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Przezroczysty Koński Łeb?
Górne zdjęcie zostało uzyskane w  grudniu.1994 r. 
teleskopem 90 cm w obserwatorium naJ£itt Peak 
w "Arizonie przez złożenie kilku obrazów CCD. 
Całkpwity cgas ekspozycji: 10 min dla obrazów

- czerwonych R,'15 min dla obrazów w  barwie zie
lonej V.i 22 min"w barwie niebieskiej B . P.ółnoc"

^ N )je s * t  po lewej stronfe Obrazu,.a wschód (E )na  
dole. MgtóWifei jest otl legła od nas o przeszło 

#1500 lat światła. Małe, czerwofle' plamkTjU pod
staw, końskiej głowy s ą  prawdopodoBnie scho- 

.  -wanyrnj w  kokonie pyłu-protogwiazdam i* .
Na d taJe inoząika o brazó w  tćgd» reg ionu  

w  ppdĆ2ei’̂ ® fr i. Zdjęcie zostało"uzysJ<ańe przy 
-_gomo"cy teleskopu kosm icznego JSO (Jo/rared 

Space Observatory) w  1998 r? w długościach  
,  fal 7 i '15 ruikrorpetrów. Tjj.kolc^ry są fałszywe,
-  ale pokazują głównie świecenie pyłów, w tej, 

zwykle „ciem nejv^n^fawicy. Jasny, duży obiekt
'tro ch ę na Ipwo ."bd "środka obrazu to mgławica 
»  NGC f0(23, stanowiąca rówmież dużą.koncentra- 

cję międzygwiazdov^(Bh'pyłpwT gazu oraz nowo 
‘ narodzonych gwiazd. - *
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Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Prawdziwy Władca Pierścieni, Saturn, wita Was na okładce. Dalej, na 

kolorowych stronach, orgią barw przedstawiają się mgławice Koński Łeb i Orzeł.
A w Galerii Uranii, w obrazach uzyskanych przez naszych Czytelników, króluje 
niespodziewany wędrowiec wiosennego nieba, kometa Ikeya-Zhang.

Otwieramy ten zeszyt artykułem profesora Brian ’a Wybourne ’a
0 postępującej unifikacji fizyki i astronomii. Jest to pisana (po polsku) wersja 
Jego wykładu na Sesji Jubileuszowej,, Uranii” w dniu 18 lutego 2002 r. Do Sesji 
nawiązujemy też wypowiedziami je j  uczestników w dyskusji panelowej na temat 
„ Współczesne problemy popularyzacji astronomii”. Jestem przekonany, że są to ważne i pouczające 
treści, które należało udostępnić nie tylko uczestnikom Sesji, ale całej naszej społeczności 
astronomicznej. Zaraz po naszym Jubileuszu gruchnęła wiadomość o tym, że polscy astronomowie 
nową „polską ” metodą odkryli 46 planet wokół gwiazd. Oczywiście gratulujemy tego sukcesu 
Kolegom Odhywcom. A o tym, co odkryli i jaką metodą badawczą się posłużyli, piszemy na s. 118, 
cytując wypowiedzi samych autorów odbycia  i innych kolegów astronomów, zaczerpnięte z nowego 
internetowego „serwisu edukacyjnego” Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Stamtąd też 
otrzymaliśmy inne najnowsze wiadomości astronomiczne.

W końcu ubiegłego roku środki masowego przekazu podały wiadomość o odkryciu w naszej 
Galaktyce miniaturowego kwazara i związanej z nim czarnej dziury. W istocie, znany z obserwacji 
satelitarnych obiekt GRS 1915+105, oddalony od nas o 40 tys. lat światła, został przebadany 
spektroskopowo na Ziemi przy pomocy 8,2 m teleskopu ANTU Obserwatorium ESO na Mt Paranal 
w Chile i zidentyfikowany jako mikrokwazar. Agnieszka Janiuk z CAMK w Warszawie, przygotowująca 
swą rozprawę doktorską na temat fizyki tego rodzaju obiektów, bardzo kompetentnie przedstawia nam 
ich naturę fizyczną. Gorąco polecam Państwu tę lekturę.

Galileo Galilei, kierując swój nowo zbudowany teleskop na niebo, odkiył, że Jowisz otoczony je st 
krążącymi wokół niego ciałami. Stanowiło to dla niego odkrycie jakby Układu Planetarnego 
w mniejszej skali i potwierdzenie kopernikowskiej koncepcji heliocentrycznej. Ten jowiszowy „ układ 
planetarny”, taki jakim go znamy dzisiaj, przedstawia na łamach niniejszego zeszytu T. Zbigniew 
Dworak z Krakowa.

Podróże człowieka na Marsa są przedmiotem licznych słuchowisk, widowisk i opowieści. Czy 
rzeczywiście je st to bliska perspektywa ludzkości? Przekonacie się Państwo o tym, czytając artykuł 
Andrzej Marksa „Kiedy na Marsa? ”

Zegary słoneczne są bardzo ciekawymi instrumentami astronomicznymi. Obok, niegdyś przede 
wszystkim znaczeń praktycznych, mają ciągle znaczenie jako ciekawe elementy plastyczno-artystyczne. 
W Jędrzejowie rodzina Przypkowskich przez wiele dziesięcioleci kolekcjonowała różne tego typu 
zegary i w ich domu rodzinnym je st znane Muzeum Zegarów Słonecznych. Istotę zegara słonecznego
1 różne jego form y przybliża nam Maria Pańków. Autorka przedstawia też propozycje wykorzystania 
gnomonu (wskazówki zegara słonecznego) do poznania różnych „tajemnic” astronomii. Dlatego 
artykuł ten umieściliśmy w dziale „Astronomia w szkole ”. W „Elementarzu Uranii ”  Krzysztof 
Rochowicz omawia tajniki gwiazd typu widmowego M.

Arkadiusz Olech zachęca wszystkich Państwa do obserwacji meteorów w nadchodzące ciepłe noce. 
Dokonuje przeglądu letnich rojów meteorów i warunków ich obserwacji w roku 2002. Wiesław 
Skórzyński radzi, jak i wybrać aparat fotograficzny, abyśmy mieli z niego najwięcej pożytku dla 
poznawania nieba. A Tomasz Ściężor w „Kalendarzu Astronomicznym 2002 ” szczegółowo opisuje 
wygląd i czekające na nas zjawiska na letnim niebie.

Życzę Państwu wielu pogodnych letnich nocy i dni, przyjemnej lektury i dobrych kontaktów 
z niebem.

Toruń, w kwietniu 2002 r.
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czytelnicy piszą... E l (53
Ostatnio otrzymaliśmy kilka 
listów od Pana mgra inż. Ste
fana Heise z Bydgoszczy. 
Wszystkie są bardzo wnikliwe 
i dociekliwe. Dziękujemy za nie 
serdecznie. Na niektóre proble
my (np. wyprowadzenie wzo
rów użytych w artykule o falach 
grawitacyjnych, z całkami i róż
niczkami) odpowiadaliśmy 
bezpośrednio Autorowi, na 
inne będziemy odpowiadać na 
tych stronach, aby poprawić 
nasze przeoczenia lub błędy.

Szanowna Redakcjo!
W nr 1/2002 „ Uranii-PA" s. 9 

piszecie, że energia wybuchu 
meteorytu tunguskiego przy 
średnicy obiektu ok. 50 m (v = 
15 km/s, p = 3000 kg/m3) oce
niana je s t na kilkadziesiąt 
megaton (?)

Wg artykułu zamieszczone
go w „Uranii" nr 6/1995 s. 169 
energia kinetyczna ciał o śred
nicy 50 m nie przekracza 1016 J, 
tj. ok. 2 Mt, a energia kinetycz
na meteorytu tunguskiego 
(s. 170) tyle właśnie wynosiła. 
Natomiast podczas wybuchu, 
który nastąpił nad powierzchnią 
Ziemi, uwolniła się energia ok. 
15Mt(s. 170).

Czy badania przeprowa
dzone w ostatnich latach uza
sadniają owe kilkadziesiąt 
megaton?

Na s. 17. piszecie, że meteo
roid, który uderzył w krater Ries 
(a raczej go wytworzył), wyzwolił 
7^1020 J. Przyjmując dane wg 
artykułu: wagę (raczej chyba 
masę) m = 2*1012 kg i prędkość 
15 km/s uzyskuje się: Ek = 
1/2 x (2x1012) x (1,5*104)2 =

Kupię
Sprzedam
Zamienię
Nawiążę kontakt...

Sprzedam teleskop Uni
wersał nr 8, szukacz komet, 
montaż paralaktyczny, 150 
mm/900 mm, maks. po
większenie 500x, dodatko
wo okular szerokokątny 
i  ekran do obserwacji Słoń
ca. Cena 990 zł. Kontakt 
Paweł Rumanowski, 84-230 
Rumia, ul. Torowa 1/22. Tel. 
0-604-852-905

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

2,25*1020 J, a więc trzykrotnie 
mniej.

Red.: Ma Pan rację. Nic nowe
go się nie zdarzyło, co podnios
łoby masę meteorytu tungu
skiego do dziesiątków mega
ton. W zapale twórczym Autor 
przeholował, przepraszamy. 
Energia paru megaton to też 
całkiem pokaźna porcja ener
gii! W artykule dr Jadwigi Białej 
też nastąpiła zwykła pomyłka. 
Przy przepisywaniu z 2 zrobiła 
się 7, za co Autorka przeprasza.

Szanowna Redakcjo,
Drugą moją równie wielką 

pasją co astronomia jest muzy
ka klasyczna. D latego też 
chciałem spytać, czy i jakie  
obiekty na niebie (prosiłbym
0 jakiś spis, wykaz) mają nazwy 
polskich kompozytorów, artys
tów i w ogóle Polaków.

W astronomii, na niebie od
krywa się ciągle nowe obiekty 
(np. planetoidy), a mnóstwo 
z nich nie ma nazwy czyjegoś 
nazwiska lub imienia, lecz tyl
ko oznaczenia literowo-cyfro- 
we. Nawet na Księżycu wiele 
kraterów jest bez nazwy (?). Jak 
zatem (gdzie? — czy można 
adres?) odbywa się ten proces 
nazywania obiektów i czy była
by możliwość, żeby jedną małą 
gwiazdkę (tyle ich jest o tak 
małych jasnościach, np. 75™ -  

-  20m) lub mały krater na Księ
życu nazwać moim nazwis
kiem?

Z całym poważaniem
Paweł Drożdżal 

Brzeźnio k. Sieradza

Red.: Nazwy nowym obiektom
1 niektórym elementom topo
graficznym na powierzchni ciał 
naszego Układu Słonecznego 
nadaje Międzynarodowa Unia 
Astronomiczna. Istnieją w tym 
celu utworzone specjalne orga
ny MU A i regulaminy. Nie moż
na tylko „chcieć", aby jakiś  
obiekt lub element powierzch
ni został nazwany czyimś na
zwiskiem. Nosiciel tego nazwi
ska musi „coś” zrobić, „czegoś" 
dokonać, „czymś" się zasłużyć 
dla nauki, dla jakichś dziedzin 
działalności człowieka, słowem 
w ogólności dla społeczeństwa 
i te zasługi muszą być po
wszechnie uznane. Szczegóły 
zasad i wykazy nazw można 
znaleźć na stronach interneto
wych m.in. pod adresem: http:// 
wwwflag. wr. usgs. gov/USGS- 
Flag/Space/nomen/nomen. html

Tu może być reklama Twojej Firmy!
Nasz cennik jest następujący:
cała strona kolorowa: 1000,00 zł
cała strona czarno-biała: 400,00 zł
Przy mniejszych formatach dla stron czarno-białych:
1/2 s.: 300,00 zł
1/4 s.: 200,00 zł
1/8 s.: 100,00 zł —  ten rozmiar traktujemy jako 
najmniejszy „moduł”. Podobnie jest ze stroną kolo
rową.
Istnieje możliwość negocjowania warunków.

Zapraszamy na nasze łamy!

WAKACYJNY OBÓZ OBSERWATORÓW METEORÓW
Pracownia Komet i Meteorów 
(PKiM) istnieje już od 15 lat. 
Zrzesza miłośników astronomii 
z całej Polski, których główną 
domeną są obserwacje meteo
rów i komet. Zarząd PKiM już 
od lat organizuje dla swych 
współpracowników seminaria 
naukowe oraz obserwacyjne 
obozy szkoleniowe. Nie inaczej 
było w roku ubiegłym. Obóz tra
dycyjnie miał miejsce w Stacji 
Obserwacyjnej Uniwersytetu 
Warszawskiego w Ostrowiku.

W dniach 12-29 lipca 2001 r., 
w Ostrowiku gościło 19 miło
śników astronomii z całej Pol
ski. Celem obozu były przede 
wszystkim obserwacje lipco
wych rojów meteorów, czyli 
a-Capricornid, Aquaryd, wcze
snych Perseid, a-Cygnid i Del- 
finid, przy użyciu dwóch tech
nik tzn. obserwacji wizualnych 
i teleskopowych. Oprócz mete
orów, uczestnicy obozu mieli 
świetną okazję, aby obserwo
wać kometę C/2001 A2, która 
w tym okresie była jeszcze na 
tyle jasna, iż można ją  było do
strzec gołym okiem. Do dyspo
zycji obserwatorów był także 
25 cm refraktor o doskonałej 
optyce. Dzięki niemu można 
było podziwiać wiele pięknych 
obiektów z katalogu Messiera, 
a także szczegóły w morfologii 
chmur planet (np. czerwoną 
plamę na Jowiszu), przerwę 
Cassiniego w pierścieniach 
Saturna oraz jego najjaśniejsze 
księżyce. Ponadto prowadzone 
były codziennie obserwacje 
plam słonecznych i na tej pod
stawie wyznaczane dzienne 
liczby Wolfa.

W czasie całego obozu do 
dyspozycji były dwa kompute
ry klasy PC. Z ich pomocą two
rzona była elektroniczna baza

danych wszystkich, naszkico
wanych przez współpracowni
ków PKiM, meteorów, zawiera
jąca ich pozycję na niebie, 
prędkość, jasność i inne nie
zbędne do późniejszej analizy 
dane.

Obozy PKiM słyną również 
z tego, że obok pracy nauko
wej (obserwacje astronomicz
ne i ich wstępna obróbka) 
uczestnicy również czynnie 
uprawiają gry zespołowe. Na 
terenie obserwatorium jest bo
wiem tyle miejsca, iż można 
zorganizować dwa boiska; jed
no do piłki nożnej, drugie do 
siatkówki, a także jeden kosz 
do gry w koszykówkę.

Warte podkreślenia jest to, 
iż obóz był doskonałą okazją, 
aby dopracować swój warsztat 
obserwacyjny przy boku bar
dziej doświadczonych obser
watorów, podzielić się własną 
wiedzą z innymi czy też nawią
zać nowe przyjaźnie z ludźmi
0 podobnych zainteresowa
niach. Malownicza okolica ob
serwatorium w Ostrowiku, do
skonałe warunki kwaterunko
we, ciemne niebo, możliwość 
korzystania z 25 cm refraktora, 
a nade wszystko sympatyczna
1 wesoła atmosfera, to niewąt
pliwe atuty obozów PKiM. Go
rąco zatem zapraszam wszyst
kich do wzięcia udziału w naj
bliższym obozie PKiM, który 
odbędzie się w dniach 1-18 
sierpnia 2002 w Ostrowiku. 
Głównym celem obozu będzie 
obserwacja Perseid — najak
tywniejszego wakacyjnego roju 
meteorów. Zgłoszenia proszę 
przesyłać na adres: Mariusz Wi
śniewski, ul. Afrykańska 10/8, 
03-966 Warszawa, do końca 
czerwca br.

Marcin Gajos
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100 Unifikacja fizyki i astronomii
B. G. Wyboume
Fizyka i astronomia, kiedyś traktowane jako  dwie oddzielne dziedziny nauki, nie mogą 
być obecnie rozdzielane. Bardzo duże i bardzo male okazują się być sobie bliskie. Poni
żej szkicuję, w ja k i sposób rozwój nowoczesnej nauki i technologii tworzy nowe możli
wości i dokonuje rewolucji w  naukach fizycznych.

104 Mikrokwazary
Agnieszka Janiuk
Mikrokwazary są to ja k  gdyby kwazary w miniaturze  —  i stąd ich nazwa. O tych wła
śnie kwazarowych „krasnoludkach", a także o nadświetlnych dżetach, dyskach akre- 
cyjnych i oscylacjach kwaziperiodycznych  —  opowiada niniejszy artykuł

110 Układ planetarny w miniaturze (cz. 1)
T. Zbigniew Dworak
Układ Jowisza to jakby  Układ Słoneczny w miniaturze. Tę największą i najmasyw- 
niejszą planetę naszej rodziny planet obiegają cztery miniplanety-księżyce galileuszo- 
we, własny pas „planetoid"-minisatelitów i pierścień materii pyłowej. Sam Jowisz wy- 
promieniowuje 2,5 razy więcej energii niż otrzymuje ze Słońca, czyli zachowuje się tak 
ja k  nibygwiazda. O tym ciekawym układzie opowiada niniejszy artykuł.

115 Kiedy na Marsa?
Andrzej Marks
Czy rzeczywiście planowana je s t wyprawa załogowa na Marsa? Jakie problemy należy 
rozwiązać, aby człowiek mógł bezpiecznie wybrać się na Marsa i z  niego powrócić? 
Kiedy polecimy? Oto pytania, na które odpowiada Autor tego artykułu.

w kolorze: (wkł. IV, okł. III)

118 w skrócie: Polscy astronomowie wykryli w naszej Galaktyce 46 
obiektów, które mogą być planetami (118); Kosmiczne tango bliź
niaczych kwazarów (119); Wszechświat ekspanduje coraz szybciej: 
nowy dowód (120) 

120 w kraju: Współczesne problemy popularyzacji astronomii; Acta Astro- 
nomica wśród najlepszych na świecie (127)

128 galeria Mgławic Messiera: Co obserwować w wakacje? 
131 poradnik obserwatora: Wybieramy aparat fotograficzny
132 astronomia w szkole: Zegar słoneczny jako przyrząd dydaktyczny 
137 elementarz Uranii: Typ widmowy M — od karłów do nadolbrzymów 
139 kalendarz astronomiczny 2002: lipiec -  sierpień

144 relaks z Uranią: krzyżówka z kometą 

144 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE

Galileusz, który jako pierszy użył teleskopu do badań Układu Słonecznego, był prawdopo
dobnie pierwszym człowiekiem zdumionym widokiem pierścieni Saturna. Po prawie 400 
latach wspaniałe pierścienie wciąż stanowią jeden z najbardziej intrygujących obrazów 
astronomicznych. Nieporównywalnie jasny w stosunku do pierścieni innych gazowych ol
brzymów, system pierścieni Saturna rozciąga się na szerokość 250000 km, lecz jego gru
bość wynosi zaledwie kilkadziesiąt metrów. Współcześni astronomowie przypuszczają, że 
pierścienie te liczą sobie zaledwie sto milionów lat. Zbudowane są najprawdopodobniej 
z bryłek zabrudzonego lodu. Nagromadzenie pyłu i dynamiczne oddziaływanie z księżyca
mi Saturna może spowodować, iż pierścienie będą ciemniały i opadały w stronę gazowego 
olbrzyma, tracąc swój blask w przeciągu następnych kilkuset milionów lat.

Prezentowane na okładce zdjęcia pokazują, jak zmienia się wygląd pierścieni Saturna 
z powodu nachylenia jego osi względem płaszczyzny orbity wokół Słońca. Teleskop kos
miczny Hubble'a wykonywał te zdjęcia co rok, począwszy od roku 1996.

Fot. R. G. French (Wellesley College) i in., Hubble Heritage Team (AURA/STScI/NASA)
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1 -  Unifikacja
fizyki
i astronomii

The universe is infinite in all direc
tions, not only above us in the lar
ge but also below us in the small1 
Emil Wiechert (1886)

Fizyka i astronomia, kiedyś 
traktowane jako dwie 
oddzielne dziedziny nauki, 
nie mogą być obecnie 
rozdzielane. Bardzo duże 
i bardzo male okazują się 
być sobie bliskie. Poniżej 
szkicuję, w jaki sposób 
rozwój nowoczesnej nauki 
i technologii tworzy nowe 
możliwości i dokonuje 
rewolucji w naukach 
fizycznych.

1 W szechświat jest nieskończony we 
wszystkich kierunkach, nie tylko nad 
nami w kierunku dużych, ale także pod 
nami w kierunku małych.

1. Wstęp
Byłem zafascynowany, kiedy zobaczy
łem, że pierwszy artykuł w pierwszym 
wydaniu „Uranii” z 1922 r. został po
święcony reflektorom budowanym 
przez amatorów, a w drugim opisano 
zastosowanie interferometru Alberta 
Michelsona do badań gwiazd. Pierw
szy artykuł przypomniał mi moją 
własną konstrukcję 15-centymetrowe- 
go reflektora, kiedy miałem 14 lat 
i mieszkałem na mojej rodzinnej far
mie w Nowej Zelandii. Nie mając na
uczyciela fizyki, musiałem nauczyć się 
sam niezbędnej optyki. Sam pokony
wałem aberrację sferyczną poprzez 
sparabolizowanie lustra. Szukając do
brego ogniska, wykonałem niesamo
wity test noża Foucaulta. Później, stu
diując na uniwersytecie, zapoznałem 
się z interferometrem Michelsona i za
fascynowały mnie osiągnięcia tego 
uczonego.

Dzisiaj chciałbym powiedzieć coś
0 współzależności pomiędzy fizyką 
a astronomią. Dawniej te dwie dys
cypliny pojawiały się niezależnie, na
tomiast dzisiaj wydaje się niemożli
wością je  rozdzielać. Na początek 
chciałbym zrobić kilka historycznych 
dygresji dotyczących rozwoju telesko
pów i ich zastosowań. Następnie przej
dę do głównych tematów — rozpatrze
nia istotnego wpływu teorii kwantowej
1 teorii względności na rozwój nowych 
technologii, teorii, które przyniosły 
prawdziwą rewolucję. Dzięki temu po
łączymy ze sobą bardzo małe obiekty

fizyki cząstek i olbrzymie obiekty kos
mologiczne. Powiemy o teleskopach, 
które możemy potraktować jako urzą
dzenia do zerkania bardzo daleko 
wstecz w czasie, jak i o akcelaratorach 
cząstek jako urządzeniach do patrze
nia jeszcze bardziej wstecz w czasie. 
Doprowadzi nas to do stwierdzenia, że 
fizyka i astronomia są obecnie jedną 
dziedziną.

2. Od soczewek do teleskopów
Na początku rozwoju obserwacji nie
ba jedynym „narzędziem”, jakim czło
wiek się posługiwał, było oczywiście 
oko ludzkie. 8 grudnia 1128 r. brat 
John z Worcester naszkicował plamy 
słoneczne. Być może niektórzy z Was 
zauważyli duże plamy słoneczne, któ
re ostatnio były łatwo widoczne wczes
nym rankiem. Soczewki otrzymały 
swoją nazwę dzięki podobieństwu do 
soczewicy, podstawowego składnika 
wielu zup. Seneka napisał w pierw
szym wieku: Litery, pomimo że są 
małe i niewyraźne, gdy popatrzymy na 
nie przez kule szklą wypełnione wodą, 
stają się większe i wyraźniejsze. A.D. 
Bacon w 1267 r. mógł już napisać: Je
żeli litery w książce lub inny niewielki 
obiekt będziemy oglądać poprzez wy
cinek sfery lub kryształu, którego 
płaszczyzna leży na obiektach, to stają 
się one większe i wyraźniejsze. W ten 
sposób narodziło się szkło powiększa
jące. Chcąc uzyskiwać znaczące po
większenia, zaczęto składać ze sobą
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soczewki, co w 1595 r. umożliwiło Za
chariaszowi Jansenowi stworzenie 
mikroskopu.

Kiedy zaczęto łączyć ze sobą so
czewki i tworzyć z nich różnego ro
dzaju kombinacje, powstanie telesko
pu było nieuniknione. Urządzenia te 
pojawiły się we wczesnych latach 
XVII w. Tak więc 26 lipca 1609 r. Tho
mas Harriot rysował obrazy Księżyca 
widziane przez teleskop na krótko 
przed Galileuszem. Interesujące jest, 
że Harriot nie wyciągnął wniosku, iż 
cienie na obrazach Księżyca były rzu
cane przez góry. Galileusz natychmiast 
doszedł do takiego wniosku. Być może 
pozostawało to w związku z włoską 
sztuką, dla której pojęcie perspekty
wy było zawsze istotne.

William Lower użył teleskopu Har- 
riota, żeby obserwować Księżyc i 6 lu
tego 1610 r. pisał do Harriota w języ
ku angielskim tamtych czasów: 1 have 
observed the moone in all his chan
ges...In fu ll she appears like a tart that 
my cooke made me last weeke; here a 
vaine o f  brighte stuffe, and there o f  
darke, and so confusedlie all over. 
I must confess I can see none o f  this 
without my cylinder1 .

Tak zaczęła się obserwacyjna astro
nomia. Galileusz budował refraktory 
z ich chromatyczną aberracją. Newton 
udoskonalił je, pokonując chroma
tyczną aberrację tylko po to, żeby 
zmagać się z aberracją sferyczną, któ
ra została w końcu przezwyciężona 
dzięki konwersji ze sferycznych do pa
rabolicznych luster. Później problem 
aberracji chromatycznej został w peł
ni zrozumiany i teleskopy były pro
dukowane tak, że zawierały zarówno 
soczewki, jak i lustra.

3. Michelson
Albert Michelson urodził się w Strzel
nie w 1852 r. Jego rodzina wyemigro
wała do USA, gdy miał 2 lata. Jest wy
nalazcą interferometru, którego nazwa 
kojarzy się nam z zastosowaniem w je
go słynnym doświadczeniu Michelso- 
na-Morleya, stanowiącym klucz do 
eksperymentalnego potwierdzenia teo-

2 Zaobserwowałem Księżyc we wszystkich 
fazach. W pełni pojawia się on jako tort, któ
ry zrobiła mi moja gospodyni w ubiegłym 
tygodniu. Tu trochę jasnego, tam trochę 
ciemnego, a zatem mieszanina wszystkiego. 
Muszę się przyznać, że niczego nie mógł
bym zobaczyć bez mojej rury.

rii względności. Michelson rozpoczął 
doświadczeniem wykonywanym na 
stole. Z biegim czasu urosło ono do 
około I km2 eksperymentu w Clear
water. Wkrótce okazało się, że podob
nego interferometru można użyć do 
pomiarów średnic gwiazd. Odkrycie to 
doprowadziło do powstania interfero
metrii VLB (Very long Baseline) skła
dającego się z radioteleskopów cho
ciażby takich, jak w Toruniu i Bonn. 
Całkiem niedawno zbudowano także 
interferometr dla optycznych długości 
fali w ESO (European Southern Ob
servatory) w Chile.

W 1894 r. w dedykacji dla Fizycz
nego Laboratorium Ryerson Uniwer
sytetu Chicagowskiego Michelson 
napisał: Wszystkie ważniejsze funda
mentalne prawa i fakty nauk fizycz
nych zostały ju ż  odkryte i są tak sil
nie ugruntowane, że możliwość, iż 
kiedykolwiek będą one przebudowa
ne dzięki nowym odkryciom, jes t bar
dzo odległa. Nasze przyszłe odkrycia 
muszą być odnajdywane na szóstym 
miejscu po przecinku.

Michelson był wizjonerem, który 
rozumiał wagę rosnącej dokładności 
pomiarów fizycznych i rozumiał, jak 
ważne jest skalowanie takich urządzeń 
jak interferometr.

4. Teoria kwantowa, teoria 
względności i nowe 
technologie
Wiek XVII i XVIII to rozwój mecha
niki klasycznej, a wiek XIX to rozwój 
elektromagnetyzmu. Łączyło się to 
z ogromnym postępem technologicz
nym. Sądzę jednak, że te odkrycia nie 
są tak ważne jak  sform ułow anie 
w XX w. teorii kwantów i teorii 
względności. Rozważmy kilka przy
kładów.

Mikroskop elekronowy
Zdolność rozdzielcza mikroskopu 
optycznego jest ograniczona z powo
du używania w nim fal świetlnych. Aby 
rozróżnić mniejsze obiekty, potrzebne 
było całkowicie nowe podejście. Istot
na dla nowych rozwiązań była sugestia 
de Broglie’a, że cząstki takie jak elek
trony związane są ze znacznie krótszy
mi falami. Doprowadziło to również do 
rozwoju soczewek elektromagnetycz
nych potrzebnych do ogniskowania na
ładowanych cząstek.
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Antymateria
Połączenie teorii kwantowej i teorii 
względności w relatywistycznym rów
naniu Diraca dla elektronu doprowadzi
ło do odkrycia materii i antymaterii 
składających się z różniących się od 
siebie cząstek, takich jak na przykład 
elektron i jego antycząstka, pozytron. 
Doprowadziło to do kosmologicznego 
pytania: Dlaczego Wszechświat jest zło
żony z materii i nie zawiera znacznych 
ilości antymaterii? Jakie jest źródło tej 
asymetrii? Warto pamiętać, że każdy 
z nas produkuje w swoim ciele małe 
ilości antymaterii w postaci pozytro
nów powstających w rozpadzie pro
mieniotwórczym jąder K40. W ten spo
sób, każdy z nas stanowi radioaktywne 
źródło ~500 becquereli.

Neutrina
Świadomość istnienia neutrina zosta
ła zapoczątkowana jako wątpliwa hi
poteza. Późniejsza detekcja tej cząst
ki otworzyła nowy rozdział w fizyce 
cząstek elementarnych oraz w astro
nomii. Również ten rozdział wymaga

Rycina przedstawiająca obraz Księ
życa widziany przez teleskop Harrio
ta (1610 r.)
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Spojrzenie w kierunku dużych i w kierunku małych: schemat interferometru optycznego używanego w ESO. Nowy detektor 
neutrin — SuperKamiokande

zastosowania zarówno teorii kwanto
wej, jak i teorii względności.

Akceleratory cząstek
Już we w czesnych  la tach  XX w. 
uświadomiono sobie, że aby wniknąć 
głębiej w strukturę materii, powinno 
się bombardować ją  cząstkami o wy
sokich energiach. Zostało to zapo
czątkow ane przez bom bardow anie 
złota cząstkami alfa przez Ruthefor- 
da i doprowadziło do odkrycia jąder 
atomowych. Aby penetrować dalej 
i g łębiej jąd ro , należało  stw orzyć 
urządzenia, które mogłyby przyspie
szać cząstki takie jak  elektrony i pro
tony do bardzo w ysokich  energii 
w kontrolowany sposób. Rozwój od
powiednich urządzeń obserwujemy 
przez niemal cały XX w. Doprowa
dziło to do Gellmanowskiej „ośmio
krotnej drogi” i uświadom ienia, że 
protony i neutrony posiadają  sub- 
strukturę złożoną z trypletów kwar
ków i że cząstki te powiązane są ze 
sobą przez gluony. Kwarki i gluony 
nie występują w stanie swobodnym 
na zewnątrz jądra, a dowód na ich ist
nienie wynika z obserwacyjnych roz
ważań (podobnie zresztą jak  w przy
padku elektronu).

Detekcja fotonu
O bserw acy jna  astronom ia  u leg ła  
wielkim zmianom dzięki rozwojowi 
fotopow ielaczy, które um ożliw iły  
bezpośrednią detekcję fotonów. Jak 
się przekonam y dalej, zm ieniło to 
rów nież fizykę cząstek elem entar
nych.

Obrazy CCD
Wprowadzenie CCD (Charge Coupled 
Devices) zostało w głównej mierze za
początkowane poprzez zapotrzebowanie 
pochodzące od astronomów. Później 
urządzenia CCD zostały zaadoptowa
ne do wielu praktycznych zastosowań, 
takich jak kamery video. Obrazy CCD 
całkowicie zmieniły astronomię i po
łączyły teleskop z komputerem w jed
ność. Jest to kolejny przykład na to, iż 
często technologia, osiągając szczyty 
rozwoju w jednej dziedzinie, jak np. 
użycie filmu fotograficznego, zostaje 
następnie zastąpiona przez zupełnie 
inną, która nie jest ekstrapolacją po
przedniej.

Detektory promieniowania
Czerenkowa

Należy również wspomnieć o promie
niow aniu  C zerenkow a, k tóre je s t 
je szcze  jednym  produktem  teo rii 
kwantowej i teorii względności. Pro
mieniowanie to powstaje jako stożek 
światła, zwykle niebieskiego, i jest emi
towane, kiedy cząstka przechodzi przez 
ośrodek z prędkością większą niż świa
tło przechodzące przez ten sam ośro
dek. Często stożek promieniowania 
Czerenkowa jest jedynym obserwacyj
nym sygnałem związanym z cząstką 
przechodzącą przez ośrodek. Mierzo
ne charakterystyki promieniowania do
starczają informacji o samej cząstce.

