Filtrowa 50, 24-100 
Puławy tel. 0-( 10 ..)-81 -886-49-68, spotkania wtorek i piątek 
godz. 18, E-mail oapulawy@kki.net.pl

(10)Szczeciński-ul. Kusocińskiego 3 70-237 Szczecin tel. 
0-( 10..)-91 -422-79-25, www.sus.univ.szczecin.pl/ancy/PTMA

(11)Śląski -  Planetarium Śląskie skr. poczt 10 41-500 
Chorzów, tel. 0-(10..)-32-254-63-30

(12 )T o ru ń sk i -  ul. K opernika 42 87-100 Toruń tel. 
0-(10..)-56-622-28-46, www.astri.uni.torun.pl/~ptma. Spotka
nia w poniedziałki 17.30

(13) W arszaw ski -  CAMK, ul. Bartycka 18, 00-716 War
szawa, tel. 0-(10..>*22-841-00-41, spotkania w poniedziałki 
17.00, E-m ailjawil@ hend.com .pl. Jest to również adres Sek
cji Gwiazd Zmiennych. Przy oddziale działa Sekcja Obser
watorów Słońca -  Janusz Kosiński ul. Pułaskiego 19 07-202 
Wyszków, E-mail sosptina@ poczta.onet.pl.

(14)Z ieionogórski -  Zielonogórskie Centrum Astrono
mii U n iw ersy te t, W ieża B ran ibo rska , ul. L ubuska 2, 
65-265 Z ie lona G óra tel. 0 -(10 ..)-68-20-28-63 , E-mail 
zca@ astro.ca.wsp.zhgora.pl

Członkow ie i sym patycy m ogą u nas zam aw iać nastę
pu jące m ateriały :

1. Obrotowa Mapa Nieba -  6 zł
2. Mapa Księżyca z diagramem faz -  6 zł
3. Mieczysław Markowski: Uniwersytet Krakowski jako 

miejsce duchowych narodzin Mikołaja Kopernika -  5 zł
4. Janusz Kosiński -  Poradnik Obserwatora Meteorów 

- 7  zł
5. Janusz Kosiński i Bartosz Dąbrowski- Poradnik Ob

serwatora Słońca - 9 zł
6. Tomasz Ściężor -  Kalendarz Astronomiczny na rok 

2 0 0 2 -  16 zł
7. T om asz K rzyt -  Poradnik  O bserw atora G w iazd 

Zmiennych -  9 zł
8. Marek Zawilski i inni -  Poradnik Obserwatora Pozy

cji i Zakryć. 14 zł
| ^ 9 .  Jacek Kruk -  dawne Stacje Obserwatorium Krakow

skiego -  7 zł
10. Janusz Kosiński -  Zestawienie rojów meteorów -  8 zł
11. Tomasz Sćiężor -  Poradnik Obserwatora Ciał Ukła

du Słonecznego -  11 zł

W sprawie archiwalnych numerów URANII do roku 1997 
prosimy o kontakt z ZG PTMA.

Ponadto wydajemy Materiały Sekcji Obserwacji Pozycji 
i Zakryć oraz Biuletyn Naukowy Sekcji Obserwatorów Ko
met KOMECIARZ. Członkowie odpowiednich Sekcji otrzy
mują te Biuletyny w ramach składki członkowskiej Sekcji, 
pozostali mogą je  otrzymać za odpłatnością po skontaktowa
niu się z ZG PTMA.

Zamówienia można dokonać, przesyłając pieniądze prze
kazem pocztowym na adres Zarządu Głównego i wyszcze
gólnić w nim, o jakie pozycje chodzi. Do kosztów zamówie
nia należy doliczyć ryczałt pocztowy 3 zł (nie dotyczy to 
pozycji 1 i 2, tzn. mapy obrotowej i mapy Księżyca).
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Czy warto 
obserwować 
tegoroczne Leonidy?
Wstęp

Całe lata 90-te ubiegły pod znakiem 
aktywnego roju Perseid, co spowodo
wane było powrotem komety macierzy
stej tego roju w najbliższe okolice Słoń
ca. Obecnie wydaje się, że wysoką 
aktywność Perseid mamy już za sobą. 
Na szczęście natura okazała się łaska
wa i w roku 1998 przez peryhelium 
przeszła twórczyni Leonidów —  kome
ta 55P/Tempel-Tuttle.

Prawie zawsze, gdy kometa Tempel- 
Tuttle była blisko Słońca, na naszym 
niebie działo się coś ciekawego. Wy
starczy tu tylko przypomnieć lata 1833 
i 1966, kiedy można było podziwiać 
deszcze z aktywnością rzędu 100 tys. 
zjawisk na godzinę.

Obecny powrót komety już okazał 
się bardzo udany. Jeszcze na początku 
lat 90-tych ubiegłego wieku Leonidy 
w maksimum aktywności dawały oko
ło 10 meteorów na godzinę. Coś drgnę
ło w roku 1994, kiedy liczby godzinne 
wzrosły do około 40 zjawisk. Potem, 
z roku na rok, było coraz lepiej z kul
minacją w postaci pięknego fajerwer
ku, który w nocy z 17 na 18 listopada 
1999 roku mogli obserwować widzo
wie w całej Europie. Aktywność Le
onidów sięgnęła wtedy poziomu 3600 
zjawisk na godzinę.

Deszcz ten został bardzo dokładnie 
przewidziany przez model roju Leoni
dów skonstruowany przez D. Ashera 
i R. McNaughta. Na rok 2000 model 
ten zapowiadał trzy maksima o aktyw
ności znacznie słabszej niż rok wcze
śniej (około 100 zjawisk na godzinę). 
Maksima pojawiły się dokładnie wte
dy, k iedy  oczek iw ali ich A sher 
i McNaught. Ich aktywność była jed
nak nieznacznie wyższa od zapowie
dzi i zawierała się od 100 do 400 zja- 

£ wisk na godzinę.
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Model Ashera i McNaughta
Warto więc sprawdzić, co model 

Ashera i McNaughta przewiduje na rok 
2001. Pierwsze wysokie maksimum 
pow inno się pojaw ić 18 listopada 
o godzinie 10:01 UT. Wtedy Ziemia 
zbliży się do materiału wyrzuconego 
z komety 7 powrotów temu. Aktyw
ność powinna sięgnąć poziomu ZHR= 
2500. Niestety, moment ten jest ko
rzystny  ty lko  dla obserw ato rów  
w Ameryce Północnej i Środkowej. 
O godzinie 17:31 UT Ziemia zbliży się 
do centrum strumienia meteoroidów 
wyrzuconych z 55P/Tempel-Tuttle aż 
9 powrotów temu. Tym razem aktyw
ność będzie znacznie większa i wynie
sie ZHR=9000. Dokładnie 48 minut 
później, o godzinie 18:19 UT, Ziemia 
przejdzie przez strumień wyrzucony 4 
powroty temu, a aktywność przekroczy 
ZHR=15000! Momenty te są także nie
korzystne dla obserwatorów w Polsce, 
bowiem radiant Leonidów znajduje się 
wtedy pod horyzontem. Frajda z podzi
wiania tej wysokiej aktywności przy
padnie obserwatorom we wschodniej 
Azji i zachodniej Australii.

Co w takim wypadku zobaczą ob
serwatorzy w naszym kraju? Aby to 
sprawdzić, zdecydowałem się wykonać 
symulację aktywności roju Leonidów 
w roku 2001. Oprócz momentu maksi
mum i jego wysokości musimy znać 
także szerokości połówkowe tych mak
simów. Ponieważ są one zagadką, za
łożyłem, że będą one takie same jak 
szerokość w ysokiego  m aksim um  
z roku 1999. Ponadto oprócz wspo
mnianych wcześniej trzech maksimów, 
dodałem jeszcze czwarte, związane 
z bardzo starym materiałem wyrzuco
nym z komety bardzo dawno temu. 
Otrzymane w ten sposób ZHR-y w za-
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leżności od dnia listopada dla okolic 
maksimum aktywności roju są przed
stawione na górnym panelu Rys. 1.

Jak widać, złożenie dwóch wysokich 
maksimów spowoduje, że 18 listopada 
około godziny 18 UT obserwatorzy we 
wschodniej Azji zobaczą prawie 20 ty
sięcy meteorów na godzinę! Niestety, 
ten fajerwerk umknie obserwatorom 
w Polsce.

N a dolnym  panelu R ys.l mamy 
oczekiwane liczby godzinne obliczo
ne przy założeniu, że obserwator ob
serwuje w bardzo dobrych warunkach 
atmosferycznych. Widać, że w nocy 
z 17 na 18 listopada nad ranem będzie
my mieli okazję obserwować ponad 80 
meteorów na godzinę. Noc później, 
kiedy radiant Leonidów znajdzie się 
nad horyzontem, ich aktywność będzie 
już na tyle niska, że będziemy w sta
nie zaobserwować tylko 20 meteorów 
na godzinę.

Model Lyytinen-Nissinen-Van 
Flandren

Ze względu na to, że model Ashera 
i McNaughta zawsze zaniżał aktyw
ność meteorów z roju Leonidów, a tak
że nie zawsze dobrze przewidywał sze
rokości maksimów, warto było pokusić 
się o jeszcze j edną próbę skonstruowa
nia modelu dobrze opisującego zacho
wanie roju.

Zadania tego podjęli się fińscy astro
nomowie Esko Lyytinen, Markku Nis- 
sinen i Tom Van Flandren. Ich model 
uwzględnia wiele czynników, takich 
jak prędkości i kierunek wyrzutu czą
stek z jądra kometarnego, ich póź
niejszą ewolucję spowodowaną przez 
zaburzenia grawitacyjne innych ciał 
Układu Słonecznego, a także wpływ ci
śnienia promieniowania i wiatru sło
necznego.

Pierwszy sukces model spółki Lyy
tinen-Nissinen-Van Flandren, (żeby 
było krócej, dalej będę używał skrótu 
model LNV), ma już za sobą. Momen
ty wystąpienia maksimów i ich aktyw
ność w roku 2000 zostały dzięki niemu 
przewidziane jeszcze lepiej niż w przy
padku modelu Ashera i McNaughta.

LNV wzięli pod uwagę ostatnie kil
kanaście przejść przez peryhelium ko
mety 55P/Tempel-Tuttle. Według no
wego modelu Ziemia na swej drodze 
napotka aż 7 wstęg pyłu pozostawio
nych przez kometę od 4 do 11 powro
tów temu, co zaowocuje pojawieniem

się aż siedmiu maksimów. Ich momen
ty (dla dnia 18 listopada), maksymalna 
aktywność i szerokość połówkowa za
prezentowane są w poniższej tabeli.

Ślad Czas
(UT)

Szer. poł. 
[min.]