5. Astronomia neutrin osiąga 
dojrzałość
Supernowa z 1987 r. była znaczącym 
wydarzeniem jako łatwo dostrzegalny

obiekt na półkuli południowej. Jej jas
ność przewyższała Duży i Mały Ob
łok Magellana. Zjawisko to oczywi
ście nie było widoczne z północnej 
półkuli, ponieważ fotony zostały za
słonięte przez Ziemię. Jednak zostało 
ono zarejestrowane w Japonii. Pewna 
liczba neutrin przeszła przez Ziemię 
i zw iązane z nimi prom ieniow anie 
Czerenkowa zaobserwował 50 cm fo- 
topowielacz detektora w Kamiokande. 
Detektor ten został pierwotnie skon
struowany w celu obserwacji rozpadu 
protonu. Jak często zdarza się w pra
cy naukowej, oryginalny cel ekspery
mentu nie doprowadził do odkrycia 
rozpadu protonu, ale urządzenie stało 
się głównym narzędziem do badań 
w fizyce neutrin. Urządzenie to teraz 
zostało ulepszone do SuperKamiokan
de. W taki sposób narodziła się całko
wicie nowa dziedzina astronomii —  
astronomia neutrin.

Antarktyka staje się głównym re
jonem  rozw oju astronom ii neutrin 
opartym na eksperymencie AMANDA 
(Antarctic Moun And Neutrino Array), 
który polega na wierceniu w lodzie 
(przy pomocy gorącej wody) otworów 
o głębokości 2000 metrów i umiesz
czaniu w nich fotopowielaczy celem 
zaobserw ow ania  p rom ien iow an ia  
Czerenkowa, produkowanego przez 
wysokoenergetyczne neutrina przeni
kające przez Ziem ię i oddziałujące 
z materią, co z kolei powoduje two
rzenie się mionów o wysokiej energii. 
Na głębokości 2000 metrów lód jest 
bardzo jednorodny i przezroczysty, 
dlatego można w nim obserwować wy-
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wołane przez neutrina promieniowa
nie Czerenkowa. Obserwowane zjawi
ska —  na razie nieliczne —  są mierzo
ne liczbą wydarzeń na rok. Dalszym 
postępem będzie konstrukcja detekto
ra zawierającego kilometr sześcienny 
lodu wypełnionego zestawem fotopo- 
wielaczy.

6. Kwarkowo-gluonowa 
plazma i początek czasu
Wspomnieliśmy wcześniej, że proto
ny i neutrony, które składają się na ją 
dra atomowe zwykłej materii, zbudo
wane są z kwarków i gluonów. Kwarki 
i gluony nie mogą istnieć poza proto
nem i neutronem. Co by się stało, gdy
byśmy silnie ścisnęli materięjądrową? 
Czy moglibyśmy osiągnąć sytuację, 
w której neutrony i protony zapadają 
się, aby wyprodukować całkowicie 
nową formę materii —  QGP (Quark - 
-G luon Plasm a). Jeżeli m ożna by 
stworzyć QGP, kwarki i gluony były
by swobodne w ramach plazmy. Taki 
stan materii mógł wyłącznie istnieć 
kilka milisekund po Wielkim Wybu
chu. Należałoby więc stworzyć wehi
ku ł, aby p rzen ie ść  się  w czasie . 
W pewnym sensie takie urządzenia są 
już teraz dostępne i produkują mate
rię, która mogła istnieć w tak odległej 
przeszłości. Są nim i akceleratory, 
w których zderzają się wiązki rozpę
dzonych do podświetlnych prędkości 
jonów. Pierwszy raz udało się to zro
bić w CERN-ie przy użyciu zjonizo- 
wanego ołowiu, a niedawno, używa
jąc jonów złota w RHIC (Relativistic 
Heavy Ion Collider) w Brookhaven. 
W RHIC dwa strumienie jonów złota

zderzają się ze sobą z relatywistyczną 
prędkością (99,95% prędkości świat
ła), produkując wysoko skompreso
w aną m aterię jądrow ą. W krótkim  
okresie protony i neutrony „topią się” 
i produkują QGP. Wytwarzane tempe
ratury i ciśnienia są większe niż te, 
które istnieją w najgorętszych gwiaz
dach. RHIC stwarza warunki, które, 
jak  sądzimy, istniały w kilku pierw
szych 10-milionowych sekundy po 
Wielkim Wybuchu.

7. Nowe teleskopy
Nasze największe teleskopy są w du
żej mierze również wehikułami cza
su, które sięgają bardzo odległej prze
szłości, chociaż nie tak odległej jak 
RHIC. Z pojawieniem się teleskopu 
Hubble'a (HST —  Hubble Space Te
lescope) wiele osób sądziło, że zaprze
stanie się badań astronomicznych pro
w adzonych z pow ierzchni Ziem i. 
Sytuacja jednak  uległa całkow itej 
zmianie dzięki rozwojowi technolo
gicznemu. Wykorzystując adaptywną 
optykę, wielosegmentowe lustra, lase
ry czy też VLBI w optycznych długo
ściach fali, uzyskano nowej jakości 
obrazy z teleskopów znajdujących się 
na Ziem i. Rozwój nowych technik 
można zaobserwować głównie w ESO, 
gdzie zespół czterech 8,2-metrowych 
teleskopów wytwarza obrazy porówny
walne z HST. Ponadto dwa teleskopy 
oddzielone od siebie o 102 m tworzą 
układ VLBI. Wkrótce wszystkie czte
ry teleskopy zostaną połączone inter
ferometrycznie. Jest prawdopodobne, 
że jeszcze lepsze będą teleskopy takie 
jak  1080 segm entowy 30-m etrowy 
CELT (California Extra Large Telesco
pe) czy OWL (OverWhelminglyLar- 
ge) teleskop, którego średnice zapla
nowano na 100 metrów.

8. Fizyka i astronomia 
są jednością
W XIX wieku elektryczność i magne
tyzm były postrzegane jako oddzielne 
dyscypliny i generalnie uczono ich od
dzielnie. Koncepcja pola Faradaya, 
a następnie stworzona przez Maxwel- 
la teoria elektromagnetyzmu i w koń
cu teoria względności Einsteina stały 
się jednością. Wiek XX był świadkiem 
rozw oju teorii kw antow ej i teorii 
względności jako początkowo dwóch 
odrębnych dziedzin, które następnie 
się połączyły. Zgodnie z przytoczony

mi wyżej faktami trudno obecnie po
strzegać fizykę i astronomię jako dwie 
oddzielne dziedziny —  one rzeczywi
ście są jednym. Trudno bowiem zaj
m ować się fundam entalną fizyką, 
ignorując kosmologię, jak i jest nie
możliwe zajmować się kosmologią, 
ignorując fundamentalną fizykę. Rze
czywiście cytat Wiecherta przytoczo
ny na początku, stał się truizmem. 
Małe i wielkie stanowi jedność.

Chciałbym mój wywód zakończyć 
cytatem Jonathana Swifta z XVIII w.: 
So, naturalists observe, a flea  
Has smaller fleas that on him prey; 
And these have smaller still to bite ’em 
And sa preceed ad infinitum3 
Myśl ta została rozszerzona przez Au- 
gustusa de Morgana:
Great fleas have little fleas upon their 
backs to bite ’em,
And little fleas have lesser fleas, and 
so ad infinitum.
And the greatfleas themselves, in turn, 
have greater fleas to go on;
While these again have greater still, 
and greater still, and so on.4

Tłumaczenie:
Piotr Wąż i Dorota Bielińska-Wąż

3 Tak więc przyrodnicy twierdzą, że pchła 
Ma mniejsze pchły, które na niej żerują;
A te z  kolei mają mniejsze, które je  gryzą;
I tak postępuje to do nieskończoności.

4 Duże pchły mają małe pchły na swoich 
plecach,
A małe pchły mają mniejsze pchły, 
i tak bez końca.
Zaś duże pchły, z kolei, mają większe pchły 
na których żerują;
Podczas gdy te mająjeszcze większe, 
i większe, i tak dalej.

De Morgan: A Budget o f  Paradoxes, p. I l l

Brian G. Wybourne jest profesorem 
fizyki teoretycznej w Instytucie Fizy
ki Uniwersytetu Mikołaja Koperni
ka w Toruniu. W rodzimej Nowej Ze
landii swą karierę naukową zaczynał 
od miłośniczych zainteresowań astro
nomicznych. Przez wiele lat był tam 
dyrektorem Instytutu Fizyki i Obser
watorium Astronomicznego IJniwer- 
sytetu w Christchurch.
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Agnieszka Janiuk Mikro
kwazary

Mikrokwazary to niezwykle 
ciekawe obiekty kosmiczne. 
Są to jak  gdyby kwazary 
w miniaturze  —  i  stąd ich 
nazwa. O tych właśnie 
kwazarowych 
„krasnoludkach”, a takie
0 nadświetlnych dietach, 
dyskach akrecyjnych
1 oscylacjach 
kwaziperiodycznych  —  

opowiada niniejszy artykuł.

1. Wstęp
Kwazary są obiektami, które już od 

prawie pół wieku fascynują nie tylko 
astronom ów . Te odkryte w latach 
sześćdziesiątych XX stulecia punkto
we radioźródła początkowo uznawa
ne były za gwiazdy, jednak szybko 
okazało się, że ich jasność może o dwa 
rzędy wielkości przekraczać jasność 
typowej galaktyki. Jednocześnie za
uważono, że kwazary bardzo szybko 
zmieniają się w czasie, zatem ich roz
miary liniowe nie mogą być wielkie 
—  są to więc obiekty o niespotykanej 
nigdzie indziej energii, której źródłem

jest akrecja materii na supermasywną 
czarną dziurę.

Wiele lat po kwazarach odkryto 
w naszej Galaktyce coś, co przypomi
na je  do złudzenia, tyle że w miniatu
rze, jako że wiele ze zjawisk obserwo
wanych w kwazarach zachodzi i tutaj, 
ale w znacznie mniejszej skali. Obiek
ty te to tak zwane mikrokwazary, czyli 
układy podwójne, w których jednym ze 
składników jest gwiazda neutronowa 
lub czarna dziura. Dysk akrecyjny, ota
czający zwarty składnik układu, świe
ci w promieniach Rentgena. Dla wielu 
z tych układów, które zostały odkryte 
dzięki misjom satelitarnym, przeprowa
dzono również obserwacje za pomocą 
teleskopów naziemnych —  w dziedzi
nie radiowej i w podczerwieni. Okazało 
się wówczas, iż zarejestrowana przez 
teleskopy emisja synchrotronowa po
chodzi najprawdopodobniej z relatywi
stycznych strug materii, tak zwanych 
dżetów.

Dzięki mniejszym odległościom, 
rozmiarom i skalom czasowym, z ja 
kimi mamy do czynienia w wypadku 
mikrokwazarów, możemy lepiej po
znać zagadnienia związane z powsta
waniem relatyw istycznych dżetów, 
niestabilnościami w dysku akrecyjnym 
oraz w zajem nym  oddziaływ aniem  
dysku i dżetu. Oprócz tego mogą one, 
dzięki oszacowaniu masy zwartego 
obiektu, stanowić dowód na istnienie 
czarnych dziur we W szechświecie, 
oraz być doskonałym przedmiotem 
analizy efektów wynikających z Ogól
nej Teorii W zględności, takich jak 
m inim alna orbita stabilna w dysku 
akrecyjnym czy spin ratującej czarnej 
dziury. Ponieważ prędkości materii 
w dżetach są bliskie prędkości świat
ła, w ich opisie należy uwzględnić

Dżet

Gwiazda

Opadająca materia
EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY

Rys. 1. Schemat budowy mikrokwazara (Źródło: http://gallery.astronet.pl/images)
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KWAZAR MIKROKWAZAR

Masa obiektu zwartego 108-  109 3 - 2 0

Temperatura dysku 10SK 107K

Skala czasowa zmienności ~lata -m inu ty

Zasięg dżetu 107 lat św. ~ kilka la t św.

Tabela 1. Porównanie kwazarów z mikrokwazarami

przewidywania Szczególnej Teorii 
Względności — a zatem mikrokwaza- 
ry łączą w sobie dwa najważniejsze 
aspekty astrofizyki relatywistycznej.

2. Mikrokwazary w naszej 
Galaktyce

Charakterystyczną cechą mikro- 
kwazarów, wyróżniającą je  spośród 
innych galaktycznych układów po
dwójnych, jest obecność relatywi
stycznego dżetu. Dżety, będące wąski
mi strugami materii wypływającymi 
ze źródła centralnego (o kącie rozwar
cia nie większym niż 15°), obserwo
wane są także w innych obiektach 
gwiazdowych. Mogą to być jądra 
mgławic planetarnych, bardzo młode 
gwiazdy lub też akreujące białe karły. 
Jednak w żadnych z tych obiektów 
dżety nie osiągają prędkości relatywi
stycznych, tak jak w mikrokwazarach, 
a związana z nimi emisja jest w prze
ważającej części termiczna.

Relatywistyczne strugi materii zo
stały zarejestrowane najpierw w ak
tywnych jądrach galaktyk i odległych 
kwazarach, a dopiero dużo później w 
obiektach znajdujących się w naszej 
Galaktyce. Pierwszym z nich był układ 
SS 433, dla którego w 1979 r. zareje

strowano okresowe przesunięcia dop- 
plerowskie optycznych linii emisyj
nych. Model silnie skolimowanego 
dżetu poruszającego się z prędkością 
równą 0,26 prędkości światła został 
następnie potwierdzony przez obser
wacje radiowe tego obiektu. Nie na
leży się dziwić, iż mikrokwazary zo
stały zaobserw ow ane później od 
kwazarów — pamiętajmy, że te ostat
nie musiały „poczekać” na rozwój od
powiedniej techniki umożliwiającej 
obserwacje rentgenowskie. W źród
łach zawierających supermasywną 
czarną dziurę maksimum emisji przy
pada na zakres optyczny i ultrafiole
towy, podczas gdy mikrokwazary, 
w których dysk akrecyjny otacza 
obiekt o masie kilku do kilkunastu mas 
Słońca, promieniują głównie w dzie
dzinie X (temperatura efektywna ska

luje się jak T ~ M '1/4). Gdyby nie te 
historyczne uwarunkowania, określe
nie „kwazar”, czyli quasi-stellar ra
dio source, byłoby adekwatne dużo 
bardziej w wypadku mikrokwazarów.

Obecnie znamy około 200 rentge
nowskich układów podwójnych w na
szej Galaktyce. Spośród nich około 
10% stanowią obiekty radiowo głośne, 
a dla 12 istnieją dowody na obecność 
relatywistycznych dżetów. Rysunek 1 
przedstawia schematyczną budowę 
takiego układu. W tabeli 1 zestawione 
zostały ogólne właściwości mikro
kwazarów w porównaniu z kwazara- 
mi. Analogia morfologiczna wydaje 
się być oczywista — zminiaturyzowa
ny kwazar zawiera czarną dziurę 
o masie mniejszej o kilka rzędów 
wielkości. Sygnał w mniejszym dys
ku akrecyjnym rozchodzi się dużo 
szybciej, stąd skala zmienności cza
sowej jest dużo krótsza (dzięki czemu 
łatwiej jest badać mikrokwazary w cią
gu życia przeciętnego astronoma). 
Obecne badania wskazują ponadto, iż 
podobieństwo między tymi dwoma 
klasami obiektów jest dużo głębsze, 
a jego podłożem jest jednakowa fizy
ka procesów zachodzących w bezpo
średnim sąsiedztwie czarnej dziury, 
zarówno supermasywnej, jak i gwiaz
dowej.

W tabeli 2 zebrane zostały podsta
wowe informacje na temat znanych 
obecnie mikrokwazarów i innych 
obiektów w naszej Galaktyce, które są 
źródłami relatywistycznych dżetów. 
Pierwszych sześć obiektów należy do 
tak zwanych przejściowych źródeł 
rentgenowskich, w których widmo 
w zakresie X zmienia co jakiś czas swą 
postać. Charakterystyczne stany spek
tralne cechują się różnym udziałem 
miękkiego składnika pochodzącego 
z dysku akrecyjnego, odpowiadające
go emisji ciała doskonale czarnego 
oraz składnika w zakresie twardego 
promieniowania X, mającego kształt 
potęgowy. Pozostałe obiekty w tabeli

Prędkość nadświetlna
Na rysunku przedstawione jes t źród
ło promieniowania, poruszające się 
z prędkością v = /?c, pod kątem 6 
do kierunku widzenia obserwatora. 
Jeżeli pierwszy foton zostanie wy
emitowany w punkcie A, a drugi w 
punkcie  B, to różnica czasu ich 
emisji wyniesie Afem= tB-  tA. 
Obserwator widzi jedynie rzut pro
stopadły poruszającego się źródła 
na sferze niebieskiej, zatem zare
jes trow ane  p rzez n iego sygna ły  
nadejdą w nieco krótszym odstępie 
czasu:

Af = A t -  d/c,obs em '

obs.

B

> 'd

gdzie c oznacza prędkość światła, A 
a różnica odległości pokonanych przez fotony A i B to:

d = v At cosO.em

Stąd prędkość źródła zmierzona przez obserwatora będzie równa:

V0bs =  V  S in d  A t e n /A t obs =  S in d  /  (1 -  0  COS6).

Występujący w powyższym równaniu czynnik ftobs = /? sind /  (1 -  f i  cosd) 
może być większy od 1, a co za tym idzie, obserwowana prędkość będzie 
nadświetlna. Na przykład dla mikrokwazara GRS 1915+105 dżet je s t emi
towany pod kątem 6 = 70°, a jego prędkość wynosi 0,92 prędkości świat
ła, zatem, ja k  łatwo obliczyć, pozorna prędkość zbliżającego się do nas 
dżetu będzie równa f iobs=1,26.
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Rys. 2. Ekspandujące obłoki w mikrokwazarze G R S  1915+105 (Źródło: http://gal- 
lery. astronet.pt/images)

to źródła o stałej emisji rentgenow
skiej, natomiast Sgr A * jest czarną 
dziurą o masie około 2,5 miliona mas 
Słońca, znajdującą się w centrum na
szej Galaktyki. Em isja związanego 
z nią radioźródła wskazuje na praw
dopodobną obecność dżetu.

Jak widać z tabeli 2, prędkości dże
tów są dużo większe w wypadku ukła
dów zawierających czarną dziurę, pod
czas gdy dla gwiazd neutronowych nie 
przekraczają one 50% prędkości świat
ła. Sugeruje się zatem istnienie zależ
ności między prędkością dżetu a ke- 
plerowską prędkością rotacji u jego 
podstawy bądź też związek z prędko
ścią ucieczki z potencjału grawitacyj
nego, wewnątrz którego powstał dżet. 
Prędkość dżetu może zatem stanowić 
pewną wskazówkę, czy badany układ 
zaw iera gw iazdę neutronową czy 
czarną dziurę. Pewniejszą i dotychczas 
używ aną m etodą określan ia, czy 
mamy do czynienia z gwiazdą neutro
nową czy z czarną dziurą, jest oszaco
wanie masy zwartego obiektu1. Doko
nuje się tego za pomocą tak zwanej 
funkcji mas, w której masa niewidocz
nego składnika uwikłana jest w zależ
ność z masą towarzysza oraz kątem 
nachylenia płaszczyzny orbity układu 
podwójnego. Funkcja mas jest dolną 
granicą masy zwartego obiektu, zatem 
na jej podstawie oraz przy założeniu, 
że maksymalna masa gwiazdy neutro

nowej nie może przekraczać 2-3 mas 
Słońca, w wypadku niektórych obiek
tów mamy już praktycznie pewność, 
że niewidoczną gwiazdą jest czarna 
dziura. Mikrokwazar GRS 1915+105 
zawiera jak dotąd najmasywniejszą 
znaną czarną dziurę w galaktycznym 
układzie podwójnym. Ostatnie, doko
nane w 2001 roku obserwacje w bli
skiej podczerwieni pozwoliły na osza
cowanie masy gwiazdy towarzyszącej 
na około 1,2 masy Słońca. Przy funk

cji mas równej f(M) =  9,5±3,0 masy 
Słońca oraz nachyleniu orbity obliczo
nym na podstawie pomiaru kierunku 
osi dżetu daje to masę czarnej dziury 
równą 14+4 masy Słońca.

3. Prędkości nadświetlne 
w dietach2

W źródłach pozagalaktycznych od 
dawna obserwowano pozorne prędko
ści dżetów, przekraczające nawet 
dziesięciokrotnie prędkość światła, 
interpretowane jako złudzenie spo
wodowane efektami relatywistyczny
mi (a nie jako fakt przeczący teorii 
względności). W mikrokwazarach, 
inaczej niż w przypadku kwazarów, 
możemy bezpośrednio obserwować 
obie wyrzucane z centralnego obiektu 
strugi —  zarówno tę poruszającą się 
w naszym kierunku, jak  i tę oddala
jącą  się od nas. Dzięki temu możliwy 
jest dokładny pomiar prędkości w dże
cie i potwierdzenie tezy o jej relaty
wistycznym charakterze.

Obecnie znanych jest pięć „nad- 
świetlnych” mikrokwazarów: najsłyn
niejszy z nich GRS 1915+105, zaob
serwowany w 1994r. przez satelitę 
GRANAT, niedługo po nim odkryty

1 O wyznaczaniu mas w zwartych ukła
dach podwójnych pisali Marek Gierliński 
i Andrzej Zdziarski, „Urania”  2/1999, s. 56.

2 Temat ten był szerzej omówiony w ar
tykule Piotra Życkiego, „Postępy Astrono
mii”  3/1995, s. 117.

E [keV]

Rys. 3. Widmo mikrokwazara G R S  1915+105 w miękkim (B) i twardym (C) stanie 
widmowym
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Odległości do mikrokwazarów
Obserwowane ruchy własne kondensacji radiowych to / ia dla obłoku zbli
żającego się oraz n r dla obłoku, który się od nas oddala. Z prostej zależ-

n0ŚCi: pcos6 = (na-n)/(na+n}
możemy wyliczyć iloczyn prędkości obłoku i cosinusa kąta nachylenia osi 
dżetu do lin ii widzenia. Jeśli ponadto znamy odległość do mikrokwazara 
D, to z równania:

D = -  tg d ^ a~ ^ r (*)

niezależnie wyliczymy kąt 0 i możemy wyznaczyć prędkość  v = fic. 
Dokładne wyznaczenie odległości do źródła je s t możliwe, je ś li zarejestru
jem y jakąś znaną nam linię emisyjną w jednym  z poruszających się obło
ków. Ze Szczególnej Teorii Względności wiadomo, że czas emisji m ierzo
ny w układzie współporuszającym się je s t zw iązany z czasem emisji 
w układzie zewnętrznym następującą zależnością;

A t ' = At y~1em em •

gdzie y = 1/(1 - f i 2) 1/2 jes t to czynnik Lorentza. Ponieważ czas zmierzony 
przez odległego obserwatora różni się od czasu emisji o czynnik ( 1 - 0  cosO) 
w wypadku zbliżającej się do nas strugi (patrz ramka), to ostatecznie sto
sunek częstości lin ii zaobserwowanej przez nas do częstości lin ii wyemi
towanej w dżecie będzie wynosił:

vob/va = r 1 (1 - P c o s 0 ) -1

dla obłoku przybliżającego się do nas bądź też analogicznie:

vob/vr = y~1C  + P c o s 0 )-1

dla obłoku oddalającego się. Powyższe zależności noszą nazwę czynni
ków Dopplera. Znając wartość tylko jednego z tych czynników, oraz z ob
serwacji ruchów własnych wiedząc, jaka  je s t wartość iloczynu fi cosd, 
możemy wyliczyć czynnik Lorentza, a dalej prędkość f i oraz kąt 0, a na
stępnie odległość D, korzystając z równania ( ).

GRO J1 655-40 (znaleziony  przez 
Gamma —  Ray Observatory), znale
zione w 1998r. przez satelitę Rossi 
X-ray Timing Explorer źródła XTE 
J 1748-288 i XTE J 1550-564, oraz ob
serwowany w lutym 1999 r. przez sa
telity Beppo SAX oraz RXTE obiekt 
o nazw ie V4641 Sgr. O bserw acje 
przedstawiające wzajemne oddalanie 
się pary jasnych, radiowych obłoków 
(rysunek 2), pozwalają na wyliczenie 
ich ruchów własnych, wyrażonych na 
przykład w sekundach łuku na dzień. 
Znając odległość źródła, wyznaczoną 
niezależnie na podstawie absorbcji w 
linii neutralnego wodoru, możemy te 
ruchy własne przeliczyć na liniową 
prędkość ekspansji obłoków (patrz 
ramka na następnej stronie). W ramce 
na poprzedniej stronie podane jest wy
jaśnienie, dlaczego prędkości te mogą 
wydawać się nam nieraz większe od 
prędkości światła.

4. Dyski akrecyjne 
w mikrokwazarach

Obserwowane widma rentgenow
skich układów podwójnych (rysunek 
3) dają się najlepiej modelować przy 
założeniu emisji z dysku akrecyjnego. 
Świeci on lokalnie jak ciało doskona
le czarne, a ostateczny rozkład wid
mowy jest złożeniem emisji z poszcze
gólnych pierścieni dysku. Obecnie 
(pomimo że bezpośrednie „zobacze

nie” uniemożliwia nam zdolność roz
dzielcza instrumentów) nikt nie ma już 
chyba wątpliwości co do samej obec
ności dysku wokół zwartego obiektu

w takim układzie. Diabeł jednak na
dal tkwi w szczegółach. Po pierwsze, 
oprócz stosunkowo „chłodnego” dys
ku (o temperaturze efektywnej rzędu 
10 milionów stopni), w okolicy musi 
być jeszcze inny, o jakieś 2 rzędy wiel
kości gorętszy ośrodek, św iecący 
w zakresie twardych promieni X — 
obserwuje się tam „ogon” o kształcie 
potęgowym, nie związany z em isją 
dysku. Po drugie, wzajemne proporcje 
obu składników w widmie —  „mięk
kiego” i „twardego” —  zmieniają się 
w czasie, powodując, że wiele obiek
tów występuje okresowo w różnych 
stanach spektralnych. Po trzecie wresz
cie, niektóre dyski sprawiają wrażenie 
niestabilnych, gdyż jasność dysku może 
gwałtownie zmieniać się w czasie, a ob
serwowane pojaśnienia mogą być na
wet dziesięciokrotne!

Za fizyczny param etr odpow ie
dzialny za istnienie różnych stanów 
widmowych uważa się na ogół tempo 
akrecji materii na zwarty obiekt, przy 
czym dla małych jego wartości źródło 
jest w stanie „twardym” (energetycz
nie przeważa ogon potęgowy, a emi
sji dysku prawie nie widać), natomiast
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Rys. 4. Przykładowe krzywe blasku mikrokwazara GRS 1915+105 w różnych sta
nach jego aktywności
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Źródło Obiekt zwarty D e

GRS 1915+105 czarna dziura 12,5 kpc 0,92 c 70
GRO J1655-40 czarna dziura 3,1 kpc 0,92 c 81
XTE J1748-288 czarna dziura 8 kpc 0,73 c 64
CYGNUS X-3 czarna dziura 10 kpc 0,81 c 14
SS 433 gwiazda neutronowa? 4,85 kpc 0,26 c 79
Cl CAM gwiazda neutronowa? 1 kpc 0,15 c 83
SCORPIO X-1 gwiazda neutronowa 2,8 kpc 0,45 c 44
CIRCINUS X-1 gwiazda neutronowa 10 kpc 0,1 c 70
LS 5039 gwiazda neutronowa? 3,1 kpc 0,4 c 68
LS 161303 gwiazda neutronowa 2 kpc 0,43 c 0,2
XTE J1550-564 czarna dziura 2,5 kpc 0,83 c 74
V4641 Sgr czarna dziura 9,6 kpc 0,99 c 6'
1E1740.7-2942 czarna dziura
GRS 1758-258 czarna dziura
SGR A* czarna dziura

Tabela 2. Źródła relatywistycznych dżetów w naszej Galaktyce. D ozna
cza odległość źródła, Vinloznacza (rzeczywistą) prędkość w dżecie, zaś 6 
jes t kątem pomiędzy osią dżetu a linią widzenia

dla dużych temp akrecji widmo jest 
„miękkie” (ogon potęgowy jest bardzo 
stromy i ta część widma zawiera mało 
energii, za to dom inuje dysk). Tę 
prostą zależność zakłóca istnienie trze
ciego stanu widmowego, o bardziej 
skomplikowanym kształcie, w którym 
zarówno emisja dysku, jak i ogon po
tęgowy mają znaczący wkład energe
tyczny. Jest to tak zwany Stan Bardzo 
Wysoki (Very High State), odpowia
dający najprawdopodobniej bardzo 
dużemu tempu akrecji, stanowiącemu 
około 30-50%  granicznego tem pa 
akrecji Eddingtona3. Z rachunków teo
retycznych wynika, iż w tym stanie 
wewnętrzne obszary dysku powinny 
być niestabilne. Niestabilność taka, 
ogólnie mówiąc, polega na niejedno
stajnym przepływie materii w kierun
ku centrum. Wewnętrzne części dys
ku opróżniają się szybciej, niż zdąży 
napłynąć nowa porcja gazu, natomiast 
na granicy strefy tworzy się lokalne 
spiętrzenie materii. Jednocześnie tem
peratura dysku w pobliżu centrum 
gwałtownie rośnie. Po chwili gorący 
front rozlewa się na coraz dalsze ob
szary, powodując pojaśnienie źródła. 
Po jakimś czasie (w układach podwój
nych są to skale rzędu minut) przecho
dzący za nim front chłodny kończy 
cykl i jasność obiektu znowu spada, 
aby w następnym cyklu osiągnąć ko
lejne maksimum.

Przykładowa rentgenowska krzywa 
blasku mikrokwazara GRS 1915+105 
pokazana jest na rysunku 4. Jak wi
dać, obserwowane wybuchy mają bar
dzo nieregularny kształt, co może 
wynikać np. z obecności dżetu. Jest on 
nierozerwalnie związany z istnieniem 
dysku akrecyjnego, który stanowi wa
runek konieczny, aby powstał dżet (nie 
jest to jednak warunek dostateczny). 
Jednoczesne obserwacje zmienności 
mikrokwazara w szerokim zakresie 
energii pokazują, że obok znacznych 
wahań strum ienia rentgenowskiego 
(pochodzącego z wewnętrznych ob
szarów  dysku) w ystępują rów nież

3 Tempo akrecji Eddingtona wiąże się 
bezpośrednio z jasnością Eddingtona, przy 
której przyspieszenie wynikające z gradien
tu ciśnienia promieniowania jest równe przy
spieszeniu grawitacyjnemu na powierzchni 
dysku. Przy jasności przekraczającej ten li
mit dysk nie może istnieć jako trwała konfi
guracja, gdyż wypadkowe przyspieszenie na 
jego powierzchni będzie ujemne.

okresowe gwałtowne pojaśnienia źród
ła w dziedzinie radiowej i w podczer
wieni, za które odpowiadają wyrzuca
ne obłoki relatywistycznej plazmy.

5. Powstawanie 
skolimowanych dżetów i ich 
oddziaływanie z otoczeniem

Strugi wyrzucane z mikrokwaza- 
rów widoczne są dopiero na pewnej 
odległości od centrum —  zdolność 
rozdzielcza instrumentów jeszcze dłu
go będzie nam uniemożliwiała zoba
czenie miejsca, w którym powstaje 
dżet. W związku z tym możemy tyl
ko się domyślać, jaki proces powo
duje jego przyspieszanie do relatywi
stycznych prędkości. H istorycznie 
najstarsze i zaproponowane najpierw 
dla kwazarów mechanizmy związane 
z ciśnieniem gazu lub ciśnieniem pro
mieniowania jako siłą napędową dże
tu straciły większość swoich zwolen
ników na rzecz efektów wywołanych 
przez pole magnetyczne.