ZHR

1866 18:20 43 5000
1833 14:10 29 60
1799 12:00 30 110
1766 10:28 58 2000
1733 18:03 62 2600
1699 19:10 >140 150
1666 19:10 > 90 150

Co wynika dla nas z modelu LNV? 
Po pierwsze, widać nieznaczne przesu
nięcie na później wszystkich najwyż
szych maksimów w porównaniu z mo
delem Ashera i McNaughta. Po drugie, 
przewidywane ZHR-y są wyraźnie niż
sze, a po trzecie, czasy ich trwania są 
dość krótkie.

Niestety, dla obserwatorów w Pol
sce nie mam dobrych wiadomości.

Maksima, choć przesunięte w sto
sunku do Ashera i McNaughta w ko
rzystną dla nas stronę, są też wyraź
nie niższe, co powoduje, że zdążą one 
wygasnąć, zanim warunki do obserwa
cji w Polsce staną się odpowiednie. 
Widać to bardzo dobrze na Rys. 2, 
gdzie na górnym panelu mamy aktyw
ność w ZHR złożoną ze wszystkich 
siedmiu maksimów 
modelu LNV, a na 
dolnym panelu licz
by godzinne, które 
będziemy mogli ob
serwować przy za
łożeniu widoczno
ści LM= 6,50 mag.

Widać, że aktyw
ność rzędu ładnych 
k i l k u d z i e s i ę c i u  
zjawisk na godzinę 
czeka nas w nocy 
z 17 na 18 listopada.
Noc później będzie 
już znacznie gorzej 
i aktywność nie po
winna przekroczyć 
20 meteorów na go
dzinę.

Wariant 
optymistyczny

Zachowanie in
nych rojów mete
orów, a także sa

mych Leonidów pokazuje, że bardzo 
często zdarzają się niespodzianki. Za
łóżmy więc, że i w tym roku Leonidy 
zaskoczą nas i dwa najwyższe maksi
ma opóźnią się o 2,5 godziny. Załóż
my także, w tym przypadku trochę 
mniej optymistycznie, że model LNV 
dobrze oddaje aktywność roju.

To, co moglibyśmy zobaczyć, poka
zuje Rys. 3. Widać z niego wyraźnie, 
że wraz ze wschodzącym radiantem 
Leonidów, bardzo wyraźnie rosną ob
serwowane liczby godzinne. Swoje 
maksimum osiągają one około godzi
ny 21:40 UT, z możliwością podziwia
nia około 400 meteorów na godzinę. Ze 
względu na to, że radiant znajduje się 
wtedy tylko 6 stopni nad horyzontem, 
duże różnice aktywności mogą wystą
pić, gdy będziemy przemieszczać się 
po terytorium naszego kraju. Swoje 
obliczenia przeprowadziłem dla War
szawy, więc przy zachodniej granicy 
Polski radiant może być wtedy pod lub 
tuż nad horyzontem i aktywność będzie 
prawie zerowa. Za to wyraźnie wyższa 
może być na wschodzie naszego kraju.

Jeśli maksima przesuną się o 2,5 
godziny, a prawdziwe odnośnie prze
widywań aktyw ności będą m odele 
Ashera i M cNaugta (które obiecują 
w najwyższych m aksimach ZHR-y 
rzędu 9000 i 15000), to naprawdę mo
żemy liczyć już na niezłe fajerwerki!

Dzień listopada (UT)

Rys. 1. Oczekiwana aktywność roju Leonidów w 2001 r. 
wg modelu A-McN. Wyjaśnienia w tekście artykułu.
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To jest jednak wariant superoptymi- 
styczny.

Mimo wszystko, jeśli pogoda dopi
sze, warto wyjść na obserwacje każdej 
nocy z przedziału 16-19 listopada. Le
onidy nie raz już płatały niespodzianki 
i wcale nie jest wykluczone, że za
skoczą nas czymś miłym i w tym roku.

Jak obserwować?
Obserwujemy deszcz

Jeśli wydarzy się miła niespodzian
ka i deszcz pojawi się w Europie albo 
ktoś z Was wybiera się do USA lub do 
wschodniej Azji, musi przygotować się 
na wzmożony wysiłek. Do bardzo do
brego określenia aktywności są nam 
bowiem potrzebne dwie rzeczy: bardzo 
dobra zdolność rozdzielcza naszych 
obserwacji i notowanie jasności mete
orów.

Jeśli aktywność jest w granicach od 
3 do 20 meteorów na minutę, należy 
zapisywać liczby obserwowanych zja
wisk i ich rozkłady jasności co 1 minu
tę. Jeśli aktywność przekracza poziom 
20 meteorów na minutę, długość na
szych przedziałów czasowych powin
na wynosić 0,5 minuty. Proszę się nie 
przerażać tak krótkimi przedziałami. 
Jeśli meteorów w nich będzie zbyt 
mało, zawsze można je  skleić w dłuż
sze odcinki. Operacja dzielenia długich 
odcinków na krótsze, w oparciu tylko 
i wyłącznie o Wasze raporty, nie jest 
już możliwa.

Najlepiej na obserwacje wybrać się 
z dyktafonem. Jeśli będziemy mieli do 
czynienia z dużą aktywnością, to nale
ży go włączyć na stałe i nagrywać na 
taśmę tylko jasności meteorów, np. J e 
den, zero, minus dwa, trzy, pięć, itd.”. 
Żeby było szybciej, rezygnujemy z oce

n ian ia  ja sn o śc i 
z dokładnością do 
0,5 magnitudo i ro
bimy to z dokład
nością do jednej 
w ielkości gwiaz
dowej. Nie mówi
my też nic o przy- 
n a l e ż n o ś c i  
meteorów do ro
jów, bo i tak znacz
na w iększość 
z nich to Leonidy.