Ogólnie rzecz biorąc, przyjmuje się, 
że do napędzania dżetu potrzebne są 
dwa elementy: pole magnetyczne i ro
tacja. Teoretycznie jest na przykład 
możliwe uzyskanie energii z szybko 
ratującej czarnej dziury. Znajdujący 
się w jej pobliżu dysk stanowi źródło 
pola elektromagnetycznego. W nim 
przyspieszane są cząstki (pary elektro- 
nowo-pozytronowe), które w obsza
rze magnetosfery mogą poruszać się

tylko wzdłuż linii sił pola. Siłą napę
dową może też być rotacja samego 
dysku (czarna dziura nie odgrywa tu 
w tedy ro li). W ów czas w m rożone 
w gaz pole magnetyczne „więzi” ma
terię, a działająca wzdłuż linii sił pola 
składowa siły odśrodkowej może być 
większa od składowej siły grawitacyj
nej. W związku z tym następuje wy
pływ materii z dysku na zewnątrz.

Jednak aby wypływającą plazmę 
przekształcić w wąską strugę wyrzu
caną w kierunku prostopadłym, po
trzebny jest jakiś mechanizm kolima- 
cji, działający na większej odległości. 
Może to być na przykład składowa 
toroidalna pola magnetycznego, będą
ca źródłem siły skierowanej w kierun
ku osi dysku. Skupia ona wypływ tam, 
gdzie przestaje on już współrotować 
z dyskiem. Inną możliwością jest od
działywanie z gęstszym gazem mię- 
dzygwiazdowym, który „ciśnie” dżet.

Dżet złożony z relatywistycznych 
cząstek, wyrzucany na duże odległo
ści, oddziałuje następnie z ośrodkiem 
międzygwiazdowym. Zderzenie stru
gi z otaczającym ją  gazem o większej 
gęstości może spowodować pojawie
nie się fali uderzeniowej i hamowanie 
dżetu. Zjawisko takie zostało zaobser
w ow ane w w ypadku źród ła  XTE 
J 1748-288. O znaką oddziaływ ania 
dżetu z otoczeniem jest również obec
ność rozległych radioobłoków, obser
wow anych na przykład w okolicy
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1E1740.7-2942 oraz GRS 1758-258, 
a także w pobliżu źródła SS 433. Obło
ki takie mogą znajdować się na odle
głości do około 50 parseków od źród
ła  cen tra ln eg o . (O prócz  tego  na 
odległościach rzędu minut kątowych, 
czyli około 25 parseków w wypadku 
SS433, m ożna zaobserwować dżet 
świecący w promieniach X, co rów
nież jest dowodem na oddziaływanie 
re la ty w isty czn ej strug i z o to cze 
niem). Jednak nie dla wszystkich mi- 
krokwazarów posiadamy dowody na 
istnienie związanych z nimi radio- 
obłoków. W szczególności w wypad
ku dwóch źródeł „nadśw ietlnych”, 
GRS 1915+105 oraz GRO J 1655-40, 
nie udało się stwierdzić istnienia ta
kich obłoków, co praw dopodobnie 
wiąże się z faktem, iż wyrzuty dżetów 
w tych źródłach nie m ają charakteru 
ciągłego, lecz następują sporadycznie.

6. Oscylujący dysk
M ateria znajdująca się w bezpo

średnim sąsiedztwie zwartego obiek
tu, takiego jak czarna dziura lub gwiaz
da neutronow a, podlega działaniu 
ogromnie silnego pola grawitacyjne
go. Do jego opisu nie wystarczy już 
klasyczna, newtonowska fizyka, tak 
więc interpretując obserwacje zwar
tych układów podwójnych, musimy 
uw zględniać efekty przew idyw ane 
przez Ogólną Teorię Względności4.

Na pewno o efektach takich może
my mówić przy opisie wewnętrznych 
obszarów dysku akrecyjnego, z który
mi związane są tak zwane oscylacje 
kwaziperiodyczne (w skrócie QPO). 
Są to okresowe oscylacje o wysokiej 
częstotliwości, obserwowane w wielu 
rentgenow skich układach podw ój
nych. Charakterystyczna częstość oscy
lacji w widmie mocy mikrokwazara 
GRS 1915+105 wynosi 67 Hz, nato
miast w źródle GRO J 1655—40 zaob
serwowano oscylację QPO o częstości 
300 Hz. Są one najprawdopodobniej 
związane z podstawowymi parametra
mi czarnej dziury, czyli z jej masą 
i spinem.

Aby wyjaśnić, skąd się biorą takie 
oscylacje, zaproponowano do tej pory 
kilka modeli. Jeden z nich mówi, że 
częstość oscylacji odpowiada ruchowi 
keplerowskiemu na orbicie marginal

4 Szczegółowo o czarnych dziurach pisał 
Andrzej Krasiński, „Urania” 2/2000 s. 58.

nie stabilnej wokół 
czarnej dziury. Poło
żenie tej orbity zale
ży od masy central
nego o b iek tu , ja k  
również od tego, czy 
czarna dziura rotuje.
D la m aksym alnej 
prędkości rotacji or
bita jest marginalnie 
stabilna, a co za tym 
idzie —  wewnętrzny 
brzeg dysku akrecyj
nego zna jdu je  się  
najbliżej centrum , 
co pozwala akreują- 
cej materii osiągnąć 
wyższe temperatury.
Składnik termiczny 
widma w dwóch „nadświetlnych” mi- 
krokwazarach GRS 1915+105 oraz 
GRO J 1655-40 wskazuje na wyższe 
temperatury niż w wypadku innych 
rentgenowskich układów podwójnych. 
Jeśli przyjąć, że ma to związek z ro
tacją czarnej dziury, oraz że jej spin 
w tych dwóch mikrokwazarach jest 
podobny, wówczas częstość keplerow- 
ska p ow inna  ska low ać  się  ty lko  
z masą. Obserwowane w wymienio
nych obiektach częstości QPO nie 
m ają jednak  tak prostego zw iązku 
z masą czarnej dziury. Zatem hipote
za, że są one równe częstości kepłe- 
rowskiej, stoi pod znakiem zapytania. 
Podobnie jest w wypadku modelu dys- 
kosejsmicznych oscylacji w pobliżu 
wewnętrznego brzegu dysku. Zakłada 
on, że w dysku akrecyjnym wzbudza
ne są oscylacje w kierunku radialnym. 
Częstości własne modów tych oscy
lacji zależą odwrotnie proporcjonalnie 
od masy czarnej dziury, a także są 
funkcjami jej spinu. Dla mikrokwazara 
GRO J1655—40 wynikający stąd spin 
musiałby być prawie maksymalny, na
tomiast w GRS 1915+105 czarna dziu
ra musiałaby nie rotować wcale.

Inny z modeli proponuje, że wyja
śnieniem  oscylacji QPO może być 
precesowanie dysku akrecyjnego, spo
wodowane tak zwanym relatywistycz
nym wleczeniem  układów inercjal
nych. W tym wypadku koniecznym 
elementem jest istnienie wyróżnionej 
osi w układzie — jest to oś rotacji czar
nej dziury. Jeśli dysk akrecyjny będzie 
nieco odchylony od płaszczyzny rów
nikowej centralnego obiektu, to uleg
nie on precesji. Obserwowane częstoś

ci QPO wymagałyby w tym modelu 
wprawdzie nie tak znacznej, ale rów
nież niezaniedbywalnej różnicy spi
nów  w w ym ienionych  obiektach: 
a~0,95 dla GRO J 1655-40 oraz a~0,8 
dla GRS 1915+105.

Ostatnio dwóch polskich astrofizy
ków, Włodzimierz Kluźniak i Marek 
Abramowicz, zaproponowało hipotezę 
konkurencyjną do wyżej wymienio
nych. Mówi ona, iż kwaziperiodyczne 
oscylacje QPO są spowodowane wy
stępowaniem rezonansu pomiędzy or
bitalną i radialną częstością epicyk- 
liczną w dysku akrecyjnym. Zjawisko 
to jest możliwe w wypadku bardzo sil
nego pola grawitacyjnego, którego po
tencjał znacznie odbiega od newtonow
skiego. Rezonans taki może zachodzić 
w stosunku 1:2, 1:3, itd., natomiast 
wynikające z tego częstości oscylacji 
QPO powinny występować w stosun
kach 3:2, 5:3, itd. Pozostaje to w za
dziwiająco dobrej zgodzie ze zmierzo
nymi niedawno kolejnymi oscylacjami: 
w źródle GRS 1915+105 zaobserwo
wano drugą oscylację o częstości 42 Hz 
(pierwsza miała około 70 Hz), nato
miast w GRO J 1655-40, obok oscyla
cji 300 Hz, występuje również oscyla
cja 450 Hz.

Agnieszka Janiuk jest słuchaczką 
ostatniego roku Studium Dokto
ranckiego w CAMK PAN w Warsza
wie. Obecnie pisze rozprawę, której 
tematem je s t astrofizyka dysków 
akrecyjnych w układach z czarny
mi dziurami
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T. Zbigniew Dworak Układ
planetarny
w miniaturze
cz. I

U kład Jowisza —  to jakby Sys
tem Słoneczny w miniaturze. 
Tę naj większą i masywniejszą 
planetę obiegają cztery miniplanety- 

-księżyce (zresztą jeden z nich jest 
większy od najmniejszych planet!), 
własny pas „planetoid” — minisateli- 
tów, otacza go też pierścień materii 
pyłowej (podobnie jak Słońce otacza 
pierścień materii rozproszonej, dający 
w efekcie zjawisko światła zodiakalne
go), wreszcie sam Jowisz wypromie- 
niowuje około 2,5 razy więcej ener
gii, niż jej otrzymuje od Słońca (czyli 
zachowuje się jak nibygwiazda albo 
„niedoszła” gwiazda). Planeta ma roz
miary prawie 143 000 km (średnica 
rów nikow a), czyli niem al 11 razy 
większe od Ziemi, masę 1,9x1027 kg 
(318 razy większą od masy Ziemi), 
średnią gęstość 1340 kg/m3. Jowisz 
obiega Słońce w odległości 5,2 j.a. 
w ciągu 11,862 roku; okres rotacji wy
nosi 9h55,5m, a nachylenie osi rotacji 
do płaszczyzny orbity planety jest 
równe 87°.

Kto właściwie jako pierwszy zoba
czył księżyce Jow isza? W iększość 
osób odpowie bez wahania —  Galile
usz. Jednak są znane też przypadki do
strzeżenia (w sprzyjających warun
kach) niektórych księżyców Jowisza 
przez m ieszkających w okolicach 
podzwrotnikowych ludzi obdarzonych 
szczególnie dobrym wzrokiem. Wia
domo również, iż ponad 2300 lat temu 
największy księżyc Jowisza —  Gani-
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medes —  został zaobserwowany przez 
astronoma chińskiego Gan De, który 
też stwierdził, że ma on czerwonawą 
barwę, co w zupełności potwierdzi
ły . . . kamery Voyagerow! Wydaje się, 
że tylko Gan De wiedział, co obser
wuje, podczas gdy inne spostrzeżenia 
były po prostu stwierdzeniami, iż obok 
Jowisza widać niekiedy słabe gwiazd
ki. Ci, co je  widzieli, nie zdawali so
bie jednak sprawy, że są to ciała sto
warzyszone z planetą.

Pomijając te dawne spostrzeżenia, 
o których zresztą dowiedzieliśmy sięex 
post w czasach nowożytnych, pierw
szym człowiekiem w epoce Odrodze
nia, mogącym się pochwalić, że na 
pewno widział księżyce Jowisza— pod 
koniec 1609 r. —  był Simon Mayr (Ma
rius). W dziesięć dni później, w nocy 
z 7 na 8 stycznia 1610 r., niedawno wy
naleziony teleskop w stronę Jowisza 
skierował również Galileusz i od razu 
dostrzegł trzy jego księżyce. Uwagę 
Galileusza zwróciło to, iż te trzy obiek
ty leżały na linii prostej (względem 
równika Jowisza). Następnej nocy za
uważył, że znajdujące się w pobliżu 
planety obiekty zmieniły swoje poło
żenia, a w kilka dni później zobaczył 
cztery tajemnicze ciała. Wysunął też 
zaraz jedyny logiczny w niosek ze 
swych spostrzeżeń: zaobserwowane 
obiekty są po prostu księżycami krążą
cymi wokół Jowisza! Tego wniosku nie 
sformułował Simon Marius i dlatego 
nie on, ale Galileusz został uznany za
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Zdjęcie Jowisza zrobione przez wąskopasmowy filtr w widzialnej dziedzinie wid
ma przy pomocy teleskopu nr 1 (ANTU) Bardzo Dużego Teleskopu (VLT) Obser
watorium ESO na Mt Paranal w Chile. Jest to jedno z najlepszych zdjęć uzyska
nych teleskopem pracującym na powierzchni Ziemi. Bardzo dobrze jest widoczna 
struktura górnych warstw atmosfery planety wraz z czerwoną plamą (na prawym 
skraju obrazu). Jasna plamka po lewej stronie to satelita lo, który właśnie zaczynał 
swą wędrówkę na tarczy planety. Zdjęcie wykonano w dniu 31 października 1998 r. 
o godz. 02:06:01.0 UT. W tym czasie odległość Jowisza od Ziemi wynosiła 636 
min km, a jego średnica kątowa ok. 45 sekund łuku

odkrywcą satelitów Jowisza, które to 
odkrycie miało w następstwie niebaga
telne znaczenie dla przyjęcia oraz uzna
nia teorii heliocentrycznej Kopernika.

Niezależnie od Galileusza księżyce 
Jowisza dostrzegł duchowny francuski 
Joseph Gualteris (Gaultiers), a także 
matematyk angielski Thomas Harriot, 
lecz uczynili to dopiero w październi
ku 1610 r. i nie pretendowali do pierw
szeństwa w odkryciu. Należy podkreś
lić, że wiadomości na początku XVII 
wieku nie rozchodziły się szybko i Gu
alteris oraz Harriot w trakcie swoich 
obserwacji nie wiedzieli jeszcze o do
konaniach Galileusza. Natomiast cie
nie czterech księżyców galileuszowych 
na tarczy Jowisza jako pierwszy do
strzegł Gian Domenico Cassini pracu
jący we Francji, w Paryżu.

Pomiędzy Galileuszem a Mariusem 
rozgorzał spór, w który został wciągnię
ty —  mimowolnie chyba —  Jan Ke
pler. Po otrzymaniu od Galileusza Wy
słannika gwiazd, dziełka opisującego 
odkrycia dokonane za pomocą lunety, 
Kepler od razu zrozumiał ich donio
słość, a w sierpniu 1610 r. zobaczył na 
własne oczy cztery księżyce Jowisza. 
Kepler przyjaźnił się z Mariusem, zaś 
ten ostatni zaczął twierdzić, że odkrył 
księżyce Jowisza już pod koniec 1609 r. 
To wszystko przestało podobać się 
Galileuszowi —  urażony (a był on czło
wiekiem niesłychanie drażliwym i na
pastliwym) zerwał więc koresponden
cję z Keplerem.

Finał tego sporu był dość nieoczeki
wany. Otóż nazwy czterech najwięk
szych księżyców  układu Jow isza, 
którymi do dziś się posługujemy, za
proponował. .. Simon Marius, a poparł 
go Kepler (chociaż z drugiej strony 
Kepler wcale nie kwestionował pierw
szeństwa Galileusza). Rzecz w tym, że 
Galileusz nazwał odkryte ciała „gwiaz
dami Medici” (medycejskimi). Była to 
i niekonsekwencja (księżyce gwiazda
mi?), i zbytnia usłużność wobec potęż
nego co prawda we Włoszech (ale mniej 
znanego w pozostałej Europie) włada
jącego Florencją rodu Medici (Medyce- 
uszów), który patronował poczynaniom 
Galileusza. Oprócz tego uczeni niechęt
nie widzą mieszanie się polityki do na
uki, słusznie uważając, że nic dobrego 
z tego wyniknąć nie może, chyba że 
sam polityk jest znakomitym uczonym, 
ale to taka rzadkość... (astronomem na 
przykład był hakim Uług-Bek, władca

Samarkandy). Propozycja Galileusza 
więc się nie przyjęła. Gwoli ścisłości: 
Marius początkowo zamierzał nowo 
odkryte ciała nazw ać... „gwiazdami 
Brandenburskimi”, ale później odstą
pił od tego zamiaru (być może pod 
wpływem Keplera).

Nazwy czterem nowym satelitom 
w Układzie Słonecznym (pierwszym 
znanym był oczywiście nasz Księżyc) 
nadał zatem rywal Galileusza, nazwi
sko zaś wielkiego uczonego włoskie
go zostało później uhonorowane w for
mie zbiorczej: księżyce galileuszowe 
Jowisza. Są tedy nimi, w kolejności 
odległości od Jowisza: Io, Europa, Ga- 
nimedes, Callisto (tab. 1). Nazwy te 
w yw odzą się z m ito logii greckiej 
i wiążą się z Zeusem, który u Rzymian 
znany był jako Jowisz.

Przez 282 lata znano i obserwowa
no tylko te cztery satelity Jowisza. 
Szczególną uwagę zwracano na wystę
pujące w jego układzie zjawiska ich 
zaćmień, zakryć i przejść przed tarczą 
planety. Opóźnienia momentów tych 
zjawisk w stosunku do przewidywa
nych efemerydami pozwoliły fizykowi

duńskiemu Ole Romerowi stwierdzić, 
że prędkość światła jest skończona i bę
dzie można wyznaczyć ją  z obserwo
wanych spóźnień zjawisk zaćmień i za
kryć zachodzących w układzie Jowisza.

Szczegółowe tabele ruchów tych 
księżyców —  ułożone już w 1668 r. 
przez Cassiniego —  były często wy
korzystywane przez astronomów i że
glarzy do wyznaczania długości geo
graficznej, póki John H arrison nie 
wynalazł chronometru morskiego.

Dodajmy w tym miejscu, że zjawi
ska w układzie księżyców galileuszo
wych można już obserwować za po
m ocą niew ielk iej lunetki. N iem al 
każdej nocy, kiedy Jowisz świeci na 
niebie, dostrzec możemy: zaćmienia 
księżyca, zakrycia księżyca, przejścia 
księżyca przed tarczą Jowisza oraz cień 
danego księżyca na tle planety. W cią
gu roku jowiszowego (11 lat 314,84 
doby) zdarza się łącznie 4400 różnego 
typu zjawisk.

Następny satelita, piąty (ale znajdu
jący się bliżej planety niż cztery księ
życe galileuszow e), został odkryty 
dopiero w 1892 r. przez Edwarda E.
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Barnarda za pomocą największego pod
ówczas 90-centymetrowego teleskopu 
w Obserwatorium Licka na górze Ha
milton w Kalifornii. Znany i znakomi
ty francuski miłośnik astronomii, Ca
mille Flammarion, zaproponował, żeby 
nazwać ten księżyc Amalteą, lecz Mię
dzynarodowa Unia Astronomiczna za
twierdziła tę nazwę dopiero w latach 
siedemdziesiątych XX wieku. Przez 
dłuższy czas w publikacjach nauko
wych określano go jako księżyc piąty 
(V lub J-V), a często też używano nu
meracji (rzymskiej) dla czterech księ
życów galileuszowych.

A m altea była osta tn im  sa te litą  
w układzie Jowisza odkrytym wizual
nie: następne odkrywano, stosując me
tody fotograficzne, zaś w ostatnich 
czasach również za pomocą kamer za
instalow anych na autom atycznych 
sondach międzyplanetarnych.

Na przełomie lat 1904-1905 Char
les D. Perrine, również pracujący w Ob
serwatorium Licka, odkrył dwa następ
ne księżyce —  VI i VII, nazwane 
później Himalia i Elara. Księżyc VIII 
(Pasiphae) odkrył P. J. Melotte w Gre
enwich w 1908 r. Cztery kolejne sate
lity odkrył Seth B. N icholson: IX

w 1914 r. (kiedy był jeszcze studen
tem), X i XI w 1938 (pracując w Ob
serwatorium na Mount Wilson) oraz 
XII w 1951 r.

Tak więc Seth Nicholson jako drugi 
po Galileuszu astronom jest odkrywcą 
czterech księżyców w układzie Jowi
sza. Nie dość na tym —  w 1955 r. Ni
cholson ponownie odkrył księżyc VIII 
(Pasiphae), który „zgubił się” w roku 
1941. Warto zwrócić uwagę, że odkry
te przez N icholsona księżyce: XII 
(Ananke), XI (Carme) IX (Sinope), jak 
również VII (Pasiphae) obiegają Jowi
sza ruchem wstecznym, co zostanie

Tabela 1

Podstawowe dane o księżycach Jowisza
Nazwa Wielka Okres Mimośród Nachylenie Średnica Średnia
satelity póloś obiegu e orbity i (km) gęstość

(km) (doby) (kg/m3)

Metis 127 960 0,295 0,0 0° 40 ?

Adrastea 128 980 0,298 0,0 0 26*20*16 ?

Amaltea 181 300 0,498 0,003 0,45 262*146*134 1800
Thebe 221 900 0,674 0,015 0,8 110*90 ?

lo 421 600 1,769 0,004 0,04 3636 3550
Europa 670 900 3,552 0,010 0,47 3122 3020
Ganimedes 1 070 000 7,154 0,002 0,21 5268 1940
Callisto 1 883 000 16,689 0,007 0,51 4816 1840

S/1975J1 7 398 000 130 0,20 46 8
Leda 11 094 000 238,7 0,148 26,70 10 ?

Himalia 11 480 000 250,6 0,163 27,63 170 2000?
Lisytea 11 720 000 259,2 0,107 29,02 24 ?
Elara 11 737 000 259,6 0,207 24,77 80 2000?
S/2000 J11 12 623 000 290 0,22 29 4

S/2000J10 20 300 000 591 0,16 166 4
S/2000 J3 20 600 000 606 0,27 150 6
S/2000 J5 20 900 000 618 0,20 149 4
S/2000 J7 21 100 000 626 0,15 146 6
Ananke 21 200 000 631 0,169 147 20 ?

S/2000 J9 21 700 000 652 0,25 164 4
S/2000 J4 21 900 000 661 0,35 161 4
Carme 22 600 000 692 0,207 163 30 ?
S/2000 J6 22 800 000 703 0,28 165 4
S/2000 J8 23 400 000 733 0,53 152 6
Pasiphae 23 500 000 735 0,378 145 36 ?

S/1999 J1 23 500 000 736 0,21 143 14
Sinope 23 700 000 758 0,275 153 28 ?

S/2000J2 24 100 000 766 0,32 166 6
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Cztery największe księżyce Jowisza zwane gaiileuszowymi. Od lewej: Ganimedes, Cailisto, io i Europa. Powyższe zdjęcie 
ukazuje je  w jednakowej skali i orientacji (północ u góry). Zdjęcie Cailisto wykonane było podczas misji Voyager w 1979 r. 
natomiast pozostałe księżyce sfotografowane zostały w 1996 r. za pomocą detektora CCD umieszczonego na pokładzie sondy 
międzyplanetarnej Galileo. Fot. NASA

szczegółowo przedstawione w dalszej 
części tego artykułu.

Następne satelity w przestrzeni oko- 
łojowiszowej odkryto już w dobie bez
pośredniej eksploracji sąsiedztwa tej 
planety przez automatyczne sondy. Ale 
dwa pierwsze z nich zostały jednak 
dostrzeżone w trakcie obserwacji na
ziemnych przez wybitnego obserwato
ra Charlesa T. Kowala, Amerykanina 
polskiego pochodzenia. W 1974 r. od
krył on XIII księżyc (nazwany Ledą), 
a w następnym —  jeszcze jeden, ozna
czony 1975 J 1, który potem „zaginął” 
i długo był poszukiwany...

Jeszcze trzy inne satelity zostały 
odkryte na zobrazowaniach przekaza
nych przez Voyagera 1 i Voyagera 2 
w 1979 r. Dwa z nich —  Adrasteę i The
be —  zidentyfikował Stephen P. Syn- 
nott; trzeci —  Metis —  David Jewitt, 
G. Edward Danielson i S. P. Synnott.

Nie dość na tym. W 1999 r., w ra
mach programu SPACEWATCH, od
kryto za pom ocą 90 cm teleskopu 
w Obserwatorium na Kitt Peak w Ari
zonie kolejnego minisatelitę Jowisza, 
oznaczonego następnie S /1999 J l .  
W rok później podczas obserwacji pro
w adzonych przez zespół Scotta S. 
Shepparda za pomocą 2,2 m teleskopu 
na Mauna Loa, na Hawajach, odkryto 
aż 11 nowych minisatelitów, przy czym 
księżyc S/2000 J 1 okazał się najpraw
dopodobniej zaginionym księżycem 
Kowala 1975 J l ,  więc pozostawiono 
mu to oznaczenie. Pozostałe 10 mini
satelitów otrzymało oznaczenia od S/ 
2000 J2 do S/2000 J 11.

Tabela 1 zawiera podstawowe dane
o wszystkich obecnie poznanych księ

życach Jowisza, największej planety 
Układu Słonecznego. Okazuje się, że 
satelity tej planety tworzą cztery odręb
ne grupy, przy czym księżyce dwóch 
pierwszych grup nazywa się niekiedy 
wewnętrznymi, zaś pozostałe —  ze
wnętrznymi.

Do pierwszej grupy należą: Metis, 
Adrastea, Amaltea i Thebe. Krążą one 
blisko macierzystej planety, a okresy 
ich obiegów wokół Jowisza są krótsze 
odjednej doby (ziemskiej). W dodatku 
Metis i Adrastea mają okresy obiegów 
krótsze od okresu ruchu wirowego pla
nety (!) i biegną po niemal tej samej 
orbicie. Rozmiary tych satelitów są nie
wielkie: od kilkudziesięciu do paruset 
kilometrów.

Największa w tej grupie satelitów 
jest Amaltea, którą można przedstawić 
jako trójosiową elipsoidę; jej najdłuż
sza oś jest zawsze zwrócona ku Jowi
szowi i Amaltea obraca się wokół śred
niej osi z okresem równym okresowi 
orbitalnemu. Powierzchnia tego księ
życa jest ciemnoczerwona. Jest to, jak 
się okazuje, najbardziej czerwone cia
ło w Układzie Słonecznym. Na po
wierzchni tego satelity występuje też 
regolit. Amaltea — jak i inne ciała po
zbawione atmosfery —  jest pokryta 
kraterami, z których dwa największe: 
Pan oraz Gea mają średnice 90 oraz 75 
km oraz odpowiednio 8 i 16 km głębo
kości. Na antypodach tego księżyca 
(w zględem  Jow isza) znajdu je  się 
grzbiet górski o długości prawie 50 km, 
kończący sięjasnymi plamami (wznie
sieniami); noszą one nazwy Mons Ida 
oraz Mons Lycetas.

Niewiele jeszcze wiemy o tym księ

życu i o czy w iśc ie  je sz c z e  m niej
0 trzech pozostałych w tej grupie, któ
rych rozmiary nie przekraczają nawet 
100 km. Również obecność tych ciał 
w pobliżu planety-olbrzyma stanowi 
zagadkę. Czy są one pozostałością tzw. 
planetozymali z okresu formowania 
się naszego Układu, czy też pochodzą 
z innych rejonów Układu Słoneczne
go i zostały schwytane przez Jowisza?

Drugą grupę satelitów wewnętrz
nych, zwanych niekiedy regularnymi 
księżycami, stanowią ciała znane od 
dawna (niemal już od czterystu lat), 
czyli księżyce galileuszowe: Io, Euro
pa, Ganimedes, Cailisto. Poruszają się 
one, podobnie jak  satelity pierwszej 
grupy, niemal dokładnie w płaszczyź
nie równika Jowisza, a ich orbity są 
prawie kołowe. Ze względu na budo
wę wewnętrzną dzieli się je  czasami na 
dwie podgrupy: do pierwszej należy Io 
oraz Europa, do drugiej Ganimedes
1 Cailisto. Okazało się, że ich średnia 
gęstość maleje w miarę wzrostu odle
głości od macierzystej planety. Oprócz 
tego Europę, Ganimedesa i Cailisto 
charakteryzuje jeszcze to, że im bar
dziej jest oddalony dany księżyc od 
Jowisza, tym mniejsze jest albedo jego 
powierzchni (od 0,63 dla Io i 0,64 dla 
Europy, 0,34 dla Ganimedesa do 0,17 
dla Cailisto) oraz większa jej chropo
watość. Szczegółowy opis tych księży- 
ców-miniplanet zostanie podany w II 
części artykułu.

Trzecia grupa satelitów tej plane
ty to księżyce: Leda, Himalia, Lisy- 
tea, E lara, S/2000 J 11 i S/2000 J l 
(S 1975 J l) . Ta dość osobliwa grupa 
sprawia niejako wrażenie... jowiszo-
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Zdjęcie pierścieni Jowisza otrzymane 
w 1994 r. w podczerwieni za pomocą 
teleskopu na Hawajach. Widoczne są 
również dwa niewielkie księżyce: 
Amattea (na lewej krawędzi Jowisza) 
i Metis (na prawym skraju pierścieni)

wego pasa planetoid. O biegają one 
macierzystą planetę ruchem prostym 
po znacznie nachylonych do płaszczy
zny równika Jowisza orbitach o dość 
dużych mimośrodach.

Zauważmy, iż wielkie półosie orbit 
tej grupy satelitów (oprócz S /l975 J l)  
niewiele różnią się między sobą, nachy
lenia płaszczyzn tych orbit są sobie 
równe z dokładnością do paru stopni. 
Razem wydaje się to sprawiać wraże
nie, iż mamy jak gdyby do czynienia 
z pozostałością po istniejącym niegdyś 
jednym większym satelicie, który mógł 
obiegać Jowisza w średniej odległości 
około 12 000 000 km po orbicie nachy
lonej do płaszczyzny równika planety 
pod kątem około 28°. Można by przy
puszczać, że ten hipotetyczny obiekt... 
rozpadł się następnie na mniejsze sate
lity —  „planetoidy” (a jakby nieco da
lej odprysnął minisatelita S /l975 Jl).

Okazało się ponadto, że Himalia, 
największy i najjaśniejszy w tej grupie 
satelita, obraca się wokół osi z okresem 
około 9,5 godziny, Elara zaś z okresem 
około 12 godzin (zbliżone okresy rota
cji mają również planetoidy), podczas 
gdy wewnętrzne księżyce mają okres 
ruchu obrotowego zrównany z okresem 
ich ruchu orbitalnego.

Zajm ujm y się teraz peryferiam i 
układu Jowisza. Jego najbardziej ze
wnętrzna, czwarta grupa czternastu 
malutkich księżyców jest wielce oso
bliwa. Są to właściwie minisatelity. Ich 
rozmiary nie przekraczają nawet czter
dziestu kilometrów, więc przypomi
nają one typowe planetoidy O tym, iż 
te drobne, „nieregularne” księżyce nie 
są genetycznie związane z Jowiszem, 
lecz są właśnie przechwyconymi przez

niego planetoidami, które za bardzo 
zbliżyły się do masywnego olbrzyma, 
świadczą pośrednio również ich orbi
ty. Wszystkie te zewnętrzne minisate
lity obiegają planetę Jowisz ruchem 
wstecznym w znacznej od niej odle
głości. Zarówno mimośrody, jak też 
nachylenia płaszczyzn tych orbit do 
płaszczyzny równika Jowisza (i zara
zem do płaszczyzny jego orbity) są 
duże. W dodatku wiadomo, że co naj
mniej orbity Pasiphae i Sinope nie są 
„zam k n ię te” i tw o rzą  tak  zw ane 
zmienne orbity, zaś przyczyną tego jest 
znaczne (względnie) oddziaływanie 
grawitacyjne Słońca na te całkiem już 
peryferyjne księżyce Jowisza. Nieste
ty, mechanizm przechwytywania gra
witacyjnego planetoid, które krążąc, 
jak  wiemy, między orbitą Marsa a Jo
wisza zanadto zbliżyły się do plane- 
ty-olbrzyma, nie jest jeszcze całkowi
cie zrozumiały.

Odmienność czwartej grupy sateli
tów jowiszowych została wyrażona 
nawet w ich nazwie. Otóż astronomo
wie, nadając nazwę jak dotąd ośmiu 
zewnętrznym księżycom Jowisza, po
stanowili, że dalsze od planety (niż ga- 
lileuszowe) satelity obiegające planetę 
ruchem prostym będą nosiły nazwy 
kończące się na a, natomiast te, które 
obiegają planetę ruchem wstecznym, 
będą nosiły nazwy kończące się na e 
(zob. też tab. 1).

Wokół Jowisza stwierdzono ponad
to obecność pierścienia pyłowego. Jego 
istnienie postulował już w latach sześć
dziesiątych XX wieku astronom kijow
ski Siergiej K. Wsiechswiatskij, jednak 
odnoszono się do tej hipotezy z ogrom
nym  n iedow ierzaniem , zw łaszcza 
w byłym Związku Radzieckim, póki 
ten pierścień nie został wreszcie odkry
ty przez kamery Voyagera 1. Odkrycie 
potwierdził Voyager 2, a w 1996 r. pier
ścień zarejestrowała także sonda Gali
leo. Okazało się, że pierścień pyłowy 
(główny — jak się go czasem nazywa) 
znajduje się w płaszczyźnie równika 
Jowisza, rozciągając się od wysokości 
6500 km do około 57 000 km ponad 
najw yższym i w arstw am i obłoków  
w atmosferze planety. Jego grubość jest 
niewielka i wynosi około 30 km.

W trakcie obserwacji prowadzonych 
z powierzchni Ziemi Carl B. Pilcher 
uzyskał fotografie jeszcze jednego pier
ścienia: gazowego (siarkowego), poło
żonego w płaszczyźnie równika mag

netycznego planety. Pierścień ów, któ
rego przeciętna szerokość wynosi kil
kaset tysięcy kilometrów, zmienia swo
je  rozmiary, jasność oraz temperaturę 
kinetyczną.

Na zdjęciach przekazanych przez 
sondy misji Voyager odkryto jeszcze 
jeden słaby pierścień pyłowy, który 
znajduje się w odległości około 210000 
km od Jowisza, pomiędzy orbitą Amal
tei a Thebe (jednak bliżej Thebe).

A zatem —  oprócz wcześniej pozna
nych księżyców —  Jowisza obiegają 
ponadto trzy pierścienie: dwa pyłowe 
i jeden gazowy. Zarówno przyroda pier
ścieni, jak i małych satelitów nie zo
stała na razie dostatecznie poznana 
i wyjaśniona, stąd więc tak wielkie na
dzieje były pokładane w wynikach mi
sji Galileo.

N iew ątpliw ie najw ięcej danych 
i wiadomości o układzie Jowisza mog
łyby dostarczyć wyprawy załogowe, 
chociaż i tak bardzo wiele zawdzię
czamy automatycznym sondom mię
dzyplanetarnym  oraz niebywałem u 
ostatnio postępowi w dziedzinie mi
kroelektroniki i systemów komputero
wych, a także dalekosiężnej łączności. 
Niemniej jednak warto zauważyć, iż 
te niedawne odkrycia w układzie księ
życów Jowisza zostały dokonane me
todami astronomii naziemnej!

Natomiast w przypadku misji Ga
lileo możemy stwierdzić, iż przyroda 
kolejny raz okrutnie z nas sobie za
drwiła. Nie uzyskaliśmy oczekiwa
nych od dawna dokładnych danych 
o planecie-olbrzymie, ponieważ przed 
dotarciem sondy do jej układu, do at
mosfery Jowisza wtargnęły w 1994 r. 
aż 23 fragmenty komety Shoemaker- 
-Levy 9, dokładnie zaburzając całe 
środow isko jego  otoczki gazowej! 
W rezultacie próbnik sondy Galileo 
rejestrował efekty oraz pozostałości 
potwornej katastrofy kosmicznej, a nie 
„normalny stan atmosfery jow iszo
wej” (zob. np. K. Ziołkowski: Zderze
nie komety z Jowiszem, Wyd. CBK 
PAN, Warszawa 1994).

Profesor Tadeusz Zbigniew Dwo
rak je st z wykształcenia astrono
mem. Pracuje w Katedrze Inżynie
rii Ochrony Środowiska Krakow
skiej Akademii Górniczo-Hutni- 
czej.
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Kiedy 
na Marsa?
Jak wiadomo, w kosmonautyce1 

jest obecnie realizowany montaż 
M iędzynarodowej Bliskoziem- 

skiej Bazy Satelitarnej ALFA2. (Pisa
łem o niej w mojej książce Baza sa
te lita rn a  ALFA, W arszaw a 1997
i w „Uranii-PA” 2/99). Potrwa to jed
nak jeszcze kilka lat. (Oprócz tego Ro
sjanie ujawnili, że mają zamiar wysłać 
w 2004 r. własną niewielką bazę sate
litarną o nazwie „Mini MIR”).

A co będzie realizowane później? 
N ie wiadomo. Co prawda w prasie 
m ożna się spotkać z dywagacjam i
o rzekomym przygotowywaniu zało
gowej wyprawy na planetę Mars i po
dawane są terminy (!). Jeżeli za przy
gotowywanie takiej wyprawy przyj
miemy wysyłanie ku Marsowi różnych 
aparatów kosmicznych, to rzeczywi
ście od 40 lat takie „przygotowania” 
są już czynione3. M yślę jednak, że 
Czytelnicy zgodzą się ze mną, że nie 
w tym rzecz.

Jeżeli bowiem chodzi o konkretne 
techniczne przygotowywanie załogo
wej wyprawy na planetę Mars, to nie

1 Używa się też terminu astronautyka. 
Słuszniejsza jednak jest nazwa kosmonau- 
tyka, dlatego że loty kosmiczne odbywają 
się w Kosmosie. Konsekwentnie należy 
więc mówić kosmonauci, a nie astronauci.
2 Obecnie oficjalna jej nazwa brzmi „Mię
dzynarodowa Stacja Kosmiczna”. Uczono 
mnie jednak na lekcjach logiki w szkole 
średniej, że stacją można nazwać tylko coś, 
co stoi w miejscu. Tymczasem immanentną 
cechą „stacj i” kosmicznej j est to, że się po
rusza. I to „dość” szybko.

3 Pierwszy aparat kosmiczny ku planecie
Mars wysłali w listopadzie 1962 r. uczeni 
radzieccy. (Lot jego był jednak nieudany).

tylko nikt i nigdzie tego nie czyni, ale 
—  formalnie rzecz biorąc —  nie wia
domo nawet, czy kiedykolwiek zosta
nie ona podjęta (!).

Naturalnie zdaję sobie sprawę, że 
to, co napisałem, może wywołać la
winę napaści na mnie z pomówienia
mi o małostkowość, brak wyobraźni 
itd.

Jednak zawsze wolę trzymać się 
konkretnych realiów, a nie „poboż
nych życzeń” (czy — jak mówią An- 
glosasi —  wishful thinking . ..).

Otóż obecnie nie tylko nikt takiej 
wyprawy nie przygotowuje, ale nie 
wiadomo nawet, według jakiego wa
riantu techniczno-nawigacyjnego moż
na by ją  zrealizować. Pomysłów jest 
wiele, na razie jednak żaden nie stano
wi rozwiązania problemu.

Wiadomo, że energetycznie rzecz 
biorąc, najekonomiczniejszy byłby lot 
na Marsa (i z powrotem) po trajekto
rii hohmannowskiej4. Niestety, za eko
nomię energetyczną „zapłacilibyśmy” 
bardzo drastyczną „cenę” w postaci 
długotrw ałości w ypraw y... Lot ku 
Marsowi musiałby trwać 259 dni, na
stępnie 440 dni trzeba by na nim cze
kać na odpowiednie usytuowanie obu 
planet i wreszcie 259 dni trwałby lot 
powrotny ku Ziemi. Razem 958 dni. 
Jest to nieznośnie długo... (Oczywi
ście są to liczby „średnie” . Jak wiado
mo, Mars okrąża Słońce po wyraźnie 
eliptycznej orbicie, co wywiera wpływ 
na ich wartość w określonych konkret
nych warunkach. Nie będę się jednak

4 O Walterze Hohmannie i jego trajekto
riach międzyplanetarnych pisałem w mo
jej książce Ojcowie kosmonautyki, Warsza
wa 1984.
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wdawał w tego rodzaju szczegóły, 
zresztą uczynił to przed kilkudziesię
ciu laty Grzegorz Sitarski).

Bynajmniej nie chodzi przy tym
0 to, że jak  na razie najdłuższy jedno
razowy pobyt człowieka w Kosmosie 
(R osjanina W ładim ira Poljakow a) 
trwał „tylko” 458 dni, a więc wystar
czyłoby tylko dwuipółkrotne przedłu
żenie takiej próby, aby „wszystko było 
dobrze” ... Chodzi o to, że j ak na razie 
nie wiadomo, czy człowiek jest w ogó
le w stanie znieść tak długotrwały po
byt poza Ziemią! (Pamiętajmy, że Po- 
ljakow był odległy od powierzchni 
Ziemi tylko o kilkaset kilom etrów
1 w „każdej chwili” mógł na nią po
wrócić, a niezbędne zaopatrzenie do- 
syłano mu co jakiś czas z Ziemi. Tym
czasem podczas wyprawy na Marsa 
byłoby oczywiście inaczej, a całe nie
zbędne zaopatrzenie trzeba by zabrać 
ze sobą!).

Hohmannowska wyprawa na Mar
sa jaw i się nam więc jako problem 
natury biomedycznej i nie wiadomo, 
czy dający się rozwiązać, a w każdym 
razie z pewnością trudny do rozwią
zania!

Również jeśli chodzi o aspekt tech
niczny, to naj ekonomiczniej sza ener
getycznie trajektoria bynajmniej nie 
oferuje nam „łatwej drogi” (!).

Aby z Ziemi odlecieć ku Marsowi, 
wystarczy co prawda osiągnięcie pręd
kości niespełna 11,6 km/s. Nie jest to 
zatem o wiele więcej niż w przypad
ku lotów ku Księżycowi (do czego wy
starczy prędkość niespełna 11 km/s). 
Od „dawien dawna” wysyła się więc 
ku Marsowi coraz doskonalsze auto
matyczne aparaty kosmiczne. Ale lot 
statku załogowego to jednak nie to 
samo.

Otóż, gdyby użyć największej na 
świecie chemicznej rakiety nośnej5, 
rosyjskiej Energii (z ośmioma bloka
mi członu pierwszego i zdublowanym 
członem drugim!), to można by wy
słać ku Marsowi ładunek o masie oko
ło 70 Mg.

Dużo to czy mało?
Mogłoby się wydawać, że bardzo 

dużo. Jeżeli jednak weźmiemy pod 
uwagę, że służący do wypraw na Księ
życ sta tek  A pollo LM m iał m asę 
45 Mg, wypada na to spojrzeć ina
czej...

5 Inne niż chemiczne nie istnieją.

„Beznam iętna” analiza m atem a
tyczna prowadzi do wniosku, że jest 
to zbyt mało, aby zrealizować zało
gową wyprawę na Marsa i z powro
tem.

Jak już wyjaśniłem, lot z Ziemi na 
M arsa trwałby około 260 dni, czyli 
prawie 9 miesięcy. Dysponując masą 
70 Mg, dałoby się jednak skonstru
ować odpowiednio przestronną kabi
nę dla 2-3  osobowej załogi i zabrać 
odpowiednie dla niej zapasy tlenu do 
oddychania, żywności i wody. Dało
by się też zabrać m ałą kabinę do lą
dow ania na M arsie. (Pow iedzm y
0 rozm iarach kabiny naw igacyjno- 
pow rotnej rosyjskiego statku kos
micznego Sojuz).

Po przylocie z Ziemi prędkość jej 
spadku na Marsa wynosiłaby niespeł
na 6 km /s6. Co prawda Mars posiada 
atmosferę, ale jest ona około 200 razy 
mniej gęsta niż ziemska. Niemniej jed
nak jej oporu wystarczyłoby do zre
dukowania prędkości spadku kabiny 
z 6 km/s do —  powiedzmy —  1 km/s. 
Ale co z resztą? Spadochronów użyć 
by nie można, bo dla ich wydajnego 
działania atmosfera Marsa jest za rzad
ka. Potrzebny byłby hamujący silnik 
rakietowy z odpowiednim zapasem 
m ateriałów  pędnych. (W zasadzie 
użyć by m ożna tylko aeroziny 50
1 czterotlenku azotu, gdyż tylko te sub
stancje nadają się do odpowiednio dłu
gotrwałego przechowania. Niestety, są 
one mniej wydajne od ciekłego wodo
ru i ciekłego tlenu). Prowadzi to do 
wniosku, że lądujący statek musiałby 
mieć masę około 10 Mg.

No i lądujemy na Marsie w maleń
kiej kabinie. I co dalej?

A co z zapasami na 440-dniowy 
pobyt na Marsie?

A co ze startem z Marsa? (Wyma
ga to osiągnięcia prędkości około 
6 km/s).

A co z zapasami na 260-dniowy lot 
powrotny na Ziemię?

Proszę to wszystko przeliczyć: jaka 
jest wydajność energetyczna materia
łu pędnego (im puls w łaściw y), ile 
człowiek zużywa tlenu do oddychania, 
pożywienia i wody (nawet jeśliby tę 
ostatnią regenerować).

Niestety, obecnie można by tylko

6 Mars jest około 2 razy większy od Księży
ca. (Podawane prędkości mają wartość przy
bliżoną i uwzględniającą pewną rezerwę.)

dostarczyć na Marsa 2-3 ludzi i zo
stawić ich tam na rychłą śmierć...

Ale przecież można zbudować ra
kietę dużo, dużo większą, która mo
głaby unieść odpowiednio większy 
statek kosmiczny.

Naturalnie, można by spróbować. 
„Beznamiętne” liczby wypadają jed
nak tak szokująco wielkie, że nie wy
daje się to wykonalne (a z pewnością 
racjonalne).

Jako „niezawodny” sposób tech
nicznej realizacji wyprawy na Marsa 
często wymienia się więc wykorzysta
nie jądrow ego silnika rakietowego. 
Prace nad nim trwają już od połowy 
ubiegłego stulecia, ale jak  na razie 
żadna rakieta z takim silnikiem jesz
cze nie wystartowała... Nie oznacza 
to jednak, że nic nie osiągnięto. W ra
zie potrzeby można by obecnie skon
struować użytkowy jądrowy silnik ra
kietowy o umiarkowanej sile ciągu 
około 400 kN. (Silniki chemiczne bu
duje się kilkanaście razy większe). 
Silnik ten mógłby mieć impuls wła
ściwy około 700-800 s. (W silnikach 
chemicznych osiąga się nieco ponad 
400 s). Silnik jądrowy miałby jednak 
ogromną masę i byłby bardzo niewy
godny w użyciu. A ponieważ substan
cję odrzucaną stanowiłby w nim wo
dór, więc nadawałby się on tylko do 
odlotu z Ziemi, gdyż ciekłego wodo
ru nie można długo przechowywać7. 
Nie wdając się więc w długie wywo
dy, stw ierdzić trzeba, że nie są to 
„oszałamiające” parametry, które mo
głyby „zrewolucjonizować” problem 
załogowego lotu na M arsa... Perspek
tywy zaś ewentualnego ulepszenia ją 
drowego silnika rakietowego są jesz
cze bardzo odległe.

Jako niezawodną drogę techniczne
go rozwiązania problemu wymienia 
się więc skonstruowanie odpowiednio 
dużego statku kosmicznego w charak
terze bliskoziemskiej bazy satelitarnej, 
(to znaczy stosując tę samą technikę 
postępow ania, czyli łączenie całej 
konstrukcji z umiarkowanie dużych 
elementów wprawianych oddzielnie 
w wokółziemski ruch satelitarny).

Jak wiadomo, baza satelitarna ALFA 
mieć będzie masę przeszło 400 Mg.

7 Oceniono, że gdyby w trzecim członie ra
kiety nośnej Saturn V użyć jądrowego silni
ka rakietowego, to udźwig rakiety wzrósłby 
z 45 do około 70 Mg.
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„Nic” nie stoi jednak na przeszkodzie, 
aby skonstruować obiekt o masie 1000 
czy 2000 M g8 —  tak duży, jak byłby 
potrzebny do wyprawy na Marsa. Je
żeli weźmiemy jednak pod uwagę, że 
baza satelitarna ALFA kosztować bę
dzie około 100 mld dolarów, to docho
dzimy do wniosku, że budowa tego 
typu marsjańskiego statku kosmiczne
go nie byłaby „tania” (!). (Czas reali
zacji przedsięwzięcia byłby przy tym 
bardzo długi, skoro bazę ALFA budo
wać się będzie przez kilka lat).

Oczywiście, skonstruowany w ten 
sposób marsjański statek kosmiczny 
krążyłby tylko ruchem satelitarnym 
wokół Ziemi, czyli z prędkością ok. 
4,5 km/s (zależną od wysokości lotu). 
Aby odlecieć ku M arsow i, należy 
zwiększyć jego prędkość do ponad 
11 km/s. Trzeba by więc wyposażyć 
go w silnik rakietowy (nie musiałby 
być „specjalnie” duży) i odpowiednio 
duże (bardzo duże!) zapasy materiału 
pędnego —  aeroziny 50 i czterotlen- 
ku azotu, które musiano by w „por
cjach” dostarczać z Ziemi. (Ponieważ 
trwałoby to długo, więc nie można by 
użyć bardziej wydajnych substancji 
kriogenicznych).

Tak wielki statek kosmiczny nie 
mógłby bezpośrednio wylądować na 
powierzchni Marsa, toteż po przylo
cie w jego sąsiedztwo zostałby prze
kształcony w sztuczny księżyc plane
ty, co w ym agałoby  zm nie jszen ia  
prędkości statku o około 2 km /s9. Do 
wylądowania na Marsie użyto by więc 
odrębnego (m niejszego) statku ko
smicznego. (Musiałby on zmniejszyć 
szybkość lotu o około 4 km/s). Bar
dzo orientacyjne oceny prowadzą do 
wniosku, że ten statek „wyprawowy” 
musiałby mieć początkową masę przy- 
najm niej kilkudziesięciu megagra- 
mów. (Niech czytelnicy sami wyko
nają odpowiednie obliczenia, biorąc 
pod uwagę impuls właściwy aeroziny 
50 i czterotlenku azotu). Wreszcie na 
koniec (w odpowiednim momencie) 
uruchom iono by siln ik  rakietow y

8 Ogrom masy bierze się z ilości środków 
spożywczych, potrzebnych dla załogi na 3 
lata, i przede wszystkim z ilości rakietowych 
materiałów pędnych, potrzebnych do wyko
nania niezbędnych manewrów przez olbrzy
mi statek kosmiczny (!).

9 Cały czas podaję liczby przybliżone
i uwzględniające niezbędną rezerwę.

„głównego” statku (krążącego wokół 
Marsa ruchem satelitarnym), aby odle
cieć ku Ziemi, co wymagałoby zwięk
szenia prędkości o około 2 km/s. Na 
Ziemię powrócono by po około 260 
dniach lotu (a w około 960 dni od wy
lotu z Ziemi).

Zadanie jest więc technicznie bio
rąc wykonalne, ale za cenę jakich na
kładów i kosztów! (Ciągle nie wiado
mo przy tym, czy byłoby wykonalne 
ze względów biomedycznych).

Trudności techniczne (a zwłaszcza 
ekonomiczne i biomedyczne) są wręcz 
przerażające, że usilnie szuka się in
nych wariantów realizacji przedsię
wzięcia. Pomysłów jest bardzo wiele, 
ale jak na razie żaden nie stanowi roz
wiązania sprawy. Nie będę się więc 
wdawał w ich analizowanie.

Taki jest stan faktyczny w bogatej 
literaturze przedmiotu. Nikt i nigdzie 
nie znalazł łatw iejszego, tańszego 
i szybszego sposobu rozwiązania pro
blemu. I mówiąc prawdę nie za wiele 
tu można wymyślić.

Mars porusza się tam, gdzie się po
rusza. Człowiek musi mieć tyle a tyle 
tlenu do oddychania i pożywienia do 
jedzenia. Wydajność możliwego do 
użycia materiału pędnego jest taka, 
jaka jest.

I tak dalej!
Przyrody oszukać nie można. Wy

prawy na Marsa nie można odbyć na 
zasadzie deus ex machina, lecz roz
wiązując cały kompleks problemów 
technicznych („diabeł tkwi w szcze
gółach”) i biomedycznych.

Jak napisałem, wydaje się, że by
łoby to wykonalne i wskazałem, jak 
można by to zrobić. Koszty i czas re
alizacji byłyby jednak tak niesamowi
te, że trudno oczekiwać, aby miało się 
to stać przedm iotem  rychłych prac 
technicznych, tym bardziej że nie ma 
racjonalnej motywacji uzasadniającej 
taką potrzebę (pomijam względy emo
cjonalne). Istnieje bardzo wielu am
bitnych i kompetentnych uczonych, 
którzy uważają, że nie ma to obecnie 
racjonalnego sensu i nie widzących ta
kiego sensu w dającej się przewidzieć 
racjonalnie przyszłości.

W tej sytuacji podawanie terminów 
realizacji załogowej wyprawy na Mar
sa jest —  po prostu —  nieuczciwe. 
(Można tylko mówić o tym, kiedy bę
dzie dogodne do realizacji wyprawy 
wzajemne usytuowanie obu planet).

Oczyw iście, w yprawę na M arsa 
można odbyć w czasie krótszym niż 
958 dni. Na przykład lecąc tam i z po
wrotem po trajektoriach parabolicz
nych, wyprawa trwałaby tylko około 
150 dni (w tym około 10 dni pobytu 
na M arsie)10. Jednak lot po orbicie pa
rabolicznej wym aga około V2 razy 
większej prędkości niż po zbliżonej do 
koła orbicie eliptycznej. Nie będę więc 
rozwijał tego tematu11.

Od kilkunastu lat powtarzam w mo
ich książkach, artykułach i wykładach, 
że następnym (po bazie ALFA) między
narodowym przedsięwzięciem kosmo- 
nautycznym powinno być rozpoczęcie 
„zagospodarow yw ania” K siężyca. 
Obecnie jest to już zupełnie realne 
technicznie i mogłoby być wykonywa
ne sukcesywnie. W stępem powinno 
być w ysłanie n iew ielk iej (20 Mg 
masy) „stałej” załogowej bazy sateli
tarnej Księżyca (i od lat postuluję, aby 
o takie przedsięw zięcie rozszerzyć 
„Program ALFA”). Realizacja tego 
wymagałaby tylko jednego (jedyne
go!) lotu rakiety nośnej Energia i to 
w wersji „podstawowej”. W różnych 
źródłach kilkakrotnie opublikowałem 
opracowane przeze mnie założenia 
techniczne. W łaśnie temu tematowi 
jest poświęcona moja nowa książka 
Znowu na Księżyc, Warszawa 1999 r.

Warto tu zwrócić uwagę, że dla 
astronomów (radioastronomów) nie
zwykle frapujące byłoby wykorzysta
nie do obserwacji odwrotnej strony 
Księżyca, bo nie ma tam zakłóceń ze 
strony ziemskich nadajników radio
wych.

10 Taki czas byłby zupełnie do przyjęcia ze 
względów biomedycznych.

11Z przybliżonych ocen wynika, że dla zrea
lizowania takiej wyprawy trzeba by statku 
kosmicznego o masie Titanica. (Naturalnie, 
główną część masy stanowiłyby rakietowe 
materiały pędne).

Dr in t  Andrzej Marks jest absol
wentem astronomii Politechniki 
Warszawskiej. Pasjonuje się astro
nautyką i je s t autorem wielu ksią
żek i artykułów popularyzujących 
zdobycze badań kosmicznych.
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w skrócie

Polscy astronomowie wykryli w naszej Galaktyce 
46 obiektów, które mogą być planetami

Udało się to dzięki opracowanej przez nich 
nowatorskiej metodzie „masowego odkry
wania planet".

Wykrycie planety jest możliwe dzięki ob
serwacji przejścia planety na tle je j macie
rzystej gwiazdy. Łatwo jest zaobserwować 
przejście planety (np. Merkurego lub We
nus) na tle tarczy Słońca. Jednak gdy 
gwiazda jest od Ziemi odległa, samego 
przejścia obiektu nie widzimy. Widać tylko 
jego efekt, czyli zmniejszenie, nieraz mini
malne, jasności gwiazdy. Zjawisko to jest 
bardzo trudne do wykrycia — powiedział 
prof. Marcin A. Kubiak, dyrektor Instytutu 
Obserwatorium Astronomicznego Uniwer
sytetu Warszawskiego.

Trzeba mieć szczęście, by w ogóle za
uważyć z Ziemi zaćmienie, wywołane 
przez planetę. A jeśli planeta obiega gwiaz
dę po orbicie nachylonej w stosunku do 
promienia widzenia, zjawisko jest w ogóle 
niewidoczne — tłumaczy prof. Kubiak.

W roku 2001 poszukiwaniem zaćmień 
blasku jasnych gwiazd z centrum naszej 
Galaktyki, spowodowanych przez poten
cjalne planety, zajął się polski zespół Opti
cal Gravitational Lensing Experiment 
(OGLE). Do obserwacji wykorzystano 1,3- 
metrowy polski teleskop, znajdujący się 
w amerykańskim obserwatorium Las 
Campanas w Chile oraz unikatową, zbu
dowaną przez prof. Andrzeja Udalskiego 
kamerę elektroniczną o dużym polu wi
dzenia. Istotnym elementem był program 
komputerowy pozwalający błyskawicznie 
wybierać i przetwarzać wyniki obserwa
cji. W skład zespołu polskich astronomów

wchodzą: prof. Andrzej Udalski— kierow
nik projektu OGLE, prof. Marcin Kubiak i 
dr Michał Szymański z Obserwatorium 
Astronomicznego Uniwersytetu Warszaw
skiego wraz ze współpracownikami oraz 
prof. Bohdan Paczyński z Uniwersytetu 
w Princeton. W pracach tego zespołu 
uczestniczyli także pracownicy Centrum 
Astronomicznego Mikołaja Kopernika 
PAN: prof. Janusz Kałużny i doktorantka 
Barbara Mochejska.

Zaćmień poszukiwano w ciągu 32 nocy 
obserwacyjnych, podczas których monito
rowano światło aż 5 milionów gwiazd. 
Wyselekcjonowano 52 tysiące gwiazd cha
rakteryzujących się fotometrią doskonałej 
jakości. Wśród tej próbki krzywych zmian 
blasku poszukiwano płaskich zaćmień, któ
rych amplituda jest mniejsza od 8 proc. 
Okazało się, że aż 46 gwiazd wykazuje 
tego rodzaju zaćmienia:

Po jednym sezonie tych obserwacji 
stwierdziliśmy, że ponad 40 gwiazd wy
kazuje takie właśnie charakterystyczne 
chwilowe obniżenie jasności. Z wielkości 
tego obniżenia można wnioskować, że 
mamy do czynienia z bardzo małymi obiek
tami, które zacieniają gwiazdy— wyjaśnia 
prof. Kubiak.

Istnieje bardzo duże prawdopodobień
stwo, że część z tych obiektów to duże pla
nety, wielkości mniej więcej Jowisza, znaj
dujące się na orbitach stosunkowo bliskich 
gwiazdom — uważa astronom.

Obiektów podejrzanych o to, że są pla
netami, znamy dziś kilkadziesiąt. Wykryto 
je  metodami spektroskopowymi (obserwa

cyjnymi), pracochłonnymi, żmudnymi 
i kosztownymi. Czas dużych teleskopów in
westuje się w coś, co wcale nie musi być 
planetą. Nasz projekt jest tani, a sposób 
obserwacji— dopasowany do tego rodza
ju  poszukiwań. Spełniamy warunki opty
malne do takich obserwacji — mamy tele
skop, przeznaczony wyłącznie do obser
wacji fotometrycznych (opartych na pomia
rze zacienienia), dysponujemy doskonałą 
kamerą CCD do pomiaru natężenia świa
tła gwiazd i doskonały klimat astronomicz
ny w Chile — mówi prof. Kubiak.

Profesor zaznacza jednak, że odkrycia 
Polaków muszą zostać jeszcze potwier
dzone.

Jest to jednak o tyle łatwiejsze, że wska
zujemy obiekty „podejrzane”, a zatem prze
bieg obserwacji jest znacznie uproszczo
ny — wyjaśnia uczony.

Jest to zupełnie nowy sposób wykry
wania trudnych do obserwacji obiektów 
o małych masach czy rozmiarach, z po
granicza planet i gwiazd. Z punktu widze
nia astronomicznego jest to bardzo intere
sujące — ocenia prof. Kubiak.

Do poszukiwań planet zastosowano 
oryginalną metodę mikrosoczewkowania, 
stworzoną przez prof. Bogdana Paczyń
skiego. Opracowana dla innych celów — 
wykrywania niewidocznej materii we 
Wszechświecie — została przystosowana 
do poszukiwania planet.

Najciekawszymi spośród 46 kandyda
tów na planety okazały się dwa obiekty—  
OGLE-TR-10 i OGLE-TR-40 (na zdjęciu), 
w przypadku których prawdopodobień
stwo, że zaćmiewającym gwiazdę ciałem 
jest planeta, jest największe. W obu przy
padkach zaćmienie ma głębokość około 
2% i powtarza się z okresem odpowiednio 
3,1 i 3,4 dnia. Prof. Udalski wyjaśnia, że 
wstępne obliczenia wskazują, iż takie za
ćmienia mogły spowodować tylko obiekty 
o rozmiarach porównywalnych z rozmia
rami Jowisza.

Aby jednak jednoznacznie stwierdzić, 
czy mamy do czynienia z planetami czy 
też z niewielkimi, lecz masywniejszymi od 
planet brązowymi karłami, musimy znać 
masy zaćmiewających obiektów. Pozna
my je jednak dopiero po wykonaniu dokład
nych obserwacji spektroskopowych 
OGLE-TR-10 i OGLE-TR-40.

Poszukiwanie planet jest dziś w centrum 
zainteresowania światowej astronomii. Pol
ska metoda już na początku stwarza możli
wość potencjalnego odkrycia około 40 pla
net, gdy dotąd znaleziono ich tylko 80. To 
pokazuje znaczenie nowej metody — po
kreślił prof. Edwin Wnuk, dyrektor Obser-

OGLE-TR-40 P=3A318 (days) 
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watorium Astronomicznego Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pierwsze planety poza Układem Sło
necznym zostały wykryte przez polskie

go astronoma Aleksandra Wolszczana. 
Znaleziono je  tam, gdzie najmniej się ich 
spodziewano  —  krążące wokół wypalo
nej gwiazdy neutronowej. Znamy obec

nie ponad 70 planet poza naszym Ukła
dem Słonecznym (http://exoplanets.org./ 
index.html).

K. Zawada

Kosmiczne tango bliźniaczych kwazarów
Naukowcy rozwikłali od dawna istniejącą 
zagadkę kwazarów tworzących rzadko 
spotykany układ podwójny. Unikat ten znaj
duje się 11 miliardów lat świetlnych od Zie
mi, a zagadkę udało się rozwiązać dzięki 
kosmicznemu teleskopowi rentgenowskie
mu Chandra. Wcześniej uważano „bliźnia
ki" za optyczne złudzenie. Teraz uważa się, 
że powstały one na skutek łączenia się 
galaktyk, a występowanie takich „unikatów” 
mogło być częstym zjawiskiem w gęstym, 
wczesnym Wszechświecie, krótko po Wiel
kim Wybuchu.

Gdy galaktyki oddziaływały ze sobą 
lub gdy się łączyły, stały się wówczas bar
dziej aktywne i  jaśniejsze. Mogły wów
czas pobudz ić  ak tyw ność kw azarów  
znajdujących się w ich centrach  —  twier
dzi Paul Green z Harvard-Smithsonian  
C enter fo r Astrophysics, Cam bridge, 
Mass., który przewodzi grupie badaw
czej. Kwazary wyglądają, jakby  wylęgły 
się w tym samym gnieździe.

Dane z Chandry pokazują, że kwazary 
Q2345+007A, B nie są zwierciadlanym od
biciem wywołanym zjawiskiem zwanym  
soczewkowaniem grawitacyjnym. Te dwa 
kwazary są raczej oddzielnymi obiektami 
stworzonymi, gdy ich macierzyste galak
tyki zbliżyły się do siebie, wzmacniając na

pływ materii na centralną czarną dziurę 
w każdej z nich.

Często pary kwazarów, które wydają się 
być bardzo blisko siebie i znajdują się w tej 
samej odległości od Ziemi, okazują się być 
czystą iluzją; naprawdę są częścią układu 
soczewek grawitacyjnych. W  takich przy
padkach obraz pojedynczego kwazara jest 
rozdzielony na dwa, a nawet więcej obra
zów, ponieważ jego światło ulega zakrzy
wieniu i zogniskowaniu w drodze do Zie
mi, w wyniku oddziaływania grawitacyjne
go jakiegoś masywnego obiektu typu ga
laktyki czy gromady galaktyk.