Należy też pa
miętać o ocenianiu 
widoczności gra
nicznej. Jeśli wa
runki będą w mia
rę stabilne, należy 
robić to co pół go
dziny. Jeśli będą się 
zm ieniać, to w i
doczność ocenia
my co 5-15 minut.

Obserwujemy 
aktywność 
między maksi
mami

Przy spodziewanej dla Polski aktyw
ności nie przekraczającej wyraźnie po
ziomu 100 meteorów na godzinę, należy 
stosować przedziały 5-minutowe. Gdy 
jednak aktywność wzrasta do poziomu 
2-3 meteorów na minutę, robimy podob
nie jak w przypadku deszczu, czyli sto
sujemy przedziały jednominutowe.

W przypadku liczb godzinnych wy
raźnie mniejszych od 100, przedziały 
15-minutowe będą optymalne.

Na zakończenie
Chcielibyśmy bardzo szybko wyko

nać analizę tego, 
co działo się w 
trakcie nocy 
z 17 na 18 i z 18 
na 19 listopada. 
W tym celu za
chęcamy wszyst
kich obserwato
rów do jak naj- 
s z y b s z e g o  
przesłania swo
ich obserw acji 
Leonidów na in
ternetowy adres: 
p k i m @ s i - 
r i u s . a s t r o -  
uw.edu.pl. N aj

nowsze wieści można będzie także zdo
być w naszej grupie dyskusyjnej. Moż
na się do niej zapisać, wysyłając e-mail 
o treści „subscribe” na adres: pkim-sub- 
scribe@yahoogroups.com.

Prosim y o przesyłanie raportów 
w formacie: data, czas UT początku, 
czas UT końca, czas efektywny, wi
doczność graniczna, zachmurzenie, 
liczba Leonidów, liczba pozostałych 
meteorów. W podobnej formie prze
syłamy rozkłady jasności. Prosimy 
tylko i wyłącznie o pliki tekstowe. 
Prosimy nie używać programów z pa
kietu MS Office.

Podając czas efektywny w godzi
nach dla odcinków krótszych niż 6- 
-minutowe, stosujemy zapis z dokład
nością do dwóch cyfr znaczących, (czy
li z dokładnością do trzech lub czterech 
miejsc po przecinku). Przykładowo, 
odcinek czterominutowy to 0,067 h, 
a odcinek półminutowy to 0,0083 h.

Zwykłe raporty można także prze
syłać na adres: Arkadiusz Olech, ul. ks. 
T. Boguckiego 3/59,01 -508 Warszawa. 
Tam można także zasięgnąć dodatko
wych informacji na temat obserwacji 
meteorów, a także otrzymać bezpłatne 
broszurki omawiające metody obser
wacji tych ciekawych zjawisk.

Arkadiusz Olech

Dzień listopada (UT)

Rys 3. Optymistyczne oczekiwania aktywności roju Leoni
dów w/g modelu LNV. Wyjaśnienia w tekście artykutu.
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Rok 2002
W 2002 roku wystąpi jedno obrączkowe (10 czerwca) i jedno 
całkowite (4 grudnia) zaćmienie Słońca, obydwa niewidocz
ne w Polsce. Dojdzie także do trzech półcieniowych za
ćmień Księżyca: 26 maja, 24 czerwca oraz 20 listopada, 
z których jedynie pierwsze nie będzie widoczne w Polsce.

W tym roku, dnia 23 lutego dojdzie do zakrycia przez 
Księżyc planety Jowisz, a następnie w dniu 16 kwietnia do 
zakrycia planety Saturn. Obydwa wymienione zakrycia wi
doczne będą w Polsce!

W 2002 roku do Słońca zbliży się 22 znanych komet, 
z których żadna nie będzie widoczna przez teleskopy ama
torskie.

Styczeń
Słońce

Ziemia w swym ruchu po orbicie okołosłonecznej znaj
dzie się 2 stycznia o godzinie 14h09m najbliżej Słońca, 
a zatem Słońce będzie wtedy w perygeum w odległości 
około 147 min km. Dni stają się coraz dłuższe. W Warsza
wie 1 stycznia Słońce wschodzi o 6h45m, zachodzi o 14h34m, 
a 31 stycznia wschodzi o 6h19m, zachodzi o 15h21m. W stycz
niu Słońce wstępuje w znak Wodnika.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h UT)

Data 2002 P [ ° ] B 0 t ° ] L o  n
1 1 2,13 -3,01 79,73

3 1,16 -3,24 53,39
5 0,19 -3,47 27,05
7 -0,78 -3,70 0,71
9 -1,74 -3,91 334,38
11 -2,70 -4,13 308,04
13 -3,65 -4,34 281,70
15 -4,59 -4,54 255,37
17 -5,53 -4,74 229,04
19 -6,45 -4,93 202,70
21 -7,36 -5,12 176,37
23 -8,26 -5,30 150,03
25 -9,14 -5,47 123,70
27 -10,01 -5,63 97,37
29 -10,86 -5,79 71,03

I 31 -11,70 -5,94 44,70

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka
tarczy; 
7d01h18m 
wynosi 0°

heliograficzna długość środka tarczy

At0]

Rys. 1. Merkury i Wenus nad zachodnim horyzontem 
(w Warszawie) w styczniu i lutym 2002 pod koniec zmierz
chu cywilnego (około godzinę po zachodzie Słońca).