Zazwyczaj obiekt, który powoduje so- 
czewkowanie, obserwowany jes t jako np. 
słabsza galaktyka bądź gromada galaktyk 
widoczna między lub wśród obrazów kwa
zara, potwierdzając, że obraz wielu czy 
dwu kwazarów to tylko iluzja (w rzeczywi
stości je s t tylko jeden kwazar). Tak też 
myślano o parze kwazarów Q2345+007A, 
B. Widmo tych obiektów było do siebie 
bardzo podobne tak w zakresie widzial
nym, ja k  i ultrafioletowym. Po niemal 20 
latach od ich odkrycia w zakresie widzial
nym nie udało się znaleźć obiektu, który 
mógłby spowodować „rozszczepienie” ob
razu pojedynczego kwazara na dwa ob
serwowane. Rozpoczęły się spekulacje na

K w azary tkw ią w cen trach ga laktyk, 
a wzmacniane są przez supermasywną 
czarną dziurę. Kwazar emituje o wiele wię
cej energii niż wszystkie gwiazdy w jego  
macierzystej galaktyce, dlatego samą ga
laktykę trudno zaobserwować  —  ginie 
w świetle kwazara

temat tego, co mogło spowodować ugię
cie promieni świetlnych idących z kwaza
ra Q2345+007. Sugerowano istnienie no
wego typu gromady, która zawiera gorący 
gaz i ciemną materię. Taka „ciemna mate
ria” mogłaby być niewidoczna dla telesko
pów optycznych i ultrafioletowych, ale uka
załaby się w zakresie rentgenowskim.

Obraz Chandry, najdokładniejszy z do
tychczas wykonanych w tego typu bada
niach, nie ukazuje żadnych dowodów  
świadczących o istnieniu jakiejś masyw
nej ciemnej gromady. Co więcej, widmo 
obejmujące zakres fal X  jes t wyraźnie od
mienne dla każdego z kwazarów.

Może to oznaczać, że para Q2345+007 
A, B rzeczywiście składa się z dwu oddziel
nych obiektów. W  tym wypadku jednak  
zagadka pozostaje. W  ja k i sposób dwa 
kwazary mogą mieć identyczne widma 
optyczne? Zbieżność wydaje się niepraw
dopodobna  —  przyznaje Paul Green.

Jedno z możliwych wyjaśnień je s t ta
kie, że kwazary formowały się blisko sie
bie, stąd ich podobieństw o na falach  
optycznych, ale promienie X, które są bli
żej centralnych czarnych dziur, nadają im 
indywidualne cechy w tym zakresie.

Chandra obserwowała Q 2345+007  
w maju 2000 roku przez 65 tysięcy sekund 
(18 godzin), używając spektrometru Ad
vanced CCD Imaging Spectrometer.

K. Zawada

Zdjęcie z teleskopu Chandra bliźniaczych 
kwazarów Q2345+007 A, B pokazuje, że 
obiekty nie są identyczne. Prawdopodob
nie nie są zatem optyczną iluzją, jak  do 
tej pory myślano. Obiekty te mogły po
wstać w wyniku łączenia się galaktyk. 
(NASA/SAO/CXC/P. Green et al.)

Po lewej
obraz pary
kwazarów
uzyskanym
w zakresie
optycznym
(NOAO)
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Wszechświat ekspanduje coraz szybciej: 
nowy dowód

Pola galaktyk obserwowane w ramach programu 2dF GRS (prze
gląd przesunięć ku czerwieni galaktyk spektrografem o polu 2 stop
ni kwadratowych) teleskopem 3,9 m w Anglo-Australijskim ob- 
serwatorium w Siding Spring w Australii

Grupa angielskich i australijskich astrono
mów odkryła nowy, niezależny dowód na 
to, że rozszerzanie Wszechświata przy
spiesza. Ich wyniki pojawiły się właśnie 
w Monthly Notices o f the Royal Astrono
mical Society.

Trzy lata temu dwie grupy astronomów 
zachwiały światem naukowym, znajdując 
dowód na to, że Wszechświat raczej przy
spiesza niż zwalnia. Spowolnienia tempa 
rozszerzania oczekiwano powszechnie 
z powodu przyciągania grawitacyjnego 
działającego na wszystkie cząstki materii 
w Kosmosie. Według tych dwu grup ja 
sności supernowych (eksplodujących  
gwiazd o dużej masie), które obserwowali 
w odległych galaktykach, wymagają, aby 
Wszechświat wypełniony był dziwnego 
rodzaju ciemną energią, która powoduje, 
że przyspiesza on oraz swoją ekspansję 
do nieskończonej przyszłości.

Po raz pierwszy pomysł ciemnej ener
g ii zapostulował Einstein (i nazwał stałą 
kosmologiczną). Jednak później określił 
ją  swoją największą pomyłką, ponieważ 
psuła prostotę i elegancję Ogólnej Teorii 
Względności. Od tego czasu stała kosmo
logiczna miała wielu przeciwników i zwo
lenników. Sławny astronom z Cambridge, 
sir Arthur Stanley Eddington, był przeko
nany o je j istnieniu, uzasadniając, że sta
ła kosm ologiczna rozróżnia pom iędzy  
rozległym i obszaram i obserwowainego 
Wszechświata a bardzo małymi skalami, 

jak im i operuje się w teorii cząstek elemen

tarnych. Lecz dla więk
szości fizyków teorety
ków  sta ła  kosm o lo 
giczna je s t wielkością 
„krańcowo tajemniczą” 
i niepotrzebną. Wielu 
naukowców sceptycz
nie odniosło się do wy
ników grupy badającej 
supernowe.

Obecnie grupa 27 
astronom ów , k ie ro 
wana przez profeso
ra George Efstathiou  
z Uniwersytetu w Cam
bridge, opublikowała 
dowody na is tn ien ie  
ciemnej energii, uży
wając zupełnie innego 
podejścia. Z ana lizo
wano gromadzenie się 250 000 galaktyk 
w dużej objętości Wszechświata, obser
wowanej p rzy użyciu Anglo-Australian  
Telescope w Siding Spring w Nowej Po
łudniow ej Walii w Australii. Widoczne 
struktury reprezentują obecny Wszech
świat, czyli około 15 m iliardów la t po 
Wielkim Wybuchu (Big Bang). Następ
nie porównano te struktury ze struktura
m i obserwowanymi w kosmicznym pro
mieniowaniu tła mikrofalowego, które za
wiera informacje o Wszechświecie, kie
dy m iał zaledwie 300 tysięcy lat. Ewolu
cja tych struktur zawiera informację o sta
łe j kosmologicznej.

Wyniki porównań struktur pokazują, że 
Wszechświat jest pełen ciemnej energii, co 
więcej, potwierdzają one wcześniejsze 
wyniki pomiaru supernowych. Wygląda na 
to, że Einstein mimo wszystko nie popełnił 
błędu  —  okazuje się, że ciemna energia 
istnieje i dominuje nad bardziej konwen
cjonalnymi rodzajami materii —  twierdzi 
profesor Efstathiou. Wyjaśnienie ciemnej 
energii może również być związane z Teo
rią Strun, dodatkowymi wymiarami, a na
wet wyjaśnieniem tego, co było przed Wiel
kim Wybuchem. Obecnie nikt tego nie wie. 
Piłka jes t teraz na boisku teoretyków.

K. Zawada

Na rozkładówce:
Koński Łeb (znany również jako Barnard 33) jest wielką i gęstą chmurą molekulamo-pyłową stanowiącą fragment optycznej 

mgławicy IC 434. Ciemny profil końskiego łba i szyi widnieje na tle leżącego dalej świecącego zjonizowanego obłoku gazowego 
(wodorowego) IC 434. Jest to bardzo aktywny region tworzenia się gwiazd i „laboratorium” dla badań procesów fotodysocjacyj- 
nych i powiązań między gazem, pyłem i promieniowaniem gorących gwiazd. Świecenie mgławicy to prawdopodobnie skutek 
promieniowania pobliskiej gwiazdy typu OB Sigma Orionis (u góry po prawej, na skraju obrazu). Na lewo od środka, jasny, zwarty 
obiekt to Zeta Orionis (Almitak). Gwiazda ta nie jest związana z mgławicą i stanowi tzw. gwiazdę tła. Jasna mgławica pod £ Ori to

NGC 2024, a zwarty obiekt w dole, na lewo od końskiej gło
wy to mgławica refleksyjna NGC 2023. Ciemny pas materii 
na tle NGC 2024 należy prawdopodobnie do tego samego 
kompleksu materii co Koński Łeb.

Mgławica jest odległa od nas o przeszło 1500 lat światła. 
Małe, czerwone plamki u podstaw końskiej głowy są praw
dopodobnie schowanymi w kokonie pyłu protogwiazdami.

Autorem zdjęcia jest miłośnik astronomii Ray Gralak 
z San Jose (Kalifornia, USA). Wykonał je  w dniu 3 grudnia 
2000 r. przy pomocy 105 mm refraktora z kamerą CCD typu 
ST8E firmy STIG i komputera PC z pamięcią RAM 1GB. 
Czas naświetlania 4 godziny. Na jego witrynie internetowej 
www.gralak.com można zobaczyć wiele wykonanych przez 
niego zdjęć (b. często z pomocą filtru H ;) oraz zastosowaną 
aparaturę.

%
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80 lat URANII w kraju

Współczesne problemy popularyzacji 
astronomii

Dyskusja panelowa w czasie Sesji Naukowej z okazji 80-lecia istnienia czasopisma astronomicznego „URANIA"

Popularyzacja przedmiotów ścisłych 
a ich nauczanie

Jaki jest cel nauczania przedmiotów ścisłych, takich jak 
np. matematyka czy fizyka, w szkole? Odpowiedź wydaje 
się trywialna: nauczyć uczniów matematyki lub fizyki. Przy
pomina się tu Studium Wojskowe, gdzie uczono nas, jak ma 
wyglądać wzorowy konspekt lekcji. Jego przykładowy po
czątek wyglądał tak: Temat lekcji —  strzelanie z kbk. Cel 
lekcji —  nauczyć żołnierzy strzelania z kbk. Ale w wypad
ku przedmiotów ścisłych odpowiedź trywialna wydaje się 
dalece niepełna i zawężona. Pewne grupy przedmiotów 
szkolnych mają też przed sobą drugi ceł, związany z szero
ko rozumianym ukształtowaniem świadomości człowieka. 
Niektóre z nich powinny wyrabiać wrażliwość na piękno, 
inne, postawy altruistyczne i opiekuńcze wobec ludzi czy 
zwierząt, jeszcze inne, poczucie odpowiedzialności lub 
umiejętność kreatywnego myślenia. W tym kontekście na
ukom ścisłym przypada rola wyrobienia w uczniu nawyku 
logicznego myślenia, racjonalnego traktowania otaczającej 
go rzeczywistości i wpojenia mu umiejętności wykorzysty
wania tych nawyków do objaśniania występujących w przy
rodzie zjawisk i procesów, z jakimi przychodzi mu się spo
tykać w życiu codziennym.

Aby najlepiej wypełnić swoje zadanie, nauki ścisłe po
winny być uczone w szczególny, sobie właściwy, sposób. 
Najkrócej mówiąc, nic tu nie powinno być podawane na 
wiarę —  przeciwnie, wszelkie uogólnienia, prawa, zasady 
zachowania i twierdzenia powinny wynikać z heurystycz
nego procesu wnioskowania, opartego na wynikach samo
dzielnie przeprowadzonych doświadczeń. Rolą nauczyciela 
powinno być naprowadzanie ucznia na takie rozumowanie, 
które prowadzi do pożądanego rezultatu: sformułowania 
odpowiedniego prawa, zasady lub twierdzenia, będących 
uogólnieniem wyników eksperymentu. Zaakceptowanie ta
kiego sposobu uczenia oznacza bardzo silne ograniczenie 
wyboru materiału merytorycznego, jaki musi znaleźć się 
w szkolnych programach. W pewnym uproszczeniu moż
na powiedzieć, że powinien on zawierać przede wszyst
kim wiedzę przydatną w życiu codziennym. W wypadku 
matematyki, powinien, przykładowo, zawierać cztery dzia
łania na liczbach, ale niekoniecznie na zbiorach, geome
trię euklidesową, a niekoniecznie w innych przestrzeniach, 
algebrę elementarną itd. W wypadku fizyki winniśmy po
łożyć nacisk, a może nawet ograniczyć się do fizyki w ska
lach „ludzkich”, czyli w skalach „mks” i niewiele od nich 
odbiegających.

Podstawy fizyki i chemii w tych skalach zostały ukształ
towane, wraz z niezbędnym warsztatem matematycznym, 
już w XIX w. Tymczasem w XX w. nasza wiedza fizyczna, 
matematyczna czy chemiczna poszerzyły się niepomiernie. 
Poznaliśmy całe nowe obszary wiedzy. Czy należałoby zre

zygnować z uczenia tej nowej wiedzy? Sformułuję prowo
kacyjne twierdzenie, że w dużej mierze tak. Weźmy przy
kład fizyki. Niezbędny aparat matematyczny pozwalający 
opisać badane procesy i wyliczyć oczekiwane efekty w wy
padku, np. mechaniki kwantowej czy ogólnej teorii względ
ności, jest zbyt skomplikowany, by można go było włączyć 
do programów szkolnych. Dotyczy to, tym bardziej, samo
dzielnego przeprowadzania eksperymentów z tych dziedzin 
fizyki. Warto przy tym podkreślić, porównując matematykę 
szkolną i fizykę, że matematycy zrezygnowali w bardzo du
żym stopniu z wprowadzania do szkoły najnowszych osią
gnięć XX-wiecznej matematyki —  współczesny program 
tego przedmiotu nie różni się drastycznie od tego sprzed stu 
lat. W szczególności zasadą jest (a w każdym razie istnieje 
taka możliwość), że każde wprowadzane twierdzenie może 
być udowodnione od początku do końca przez ucznia. Prze
prowadzenie dowodu twierdzenia matematycznego jest prze
cież najlepszą lekcją praktycznej logiki. Układając program 
nauczania fizyki, warto pamiętać o tej powściągliwości twór
ców programu matematyki. Niestety, fizycy nie ustrzegli się 
od wprowadzenia do programów szkolnych obszernego ma
teriału związanego z fizyką współczesną, który nie może 
być przekazany uczniom, gdy opieramy się na wyżej omó
wionych zasadach, lecz podany im jedynie na wiarę. A prze
cież absolwent szkoły średniej miał być biegły przede 
wszystkim w posługiwaniu się mechaniką newtonowską, ter
modynamiką klasyczną czy elektromagnetyzmem. Powinien 
mieć „we krwi” zasady zachowania energii, pędu czy mo
mentu pędu i niezachwianą pewność, że jego wiedza za
wsze sprawdza się w praktyce. Wtedy lewitację lub istnie
nie istot niematerialnych komunikujących się z nami odrzuci 
bez zastanowienia, jako sprzeczne z tą wiedzą. Będzie dla 
niego oczywiste, że demonstracja takich zjawisk jest oparta 
na oszustwie albo złudzeniu. Czy należy więc w ogóle nie 
wspominać o obydwu teoriach względności, cząstkach ele
mentarnych, a może nawet atomach? Oczywiście, nie po
stuluję aż tak dalekiej reformy nauk ścisłych. Trzeba i nale
ży pow iedzieć w szkole o granicach stosow alności 
poznanych praw przyrody i o tym, co się dzieje, gdy grani
ce te przekraczamy. Ale tu właśnie wkraczamy w materię 
popularyzacji.

W przeciwieństwie do nauczania, popularyzacja jest 
przedstawianiem wyników naukowych z pominięciem, lub 
bardzo pobieżnym przedstawieniem, całego warsztatu eks
perymentalnego i matematycznego, który za nimi stoi. Ce
lem popularyzacji jest zapoznanie słuchaczy z ciekawym 
wynikiem, w możliwie przystępnej, intuicyjnej formie. A za
tem, jest to podawanie wyników „na wiarę” . W tym tkwi 
duże niebezpieczeństwo. Dla wielu słuchaczy opowiadanie 
o stanach kwantowych, parowaniu czarnych dziur czy od
działywaniach silnych brzmi podobnie, jak opowiadanie
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0 polach bioenergetycznych, energii witalnej lub wpływie 
gwiazd na życie człowieka. Musimy o tym stale pamiętać.
1 dlatego zastępowanie nauczania popularyzacją i epatowa
nie słuchacza sprzecznymi z potoczną intuicją, gołosłow
nymi stwierdzeniami może wręcz przyczyniać się do po
głębiania m etafizycznej w iary w istnienie dziwnych 
i nadprzyrodzonych zjawisk. Wszyscy znajdujem y się  
w przestrzeni 5-wymiarowej, w której czwarty wymiar, to 
czas, a p iąty je s t  zredukowany do skali submikronowej 
brzmi podobnie, jak  znajdujesz się pod  silnym wpływem  
Wenus, więc wystrzegaj się brunetki, która ma wobec cie
bie złe zamiary. Wynika stąd wniosek, że najważniejsze tre
ści fizyki współczesnej mogą być prezentowane uczniom 
dopiero po dobrym opanowaniu przez nich fizyki klasycz
nej, gdyż jedyną formą, w jakiej im to przekażemy, jest for
ma popularna. Możemy im, co najwyżej, opowiedzieć (od 
czasu do czasu wspomagając się uproszczonymi formuła
mi), jakiej modyfikacji ulegają znane prawa przyrody, gdy 
przechodzimy do bardzo małych lub bardzo dużych skal i ja
kie to przynosi efekty.

Dobra popularyzacj a j est bardzo ważną częścią wykształ
cenia człowieka. Musi ona jednak spełniać pewne warunki:

1) nie może w żadnym razie zastępować solidnego na
uczania przedmiotów ścisłych —  w wypadku ograniczania 
liczby godzin lekcyjnych lepiej zrezygnować z treści dają
cych się przedstawić tylko w sposób popularny na rzecz zwy
kłej fizyki i chemii klasycznej,

2) częścią wykładu popularnego powinno być stałe, wy
raźne podkreślanie uniwersalizmu praw przyrody i przywo
ływanie tych spośród nich, których działanie jest szczegól
nie widoczne w omawianym obiekcie czy procesie,

3) trywialne jest stwierdzenie, że popularyzacja powin
na być kompetentna, ciekawa i pobudzać myślenie oraz wy
obraźnię, utwierdzając słuchacza w słuszności racjonalne
go spojrzenia na świat.

Na zakończenie uwaga pro domo sua: przy takim roz
różnieniu nauczania i popularyzacji, jakie tu zaproponowa
łem, praktycznie cała astrofizyka nadaje się głównie do po
pularyzacji, a niejako szkolny przedmiot ścisły, choć treści 
astronomiczne mogą i powinny znaleźć się w programach 
niektórych innych przedmiotów, jako dobra ilustracja po
znawanych praw przyrody i jako ważna część otaczającej 
nas rzeczywistości. Natomiast obiekty i skale astrofizyczne 
świetnie nadają się do omawiania i przedstawiania granic 
stosowalności praw fizyki klasycznej.

Kazimierz Stępień

Astronomia a treści astronomiczne 
w programach szkolnych

Aktualnie obowiązująca w gimnazjach i liceach tzw. pod
stawa programowa zawiera całkiem sporo haseł o tematyce 
astronomicznej (porównaj artykuł w „Uranii-Postępach 
Astronomii” 2/2002, s. 59). Jednak wśród kilkunastu (sic!) 
podręczników gimnazjalnych do przedmiotu „Fizyka i astro
nomia” zaledwie kilka poświęca zagadnieniom astronomicz
nym więcej miejsca, a pozostałe albo w ogóle pomijają ha
sła astronom iczne, albo jedynie w zm iankują niektóre

Polskie Towarzystwo Astronomiczne 
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Szanowni Koledzy,
Pierwszym czasopismem astronomicznym, które czytałem 

prawie 50 lat temu była oczywiście URANIA. Byłem uczniem 
liceum i moje zainteresowanie astronomią przerodziło się w chęć 
zostania astronomem dzięki mojemu nauczycielowi fizyki oraz 
dzięki URANII.

Bardzo żałuję, że obowiązki społeczne (sesja sejmiku) unie
możliwiają mi wzięcie udziału w Sesji Naukowej z okazji 
80-lecia istnienia czasopisma astronomicznego „ URANIA Róż
norodność form i poziomów popularyzacji nauki jest konieczna. 
URANIA przechodziła różne okresy w tym względzie, zawsze 
była jednak sztandarową formą pisma popularyzatorskiego. Od 
paru lat wraz z POSTĘPAMI ASTRONOMII kształtuje nowy, 
ciekawy styl przybliżania wiedzy o Wszechświecie.

Życzę wielu następnych osiemdziesięcioleci pełnych sukce
sów.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników Sesji.

Robert Głębocki

Gdańsk, 12 lutego 2002 roku.

zagadnienia astronomiczne przy omawianiu innych tema
tów z fizyki.

Jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja w szkołach. Zde
cydowana większość nauczycieli całkowicie ignoruje na lek
cjach fizyki treści astronomiczne (wynika to zapewne z braku 
przygotowania merytorycznego) lub co najwyżej sprowa
dza nauczanie astronomii do uczniowskich referatów. Jest 
to niepowetowana szkoda dla uczniów, którzy szczególnie 
w wieku 12-14 lat bardzo interesują się niebem, możliwo
ściami najprostszych obserwacji, zagadnieniami lotów kos
micznych, problemem życia we Wszechświecie czy też ak
tualnym ostatnio problemem odkrywania nowych układów 
planetarnych. Nauczyciel najczęściej nie potrafi odpowie
dzieć nawet na najbardziej elementarne pytania dotyczące 
wymienionych zagadnień. Główną przyczyną tego stanu 
rzeczy jest fakt, że znacząca część nauczycieli przedmiotu 
„Fizyka i astronomia” nie kończyła magisterskich studiów 
z fizyki, a wielu absolwentów tego kierunku miało bardzo 
mało zajęć z astronomii.

Równie niepokojąco przedstawia się nauczanie elemen
tów astronomii na lekcjach geografii, gdyż w znacznej częś
ci uczelni prowadzących studia geografii astronomia nie jest 
wykładana w ogóle.

Nie rozwijając w tym miejscu problemu przygotowania 
nauczycieli do nauczania elementów astronomii, warto za
stanowić się w tej dyskusji, jakie zasadnicze cele winny do
minować przy nauczaniu i jaki zakres wiedzy uczeń powi
nien wynieść po cyklu lekcji poświęconych tematyce 
astronomicznej. Należy przy tym pamiętać, że w nauczaniu 
elementów astronomii specjalną uwagę należy zwrócić na 
uczniów przeciętnych, gdyż uczniowie szczególnie uzdol
nieni mogą rozwijać swe zainteresowania (nie tylko astro
nomiczne) poprzez udział w kółkach zainteresowań czy też
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w różnego typu konkursach, a nawet olimpiadach przed
miotowych. Ponadto, uczniowie zainteresowani przedmio
tem znajdą odpowiedź na wiele nurtujących ich pytań w 
literaturze popularnonaukowej (wiele dobrych pozycji jest 
dostępnych w księgarniach) i w coraz powszechniej dostęp
nym Internecie.

Dlatego wydaje się, że lekcje poświęcone zagadnieniom 
astronomicznym nie powinny skupiać się na faktach typu 
encyklopedycznego, a w pierwszym rzędzie mieć charakter 
światopoglądowy. To właśnie lekcje astronomii mają uświa
domić uczniowi gimnazjum miejsce człowieka w Układzie 
Słonecznym, w Galaktyce i całym Wszechświecie. Uczeń 
powinien zdawać sobie sprawę (na podstawie odpowied
nich modeli) ze skali odległości astronomicznych, a niejako 
przy okazji zdobyć pewne wiadomości o najważniejszych 
typach ciał niebieskich.

W cyklu lekcji o tematyce astronomicznej duże zaintere
sowanie uczniów wzbudza ogólne przedstawienie przeszło
ści i przyszłości Wszechświata. Hipotezy dotyczące powsta
nia Słońca i Układu Planetarnego mogą stanowić ciekawe 
rozszerzenie elementów geologii, nauczanych w trakcie lek
cji geografii.

Kolejnym, niezmiernie istotnym punktem przy naucza
niu astronomii jest wyjaśnienie uczniom roli obserwacji 
astronomicznych i zachęcenie ich do obserwacji nieba. Cho
dzi tu o dostrzeżenie np. zmieniającego się wyglądu Księ
życa, odnalezienie na niebie jasno świecącej Wenus, stwier
dzenie słabej poświaty Drogi Mlecznej, zauważenie przelotu 
sztucznego satelity Ziemi itd. Należy zauważyć, że szcze
gólnie w obserwacjach nieba nauczyciele czują się wysoce 
niekompetentni.

Przy realizacji programu nie należy zapominać o rela
cjach astronomii do innych nauk. Związki astronomii z fi
zyką i matematyką winny być dla uczniów oczywiste. Na
tomiast warto także zwrócić uwagę na powiązania astronomii 
z chemią (z tych samych pierwiastków jest zbudowany 
Wszechświat, to właśnie na Słońcu odkryto pierwiastek hel), 
geografią (problem orientacji na Ziemi), historią (ludzie od 
najdawniejszych czasów obserwowali niebo, kroniki histo
ryczne zawierają opisy zjawisk na niebie, mitologia znajdu
je  odzwierciedlenie w gwiazdozbiorach), literaturą (wiele 
pozycji zawiera opisy nieba, choćby Pan Tadeusz), krajo
znawstwem (na zabytkowych budowlach często spotyka
my zegary słoneczne), a nawet obecność pewnych wyrażeń 
astronomicznych w codziennym języku (zenit, apogeum, 
wschodząca gwiazda). Z tych kilku przykładów wynika, że 
nauczanie astronomii może być istotnym elementem kształ
cenia w ramach tzw. ścieżek edukacyjnych.

Należy podkreślić, że fatalne efekty w nauczaniu astro
nomii ma ta grupa nauczycieli, która na lekcjach astronomii 
wyłącznie omawia układy współrzędnych, oczekuje wyre
cytowania np. praw Keplera, lub —  co najgorsze —  zmusza 
uczniów do wyuczenia się na pamięć różnych danych licz
bowych charakteryzujących ciała Układu Słonecznego. 
Również sprowadzanie lekcji astronomii wyłącznie do pro
blemu odnalezienia na niebie Gwiazdy Polarnej może wy
robić u niektórych uczniów pogląd, że głównym zajęciem

w kraju

astronomów (jakże często identyfikowanych z astrologami) 
jest jedynie identyfikacja gwiazd na niebie.

Podsumowując, należy stwierdzić, że nawet najlepsze 
programy nauczania i znakomite podręczniki nie zastąpią 
nauczycieli. Jak już wspomniano, przygotowanie nauczy
cieli do nauczania elementów astronomii jest w wysokim 
stopniu niewystarczające. Wydaje się, że jednym z ważnych 
punktów działalności zarówno Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego, jak i Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii winno być zwrócenie większej uwagi na ten 
problem i bardziej aktywne włączenie się w szeroko rozu
miany proces kształcenia i dokształcania nauczycieli.

Jerzy M. Kreiner

Problemy popularyzacji astronomii 
(i nie tylko) w czasopismach

Od czterech lat współpracuję z miesięcznikiem „Wiedza 
i Życie”. Zauważam w nim zmiany, które — jak mi się wy
daje — odzwierciedlają problemy wspólne dla wszystkich 
czasopism popularnonaukowych i wszystkich przedstawia
nych w nich dziedzin nauki. Dlatego też, miast ograniczać 
się do astronomii, zajmę się problemami popularyzacji 
w ogóle. Zilustruję je  porównaniem zawartości numerów 
3/1993 i 1/2002 „Wiedzy i Życia” (są to numery z początku 
i końca okresu, w którym czasopismo było wydawane przez 
tę samą firmę)

WIEDZA 1 ŻYCIE 3/1993 1/2002
Objętość numeru (strony) 62 72
Sygnały (na jednej stronie) 2 3
Artykuły (na 62 stronach) 12 16
Ilustracje (na 62 stronach) 91 111
Reklamy (na 62 stronach) 6 9
Cena (PLN) 1,8 5,9
Cena (USD) 1,09 1,40

Dla wyjaśnienia: „sygnały” —  to krótkie doniesienia 
o najnowszych i najciekawszych wydarzeniach naukowych 
z różnych dziedzin.

Jak widać, rysuje się wyraźny trend, który można ująć 
hasłem „bardziej kolorowo, krócej i drożej”. Dodam jesz
cze, że w numerze 1/2002 większość artykułów jest utrzy
mana na znacznie łatwiejszym poziomie niż w numerze 
3/1993. Trudno to wprawdzie ująć liczbowo, ale efekt jest 
niewątpliwy. Kierunku tej ewolucji nie wytycza ani wolna 
wola redakcji, ani jej niczym nie skrępowana wizja: jej siłą 
sprawczą są wymagania stawiane przez rynek. Czasopismo 
doświadcza czegoś, co w tzw. minionej epoce po prostu nie 
istniało: ma konkurencję i musi zabiegać o czytelnika.

Entuzjaści pełnego liberalizmu przyklasną w tym miej
scu z zapałem i oświadczą, że właśnie o to chodzi. Słynna 
niewidzialna ręka sama wybierze tego, kto lepiej odpowia
da rynkowym wymogom. Mógłbym się z nimi zgodzić, 
gdyby szanujące się czasopisma popularnonaukowe nie 
miały innej konkurencji prócz merytorycznej (określam 
w ten sposób wszystkie publikacje, które odbiorcę zachę
cają do myślenia). Niestety, obok niej pojawia się wykre
owana przez rynek konkurencja ludyczna, która odbiorcę
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troskliwie przed myśleniem chroni (przykładów nie podam, 
nie chcąc narażać się na pozwy sądowe). Mała jest szansa 
na to, że ktoś, kto zasmakował w jej produktach, zwiększy 
wymagania i zacznie czytać teksty bardziej ambitne. Ta kon
kurencja nie tyle odbiera, co unicestwia czytelnika. Libera
łów proszę, by mnie nie przekonywali, że tak właśnie ma 
być. To nie jest fair, kiedy zapaśnika w stylu klasycznym 
zmusza się do walki na śmierć i życie z przeciwnikiem upra
wiającym wolną amerykankę.

Nie przesadzam. To naprawdę jest walka o byt, a zaob
serwowany trend ewolucyjny „Wiedzy i Życia” jest jej od
biciem. Aby czytelnika przywabić, zanim zostanie unice
stwiony, trzeba mu w ładnym opakowaniu zaoferować teksty 
łatwe i niedługie. Takie postępowanie grozi mimowolnym 
zejściem do poziomu przeciwnika, ale innej strategii obron
nej po prostu nie ma. Dowodem prawdziwości tej tezy jest 
historia „Problemów” — świetnego pisma z przebogatą tra
dycją, które nie skracało tekstów, nie drukowało się na ko
lorowo i nie zabiegało o reklamy. Ani tradycja, ani dumna 
postawa nie uchroniły go przed plajtą.

A przecież konkurencja ludyczna to tylko jedna strona 
medalu. Konkurenci merytoryczni trzymają się wprawdzie 
zasad fair play (rzetelność przebija się tutaj rzetelnością, 
a nie sensacją lub rozrywką), ale i oni stawiają coraz więk
sze wymagania. Zupełnie nowym przeciwnikiem są nauko
we serwisy internetowe, w których obok często odświeża
nych wiadomości coraz powszechniej pojawiają się 
komentarze i artykuły przeglądowe. Do konkurencji mery
torycznej zaliczyć też trzeba działy naukowe niektórych 
dzienników i tygodników — są zupełnie przyzwoicie reda
gowane, a ich dodatkowym atutem jest szybkość reakcji na 
wydarzenia, o jakiej miesięcznik może tylko marzyć. Nie
jeden czytelnik czuje się zaspokojony przez serwisy praso
we i internetowe w takim stopniu, że nie sięga już po pismo 
popularnonaukowe. Wydaje się też nasilać zjawisko porzu
cania czasopism o szerokim profilu tematycznym na rzecz 
magazynów specjalistycznych, czemu sprzyja coraz wyraź
niejsze zubożenie znacznej części społeczeństwa. Znam 
przypadki porzucenia „Wiedzy i Życia” przez młodych mi
łośników astronomii, którzy dowiedzieli się o istnieniu „Ura- 
nii-PA”, a na kupowanie obu pism byli po prostu za biedni.

Czy taką prowadzoną na dwa fronty walkę o byt można 
wygrać? Roczny koszt wydawania „Wiedzy i Życia” sza
cuję na ok. 3,5 ± 0,5 min złotych. Aby znacząco poszerzyć 
grono czytelników, co najmniej kwotę tego rzędu trzeba 
zainwestować w coś, co w naszej rzeczywistości jeszcze 
nieczęsto się zdarza: w wykreowanie rynku odpowiadają
cego wymogom pisma (zamiast, jak zwykle, w dostoso
wanie pisma do wymogów rynku). Jest szansa na powo
dzenie — wystarczy przyjrzeć się zasadom, na jakich 
funkcjonują dochodowe, a przy tym wcale ambitne czaso
pisma popularnonaukowe w innych krajach. Zamiast in
westora można też szukać sponsora, który wykładałby rocz
nie ok. 3 min zł w nadziei, że większość tej kwoty zostanie 
mu zwrócona. Złudzeń nie mam — musiałby to być spon
sor państwowy. Przymiotnik „państwowy” budzi w nas na 
ogół niechęć, ale prawda jest taka, że państwu powinno

zależeć na dobrym czasopiśmie popularnonaukowym nie 
mniej niż na dobrym programie telewizji publicznej.

Nie będę udawał optymizmu. Ani o sponsora, ani o in
westora nie jest łatwo, a czasopismo, które nie znajdzie ani 
jednego, ani drugiego, jest skazane na wegetację lub wręcz 
plajtę. „Wiedza i Życie” na razie wegetuje: czasem zarabia 
na siebie, czasem nie, ale wyraźnego dochodu na pewno nie 
przynosi. Co dalej? Nie wiadomo. Pewien jestem jednego 
— całkowicie wolny rynek nie jest dobry na wszystko.

Michał Różyczka

Obserwacje astronomiczne jako narzędzie 
popularyzacji astronomii

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii od ponad 
osiemdziesięciu lat zajmuje się popularyzacją astronomii. 
Przez wiele tych lat posiadało jakoby monopol na popula
ryzację. Jednakowoż ostatnie lata przyniosły dość poważne 
zmiany. Wielu z nowych uczestników popularyzacji, korzy
stając z nowoczesnych środków pomocniczych, robi to bar
dzo dobrze. Towarzystwo nasze oferuje zainteresowanym 
możliwości wykonywania obserwacji astronomicznych i to 
prowadzonych tak, że można im przypisać przymiotnik „na
ukowe”, choć są wykonywane przez amatorów.

Podjęliśmy temat badawczy zarejestrowany w Komite
cie Badań Naukowych „Obserwacje obiektów i zjawisk 
astronomicznych jako służba na rzecz astronomii profe
sjonalnej” i zachęcamy swych członków do uczestnictwa 
w tym przedsięwzięciu. Od ponad dziesięciu lat wydaje
my „Kalendarz Astronomiczny” podający niezbędne dane 
dla obserwatorów. Sam temat został podzielony na kilka 
grup badawczych, a stosowne prace przygotowawcze i ob
serwacyjne są wykonywane w sekcjach obserwacyjnych. 
O każdej z nich podam teraz kilka informacji.

Sekcja Obserwacji Pozycji i Zakryć obejmuje wszel
kiego rodzaju prace dotyczące zjawisk zakryciowych, 
a w szczególności obserwacje zakryć gwiazd przez Księ
życ, zakryć brzegowych oraz zakryć planetoidalnych. Te trzy 
rodzaje obserwacji zakryciowych mają docelowo różne zna
czenie, które tutaj należy uwypuklić. Obserwacje zakryć 
gwiazd przez Księżyc to przede wszystkim obserwacje 
zmierzające do kontroli ruchu Księżyca oraz kontroli upły
wu czasu.

Ich sens polega na fakcie, że w sposób ciągły z wielu 
miejsc obserwacyjnych obserwatorzy dokonują obserwacji, 
a łączne opracowanie wszystkich poprawnie wykonanych 
obserwacji daje dopiero istotny wynik naukowy. W naszej 
sekcji wykonujemy takich obserwacji około 800 w ciągu 
roku i bierze w nich udział kilkudziesięciu obserwatorów. 
Jest wielką satysfakcją dla astronoma amatora, jeśli jego 
obserwacja znajdzie się w ogólnoświatowym wykazie ob
serwacji publikowanym corocznie w Japonii w „Report Of 
Lunar Occultation Observations”.

Również w wypadku ogłaszania tzw. sekundy przestęp
nej obserwator, którego obserwacje są włączone do opraco
wania, może pochwalić się, że ma swój udział w wyznacze
niu tej sekundy.
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Obserwacje zakryć brzegowych. Księżyc w swym ruchu 
po niebie jedynie muska swym brzegiem niektóre gwiazdy 
i wtedy w miejscu, w którym to zjawisko zachodzi, może
my obserwować wielokrotne zasłanianie i odsłanianie gwiaz
dy, zależnie od profilu brzegu księżycowego. Dla wykona
nia tych obserwacji konieczna jest kilkuosobowa ekspedycja 
do miejsca zachodzenia zjawiska i odpowiednie rozstawie
nie obserwatorów. Sama obserwacja zmierza do wyznacze
nia profilu gór księżycowych. Istniejące karty nierówności 
brzegu Księżyca (wg Heine’a czy Wattsa) pozostawiająwiele 
do życzenia, a obserwator tych zjawisk ma satysfakcję udzia
łu w ich poprawianiu.

Kolejny typ obserwacji to obserwacje zakryć planeto- 
idalnych. Tutaj bardzo istotne jest posiadanie dobrych efe
meryd. Obserwatorzy udają się na miejsce obserwacji (po
dobnie jak przy obserwacjach zjawisk brzegowych). 
Wielokrotnie okazuje się, że zjawisko nie zachodzi, a jest 
to spowodowane nieznajomością kształtu i położenia pla- 
netoidy. Obserwator działa więc pośrednio na rzecz wyzna
czenia kształtu planetoid. W ciągu roku mamy kilka do kil
kunastu wypraw na obserwacje zjawisk planetoidalnych 
bądź brzegowych.

Działania obserwatorów Sekcji odbywają się w ramach 
współpracy z obserwatorami zagranicznymi, a wyniki prac 
są publikowane w biuletynie naukowym „Materiały Sekcji 
Obserwacji Pozycji i Zakryć PTMA”. Członkowie Sekcji 
corocznie biorą udział w organizowanym przez „Internatio
nal Occultation Timing Association” i tam również ukazują 
się prace naszych amatorów.

W Polsce byliśmy organizatorami takich konferencji 
w 1986, 1994 oraz 2000 r.

Również corocznie organizowana jest konferencja kra
jowa. Biorący udział w tego typu obserwacjach wiedzą, że 
nasza grupa zajmuje miejsce w pierwszej piątce obserwato
rów świata, a w Europie plasujemy się natychmiast po Niem
cach, stanowiąc dla nich istotną konkurencję.

Sekcja Obserwatorów Komet, zgodnie ze swą nazwą, 
ogranicza swe prace obserwacyjne do komet, co w praktyce 
oznacza, że jej działania są inicjowane po odkryciu nowych 
komet. Obserwatorzy zajmują się wykonywaniem obserwa
cji morfologicznych, tzn. obserwują jasność, szacują śred
nicę otoczki, jej wygląd, stopień kondensacji oraz cechy 
warkocza. Polska norma obserwacji kometamych, zgodna 
z zasadami określonymi przez grupę ze Smithonian Astro- 
physical Obsevatory, została ustalona na krajowej konfe
rencji kometamej. Zrzeszając kilkudziesięciu obserwatorów, 
Sekcja dorocznie zajmuje się kilkoma kometami (możliwy
mi do obserwacji w naszych warunkach). Łączne opraco
wania ukazują się w Biuletynie Naukowym Sekcji „Kome- 
ciarz” czy też w „Uranii-PA”, a obserwacje są przekazywane 
do SAO i ukazują się w „International Comet Quarterly”. 
Sekcja dorocznie organizuje Konferencję Kometamą i tam 
jej członkowie przedstawiają własne opracowania.

Sekcja Obserwatorów Gwiazd Zmiennych: kilkunastu 
obserwatorów indywidualnie obserwuje wybrane gwiazdy 
zmienne. Obecnie są to przede wszystkim gwiazdy zmien
ne fizycznie. Wyniki obserwacji są przekazywane do

AAVSO, do Stanów Zjednoczonych. Co kilka lat odbywa 
się konferencja obserwatorów (na ogół w Puławach) i tam 
wysiłek obserwacyjny jest planowany i koordynowany.

Szkoda jednak, że obecnie to klasyczne zainteresowanie 
obserwacyjne amatorów trochę osłabło. Jednak nasi obser
watorzy, właściwie dopingowani do swych prac, głoszą swe 
referaty na konferencjach w Brnie. Jeden z nich jest posia
daczem dyplomu AAVSO za 10000 wykonanych obserwa
cji. Trzeba zaznaczyć, że obecnie trwają prace nad wdroże
niem nowych technik obserwacyjnych (proponowanych 
przez prof. B. Paczyńskiego), a mających za zadanie „taś
mowe odkrywanie i opracowanie dla gwiazd zmiennych”.

Aktualnie obserwacje Słońca wykonuje tylko nieliczna 
grupa obserwatorów. Tutaj początkujący uczą się koniecz
nej solidności obserwacyjnej. Sekcja Obserwatorów Słoń
ca co kwartał publikuje swój biuletyn, podając wyznaczone 
liczby Wolfa oraz inne dane.

Ostatnią grupę obserwacji wykonuje Sekcja Meteorów 
i Meteorytów. Są one wykonywane jedynie w okresach ak
tywności rojów meteorytowych oraz okazyjnie w wypadku 
zjawisk sporadycznych. Tutaj aktywność w ramach facho
wych obserwacji jest raczej słaba. Na uwagę zasługuje jed
nak fakt zebrania informacji i opracowania dotyczącego 
przelotu dziennego bolidu Moravka z dnia 6 maja 2000 r.

Rozwijając działania popularyzacyjne na rzecz facho
wo wykonywanych obserwacji, wydajemy serię „Biblio
teka Uranii”. Ukazują się tam „Poradniki Obserwatora” 
opisujące zasady planowania, wykonania i opracowania 
obserwacji.

Działając na polu popularyzacji poprzez uczestnictwo 
w obserwacjach astronomicznych, pozyskujemy aktywnych 
obserwatorów, dając im sposobność uczestniczenia w dzia
łalności naukowej, jak również umożliwiamy początkują
cym próby pisania opracowań naukowych.

Henryk Brancemcz

Popularyzacja astronomii pod kopulą 
planetarium

W czasie, gdy powstawał pierwszy zeszyt „Uranii”, 
w Niemczech przygotowywano nowy, nie znany dotąd pro
jektor planetarium. Niemal 80 lat temu odbył się inaugura
cyjny pokaz seansu. Od tego czasu w Polsce pojawiło się 14 
planetariów, które odwiedziło kilkanaście milionów widzów. 
Jednak mimo tak ogromnej frekwencji, dla przeciętnego 
człowieka słowo „planetarium” jest niezrozumiałe, a okre
ślenie „seans astronomiczny” niewiele mówi. I chyba nie 
jest to niczym dziwnym. Mimo iż osiem lat przygotowuję 
w Toruniu takie pokazy, sam nie umiem znaleźć jednoznacz
nej odpowiedzi na pytanie: „Czym jest i jak działa planeta
rium”. Zgodnie z definicją wg „Słownika języka polskie
go” słowo to oznacza budynek w kształcie kopuły, mieszczący 
urządzenie do symulacji wyglądu nieba na różnych szero
kościach geograficznych i ruchów ciał niebieskich; także 
samo to urządzenie. Wydaje się, że definicja nie do końca 
oddaje obraz współczesnego planetarium. Chociaż na świe- 
cie jest obecnie ponad 2000 instytucji tego typu, chyba nie 
ma dwóch identycznych. Każde planetarium to osobny or-
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ganizm żyjący i kierujący się własny
mi prawami. Dlatego ich pracownicy 
wolą mniej precyzyjne określenie —
„gwiezdny teatr” , gdzie za pomocą 
techniki, dydaktyki, sztuki, emocji 
i odrobiny magii kieruje się myślami 
widzów. By przybliżyć obecne sposo
by działania i kierunki rozwoju, wyda
je  się, że właściwym będzie spojrzenie 
na 80-letnią historię ewolucji planeta
rium.

W 1923 r. dr Walther Bauerfeld za
prezentował publiczności niezwykłe 
urządzenie. Pod sferyczną kopułą usta
wił zespół kilkudziesięciu projektorów 
zamocowanych na skomplikowanym 
układzie przekładni mechanicznych.
Tak powstało planetarium, które wy
świetlało realistycznie obraz rozgwieżdżonego nieba, 
uwzględniając nawet właściwe ustawienie planet z dowol
nej, niezbyt odległej chwili. Odpowiednie ustawienie pro
jektora umożliwiało odtworzenie wyglądu sfery niebieskiej 
z innych miejsc na Ziemi. Jednak celem twórcy było nie 
tylko oczarowanie widzów nastrojowym złudzeniem gwieź
dzistej nocy. Stosowny komentarz i prowadzenie seansu 
przez wykwalifikowanego lektora umożliwiały ukrytą, przy
jemną i łatwo przyswajalną naukę. Dzięki nowemu urzą
dzeniu szybko zrozumiano ogromne możliwości dydak
tyczne w edukacji astronomii. Równocześnie zaczęto 
projektować i wykorzystywać projektory, które dodatko
wo ubarwiałyby seanse. Na sztucznym niebie pojawiły się 
rysunki gwiazdozbiorów, rzutniki rojów meteorów, chmur, 
zorzy polarnej, a nawet śniegu i deszczu! Do dzisiaj niemal 
każde planetarium wykorzystuje swój indywidualny zespół 
projektorów dodatkowych, często wykonanych we własnym 
zakresie. Każdy seans astronomiczny stawał się więc nie
powtarzalnym spektaklem budzącym coraz większe zainte
resowania uczniów nastawionych na dydaktykę, ale i wi
dzów, którzy przybywali do planetarium dla intelektualnej 
rozrywki. Stało się jasne, że wprowadzenie automatyki do 
obsługi wszystkich urządzeń umożliwi zwiększenie często
tliwości odtwarzania seansów. Zastosowanie urządzeń re
jestrujących dźwięk odciąży także pracę wyspecjalizowa
nego lektora. I faktycznie, krok ten przyczynił się do 
upowszechnienia planetariów, a tym samym do zwiększe
nia frekwencji na seansach. Rozwój astronautyki rzucił nowe 
światło na obraz gwieździstego nieba. Publiczność rozumia
ła, że obraz Kosmosu to nie tylko widok z powierzchni Zie
mi. Konieczne stało się dokonanie myślowego skoku w kon
cepcji seansów astronomicznych, a technika planetarium 
musiała podążyć za sposobami oderwania się od dotych
czasowych reguł. Pomógł w tym nowy typ projektora zwa
ny Planetarium Lotów Kosmicznych, który dodatkowo wy
posażony był w system  rzutników panoramicznych, 
umożliwiający odtworzenie obrazu nieba także z Księżyca 
czy wygląd Kosmosu spoza Układu Słonecznego. Gdy tech
nika barwnych diapozytywów stała się tania i powszechna,

rzutniki do slajdów szybko znalazły swoje miejsce pod 
kopułą planetarium, umożliwiając jeszcze silniejszy rozwój 
wizualizacji pokazów. Wykorzystując automatykę, rzutniki 
zaczęto łączyć w łańcuchy, co umożliwiało prezentację peł
nych 360-stopniowych panoram dowolnych ciał niebieskich. 
Właśnie w planetarium opracowano nową metodę All-Sky, 
czyli projekcji pojedynczych obrazów mgławic czy gromad 
gwiazdowych na całej powierzchni kopuły. Zrozumiano, że 
dobry seans astronomiczny nie musi opierać się tylko na 
wyświetlaniu gwiazd. Dzięki nowym technikom planetaryj- 
ny wszechświat poszerzył swoje horyzonty. Wyświetlenie 
wyglądu nieba z odległych zakątków Kosmosu stało się rów
nie proste jak z powierzchni Ziemi. Ostatnie lata przyniosły 
ogromny rozwój komputerów. Równocześnie udoskonalo
no systemy projekcji wideo. Dzięki temu na kopule pojawi
ły się animacje obiektów astronomicznych. Widzowie zo
baczyli z bliska wirtualny, ruchomy obraz ewolucji gwiazd, 
rotację planet, galaktyk... Okazało się, że tradycyjne pro
jektory stały się coraz mniej wygodne, gdyż odtwarzały nie
zmienny w czasie, płaski obraz rozgwieżdżonego nieba. 
Projekcje wprost z komputera umożliwiły odtworzenie ru
chów własnych gwiazd i wprowadzenie przestrzennego roz
kładu obiektów. Łącząc wszystkie techniki projekcji, plane- 
taryjny Wszechświat stał się trój wymiarowy i nieograniczony. 
Dzięki ogromnym możliwościom technicznym, pod kopu
łami, oprócz astronomii, zagościły także i inne dziedziny 
wiedzy. Urządzenia były w stanie równie łatwo ukazać na 
sferycznym suficie gwiazdy, jak i świat atomów; galaktyki 
i wnętrze komórki człowieka; obraz lodowych klifów Mi
randy na równi z widokiem otaczającego lasu tropikalnego. 
Ale i równie prosto jest odwiedzić wnętrze gotyckiej kate
dry. Dzisiaj pod kopułą zagościła astronomia, fizyka, geo
grafia, biologia, historia, kultura...

Czym więc jest współczesny seans w planetarium?
Czy istnieje spójna definicja? Może właśnie brak ścisłych 

reguł i ograniczeń jest podstawą sukcesu współczesnych pla
netariów? Wiele tego typu instytucji wypracowało swój 
własny styl działania. Znajdziemy planetaria oparte na każ
dym etapie ewolucji: od urządzeń własnej konstrukcji, po-
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przez projektory przenośne, aż do multimedialnie wyposa
żonych sal. I właśnie owa różnorodność wydaje się naj
większą siłą w popularyzacji astronomii. W samej Polsce 
w seansach rocznie uczestniczy pół miliona widzów, z cze
go ogromna większość to młodzież. Mniejsze planetaria, ze 
względu na niewielką liczbę miejsc, nastawione są bardziej 
na kontakt z widzem, tam też tworzony jest kameralny na
strój i skupienie. Dzięki niewielkiej grupie, lektor łatwiej 
panuje nad dostosowaniem poziomu prezentacji do wie
dzy gości. Z drugiej strony wielkie planetaria częściej wy
korzystują efekty dodatkowe, przez co seanse są bardziej 
dynamiczne, a przeżycia widzów głębsze.

Wydaje się, że nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie, 
jaką drogę powinny obrać planetaria i jaki jest cel ich dzia
łania w popularyzacji astronomii. Najważniejsze niewątpli
wie jest pokazanie i zainteresowanie widzów otaczającym 
Wszechświatem. A sposobów jest tak wiele, jak niepowta
rzalnych planetariów.

Jerzy Rafalski

Popularyzacja astronomii a dzisiejszy 
irracjonalizm

Jako ostatni panelista znalazłem się w komfortowej sy
tuacji, jaką daje możliwość ustosunkowania się do tego, co 
powiedzieli moi przedmówcy. Skwapliwie z niej korzystam, 
aby podkreślić, że na horyzoncie tych wszystkich ciekawych, 
wartościowych i atrakcyjnych form nauczania, upowszech
niania i popularyzacji astronomii, o których w tej dyskusji 
jest mowa, jawi się —  chyba zupełnie nieoczekiwanie — 
nowy cel, któremu powinniśmy podporządkować nasze 
wysiłki w tym zakresie. Mam na myśli konieczność prze
ciwstawienia się wielkim iluzjom współczesności, związa
nym z niesłychaną dziś popularnością astrologii, magii, 
wróżbiarstwa i innych zabobonów. Do niedawna mogło się 
wydawać, że to tylko żart czy zabawa. Coraz częściej prze
konuję się jednak, że autentyczna wiara w horoskopy, uf
ność w prawdziwość wskazań wahadełka w ręku uzdrowi
ciela czy zafascynowanie magią liczb cechuje bardzo wielu 
ludzi wykształconych, zajmujących znaczącą pozycję w hie
rarchii społecznej, piastujących wysokie stanowiska, oddzia
ływających na innych, opiniotwórczych. Myślę, że ten cha
os myślowy, zatarcie granicy między fikcją a rzeczywistością 
i jakieś zagubienie intelektualne mają swoje źródło w uni
kaniu trudu zrozumienia, w zaniku umiejętności dziwienia 
się, w chęci uzyskiwania szybkich i prostych odpowiedzi 
na skomplikowane pytania, w pogoni za wygodą i łatwizną. 
Uważam, że jedną z najskuteczniejszych form walki z tym 
regresem kulturalnym jest ukazywanie wspaniałości i nie
zwykłości świata, odkrywanych drogą racjonalnego pozna
nia (tak obficie dostarczanych dziś szczególnie przez astro
nomię), ale w taki sposób, aby ujawniła się i nie budziła 
wątpliwości ich znacznie większa atrakcyjność niż irracjo
nalnych tłumaczeń najtrudniejszych nawet problemów. Nie
łatwe to jest zadanie, wymaga ogromnego wysiłku, ale wie
rzę, że jest możliwe do wykonania. Rola „Uranii” jest tu 
oczywista.

Krzysztof Ziolkowski

ACTA ASTRONOMICA 
wśród najlepszych na świecie!
W różny sposób można mierzyć „wagę” naukową po
szczególnych badaczy i całych instytucji naukowych. 
Ostatnio przykłada się duże znaczenie oddziaływaniu 
danych „produktów" naukowych na „społeczność” na
ukową i liczy liczbę cytowanych prac jakiegoś naukow
ca w pracach innych badaczy. To samo stosuje się do 
branżowych czasopism naukowych. Ustala się ranking 
czasopism na podstawie liczby cytowanych prac publi
kowanych w tym czasopiśmie, co nazywa się „impact 
factor”. Jest to czynnik, który bierze pod uwagę liczbę 
odsyłaczy do źródeł publikowanych w danym czasopiś
mie w okresie ostatnich dwóch lat w stosunku do liczby 
opublikowanych prac w tym czasopiśmie w tym samym 
okresie. Oto jak wygląda ostatnio opublikowana lista 
rankingowa 10 „najlepszych" czasopism w dziedzinie 
astronomii i astrofizyki w roku 2000:

Czasopismo wskaźnik IF
Ann. Rev. Astronomy 14.00
Ann. Rev. Earth Planet. 5.53
Month. Not. Royal Astr. 4.69
Astroparticle Physics 3.61
Astronomical J. 3.60
Astrophys. J.-Suppl. 3.48
Astron. Astrophys. Rev. 3.46
Acta Astronomica 3.18
Publ. Astro. Soc. Pacific 2.90
Astrophysical J. 2.82

Zauważmy:
1. Na tej liście, czyli w światowej czołówce czaso

pism astronomicznych mających największe oddziały
wanie na prowadzone na świecie badania astronomicz
ne, znalazł się polski międzynarodowy kwartalnik „Acta 
Astronomica”. Jest to czasopismo z wielką tradycją 
(przeszło 70 lat) wydawane przez wiele lat przez Komi
tet Astronomii Polskiej Akademii Nauk, a ostatnio (od 
prawie 10 lat) przez Fundację Astronomii Polskiej im. 
Mikołaja Kopernika. Redaktorami „Acta Astronomica” 
są obecnie profesorowie Marcin Kubiak i Andrzej Udal- 
ski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu 
Warszawskiego.

2. ,Acta Astronomica" wyprzedziło zdecydowanie tak 
znane i zasłużone czasopismo jak Astrophysical Jour
nal”, kiedyś najpoczytniejsze (najważniejsze!) fachowe 
pismo astrofizyczne. A europejskie „Astronomy and 
Astrophysics” w ogóle nie znalazło się na liście 10 czo
łowych pism astronomicznych.

Gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego 
sukcesu. Przede wszystkim gratulujemy autorom, któ
rzy dokonali dobrego wyboru czasopisma, wysyłając 
swoje prace do ,Acta Astronomica ”, gratulujemy Redak
cji i chyba wszystkim polskim astronomom, bo powinni 
być dumni z tego sukcesu i dalej kierować swe najlep
sze prace do druku właśnie w tym czasopiśmie.

(aw)
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Co obserwować 
w wakacje?

i
Wstęp

Zbliżają się wakacje, okres, w któ
rym wszyscy mamy więcej czasu na 
swoje ulubione hobby. Ciepłe i pogod
ne noce zachęcają do obserwacji. Szcze
gólnie zaś owocne mogą okazać się te
goroczne obserwacje meteorów.

Każdy człowiek interesujący się 
astronomią słyszał na pewno o sierpnio
wym roju Perseid. To najaktywniejszy 
rój wakacyjny i jednocześnie jeden 
z największych rojów meteorów całego 
nieba. Nie jest to jednak jedyny rój ak
tywny w lecie. Lipiec i sierpień są bo
wiem miesiącami wyjątkowego wysy
pu wielu niewielkich rojów meteorów. 
Choć każdy z nich z osobna nie daje 
więcej niż 2-4 zjawiska na godzinę, zło
żenie ich aktywności na siebie, w połą
czeniu z wysokimi liczbami meteorów 
sporadycznych, owocuje bardzo przy
zwoitą aktywnością. Liczby godzinne 
rzędu 30-40 meteorów, rankiem, pod 
koniec lipca lub sierpnia wcale nie 
należą do rzadkości.

Zacznijmy więc nasz przegląd waka
cyjnej listy rojów meteorów, ze szcze
gólnym uwzględnieniem tych, na które 
w roku 2002 zdecydowanie warto zwró
cić uwagę.

a-Cygnidy
Prawie dokładnie z początkiem wa

kacji rozpoczyna swoją aktywność 
niezmiernie ciekawy rój a-Cygnid, 
bardzo wygodny do obserwacji, bo
wiem w Polsce jego radiant jest zawsze 
blisko zenitu. W momencie maksymal
nej aktywności, której spodziewamy 
się w okolicach nocy z 16 na 17 lipca, 
radiant ten ma współrzędne a = 304° 
i d = 45°. Przemieszcza się on na sfe
rze niebieskiej z prędkością +0,6° na 
dobę w rektascencji i +0,2° w deklina
cji. W połowie lipca rój ten daje około 
trzech zjawisk na godzinę.

a-Cygnidy są o tyle ciekawe i godne 
polecenia obserwacjom, że nie do koń
ca jesteśmy pewni ich istnienia. Niektó
rzy astronomowie sugerują, że radiant 
ten jest tylko i wyłącznie złudzeniem 
spowodowanym przez dwa czynniki: 
duże prawdopodobieństwo zarejestro
wania radiantu w zenicie i mimowolną 
skłonność obserwatorów wizualnych do 
umieszczania radiantu blisko jasnych 
gwiazd (w tym przypadku Deneba).

Jednak dokładne badania aktywno
ści a-Cygnid, przeprowadzone na pod
stawie kilku tysięcy godzin obserwacji 
wykonanych w latach 1996-2000 przez 

obserwatorów pol
skiej Pracowni Komet 
i Meteorów (PKiM), 
silnie sugerują, że 
w tym  przypadku 
mamy do czynienia 
z prawdziwym rojem 
meteorów. Do takiego 
wniosku skłania kilka 
czynników. Przede 
wszystkim z obserwa- 
cji wizualnych otrzy
muje się dobrej jako
ści wykres aktywności 
roju (patrz rys. 1). Do
datkowo obserwacje 
teleskopowe, fotogra
ficzne i wideo, bardziej

Rys. 1. Wykres aktywności roju a-Cygnid, uzyskany na 
podstawie obserwacji PKiM w latach 1995-1999
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Rys. 2. Ruch radiantów Perseid i a-Aurigid. Dodatkowo zaznaczono ruch radiantu 
roju ó-Aurigid aktywnego we wrześniu i październiku i nie omawianego w tekście

obiektywne od wizualnych, dają pozycję 
radiantu, która w granicach błędów zga
dza się z tą wyznaczoną z obserwacji wi
zualnych.

Podsumowując, rok 2002 stwarza 
doskonałą okazję do powiększenia ze
stawu danych obserwacyjnych obejmu
jących a-Cygnidy, co daje szanse na 
rozszerzenie naszej wiedzy o tym roju. 
Dodatkowym czynnikiem skłaniającym 
do obserwacji jest w miarę korzystny 
układ faz Księżyca. W maksimum ak
tywności roju Srebrny Glob będzie 
w pierwszej kwadrze, dzięki czemu zu
pełnie nie przeszkodzi w obserwacjach 
pierwszej fazy aktywności roju i jego 
maksimum.

Pegazydy
Pegazydy to kolejny bardzo intere

sujący rój. Aktywny jest bardzo krótko, 
od 7 do 15 lipca, toteż kilka niepogod- 
nych nocy jest w stanie zupełnie zniwe
czyć jakąkolwiek akcję obserwacyjną 
tego roju. Innym niekorzystnym czyn
nikiem jest fakt, że jego radiant wscho
dzi dostatecznie wysoko nad horyzont 
dopiero około północy. Krótkie lipcowe 
noce powodują, że nawet w przypadku 
dobrej pogody możemy obserwować 
Pegazydy około dwóch godzin na dobę. 
Dlatego też nasza wiedza o nich jest bar
dzo znikoma. Wydaje się jednak, że 
maksimum aktywności roju występuje 
w okolicach 10 lipca z aktywnością 2-5 
meteorów na godzinę. Radiant Pegazyd 
ma wtedy współrzędne a = 340° i ó = 
+ 15° i charakteryzuje się dobowym ru
chem wynoszącym Aa = +0,8° oraz Aó 
= +0,0°.

W tym roku warunki do obserwacji 
są wręcz doskonałe, więc warto je pra

cowicie wykorzystać. Nów Księżyca 
pokrywa się prawie idealnie z momen
tem maksymalnej aktywności, zatem 
przez cały okres widoczności roju bę
dziemy mieli ciemne i bezksiężycowe 
noce. Jeśli pogoda pozwoli, być może 
uda się uzyskać pierwszy w historii do
brej jakości wykres aktywności roju.

Pegazydy charakteryzują się bardzo 
szybkimi meteorami, bowiem ich pręd
kość wejścia w atmosferę wynosi aż 
70 km/s.

Aquatydy i a-Capricornidy
Prawie przez całe wakacje możemy 

obserwować aktywność rojów, których 
sporych rozmiarów radianty leżą na 
ekliptyce w gwiazdozbiorach Kozioroż
ca i Wodnika. Składają się na nie roje 
takie jak: a-Capricomidy, ó-Aquarydy 
N i S oraz /-Aquarydy N i S. Ze wzglę
du na niską wysokość ich radiantów nad 
horyzontem w polskich szerokościach 
geograficznych, roje te charakteryzują 
się niskimi liczbami godzinnymi i tylko 

prowadzenie dokład
nych obserwacji ze 
szkicowaniem tras 
meteorów na mapach 
o odwzorowaniu gno- 
monicznym pozwala 
na poprawne zaklasy
fikowanie meteorów 
wylatujących z okolic 
konstelacji Kozioroż
ca i Wodnika.

Pomimo dość nie
korzystnych warun
ków związanych z peł
nią Księżyca przypa
dającą 24 lipca, warto 
szczególną uwagę 
zwrócić na a-Capri-

comidy, które charakteryzują się bardzo 
wolnymi i często bardzo jasnymi zjawi
skami.

Perseidy
Pierwsze meteory z roju Perseid mo

żemy obserwować już w okolicach 15 
lipca. Liczby godzinne na początku 
okresu aktywności są co prawda niskie, 
ale powoli rosną, tak że pod koniec lip
ca każdej godziny możemy zaobserwo
wać od 5 do 10 meteorów z tego roju.

Perseidy okres swojej świetności 
mają za sobą. W latach 2000-2001 nie 
obserwowano już bowiem śladów wy
sokiego maksimum związanego z przej
ściem przez peryhelium komety macie
rzystej roju — 109P/Swift-Tuttle. 
W połowie lat 90-tych dawało aktyw
ność rzędu 200-300 zjawisk na godzi
nę.

Nie należy się jednak zniechęcać, 
bo stare maksimum, związane z ma
teriałem wyrzuconym z komety kilka
set lat temu, także potrafi popisywać 
się aktywnością rzędu stu zjawisk na 
godzinę.

Tegoroczne warunki do obserwacji 
Perseid są wyjątkowo korzystne. 
Przede wszystkim w podziwianiu naj
wyższej aktywności nie będzie prze
szkadzał Księżyc. W maksimum, wy
stępującym co roku w okolicach 12 
sierpnia, będzie tylko cztery dni po 
nowiu i zacznie zachodzić tuż po za
padnięciu zmroku.