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w połowie stycz

nia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu

następująca: ostatnia kwadra 6d03h55m, nów 13d13h29m, 
pierwsza kwadra 21d17h47m i pełnia 28d22h51m. W perygeum 
Księżyc znajdzie się w dniu 2 stycznia o 7h14m, w apogeum 
18 stycznia o 8h51m i ponownie w perygeum 30 stycznia 
o 9h03m.

Planety i planetoidy
W połowie miesiąca na wieczornym niebie możemy 

próbować znaleźć Merkurego, jako obiekt o jasności 0m. 
Maksymalną wysokość nad południowo-zachodnim hory
zontem, równą prawie 7° (pod koniec zmierzchu cywilne
go, czyli ok. godzinę po zachodzie Słońca) planeta osią
gnie w dniu 15 stycznia. Przez teleskopy możemy wtedy 
obserwować jej tarczę o średnicy kątowej 8’’ w fazie zbli
żonej do kwadry (50%).

Wenus znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest 
niewidoczna.

Wieczorem w gwiazdozbiorze Ryb możemy obserwo
wać Marsa jako „gwiazdę” pierwszej wielkości. Średnica 
tarczy planety wynosi zaledwie 6”, tak więc obserwacja 
jakichkolwiek szczegółów powierzchniowych jest utrudnio
na. Wyraźnie widoczna powinna być jednak jej faza równa 
90%.

Przez całą noc możemy obserwować Jowisza w gwiaz
dozbiorze Bliźniąt jako obiekt-2 ,7m. Na początku stycznia 
tarcza planety osiągnie największą w 2002 roku średnicę 
równą aż 47”, co jest związane z przebywaniem w pobliżu 
opozycji. Ułatwi to obserwację struktury chmur Jowisza 
nawet przez niewielkie teleskopy amatorskie, przez które 
można też obserwować zjawiska zachodzące w układzie 
galileuszowych księżyców planety. Przez większe telesko
py można próbować dostrzec szczegóły powierzchni tych 
księżyców (średnice kątowe ich tarcz wynoszą: lo — 1,2”, 
Europa — 1,0”, Ganimedes — 1,7”, Callisto — 1,6”).

Przez pierwszą połowę nocy w gwiazdozbiorze Byka 
widoczny jest Saturn jako „gwiazda” o jasności -0 ,4 m. 
Średnica tarczy planety wynosi 20”, co także w jej przy
padku pozwoli na obserwacje struktury chmur. Oczywi
ście główną „atrakcją” Saturna jest jej system pierścieni, 
którego główne składowe (w tym Szczelina Cassiniego) 
także są widoczne nawet przez niewielkie teleskopy ama
torskie.
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Rys. 2. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w 
styczniu 2002 (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. 3. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Saturna 
w styczniu 2002 (III — Tethys, IV —  Dione, V —  Rhea, VI — 
Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa 
(tarczy planety), wschód na prawo.

W pierwszej połowie miesiąca wieczorem można pró
bować obserwować Urana nisko nad południowo-zachod- 
nim horyzontem. W ciągu miesiąca warunki obserwacji pla
nety szybko się pogarszają.

Neptun zachodzi niedługo po zachodzie Słońca i jest 
niewidoczny.

Pod koniec miesiąca nad ranem, na początku świtu 
astronomicznego (dwie godziny przed wschodem Słońca) 
na wysokości 16° nad południowo-wschodnim horyzontem 
możemy próbować odnaleźć Plutona jako „gwiazdę” 13,9m, 
jednak niezbędny do tego jest teleskop o średnicy przynaj
mniej 15 cm.

W styczniu w pobliżu opozycji znajdują się planetoidy:
(3) Juno, (jasność 8,4m). 1 I: 9h50,6m, -0°08 ’; 11 I:

9h47,3m, +0°19’; 21 I: 9h41,5m, +1°13’; 31 l:9 h33,7m, +2°30’.
(4) Vesta, Gasność 7,1m). 1 I: 3h49,8"\ +14°36’; 11 I: 

3h46,6m, +15°04’; 21 I: 3h46,4m, +15°40’; 31 I: 3h49,0m, 
+16°23’.

(9) Metis, Gasność 8,6m). 1 I: 7h54,2m,+27°27’; 11 I: 
7h43 ,6m,+28°25 ’ ; 21 I: 7h3 2 ,5 "\+ 29 °1 0 ’ ; 31 I: 
7h22,8m,+29°39’.

Meteory
W dniach od 1 do 5 stycznia promieniują Kwadranty- 

dy. Maksimum aktywności spodziewane jest 4 stycznia. 
Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma 
współrzędne a = 15h28m, ó = +50°. Nazwa roju pochodzi 
od nieistniejącego już na dzisiejszych mapach gwiazdo
zbioru Quadrans Muralis, umieszczonego w początkach 
XIX w. na granicy gwiazdozbiorów Smoka, Herkulesa 
i Wolarza. Warunki obserwacji w tym roku są złe w związ
ku z Księżycem po pełni.

*  *  *

1d08h Jowisz w opozycji ze Słońcem.
1d21"25m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
1d23h07m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m. 
2,l14h09m Ziemia w peryhelium na swej okołosłonecznej orbicie 

w odl.147 min km od Słońca.
4d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
4a19h56m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m. 
7d Gwiazda zmienna długookresowa R Ser (miryda) osiąga mak

simum jasności (6,9m).
7d19h35m Gwiazda zmienna t] Aql (cefeida) osiąga maksimum ja

sności (3,5m).
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w styczniu 2002 (zaznaczone gwiazdy do 9m).