Bardzo zachęcająco wyglądają ocze
kiwane momenty maksimów. Pierwsze 
z nich, które niekoniecznie musi się 
pojawić, może wystąpić 12 sierpnia 
o godzinie 20:15 UT. O tej porze w Pol
sce jest już ciemno i można bez pro
blemów prowadzić obserwacje.
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Rys. 3. Ruch radiantów a-Cygnid i K-Cygnid
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Rys. 4. Ruch radiantów Pegazad (JPE), ó-Aquaryd N i S (NDA i SDA), /-Aquaryd 
N i S (NIA i SIA) oraz a-Capricornid (CAP)

Jeszcze korzystniej wygląda spra
wa odnośnie starego i pewnego mak
simum. Spodziewamy się go 12 sierp
nia o godzinie 22:30 UT. Jest to 
moment wręcz idealny dla obserwa
torów w Polsce. Jeśli tylko pogoda do
pisze, powinniśmy oczekiwać nawet 
około 100 zjawisk na godzinę! Warto 
dodać, że maksimum Perseid jest dość 
szerokie i liczby godzinne rzędu kilku
dziesięciu małych meteorów na godzi
nę możemy obserwować przez prawie 
tydzień, od 8 do 14 sierpnia.

W połowie sierpnia, wieczorem ra
diant roju wznosi się na wysokości 
około 30 stopni i przez całą noc zwięk
sza swą wysokość, by o świcie znaj
dować się w odległości zenitalnej nie
znacznie większej niż 30 stopni. Nic 
więc dziwnego, że największej liczby 
Perseid oczekujemy zwykle w godzi
nach rannych.

/c-Cygnidy
Na przełomie lipca i sierpnia koń

czą swą aktywność omawiane wcze
śniej a-Cygnidy. Pałeczkę przejmuje 
wtedy inny rój z radiantem w gwiaz
dozbiorze Łabędzia — /e-Cygnidy. 
Jest on aktywny prawie przez cały sier- 
pień z m aksimum w ystępującym  
w okolicach 17 sierpnia. Radiant roju 
ma wtedy współrzędne a = 286° i ó = 
459° i leży na granicy gwiazdozbiorów 
Łabędzia i Smoka.

Chociaż w obserwacjach przeszka
dzać będzie pełnia Księżyca występu
jąca 22 sierpnia, na /e-Cygnidy warto 
zwrócić uwagę ze względu na ich wol
ne i często jasne, żółtawe meteory.

a-Aurigidy
Na zakończenie wakacji swoją

aktywnością popisuje się rój a-Auri- 
gid. Jest on często niedoceniany przez 
obserwatorów, którzy po zakończeniu 
akcji obserwacyjnej związanej z Per
seidami zaprzestają pracy. Tymczasem 
a-Aurigidy w maksimum swojej ak
tywności potrafią pokazać nawet kil
kanaście meteorów na godzinę.

Warunki do obserwacji nie będą 
najgorsze, chociaż w maksimum 
przypadającym w nocy z 31 sierpnia 
na 1 września będzie przeszkadzał 
Księżyc w ostatniej kwadrze, świe
cący pod radiantem roju, w konste
lacji Byka. Z drugiej jednak strony, 
1 września w 2002 r. wypada w nie
dzielę i dzięki wydłużonym w ten 
sposób wakacjom można podziwiać 
maksymalną aktywność a-A urigid 
bez szkody dla rozpoczynającego 
się roku szkolnego.

Rój a-Aurigid jest jednak troszkę 
mniej wygodny do obserwacji niż Per
seidy. Wieczorem radiant roju znajdu
je się tylko 10 stopni nad północno-

wschodnim horyzontem. Aby docze
kać się przyzwoitych liczb godzin
nych, musimy obserwować w drugiej 
połowie nocy. Do świtu radiant roju 
wzniesie się bowiem na wysokość aż 
70 stopni.

Podsumowanie
Podsumowanie najważniejszych 

informacji przedstawionych w niniej
szym artykule zawiera tabela obok. 
Można w niej znaleźć okresy aktyw
ności, współrzędne radiantów, mo
menty maksimów, prędkości geocen- 
tryczne oraz maksymalne oczekiwane 
liczby godzinne wszystkich aktyw
nych w wakacje rojów meteorów. Do
datkowo rysunki 2,3 i 4 przedstawiają 
położenia radiantów wakacyjnych 
rojów dla poszczególnych nocy.

W szystkich zainteresow anych 
tym, jak prawidłowo obserwować me
teory, zachęcam do kontaktu z Pra
cownią Komet i Meteorów pod ad
res: Arkadiusz Olech, Centrum Astro
nomiczne PAN, ul. Bartycka 18,00-716 
Warszawa. Jednocześnie informuję, 
że w dniach 1-18 sierpnia br. Pracow
nia Komet i Meteorów organizuje 
obóz astronomiczny, który odbędzie 
się w Stacji Obserwacyjnej Obserwa
torium Astronomicznego Uniwersyte
tu W arszaw skiego w O strow iku. 
W planie obozu są obserwacje wizu
alne, teleskopowe, fotograficzne i wi
deo rojów wakacyjnych. Zaintereso
wani obozem mogą przesyłać swoje 
zgłoszenia na ww. adres lub kontak
tować się przez Internet poprzez 
e-mail: pkim@astrouw.edu.pl.

Arkadiusz Olech

Rój Współ. Okres Maks. v „ ZHR
radiantu aktywności maks.

Pegazydy 340° + 15° 07.07 - 15.07 10.07 70 3

a-C ygnidy 303° +45° 30.06 - 31.07 17.07 41 3

ó-Aquarydy S 339° -1 6 ° 12.07 - 19.08 28.07 41 20

a-Capricorn idy 307° -1 0 ° 03.07 - 15.08 30.07 23 4

/-Aquarydy S 334° -1 5 ° 25.07 - 15.08 04.08 34 2

ó-Aquarydy N 335°

0lOO1 15.07 - 25.08 09.08 42 4

Perseidy 046° +58° 17.07 - 24.08 12.08 59 100

/c-Cygnidy 286° +59° 03.08 - 25.08 17.08 25 3

/-Aquarydy N 327° -0 6 ° 11.08 - 31.08 20.08 31 3

a-Aurig idy 084° +42° 24.08 - 05.09 01.09 66 10
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poradnik obserwatora

WYBIERAMY APARAT FOTOGRAFICZNY

Obecnie aparat fotograficzny jest równie powszech
nym urządzeniem jak telewizor czy telefon komór
kowy. Kupno dowolnego, dostępnego na rynku 

modelu nie nastręcza żadnych problemów. Wystarczy od
wiedzić sklep fotograficzny, komis czy też giełdę fotogra
ficzną (największa giełda fotograficzna odbywa się w każdą 
niedzielę w warszawskim klubie studenckim „Stodoła” — 
ul. Batorego 10). Pod pojęciem aparat fotograficzny kryje 
się wiele typów aparatów, często istotnie różniących się kon
strukcją, co może mieć zasadniczy wpływ na zastosowanie 
ich w astrofotografii. Czym powinien charakteryzować się 
aparat fotograficzny, który będziemy chcieli wykorzysty
wać do fotografowania obiektów astronomicznych?

Najważniejsze cechy takiego aparatu to:
—  ręczny wybór czasów ekspozycj i (w tym czasu „B” 

—  naświetlamy kliszę tak długo, jak długo wciśnięty jest 
spust migawki),

—  możliwość wymiany obiektywu lub zamocowania 
w wyciągu okularowym teleskopu,

—  obraz obiektu widoczny w wizjerze aparatu, jak 
i obraz rejestrowany na kliszy powinny być identyczne.

Cechy te spełniają lustrzanki jednoobiektywowe. Jak 
sama nazwa wskazuje, zasadniczym elementem tych apa
ratów jest lustro, które światło z obiektywu kieruje na 
matówkę, gdzie tworzony jest, obserwowany w wizjerze, 
obraz fotografowanego obiektu. W momencie wciśnięcia 
spustu migawki lustro podnosi się i światło pada na kliszę. 
Jako że odległość pomiędzy lustrem i matówką oraz lu
strem i kliszą jest identyczna, toteż jeśli obraz na matówce 
nie jest ostry, to taki właśnie zostanie zarejestrowany na 
kliszy fotograficznej.

W zależności od rozmiaru używanej kliszy fotograficz
nej lustrzanki jednoobiektywowe dzielimy na małoobraz
kowe (format klatki 24 x 36 mm) oraz średnioformatowe 
(formaty klatki: 4,5 * 6 cm, 6 x 6  cm, 9 * 6  cm, 1 2 ^ 6  cm). 
W chwili obecnej ze względu na swoją poręczność, łatwość 
użycia, powszechność systemu oraz cenę największą po
pularnością cieszą się lustrzanki małoobrazkowe. Warto 
jednak podkreślić, iż pole widzenia na kliszy nie zależy 
tylko od ogniskowej obiektywu, ale także od rozmiarów 
klatki na kliszy. Obiektyw o ogniskowej 50 mm dla filmu 
małoobrazkowego o rozmiarach klatki 24 x 36 mm uzna
wany jest za standardowy, natomiast ten sam obiektyw dla 
formatu klatki 6 x 6 cm o czterokrotnie większym polu 
powierzchni jest obiektywem szerokokątnym. Oczywiście 
na obu kliszach skala obrazu jest jednakowa. Jeśli zatem 
zamierzamy fotografować duże obszary nieba, jak na przy
kład rozległe mgławice czy duże obszary Drogi Mlecznej, 
użycie aparatu średnioformatowego będzie idealnym roz
wiązaniem.

W obu typach aparatów występują modele zarówno 
z ręcznym nastawianiem ostrości (MF —  manual focus), 
jak i automatycznym (AF —  auto focus). Moduły elektro
niczne odpowiedzialne za sterowanie ostrością w apara

tach AF  wymagają znacznych ilości światła, którymi, jak 
wiemy, nie charakteryzują się ciała niebieskie, poza nie
licznymi wyjątkami (Słońce, Księżyc, Wenus). Jeśli więc 
używam y właśnie takich aparatów do fotografowania 
obiektów astronomicznych, to należy wyłączyć funkcję 
automatycznego nastawiania ostrości i przejść na tryb ręcz
ny, ustawiając na skali odległości obiektywu „nieskończo
ność” (°°). Fotografując za pomocą obiektywu fotograficz
nego, powinniśmy pamiętać o ustawieniu na pierścieniu 
przesłon minimalnej wartości, zwanej światłosiłą obiek
tywu. Jeśli natomiast chcemy fotografować w ognisku 
głównym teleskopu bądź też w projekcji okularowej, po
winniśmy zakupić odpowiednią „przejściówkę”. Wiele te
leskopów posiada poza mocowaniem okularowym również 
mocowanie gwintowe M 42. Jeśli naszym aparatem jest 
Zenit czy też starszy model Praktiki, to możemy taki apa
rat bezpośrednio połączyć z mocowaniem typu M 42. Jeśli 
natomiast posiadamy aparat marki, która wykorzystuje 
mocowanie bagnetowe obiektywów (np. Nikon, Canon, 
Minolta), to powinniśmy zakupić odpowiedni pierścień 
redukcyjny (zwany przejściówką), który z jednej strony 
ma mocowanie bagnetowe, a z drugiej mocowanie M 42.

Obecnie na rynku fotograficznym dostępnych jest kilka
dziesiąt modeli lustrzanek. Najtańsze z modeli średniofor- 
matowych jak Pentacon Six, Kiev 60 lub Kiev 88 (ceny uży
wanych aparatów wraz z obiektywem  standardowym  
80/2,8 kształtują się na poziomie 300-600 złotych) dosko
nale sprawdzają się w astrofotografii. Aparat Kiev 88 po
siada wymienne magazynki na filmy, co jest bardzo wygod
nym rozwiązaniem. Oczywiście modele takich firm, jak Pentax, 
Rolleiflex, Mamiya czy też Hasselblad są znacznie lepsze, ale 
używany korpus kosztuje kilka tysięcy złotych. Warto pod
kreślić, że firmowa optyka do Pentacona czy Kieva jest sto
sunkowo tania, co dodatkowo podnosi atrakcyjność syste
mu opartego na tych aparatach w astrofotografii.

Najbardziej rozpowszechnionymi lustrzankami mało
obrazkowymi w Polsce są aparaty firm Zenit i Praktica. 
Na rynku obecnych jest wiele modeli tych firm i praktycz
nie każdy z nich spełnia wymogi stawiane aparatom wy
korzystywanym w astrofotografii. We wszystkich tych 
modelach ostrość ustawiana jest ręcznie. Zaletą Praktic jest 
jaśniejsza matówka oraz większa rozpiętość czasów eks
pozycji. Giełdowa cena Zenita z obiektywem standardo
wym (58/2) to 50-200 zł, a Praktiki 150-400 zł. Od kilku 
lat na rynku fotograficznym bardzo licznie reprezentowa
ne są aparaty japońskich potentatów fotograficznych, ta
kich jak Nikon, Canon, Minolta czy Pentax. Aparaty tych 
firm znacznie przewyższają technologicznie Zenity czy 
Praktiki, co odbija się na ich cenie. Firmy te posiadają 
w swoim asortymencie zarówno modele z ręcznym, jak
i automatycznym nastawianiem ostrości, chociaż zdecy
dowana większość obecnie produkowanych aparatów to 
lustrzanki AF. Aparaty te bardzo często zasilane są drogi-

dokończenie na s. 143.
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Zegar słoneczny jako przyrząd dydaktyczny

r empus rerum imperator {czas 
władcą spraw) — mawiali nasi 
praprzodkowie. Chętnie cyto
wali też inne przysłowia zawierające 
wiele głębokich myśli na temat czasu 

i jego bezlitosnego upływu. O zmia
nach, które niesie, o ranach, które le
czy i o nadziei, że jutro będzie to, cze
go dziś nie ma. A my, odrzucając patos, 
w który obfitują stare maksymy, mó
wimy dziś bardziej brutalnie i prozai
cznie, że czas to pieniądz. Liczne daw
ne i współczesne przysłowia o czasie 
dowodzą, że zaduma nad istotą tego 
zagadnienia towarzyszy ludziom od 
zarania dziejów. Rozważania na temat 
czasu prowadzi się w różnych krę
gach. Elitarne grono filozofów zgłę
bia ten problem teoretycznie. Nato
miast astronomowie definiująjednostki 
czasu i obserwują ruchy ciał niebie
skich, które do niedawna uważano za 
najdoskonalsze czasomierze.

Nasi protoplaści spoglądali na nie
bo głównie z bojaźnią, a ciała niebie
skie utożsamiali z postaciami bogów 
i bożków zawiadujących losami całe
go świata. Gwiazdy, Księżyc i Słońce 
już w zamierzchłych czasach z powo
dzeniem spełniały rolę zegara i kalen
darza początkowo dla wędrownych 
pasterzy i myśliwych, później również 
dla rolników i żeglarzy. Pierwotnym 
zegarem-gnomonem był każdy piono

wy, wolno stojący, przedmiot: blok 
kamienny, drzewo, niewielki patyk lub 
nawet... człowiek. Zmiana kierunku 
i długości cienia gnomonu umożliwia
ła określanie czasu z dokładnością, 
która w pełni zaspakajała ówczesne 
potrzeby. Na „zegarze” napędzanym 
ruchami Ziemi odczytywano kolejne 
następstwo i upływ naturalnych jed
nostek czasu — doby i roku. Historia 
rozwoju myśli ludzkiej zawiera zna
komite, ciekawe i chytre pomysły po
miaru czasu i projekty zegarów sło
necznych, wodnych, piaskowych, 
ogniowych, zapachowych i mecha
nicznych.

Współczesna służba czasu nie ko
rzysta bezpośrednio z obserwacji 
astronomicznych, umożliwia jednak 
sprawną organizację wielu dziedzin 
życia nowoczesnego społeczeństwa. 
Coraz powszechniej stosowane są nie
zwykle dokładne zegarki, które oprócz 
godzin, minut i sekund pokazują datę, 
pełniąc tym samym rolę kalendarzy. 
Nic więc dziwnego, że powoli zapo
minamy o tym, jaką rolę odegrała 
astronomia obserwacyjna w doskona
leniu pomiaru i rachuby czasu. Z rzad
ka przypominają nam o tym wspaniałe 
zbiory muzealne, zwłaszcza z dziedzi
ny gnomoniki. Cenne zabytki kultury 
materialnej: kolekcje zegarów i kalen
darzy są chlubą wielu polskich muze

ów. Słynny dział 
gnomoniki, znany 
nie tylko w Polsce, 
m ożna o b e jrzeć  
w Muzeum Przyp
kowskich w Jędrze
jowie.

N ajstarsze ze
gary  s ło n eczn e , 
gnom ony, m onu
mentalne kamien
ne obeliski kilku
dz iesięc io m etro 
wej wysokości, od
m ierzają czas już 
kilka tysięcy lat. 
Wyryte na nich hie- 
roglificzne napisy 
dowodzą, że ich oj
czyzną jest staro

żytny Egipt. Niektóre obeliski „zawęd
rowały” do Europy i można je podzi
wiać w Rzymie, Londynie i Paryżu. 
Swoistą odmianą zegarów słonecz
nych (a może nawet kalendarzy?) są 
liczne budowle megalityczne zacho
wane w różnych częściach świata. Do 
najsłynniejszych należy Stonehenge 
w Anglii, w pobliżu Salisbury. Monu
mentalne kręgi ukształtowane z ka
miennych bloków ustawionych przed 
niemal czterema tysiącami lat do dziś 
intrygują nie tylko licznych turystów, 
lecz także badaczy historii kultury ma
terialnej. Wskazywanie na horyzoncie 
punktów wschodu i zachodu Słońca w 
dniach równonocy i przesileń, a po
nadto przewidywanie zaćmień Słońca 
i Księżyca to z pewnością nie wszyst
kie funkcje tego niesłychanie oryginal
nego prehistorycznego obserwatorium 
astronomicznego.

Obecnie rola zegarów słonecznych 
jest znacznie skromniejsza. Są one 
nadal niezastąpionymi przyrządami 
dydaktycznymi, a współcześnie kon
struowane zegary słoneczne, wkompo
nowane w krajobraz, zdobią place, 
parki, a także ściany niektórych bu
dowli. Szczególną atrakcją tury
styczną są współczesne „żywe” zega
ry słoneczne. W każdym z nich rolę 
gnomonu spełnia człowiek, który — 
by w pogodny dzień odczytać godzi
nę — musi stanąć we wskazanym 
miejscu tarczy, a następnie zaobserwo
wać własny cień i określić jego poło
żenie na oznakowanej poziomej tar
czy. Odpowiednio zaprojektowana 
tarcza pozwala odczytać od razu czas 
średni słoneczny.

Inny przykład to ogromny pozio
my zegar słoneczny, w zniesiony 
w 1988 r. w Frankforcie, stolicy sta
nu Kentucky. Jest to pomnik ku czci 
1069 amerykańskich żołnierzy, któ
rzy polegli lub zaginęli w wojnie 
wietnamskiej, w latach 1966-1975. 
Ich nazwiska są wyryte na poziomej 
tarczy zegara, na ogromnej granito
wej płycie. W słoneczne dni wska
zówka o długości ponad 7 metrów 
rzuca cień, którego końcówka ślizga 
się po powierzchni tarczy, wskazując
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Rys. 2. Stojący prosto człowiek może działać... jak  gnomon. Po 
prawej „żywe” zegary słoneczne. U góry zegar słoneczny w Awi- 
nionie (zbudowany w 1931 r.), a na dole zegar w Bazylei

każdorazowo nazwiska żołnierzy, któ
rych data śmierci (lub zaginięcia) ak
tualnie przypada. Na tarczy zegara wy
różniono punkt, na który pada koniec 
cienia wskazówki w dniu 11 listopada 
o 1 l h l l m czasu wschodniego (zegary 
uregulowane wg tego czasu pokazują
0 5 godzin mniej niż w Greenwich). 
W ten sposób upamiętniono datę za
kończenia pierwszej wojny światowej.

*  *  *

I dawne, i współczesne zegary sło
neczne skupiają zazwyczaj dość 
znaczną uwagę oraz zaciekawienie 
publiczności. Jest to więc wystarcza
jący powód, aby w toku nauczania 
podstaw astronomii uwzględnić pod
stawy gnomoniki.

Prowadząc od szeregu lat wykłady
1 ćwiczenia z różnych przedmiotów 
astronomicznych dla studentów fizy
ki i geografii, miałam okazję wielo
krotnie przekonywać się o celowości 
wprowadzania do programu naucza
nia pewnych prostych obserwacji 
astronomicznych.

Zamierzam krótko przedstawić 
ćwiczenia obserwacyjne, które prze
prowadzają studenci geografii, prze
rabiając przedmiot astronomiczne pod
stawy geografii. Na Uniwersytecie

Śląskim przedmiot ten jest zawarty w 
programie pierwszego roku studiów 
dziennych i zaocznych.

Rozpoczynając kurs astronomii, 
studenci otrzymują na początku seme
stru zadanie obserwacyjne i wykonują 
je w domu.

Istotna część każdego ćwiczenia 
obserwacyjnego polega na wyzna
czeniu kierunku linii południkowej, 
czyli miejscowego południka astrono
micznego. Zalecam wykonanie obser
wacji z zastosowaniem gnomonu.

Porządek czynności jest następujący:
1. Przygotować poziomą tarczę

i wykreślić na niej wiele współśrod- 
kowych okręgów o różnych promie
niach. Wielkość tarczy, wysokość gno
monu i promienie okręgów należy 
dobrać tak, by cień gnomonu (nawet 
o wschodzie Słońca) mieścił się cał
kowicie na tarczy.

2. Prostopadle do tarczy przymoco
wać gnomon, którego podstawa leży 
we wspólnym środku okręgów.

3. Ustawić tarczę w wybranym 
miejscu i spoziomować ją.

4. Przeprowadzić kilkugodzinną 
serię obserwacji, obejmującą interwał 
czasu przed i po górowaniu Słońca. 
K ażdą obserw ację w ykonuje się 
w momencie, gdy koniec cienia gno

monu muśnie któryś okrąg. Istota ob
serwacji polega na wyraźnym zazna
czeniu tego punktu i zapisaniu mo
mentu.

5. Opracować obserwacje w celu 
wyznaczenia linii południkowej:

— na każdym okręgu zawierającym 
dwa punkty (wyznaczone przez koniec 
cienia gnomonu przed i po górowaniu 
Słońca) wykreślić cięciwę, łącząc te 
punkty;

— przepołowić konstrukcyjnie 
każdą cięciwę;

— przeprowadzić prostą wycho
dzącą ze wspólnego środka okręgów 
(podstawa gnomonu) i biegnącą przez 
środki cięciw. Ze względu na błędy 
obserwacji środki wszystkich cięciw 
nie leżą dokładnie na prostej, trzeba 
więc jak najlepiej ją  „dopasować”. 
Należy rysować jątak, aby jak najwię
cej punktów leżało na tej prostej lub 
w pobliżu niej (punkty wyraźnie od
stające są obarczone znacznymi błę
dami i dlatego trzeba je odrzucić).

Studenci używają różnych gnomo
nów — od szpilek lub małych gwoź
dzi wbitych w karton z bloku technicz
nego, poprzez ostro zatemperowane 
ołówki, do wysokich prętów lub pali
ków umieszczonych na działce albo na 
boisku szkolnym. Do spoziomowania
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tarczy stanowiącej podstawę gnomo
nu, w braku libelki bywają wykorzy
stywane naczyńka napełnione wodą. 
Tak prymitywne przyrządy nie dają 
oczyw iście m ożliw ości w ykonania 
precyzyjnych pomiarów ani osiągnię
cia dokładnych wyników. Spełniają 
one jed n ak  —  m oim  zdaniem  —  
ważną rolę. Uczą bowiem zasad naj
prostszych obserwacji, które można 
następnie przeprowadzić z uczniami, 
realizując program nauczania geogra
fii, a także w czasie wakacji na kolo
niach czy obozach harcerskich (znacz
ny p rocen t studentów , zw łaszcza 
studiów zaocznych, to nauczyciele).

Na Uniwersytecie Śląskim zajęcia 
z astronomii dla geografów odbywają 
się na pierwszym roku, dla studiów 
dziennych w pierwszym semestrze, 
a dla zaocznych przez cały rok. Stu

denci wykonują obserwacje przeważ
nie na początku zajęć —  jesienią. 
W tym czasie hiperbole zakreślane 
każdego dnia przez koniec cienia gno
monu s ą  jak wiadomo, zwrócone wy
pukłością w kierunku podstawy gno
m onu -  ku południow i. N ieliczni 
studenci, którzy wykonują obserwacje 
na przełomie zimy i wiosny, mają oka
zję, by się przekonać, że w dniu rów- 
nonocy koniec cienia gnomonu kreśli 
prostą, a „wiosenne” hiperbole są zo
rientow ane przeciw nie  do „zim o
wych”, a więc wypukłością zwrócone 
ku północy.

Każde zadanie praktyczne wyma
ga przeprowadzenia obserwacji w co 
najmniej dwu dniach. Dla autorów 
obserwacji szczególnie kształcące są 
przypadki, gdy pierwszy termin przy
pada zimą, a następny wiosną.

W toku obowiązkowych zajęć nie 
m ożna, niestety, przeznaczyć zbyt 
wiele czasu na omawianie wniosków 
wypływających z obserwacji studenc
kich. Dlatego też te, zazwyczaj cenne 
spostrzeżenia rzadko trafiają na ogól
ne forum —  są natomiast omawiane 
podczas indywidualnych konsultacji, 
na które zgłaszają się autorzy obser
wacji wykonanych w „pechowych” 
terminach, tj. przed i po początku wio
sny astronomicznej.

Niektórzy studenci rozpoczynają 
wyznaczanie południka miejsca obser
wacji od zaznaczenia kierunku N-S 
wskazanego przez kompas, a następ
nie ze zdumieniem stwierdzają że oba 
południki „rozbiegają się”.

W instrukcji do ćwiczeń z nacis
kiem podkreślam konieczność trwałe
go zaznaczenia kierunku linii południ
kowej wyznaczonej obserwacyjnie. 
Okazało się to konieczne, ponieważ 
niektórzy autorzy obserw acji byli 
przekonani, że tarczę, na której zazna
czyli przebieg końca cienia gnomonu, 
można schować, a po kilku dniach — 
przed następną serią obserwacji —  
ustawić „dokładnie tak samo jak po
przednio”.

Druga część każdego ćwiczenia 
polega na opracowaniu obserwacji 
wykonanych w momencie górowa
nia Słońca lub innego ciała niebieskie
go —  zgodnie z poleceniem sformu
łowanym w temacie zadania.

Końcowa część każdego ćwicze
nia ma zawierać ocenę dokładności 
pomiarów i obliczeń oraz analizę 
przyczyn, które mogły mieć wpływ na 
jakość obserwacji, spowodować błę
dy i w konsekwencji zadecydować 
o dokładności otrzymanych wyników.

Przed rozpoczęciem obserwacji stu
denci są poinformowani o kryteriach, 
którymi kieruję się, oceniając poszcze
gólne prace.

Przykłady zadań obserwacyjnych:

1. Wyznaczanie szerokości geogra
ficznej miejsca obserwacji na pod
stawie pomiaru wysokości górowa
nia Słońca.

Ćwiczenie rozpoczyna się od obser
wacyjnego pomiaru wysokości góro
wania Słońca na stanowisku, gdzie 
uprzednio wyznaczono kierunek linii

Rys. 3. Na tym kamiennym sześcianie skonstruowano kilka zegarów słonecznych. 
Czołowa ściana, umieszczona w płaszczyźnie pierwszego wertykału, to tarcza pio
nowego zegara słonecznego. Jego metalowa wskazówka rzuca również cień na 
górną poziomą ścianę, która służy jako tarcza zegara poziomego. Płaskie blaszki 
prostopadłe do bocznych ścian bryły to również wskazówki kolejnych zegarów 
słonecznych na ścianie wschodniej i zachodniej
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Rys. 4. Po lewej stronie: pionowy zegar słoneczny z 1606 r. Tarcza godzinowa opisana cyframi arabskimi i rzymskimi. Po prawej 
stronie: model wyjaśniający, jak  wykreślić linie godzinowe na tarczy zegara pionowego

południkowej. Obserwacja polega na 
zmierzeniu długości cienia gnomonu
0 znanej wysokości, w chwili prawdzi
wego południa, a więc w momencie, 
gdy cień pokryje linię południkową.

W ysokość Słońca (w yrażoną 
w stopniach) wyznaczamy, rozwiązu
jąc trójkąt prostokątny, którego przy- 
prostokątne to wysokość gnomonu
1 długość jego cienia w momencie kul
minacji górnej Słońca.

Następnie korzysta się z wzoru:

hgpd= 90° - V ’+ ó ( l ) )

w którym: <p oznacza szerokość geo
graficzną miejsca obserwacji, ó dekli
nację Słońca w danym dniu.

Z wzoru (1) otrzymujemy:

<p =  90° + ó -  hgpd (2).

Jeśli obserwacje zostały przeprowa
dzone w dniu bliskim równonocy wio
sennej lub jesiennej, to można przy
jąć, że deklinacja Słońca jest równa 
zero.

2. Wyznaczanie deklinacji Słońca na 
podstawie pomiaru wysokości góro
wania Słońca.

Po wyznaczeniu wysokości góro
wania Słońca (jak w poprzednim za
daniu) korzystamy z wzoru (1), który 
przekształcamy:

ó =  -90° + hgpd + <p (3).

Do obliczenia aktualnej wartości 
deklinacji Słońca potrzebna jest, 
oprócz jego wysokości górowania, 
również szerokość geograficzna miej
sca obserwacji. Zalecam samodzielne 
wyszukanie jej. Studenci zazwyczaj 
odczytują ją  z mapy i dlatego posłu
gują się wartościami obarczonymi 
znacznym błędem.

Otrzymaną wartość deklinacji Słoń
ca należy porównać z wartością za
czerpniętą z aktualnego rocznika 
astronomicznego, a następnie przepro
wadzić dyskusję otrzymanych wyni
ków. Studenci są poinformowani 
o tym, że ocena zadania jest w dużym 
stopniu uzależniona od końcowej dys
kusji.

Inna wersja tego ćwiczenia polega 
na opracowaniu serii obserwacji, obej
mujących pomiary wysokości górowa
nia Słońca w ciągu kilku tygodni.

3. Na podstawie własnych obserwa
cji, wykonanych z zastosowaniem  
gnomonu, prześledzić zmiany wyso
kości górowania Słońca w ustalonym  
miejscu, w okresie kilku tygodni.

Obserwacyjna część zadania pole
ga na systematycznym mierzeniu dłu
gości cienia gnomonu w momencie 
prawdziwego południa słonecznego.

Żaden spośród studentów rocznika, 
któremu zaproponowałam ten temat, 
nie wykonał go. Wszyscy wybierali 
zadania wymagające krótszych serii ob
serwacji; niektórzy nawet zdecydowa
li się na bardziej kłopotliwe zadania, 
wymagające obserwacji wieczornych.

4. Na podstawie własnych obserwa
cji, przeprowadzonych z użyciem  
gnomonu, sporządzić wykres obra
zujący przebieg zmian azymutu i wy
sokości Słońca w wybranym dniu.

Do pomiaru wysokości i azymutu 
Słońca z powodzeniem można wyko
rzystać tarczę, ułożoną poziomo na 
podstawie gnomonu, używaną uprzed
nio w toku wyznaczania kierunku li
nii południkowej.

Przed rozpoczęciem pomiarów na 
tarczy umieszcza się kątomierz umoż
liwiający pomiary azymutu Słońca. 
Wierzchołek mierzonego kąta znajdu
je się u podstawy gnomonu. Gdy ko
niec cienia gnomonu (o znanej wyso
kości) osiądzie na dowolnym okręgu 
(o znanym promieniu), łatwo oblicza 
się wysokość Słońca, gdyż promień 
okręgu jest równy długości cienia 
w momencie obserwacji.

Azymut Słońca odczytuje się z po
mocą kątomierza.

Końcowa część rozwiązania zada
nia polega na sporządzeniu wykresów.
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Rys. 5. Pionowy zegar słoneczny skonstruowany na kamieniu młyńskim w Wein- 
hein (NRF)

5. Wyznaczanie nachylenia eklipty- 
ki do równika.

Wartość e (nachylenie ekliptyki do 
równika) jest równa maksymalnej de
klinacji Słońca. Oblicza się ją  więc 
z równania (1), do którego należy wsta
wić szerokość geograficzną miejsca ob
serwacji i wysokość górowania Słońca 
zmierzoną w dniu przesilenia letniego.

Szukaną wielkość można też wy
znaczyć, nie znając szerokości geogra
ficznej miejsca obserwacji. W takim 
przypadku należy dwukrotnie zmie
rzyć wysokość górowania Słońca — 
w dniach przesilenia letniego i zimo
wego.