Rys. 6. Trasa planetoidy (3) Juno na tle gwiazd gwiazdozbioru Hydry w styczniu 
i lutym 2002 (zaznaczone gwiazdy do 9m).

9d16h Złączenie Merkurego z Neptunem w odl. 1°.
10d Gwiazda zmienna długookresowa R Vir (miry- 

da) osiąga maksimum jasności (6,9m).
10d18h Złączenie Plutona z Księżycem w odl. 9°.
11d Gwiazda zmienna długookresowa R Leo (miry- 

da) osiąga maksimum jasności (5,8m).
12a Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elonga- 

cji zachodniej.
12d00h Merkury w maksymalnej elongacji wschod

niej od Słońca w odległości 19°.
13d13h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 1°.
14d 11h Wenus w koniunkcji górnej ze Słońcem.
14d16h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
1 4a2 3 h4 9 m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osią

ga maksimum jasności (3,5m).
15d02h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 4°.
15d22h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.
16d Gwiazda zmienna długookresowa T UMa (mi- 

ryda) osiąga maksimum jasności (7,7m).
17d23h48m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osią

ga maksimum jasności (3,5m).
18d07h Złączenie Merkurego z Uranem w odl. 9°.
18d09h11m Merkury nieruchomy w rektascensji.
18d22h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.
20d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elonga

cji wschodniej.
20d06h02m Słońce wstępuje w znak Wodnika, jego 

długość ekliptyczna wynosi wówczas 300°.
22d04h04m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osią

ga maksimum jasności (3,5m).
24d16h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 0,1°.
25d19h Złączenie Wenus z Neptunem w odl. 1°.
26d09h Złączenie Merkurego z Wenus w odl.4°.
26d21h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 1°.
26d21h Złączenie Merkurego z Neptunem w odl.3°.
27d11h Neptun w koniunkcji ze Słońcem.
27d19h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
28d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elonga

cji zachodniej.
28d17h22m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osią

ga maksimum jasności (3,5m).

Luty

Rys. 7. Trasa planetoidy (4) Westa na tle gwiazd gwiazdozbioru Byka w styczniu 
i lutym 2002 (zaznaczone gwiazdy do 9m).

Słońce
Dni s ta ją s ię  coraz dłuższe. S łońce wędruje 

po części ekliptyki po łożonej pod p łaszczyzną 
równika niebieskiego, ale jego deklinacja w zra
sta w  c iągu m iesiąca od -1 7 °  do -8 ° ,  w  zw iąz
ku z czym  dnia przybywa praw ie o dw ie go 
dziny: w  W arszaw ie  1 lu tego S łońce w scho
dzi o 6h17m, zachodzi o 15h23m, a 28 lu tego 
w schodzi o 5h25m, zachodzi o 16h13m. W  lu
tym  S łońce w stępu je  w  znak Ryb.

Księżyc
B e z k s ię ż y c o w e  n o c e  b ę d z ie m y  m ie li 

w  drugiej połow ie lutego, bowiem  kole jność faz 
K siężyca je s t w  tym  m iesiącu następu jąca: 
os ta tn ia  kw adra  4 d13h3 3 m, nów  12d0 7 h4 1 m, 
p ie rw s z a  k w a d ra  2 0 d1 2 h0 2 m o ra z  p e łn ia  
27d09h17m. W  apogeum  Księżyc zna jdz ie  się 
14d22h23m a w  perygeum  27d19h48m.
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Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2002 P [°] B0 n l 0 n

II 1 -12 ,11 -6 ,02 31,53
3 -12,91 -6 ,16 5,20
5 -13 ,70 -6 ,29 338,87
7 -14,47 -6,41 312,53
9 -15,22 -6 ,53 286,20
11 -15 ,95 -6 ,64 259,87
13 -16 ,66 -6 ,73 233,53
15 -17,34 -6 ,83 207,20
17 -18,01 -6,91 180,86
19 -18 ,65 -6 ,98 154,53
21 -19 ,26 -7 ,05 128,19
23 -19,86 -7 ,10 101,85
25 -20,42 -7 ,15 75,51

II 27 -20 ,97 -7 ,19 49,16
III 1 -21 ,49 -7 ,22 22,82

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

B0, L0 —  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

3d09h29m —  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

P lan ety  i p lan eto id y
W połowie miesiąca nad porannym południowo-wschod

nim horyzontem pojawia się Merkury, jednak na początku 
świtu cywilnego (około godzinę przed wschodem Słońca) 
wznosi się on na wysokość zaledwie 3°, co przy jasności 
0,3m czyni jego obserwacje praktycznie niemożliwymi.

Wenus nadal znajduje się na niebie w pobliżu Słońca 
i jest niewidoczna, chociaż w ostatnich dniach lutego poja
wia się ona na wieczornym niebie, osiągając pod koniec 
zmierzchu cywilnego wysokość 2° nad zachodnim hory
zontem.

Warunki obserwacji Marsa pozostają analogiczne jak 
w styczniu. Podobnie praktycznie nie ulegają zmianom

warunki obserwacji Jowisza i Saturna. Uran i Neptun
znajdują się na niebie w pobliżu Słońca i są niewidoczne. 
W porównaniu ze styczniem poprawiają się warunki po
rannej widzialności Plutona, którego na dwie godziny przed 
wschodem Słońca można odnaleźć na wysokości już po
nad 20° nad horyzontem.

W lutym w pobliżu opozycji znajdują się planetoidy:
(3) Juno, (jasność 8,3m). 10 II: 9h25,2m,+4°06’; 20 II: 

9h17,0m,+5°50’.
(4) Vesta, (jasność 7,8m). 10 II: 3h54,2m,+17°11’; 20 II: 

4h01,7m,+18°02’.

M eteory
W dniach od 15 lutego do 10 marca prom ieniują ó Le

onidy. Maksimum aktywności tego mało aktywnego roju 
przypada 24 lutego. Radiant meteorów leży w gwiazdo
zbiorze Lwa i ma współrzędne a = 7h00m, d  =  +16°. Warun
ki obserwacji w tym roku są złe w związku z Księżycem 
przed pełnią.

*  *  *

3d02h10m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

4d Gwiazda zmienna długookresowa R Crv (miryda) osiąga mak
simum jasności (7,5m).

5d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
6d17h30m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m).
7d01h Złączenie Plutona z Księżycem w odl.9°.
7d15h Złączenie Wenus z Uranem w odl.1°.
8d Gwiazda zmienna długookresowa U Her (miryda) osiąga mak

simum jasności (7,5m).
8d09h53m Merkury nieruchomy w rektascensji.
9d09h30m Merkury nieruchomy w rektascensji.
10d05h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 5°.
11d01h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl.4°.
12d08h Złączenie Urana z Księżycem w odl.4°.
12d21h Złączenie Wenus z Księżycem w odl.3°.
13d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej. 
13d19h45m Gwiazda zmienna ó  Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
15d06h Uran w koniunkcji ze Słońcem.
16d Gwiazda zmienna długookresowa W Mon (miryda) osiąga 

maksimum jasności (7,0m).
16d20h10m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol ( f i Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m. 
16d21h07m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m).
17d00h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 5°.
18d20h14m Słońce wstępuje w znak Ryb, jego długość ekliptyczna 

wynosi wówczas 330°.
19d04h32m Gwiazda zmienna d  Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
19a21h01m Gwiazda zmienna r j Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
20d Gwiazda zmienna długookresowa T Hya (miryda) osiąga 

maksimum jasności (7,8m).
21d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
21d00h Złączenie Saturna z Księżycem w odl.0,2°.
21d16h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 

w odległości 27°.
23d02h Zakrycie planety Jowisz (-2,5m) przez wschodzący Księ

życ, widoczne w całej Polsce (Olsztyn 2h41m — Wrocław 
2h46m).

2 3 a2 i h złączenie Jowisza z Księżycem w odl.1°.

Rys. 8. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego 
<5 Leonidów (DLE) w okresie od 15 lutego do 15 marca.
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24d15h Złączenie Merkurego z Neptunem w  odl. 0,5°.
27d00h44m Gwiazda zm ienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum jasności (3,6m). 
27d01h15m Gwiazda zm ienna tj Aqi (cefeida) osiąga m aksimum jasności (3,5m).

UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie uniwer
salnym UT (Greenwich).

Aby otrzymać datę w obowiązującym w styczniu i lutym w Polsce 
„czasie zimowym”, należy dodać 1 godzinę.

Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla geocentrycz- 
nych złączeń w rektascensji. W przypadku wzajemnych złączeń pla
net podano momenty ich największego zbliżenia. Podane są wszyst
kie złączenia, nie tylko widoczne w Polsce.

Opracował T. Ściężor

Ogłoszenie
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mi
łośników Astronomii informuje, że od dnia 
1 października 2001 w sprzedaży znajduje 
się „Kalendarz Astronomiczny na rok 2002”. 
Cena jednego egzemplarza wynosi 16 zł 
+3 zł koszty przesyłki. Wpłat prosimy doko
nywać przekazem pocztowym na adres: 

Zarząd Główny PTMA, ul. Św. Tomasza 
30/8, 31-027 Kraków, z adnotacją, czego do
tyczy wpłata.

Rys. 11. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w lutym 2002 (I —  lo, II —  Europa, III —  Ganimedes, IV — 
Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie 
satelity w  cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego 
pasa (tarczy planety), wschód na lewo.

Rys. 12. Konfiguracja pięciu na jjaśnie jszych księżyców 
Saturna w  lutym 2002 (III —  Tethys, IV —  Dione, V  —  Rhea, 
VI —  Tytan, VIII —  lapetus). Zachód na lewo od środkowe
go pasa (tarczy planety), wschód na prawo.
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Zamiast krzyżówki

W „Uranii-PA” nr4/2001 zamie
ściliśm y zam iast krzyżów ki 

konkurs polegający na podaniu nazw 
(oznaczeń) obiektów mgławicowych 
ukazanych na zdjęciu fragmentu noc
nego nieba. Tymi obiektam i były: 
1) M il  (g rom ada o tw arta  D zika 
Kaczka); 2) M16 (mgławica gazowa 
O rzeł); 3) M17 (mgławica gazowa 
Omega); 4) M24 (skupisko gwiazd); 
5) M23 (gromada otwarta); 6) M22 
(gromada kulista); 7) M20 (mgławica 
gazowa Trójlistna Koniczyna); 8) M8 
(mgławica gazowa Laguna).
Spośród nadesłanych prawidłowych 
rozwiązań wylosowaliśmy dwa, a ich 
autorów honorujemy nagrodami książ
kowym i. Są to panow ie: Bernard  
Gbur z Zabrza i Piotr Kezwoń z Ja
sienicy. Gratulujemy, nagrody prześle
my pocztą.

Sporo osób prosiło, aby na naszych 
łamach częściej gościły tego typu za
gadki. Jak widać, wzięliśmy to do ser
ca i tym razem prezentujemy podob
ne, ale trudniejsze zadanie.

Jarosław Brzózka, którego zdjęcia 
obiektów Messiera gościły już i gosz
czą w „Galerii Uranii”, przysłał nam 
więcej zdjęć obiektów  m gław ico
wych, wykonanych w maju br. Zada
niem dla naszych Czytelników jest 
rozpoznanie, jakie to obiekty. W od
powiedzi należy podać ich numer ka
talogowy NGC.

Na rozwiązania czekamy do końca 
grudnia br. Uwaga: osoby, które nie 
są prenumeratorami „Uranii-PA”, aby 
wziąć udział w losowaniu nagrody, 
muszą dołączyć kupon konkursowy. 
Prenumeratorzy mogą przesyłać roz
wiązania pocztą elektroniczną.

NGC????

Ciekawe strony internetowe...

Pewnie niektórzy z Czytelników „Uranii-Postępów 
Astronomii” pamiętają zdjęcia jądra komety Halleya, 
otrzymane z pomocą sondy GIOTTO w roku 1986. Hi
storia powtórzyła się po 15 latach, choć nie było już 
o niej tak głośno. 22 września bieżącego roku sonda 
Deep Space 1 przeleciała w pobliżu komety Borrel- 
ly ’ego. Zbliżyła się na odległość 2200 km do jądra ko
mety, uzyskując zdjęcia, na których można rozróżnić 
szczegóły o rozmiarach 45 metrów. Samo jądro ko
mety jest (podobnie jak  w przypadku komety Halleya) 
wydłużone —  w tym przypadku najdłuższy wymiar to 
około 8 km. Piękne czarno-białe zdjęcia można obej
rzeć na stronie Deep Space 1 —  jej adres to: http:// 
nm p.jpl.nasa.gov/dsl/.



Powoli dobiegający końca rok 2001 zapewne zapisze się 
w pamięci obserwatorów aktywności Słonecznej spory
mi plamami,widocznymi na jego powierzchni (nawet nie-* 
uzbrojonym okiem^ i zorzami polarnymi widocznymi 
wielokrotnie^/ naszym kraju^onjższe zdjęcie zaplamio- 
nego S łońca w y k o n a ł 2 ^ n ^ c a  A^tur P ila rczyk  
z Gorzjpwa Wlkp. (teleękop ĴJO'/IOOO z ogniskową wy
dłużoną do 2 m, filtr MYLAR, eksp^l/50^ s, film ISO 200)

%  • »  • t
Odjęcia widocznej w tym roku komety C/2001 A2 LINEAR ‘

Robert Bodzoń, Piotr Keźwcfń i Andtzej Binftiewicz.

Planety w tym roku jakby pozowały flo zdjęć^Poniżej zWj£ 
ćia wykonane przez Andrzpja girlkiewicza; koniunkcja We
nus i Jowisza z 6 Sierpnia (kilkunastosekundowa eksp. 
na filmie Fuji 800, ob. sfendardowy^ oraz bliskie ustawia
nie Księż^fca, Wetius, Jowisza^ Saturna z 15 sierpnia.

^godnie z obietnicą z pOprzed- 
niego zeszytu „Uranii” prezen
tujemy następne zdjęcia obiek
tów mgławicowych autorstwa 
Jarosława Brzózki z Kromnowa 
(k. Jeleniej Góry), wykonanych 
w maju br. (teleskop Cassegra- 
ina-Schmidta o średnicy 203 mm 
i światłosjje 1/10, prowadzenie 
elektryczne z korekcją ręczną, 
film Fuji Super G 800, ekspozy- 
cjełok. 30 min.)- Tym raSem są 
to galaktyki spjralne: M106 
w Psach Gończych i M108 
w Wielkiej Niedźwiedzicy.
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Kwintet 
Stefana

Grupa oddziałujących ze sobą galaktyk HCG 92, zwana popularnie Kwintetem Stefana, trafiła „pod lupę” teleskopu 
kosmicznego. Prowadzący badania astronomowie zidentyfikowali liczne obszary powstawania gwiazd, uformowane 
w wyniku co najmniej dwóch kolizji. To Mika karłowatych galaktyk i przeszło 100 gromad, zawierających niekiedy 
miliony gwiazd. Choć od ostatniego zderzenia upłynęło 20 min lat, niektóre z gromad powstały zaledwie 2 min lat 
temu. To dowód na to, że proces powstawania gwiazd obejmuje „lawinowo” kolejne obszary —  śmierć masywnych 
słońc powołuje do istnienia ich nowe pokolenia.

Zdjęcie uzyskano kamerą WFPC2 z filtrami B, V, I w gruaniu 1998 i czerwcu 1999 r. —  łączny czas ekspozycji w y
niósł przeszło 6 godzin. Obiekt znajduje się w konstelacji Pegaza, w odległości 270 min l.św.; skala zdjęcia (3,6 minu
ty łuku) to prawie 300 tys. l.św.

Fot. NASA, J. English (U. Manitoba), S. HunstJerger (PSU), Z. Levay (STScl), S. Gallagher i J. Charlton (PSU).