6. Wyznaczanie równania czasu.

Ćwiczenie to wykonują zazwyczaj 
studenci studiów dziennych, ponieważ 
wg programu przerabiają astronomię

w zimowym semestrze. W pierwszej 
połowie listopada równanie czasu ma, 
jak wiadomo, maksymalną wartość. 
Rozwiązanie zadania polega na zaob
serwowaniu górowania Słońca (jest to 
prawdziwe południe słoneczne) i za
notowaniu momentu tego zjawiska wg 
zegara wskazującego czas średni sło
neczny. Praktycznie jest to czas zimo
wy, a więc środ
kowoeuropejski.
Po uwzględnie
niu poprawki na 
długość geogra
ficzną, a więc po 
przejściu do cza
su średniego sło
necznego m iej
scowego, otrzy
mujemy moment 
górowania Słońca 
wyrażony w miej

scowym czasie średnim słonecznym. 
Różnica obu wyznaczonych momentów 
to poszukiwana liczbowa wartość rów
nania czasu. Przed obserwacją trzeba 
koniecznie skontrolować prawidłowość 
wskazań zegarka.

7. W yznaczanie poprawki zegara 
wskazującego czas strefowy.

Jeśli znamy wartość równania cza
su, to obserwacja opisana w poprzed
nim zadaniu może posłużyć do obli
czenia poprawki zegara.

8. Wyznaczanie miejscowego czasu 
gwiazdowego.

Rozwiązanie zadania polega na 
wyznaczeniu z obserwacji momentów 
górowania gwiazd o znanych rekta- 
scensjach.

Aby polepszyć dokładność, każdy 
obserwator posługuje się zazwyczaj 
bardzo prostą celownicą, wykonaną na 
przykład z linijki, do której wbito dwa 
różnej długości gwoździe.

9. W yzn aczan ie  d łu g o śc i doby  
gwiazdowej.

Notując momenty górowania wy
branej gwiazdy (lub gwiazd) podczas 
kilku kolejnych wieczorów, możemy 
obliczyć średnią długość interwału 
czasu, który upływa między kolejny
mi górowaniami wybranej gwiazdy.

10. W yznaczanie długości „doby” 
księżycowej.

Mierząc odstęp czasu między ko
lejnymi górowaniami Księżyca, stu
denci mają okazję przekonać się, że 
ten interwał nieustannie zmienia się 
i zależy od deklinacji Księżyca.

Maria Pańków

& 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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elementarz Uranii

Typ widmowy M 
— od karłów do nadolbrzymów

P odczas gdy na wieczornym nie
bie Betelgeuse ginie stopniowo 
w blasku zbliżającego się doń 

Słońca, na letni firmament wstępuje 
coraz śmielej Antares. To jedyne dwie 
gw iazdy pierw szej w ielkości typu 
widmowego M na całym niebie. Do
m inują one w konstelacjach, które 
bogowie ponoć celowo rozdzielili, tak 
by myśliwy Orion nigdy nie patrzył na 
swego niedoszłego zabójcę —  Skor
piona.

Jak w żadnym innym typie, w ob
rębie obiektów typu M odnajdziemy 
ogromne różnice między poszczegól
nymi gwiazdami: najjaśniejsze mniej 
więcej 50 miliardów razy przewyż
sza ją  sw ym  b lask iem  n a js łab sze  
(rys. 1). Wszystkie widoczne z Ziemi 
gołym okiem gwiazdy czerwone to ol
brzymy lub nadolbrzymy; ich rozmia
ry porównywane są najczęściej z roz
miarami orbit zewnętrznych planet 
Układu Słonecznego. Bez użycia te
leskopu nie dostrzeżemy ani jednego 
karła typu M. Choć te z kolei rozmia
rami niewiele przewyższają duże pla
nety, ich siła tkwi w liczbie —  to naj
liczn ie j rep rezen to w an a  ro d z in a  
gwiazd. Swej małej jasności, wynika
jącej z małej masy i temperatury ich 
wnętrz, zawdzięczają długowieczność. 
Karły typu M, które powstały wraz 
z całą naszą Galaktyką kilkanaście mi
liardów lat temu, do chwili obecnej 
tylko w niew ielkim  stopniu uległy 
zmianie.

Najchłodniejsze gwiazdy mają naj
bardziej złożone widma. Są one do
słownie usiane tysiącami absorpcji, 
z których jedne są bardzo silne i głę
bokie, a inne widać tylko przy najwięk
szej rozdzielczości (dyspersji). To mo
lekuły tlenku tytanu nadają widmom 
typu M charakterystyczną pasmową 
strukturę (rys. 2). Natężenia tych linii 
pozwalają sklasyfikować poszczegól
ne podtypy widm. Dla najwcześniej
szych —  MO do M2 —  odwołujemy 
się dodatkowo do linii atomowych, 
przede wszystkim wapnia (422,6 nm) 
i najsilniejszych linii żelaza. Dla typów

późniejszych od M2 podstawowym 
wskaźnikiem podtypu jest natężenie 
pasm TiO. W typach późnych —  M7 
i M 8— pojawia się również silne pasmo 
tlenku wanadu. Podtypy M9 i M 10 wy
różniono dopiero, opierając się na kry
teriach dla linii i pasm z podczerwonej 
części widma.

Choć gwiazdy typów R, N i S sta
nowią jakby odrębną gałąź w sche
m acie k lasyfikacyjnym , są  blisko 
spokrewnione z gwiazdami M. To ol
brzymy o nietypowym składzie che
micznym. Gwiazdy węglowe (posiada
jące w widmach pasma cząsteczki węg
la C2) dzielono pierwotnie na dwie 
grupy oznaczane symbolami R i N. 
Ciąg R odpowiadał z grubsza ciągowi 
temperatur, zaś typ N oznaczał na ogół 
zwiększone natężenie pasm absorpcyj
nych. Obecnie spotkać można oznacze
nia CO— C9 zgodnie z ciągiem male
jących temperatur. Gwiazdę zaliczamy 
do typu S, jeżeli na
wet w widmie małej 
dyspersji zauważalne 
są pasma tlenku cyr
konu (stąd nazwa —  
gwiazdy cyrkonowe).

Spróbujmy osza
cować, jak duże mogą 
być gwiazdy typu M.
Z praw a Stefana- 
-Boltzmanna wiemy, 
że całkowita moc pro
mieniowania L ciała 
doskonale czarnego 
w y n o si 4tiR 2o T4, 
gdzie R —  promień,
T  —  tem peratu ra .
Najjaśniejszy z pobli
skich nadolbrzymów 
to n  Cephei, którego 
w izualna w ielkość 
abso lu tna w ynosi 
-8 ,2  mag., zaś bolo- 
metryczna sięga -9 ,7  
m ag., czyli około 
600000 razy więcej 
niż Słońca (4,8 mag.).
Uwzględniając tem
peratury (3300 K dla

ji Cep oraz 5800 K dla Słońca) stwier
dzimy, że promień nadolbrzyma prze
wyższa słoneczny aż 2400 razy. Stano
wi to ponad 11 j.a., czyli więcej niż 
średnia odległość Saturna od Słońca! 
Dla porównania najmniejsze z olbrzy
mów, umieszczone w środku naszego 
układu, sięgnęłyby 1/4 odległości Mer
kurego.

Charakterystyczną cechą olbrzy
mów i nadolbrzymów typu M jest nie
stabilność. Zmianie ulegają zarówno 
ich całkowita moc promieniowania, jak 
i temperatura. Zmiany te często mają 
charakter nieregularny lub półregular- 
ny. Na przykład Betelgeuse zmienia 
swój blask w granicach pół magnitudo 
na przestrzeni lat. Zadziwiająco pod 
tym względem prezentują się długo
okresowe zmienne typu o Ceti (właśnie 
Mira, czyli Cudowna —  nazwana tak 
przez Heweliusza —  jest ich prototy
pem). Zmiany jasności Miry następują
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Rys. 2. Widma trzech czerwonych olbrzymów (zakres widzialny do bliskiej pod
czerwieni), długookresowych zmiennych typu Mira Ceti: S Car (M2e), U Cet (M4e) 
oraz R Hor (M8e). Zaznaczono położenie emisji wodoru oraz pasm tlenku tytanu 
(wg L. Celis)

elementarz Uranii

dość regularnie — średnio co 332 dni. 
W maksimum blasku (w tym roku przy
padnie ono na początku sierpnia) jest 
ona najczęściej niezbyt rzucającą się 
w oczy gwiazdą trzeciej wielkości, 
choć zdarzają się lata, kiedy konkuruje 
z gwiazdami pierwszej wielkości, ale 
są i takie, kiedy z trudem można ją  do
strzec gołym okiem. W czasie każdego 
cyklu jej jasność wizualna maleje kil
kaset razy. Bolometryczna amplituda 
zmian jasności jest znacznie mniejsza.

Jednym z objawów niestabilności 
jest zjawisko utraty masy, dla olbrzy
mów typu M sięgające 10“5 mas Słoń
ca na rok. Niekiedy przejawia się ono 
już w widzialnej części widma (w po
staci linii emisyjnych), zaś szczególnie 
wyraźnie manifestuje swą obecność 
w podczerwieni i w zakresie radiowym. 
Obserwuje się otoczki bogate w silika- 
ty (związki tlenu) wokół gwiazd typu 
M oraz karbidy (głównie SiC) wokół 
gwiazd typu N. W widmie radiowym 
charakterystyczne są silne emisje ma
serowe, przede wszystkim rodnika OH, 
stąd olbrzymy i nadolbrzymy typu M 
znane są też jako źródła OH/IR.

Od gwiazd największych przejdźmy 
do najmniejszych. Już w roku 1913 
H.N. Russell zauważył wyraźną sepa
rację olbrzymów i karłów typu M. 
W podtypie MO różnica w jasności ab
solutnej między najsłabszymi olbrzy
mami a najjaśniejszymi karłami prze
kracza 6 magnitudo — tj. czynnik 200 
pod względem mocy promieniowania. 
Aby karła typu MO można było do
strzec z Ziemi gołym okiem, jego od
ległość nie powinna przekraczać 4 par
seków; wszystkie znane nam tego typu

obiekty położone są jednak dalej. Gdy
byśmy najsłabszą z gwiazd z rys. 1 
(Van Biesbroeck 10, czyli VB 10) umie
ścili w odległości Jowisza w opozycji, 
to świeciłaby ona blaskiem zaledwie 
-10 magnitudo, tj. 10 razy słabiej niż 
Księżyc w pełni!

Choć czerwone karły są ciemne, 
chłodne i małe, jest ich bardzo dużo: 
stanowią aż 70% wszystkich gwiazd 
Drogi Mlecznej. Wśród nich na szcze
gólną uwagę zasługuj ą gwiazdy rozbłys
kowe typu UV Ceti (należy do nich 
najbliższa nam po Słońcu gwiazda — 
Proxima Centauri). Ich widma zawie
rają linie emisyjne wodoru i zjonizo-

wanego wapnia. Charakterystyczną 
cechą gwiazd typu UV Ceti są rozbłys
ki, podczas których jasność w ciągu 
minut, a nawet sekund wzrasta od ok. 
0,1 do kilku wielkości gwiazdowych. 
Spadek jasności do poziomu sprzed 
wybuchu może trwać od kilku minut 
do kilku godzin; na ogół im większy 
jest wzrost jasności podczas rozbłysku, 
tym dłużej trwa ponowny spadek 
(rys. 3). Podobnie częstość, z jaką na
stępują rozbłyski, zależy od ich ampli
tudy: przeciętnie jeden rozbłysk o am
plitudzie większej od ok. 0,1 mag. 
następuje co godzinę.

W czasie wybuchu wzmocnieniu ule
gają linie emisyjne wodoru, pojawiają 
się też emisje neutralnego i zjonizowa- 
nego helu. Rozbłyskom optycznym to
warzyszą zwykle rozbłyski w zakresie 
ultrafioletowym, rentgenowskim i radio
wym. Szacuje się, że całkowita energia 
wysyłana w przeciętnym rozbłysku jest 
około 50 razy większa od energii w fa
zie spokoju. Przypuszcza się, że gwiaz
dy rozbłyskowe znajdują się w fazie gra
witacyjnego kurczenia się i ewolucji do 
ciągu głównego. Konwekcja obejmują
ca całą gwiazdę może być źródłem sil
nej aktywności chromosferycznej, któ
rej przejawem (podobnie jak na Słońcu) 
są również rozbłyski, (kr)

Rys. 3. Typowy (a) i bardzo krótki (b) rozbłysk gwiazdy UV Ceti
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Lipiec
Słońce

W lipcu deklinacja Słońca z dnia na dzień maleje, 
w związku z czym dni są coraz krótsze. Dnia 6 lipca Zie
mia znajdzie się w najdalszym od Słońca punkcie swojej 
orbity — w aphelium.

W Warszawie 1 lipca Słońce wschodzi o 2h19m, zacho
dzi o 19h00m, a 31 lipca wschodzi o 2h55m, zachodzi 
o 18h29m. W lipcu Słońce wstępuje w znak Lwa.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h UT)

Data 2002 P [° ] B0H L0H
VII 1 -2,79 2,85 210,98

3 -1,88 3,07 184,51
5 -0,97 3,29 158,04
7 -0,06 3,50 131,57
9 0,84 3,71 105,10

11 1,74 3,91 78,63
13 2,64 4,12 52,16
15 3,53 4,31 25,70
17 4,41 4,50 359,23
19 5,29 4,69 332,77
21 6,16 4,87 306,31
23 7,02 5,05 279,84
25 7,86 5,22 253,38
27 8,70 5,38 226,93
29 9,52 5,54 200,47

VI131 10,33 5,69 174,02

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i  długość środka 
tarczy;
16d22h36m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w pierwszej poło

wie miesiąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym 
miesiącu następująca: ostatnia kwadra 2d17h19m, nów 
10d10h26n", pierwsza kwadra 17d04h47m i pełnia 24d09h07m. 
W apogeum Księżyc znajdzie się 2 lipca o 7h36m, w pery- 
geum 14 lipca o 13h14m i ponownie w apogeum 30 lipca
o 1h46m.

Planety i planetoidy
Na początku miesiąca na porannym niebie tuż nad pół

nocno-wschodnim horyzontem pojawia się Merkury, jed 
nak jego obserwacja jest raczej niemożliwa. W dniu 3 lipca 
na początku świtu cywilnego (Słońce 7° pod horyzontem, 
czyli około godzinę przed jego wschodem) planeta będzie 
świeciła z jasnością -0 ,5m na wysokości zaledwie 1° nad 
północno-wschodnim horyzontem.

Nieco łatwiejszym (choć również trudnym) zadaniem 
będzie obserwacja Wenus jako „Gwiazdy Wieczornej” o ja 
sności - 4 ,1m. W ciągu miesiąca wysokość planety na wie-

Rys. 1. Położenie i ruch własny radiant u meteorowego południo
wych delta Akwarydów (SDA) w okresie od 10 lipca do 20 sierpnia

czornym niebie (godzinę po zachodzie Słońca) będzie 
maleć od 8° do zaledwie 5°. W tym samym czasie przez 
teleskop można będzie dostrzec tarczę planety o średnicy 
rosnącej od 16” do 18" w fazie zbliżonej do kwadry, cho
ciaż obserwacje te utrudniać będą drgające nisko nad ho
ryzontem warstwy atmosfery.

Mars i Jowisz znajdują się na niebie w pobliżu Słońca
i są niewidoczne.

Na początku lipca na porannym niebie pojawia się Sa
turn jako „gwiazda” 0m świecąca na tle gwiazd gwiazdo
zbioru Byka. Jego wysokość nad wschodnim horyzontem 
na początku świtu cywilnego z dnia na dzień rośnie i pod 
koniec miesiąca osiąga już 20°.

Uran i Neptun znajdują się w pobliżu opozycji i są widocz
ne całą noc 18° od siebie w gwiazdozbiorze Koziorożca.

W pierwszej połowie nocy można obserwować Plutona 
w gwiazdozbiorze Wężownika, jednak niezbędne jest po
siadanie teleskopu o średnicy obiektywu (zwierciadła) rów
nej przynajmniej 15 cm. W dniu 1 lipca przez mniejsze te
leskopy można natomiast obserwować niezwykle intere
sujące i rzadkie zjawisko zakrycia gwiazdy 11,7m przez tar
czę planety.

W lipcu możemy obserwować w pobliżu opozycji jasne 
planetoidy:

(1) Ceres, (jasność 8,7") 10 VII: 1h12,2m, -4°43'; 20 VII: 
1h18,7m, -4°39 ’; 30 VII: 1h23,5m, -4°47\

(6) Hebe, (jasność 8,8m) 10 VII: 18h29,7m, -7 °46 ’; 20 
VII: 18h20,4m, -9°03'; 30 VII: 18*13,0™, -10°32',

Rys. 2. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego Perseidów 
(PER) w okresie od 15 lipca do 25 sierpnia
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Rys. 3. Mapa okolic gwiazdy TYC 5651 1553 (wskazana strzałką) w gwiazdo
zbiorze Wężownika (11,7m) (17h01m52,3m, -12°38'56”) do obserwacji zakrycia 
przez Plutona w dniu 1 lipca 2002, 23h01m UT (zaznaczone gwiazdy do 12m)

Rys. 4. Trasa planetoidy (1) Ceres na tle gwiazd gwiazdozbioru Wieloryba w lip- 
cu i sierpniu 2002 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)

Rys. 5. Trasa planetoidy (6) Hebe na tle gwiazd gwiazdozbioru Tarczy w lipcu 
2002 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)

(7) Iris , (jasność 8,5m) 10 VII: 22h34,6m, 
-1 °  11’; 20 VII: 22h34,1m, -0 °2 7 ’; 30 VII: 
22h30,9m, 0°00’.

Meteory
Od 12 lipca do 19 sierpnia promieniują me

teory z roju południowych delta Akwarydów 
(maksimum aktywności przypada 28 lipca). Rój 
ten, obserwowany od starożytności, jest jednym 
z najbogatszych rojów nieba południowego. 
W okresie maksimum radiant meteorów leży 
w gwiazdozbiorze Wodnika i ma współrzędne: 
a = 22h36m, d = -16°. Warunki obserwacyjne 
w tym roku są złe w związku z Księżycem w po
bliżu pełni.

*  *  *

1d00h Maksymalna libracja Księżyca (7,0°) w kierun
ku Mare Frigoris (zacienione).

1d23h01m Zakrycie gwiazdy TYC 5651 1553 (11,7™) 
przez Plutona, widoczne w całej Polsce. Zakry
cie może trwać ok.115 s (podany moment może 
być obarczony błędem ±2m).

2d12h Złączenie Merkurego z Saturnem w odl. 0,2°. 
3d 19* Złączenie Marsa z Jowiszem w odl. 1°. 
6d03h47m W swoim ruchu po orbicie wokółsłonecz- 

nej Ziemia znajduje się najdalej od Słońca, 
waphelium, w odl. 1,016688 j. a.

&14h Minimalna libracja Księżyca (5,3°) w kierunku 
Oceanus Procellarum (oświetlony).

8-,13r' Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°. 
8d23h45m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga 

maksimum jasności (3,6m).
9d09h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 2°. 
10d22h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°. 
11d04h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 2°.
13d Gwiazda zmienna długookresowa U Cet (miry- 

da) (2h33,7m, -13°09) osiąga maksimum jasno
ści (7,9").

13d12h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 4°. 
13d23h Maksymalna libracja Księżyca (6,7°) w kie

runku krateru Clavius (zacieniony).
19d20h Jowisz w koniunkcji ze Słońcem.
20106n Minimalna libracja Księżyca (4,7°) w kierun

ku Mare Fecunditatis (oświetlone).
20d16h Złączenie Merkurego z Jowiszem w odl. 1°. 
21d00h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
22“ Gwiazda zmienna długookresowa RS Vir (miry- 

da) (14h27,3m, +4°41) osiąga maksimum jasno
ści (8,1m).

23d0944m Słońce wstępuje w znak Lwa, jego dłu
gość ekliptyczna wynosi wtedy 120°.

24d Gwiazda zmienna długookresowa R Aqr (miry- 
da) (23h43,8m,-15°17) osiąga maksimum jasno
ści (6,9").

24d23h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°. 
25d19 Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 1°. 
26d09h Złączenie U ran a z Księżycem w odl. 4°. 
26d15" Maksymalna libracja Księżyca (7,2°) w kie

runku Mare Frigoris (zacienione).
27d Gwiazda zmienna długookresowa R Hya (miry- 

da) (13h29,7m, -23°17) osiąga maksimum jasno
ści (4,9").

28d22l’13m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 5,9m do 6,9".

31d22" Neptun w opozycji do Słońca.
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Sierpień
Słońce

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

W Warszawie 1 sierpnia Słońce wschodzi o 2h56m, za
chodzi o 18h27m, a 31 sierpnia wschodzi o 3h45m, zachodzi
o 17h26m. W sierpniu Słońce wstępuje w znak Panny.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2002 P[1 B0H L0n
VIII 1 10,73 5,77 160,79

3 11,52 5,91 134,34
5 12,30 6,05 107,89
7 13,06 6,18 81,45
9 13,80 6,30 55,00

11 14,53 6,42 28,56
13 15,24 6,53 2,12
15 15,93 6,63 335,68
17 16,60 6,73 309,25
19 17,26 6,81 282,81
21 17,89 6,89 256,38
23 18,51 6,96 229,95
25 19,10 7,03 203,52
27 19,67 7,08 177,10
29 20,23 7,13 150,67

VI1131 20,76 7,17 124,25

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
Bg, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
13d03h51m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w pierwszej poło

wie sierpnia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym 
miesiącu następująca: ostatnia kwadra 1d10h22m, nów 
8d19h15m, pierwsza kwadra 15d10h12m, pełnia 22d22h29m
i ponownie ostatnia kwadra 31d02h31m. W perygeum Księ
życ znajdzie się 10d23h33m, a w apogeum 26d17h44m.

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

niewidoczny.
Wysokość Wenus nad wieczornym horyzontem w cią

gu miesiąca systematycznie się obniża i je j obserwacja staje 
się praktycznie niemożliwa.

Mars znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i  jest nie
widoczny.

Z początkiem miesiąca nad porannym, północno- 
-wschodnim horyzontem pojawia się Jowisz, świecący z jas
nością prawie -2 m na tle gwiazd gwiazdozbioru Raka. Wy
sokość planety nad horyzontem w ciągu miesiąca nieustan-

Rys. 6. Mapa gwiazdozbioru Wężownika do obserwacji gwiazdy 
zmiennej U Oph (17h16m31,7s, +1°12'38"). Podane jasności gwiazd 
porównania (pole widzenia wynosi 12°, północ u góry)

nie rośnie i pod koniec sierpnia na około godzinę przed 
wschodem Słońca można ją  obserwować już na wysoko
ści 20°.

Także nad ranem coraz wyżej nad wschodnim hory
zontem wznosi się Saturn, osiągając pod koniec miesiąca 
wysokość ponad 40°. Planeta świeci w gwiazdozbiorze 
Byka jako obiekt o jasności - 0 ,1m.

W sierpniu panują bardzo dobre warunki obserwacji 
U rana (5,7m) i Neptuna (7,8m) w związku z ich przebywa
niem w pobliżu opozycji. Do dostrzeżenia tarcz obu planet 
(o średnicach odpowiednio 3,7” i 2,3”) niezbędny jest tele
skop o średnicy przynajmniej 10 cm i powiększeniu 100*.

Wieczorem można obserwować Plutona, jednakże jas
ność planety wynosi jedynie 13,7m i do je j zaobserwowa
nia niezbędny jest teleskop o średnicy zwierciadła przy
najmniej 15 cm.

W sierpniu możemy obserwować w pobliżu opozycji 
jasne planetoidy:

(1) Ceres, (jasność 8,2m) 9 VIII: 1h26.4m, -5°08 ’; 19 VIII: 
1h27,2m, -5°41'; 29 VIII: 1h25,8m, -6°24',

(7) Iris, (jasność 7,7m) 9 VIII: 22h24,8m, +0°07’; 19 VIII: 
22h16,6m, -0 °06 ’; 29 VIII: 22h07,2m, -0 °39 ’,

(15) Eunomia, (jasność 8,2m) 9 VIII: 23h26,7m, +11°24’; 
19 VIII: 23h21,5m, +12°22’; 29 VIII: 23h13,9m, +12°57’,

(18) Melpomene, (jasność 8,4m) 9 VIII: 0h38,5m, -0°05 ’; 
19 VIII: 0h44,3m, -1°17'; 29 VIII: 0*47,1™, -2°59'.

Meteory
Od 25 lipca do 18 sierpnia promieniują słynne Perse

idy, rój związany z kometą Swift-Tuttle, o najbardziej regu
larnej corocznej aktywności. Maksimum aktywności roju 
przypada około 12 sierpnia, w tym roku warunki obserwa
cji są dobre — Księżyc cztery dni po nowiu. W tym okresie 
radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Perseusza i ma 
współrzędne: a = 3h4m, ó = +58°.

* *  *

1d00fl Odkrycie gwiazdy x 1 Cet (4,5") przez ciemny brzeg Księży
ca w pobliżu ostatniej kwadry, widoczne w całej Polsce (Kra
ków 0ff'28m — Gdańsk 00h36m).

1d13h Minimalna iibracja Księżyca (5,5°) w kierunku Sinus Iridium 
(oświetlona).
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Rys. 7. Trasa planetoidy (7) Iris na tle gwiazd gwiazdozbioru Wodnika w lipcu 
i sierpniu 2002 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)

Rys. 8. Trasa planety Neptun na tle gwiazd gwiazdozbioru Koziorożca w lipcu, 
sierpniu i wrześniu 2002 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)

Rys. 9. Trasa planety Uran na tle gwiazd gwiazdozbioru Koziorożca w lipcu, 
sierpniu i wrześniu 2002 (zaznaczone gwiazdy do 10,5"')

2d22h59m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 5,9™ do 6,6m.

3d Gwiazda zmienna długookresowa R Sgr (miryda) 
( W i e j 1", -19°18’) osiąga maksimum jasności 
(7,3m).

3d Gwiazda zmienna długookresowa R Oph (miry
da) (17h07,8m, - 16°06) osiąga maksimum jasno
ści (7,6").

3?22l'30m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga 
maksimum jasności (3,5").

4d Gwiazda zmienna długookresowa RR Sgr (miry
da) (19'55,9m, -29° 11) osiąga maksimum jasno
ści (6,8” ).

5d Gwiazda zmienna długookresowa o Cet (Mira -  
miryda) (2h19,3m, -2°58) osiąga maksimum ja 
sności (3,4m).

5d04h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 2°.
7d18h Maksymalna libracja Księżyca (6,9°) w kierun

ku krateru Schickard (oświetlony)
7d18h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 3°.
8? Gwiazda zmienna długookresowa R Psc (miryda) 

(1h30,7"\ +2°52’) osiąga maksimum jasności 
(8,2™).

8d19h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 3°.
9d21h51m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga 

maksimum jasności (3,5r").
10f,02h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 0,4°.
10*22* Mars w koniunkcji ze Słońcem.
11d22h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 6°.
15d20" Minimalna libracja Księżyca (5,9°) w kierun

ku Mare Fecunditatis (oświetlone).
19“ Gwiazda zmienna długookresowa R U Ma (miry

da) (10h44,6m, +68°47’) osiąga maksimum jasno
ści (7,3”).

21d05h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
21d19h Uran w opozycji do Słońca.
22d09h Maksymalna libracja Księżyca (7,3°) w kie

runku Mare Humboldtianum (oświetlone).
22d13h Wenus w maksymalnej elongacji wschodniej 

od Słońca w odległości 46°.
22d14h Złączenie U ran a z Księżycem w odl. 4°.
23*07" 17m Słońce wstępuje w znak Panny, jego dłu

gość ekliptyczna wynosi wtedy 150°.
26d00h14m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga 

maksimum jasności (3,5m).
27d22h47m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol 

03 Per) osiąga minimum jasności. Jasność gwiaz
dy spada od 2,1m do 3,4m.

28d141' Minimalna libracja Księżyca (5,2°) w kierun
ku Sinus łridium (oświetlona).

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

Aby otrzymać datę w obowiązującym w lip
cu i sierpniu w Polsce „czasie letnim ”, należy 
dodać 2 godziny.

Momenty złączeń planet z Księżycem po
dane są dla geocentrycznych złączeń w rekta- 
scensji. Momenty wzajemnych złączeń planet 
podane są dla maksymalnych zbliżeń. Podane 
są wszystkie złączenia, nie tylko w idoczne  
w Polsce.

Opracował T. Ściężor
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Rys. 12. Trasa planetoidy (18) Melpomene na tle gwiazd gwiazdo
zbioru Wieloryba w sierpniu 2002 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m).

Rys. 10. Mapa gwiazdozbioru Wieloryba do obserwacji gwiazdy 
zmiennej o Cet (Miry) (2h19,3m, -2 °5 8 ’). Podane jasności gwiazd 
porównania (pole widzenia wynosi 8°, północ u góry).

Rys. 11. Trasa planetoidy (15) Eunomia na tle gwiazd gwiazdo
zbioru Pegaza w sierpniu 2002 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m).

Dokończenie ze s. 131.
mi bateriami litowymi, które w przypadku wykonywania kil
kuminutowych czasów ekspozycji (typowych w astrofoto- 
grafii) bardzo szybko się rozładowują, zwłaszcza w niskich 
temperaturach. Warto w takim przypadku rozważyć zakup 
dodatkowego zasobnika na baterie lub akumulatory (batte
ry pack). Trudno polecić konkretny model któregoś z pro
ducentów, gdyż w zastosowaniach astronomicznych mo
dele te są sobie równoważne. Najtańsze aparaty z 
automatycznym ustawianiem ostrości wraz ze standardo
wym zoomem (np. 28-80 mm) można kupić za około 1500 zł. 
Za taką też kwotę można kupić używany korpus bardziej 
zaawansowanego modelu.

Podejmując decyzję o zakupie aparatu fotograficznego 
pamiętajmy, że to obiektyw tworzy obraz na kliszy, a nie 
korpus lustrzanki. Lepiej więc kupić mniej zaawansowa
ny technologicznie i tańszy aparat z dobrym obiektywem 
niż odwrotnie.

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

3/2002 U R A N I A  -  Postępy Astronom ii 143

mailto:urania@astri.uni.torun.pl


Ku
po

n 
ko

nk
ur

so
w

y
U

ra
n
ia

-P
A

 
3
/2

0
0
2

relaks z Uranią krzyżówka z kometą

Rozwiązaniem krzyżówki z „Uranii-PA” 1/2002 jest hasło 
Siła grawitacji”. Nagrody książkowe wylosowali Krysty- 
ia Jaskulska z Gdyni oraz Piotr Wirkus z Lęborka. Gra

tulujemy. Nagrody prześlemy pocztą. Wszystkich naszych Czy
telników zapraszamy do udziału w nowym konkursie.

Rozwiązanie bieżącego konkursu utworzą litery w wyróżnio
nych kratkach diagramu czytane pionowo od góry do dołu. Należy 
przesłać je na adres Redakcji w terminie do końca czerwca br. Wśród 
autorów trafnych odpowiedzi rozlosujemy, jak zwykle, nagrody 
książkowe.

Osoby nie będące prenumeratorami „Uranii” , aby wziąć udział
w losowaniu nagród, muszą dołączyć do rozwiązania kupon kon
kursowy. Prenumeratorzy mogą przesyłać rozwiązania pocztą elek
troniczną (urania@astri.uni.torun.pl).

1. Autor powszechnie przyjmowanego modelu budowy jądra komety
2. Współodkrywca jasnej komety goszczącej ostatnio na naszym niebie
3. Odkrywca wielu komet, choć nie człowiek
4. Polski odkrywca czterech komet
5. Astronom z Krakowa mający swoją kometę
6. Z jego obłoku pochodzą komety
7. Odkrył okresowość komet
8. Niepoprawnie zwany ogonem
9. Jego kometa zdobiła niebo w 1829 r.

ES* bada
"m artw eNajpiękniejsze zdjęcia as 

(Astronomy Picture Of 4- t
Codziennie we! Opisy zdjęć w E PJe..
języku angielskim asteroid

astronomowil Odpowiedź uzyskasz

Twoje imię i nazwisko lub

pięciu tygodni dwie asteroidy przeszły blisko 
Ziemi w odlegloici 1 2 oraz 3 odległości do 
Księżyca Okazało się, Ze kolejny asteroid ma 
szanse 1 na 300 kotzji z Ziemią w roku 2880. 
Monitorowanie znanych asteroid pozwala 
astronomom przewidzieć, które obiekty mogą 
uderzyć w Ziemię. Ale dotyczy t 
asteroid, które śledzimy Co z tymi. które lezą t 
martwym polu między Słońcem a Ziemią? 
Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) analizuje 
w jaki sposób ich misje mogą wesprzeć 
monitorowanie tych niewidocznych, ale 
potencjalne niebezpiecznych asteroid

obserwacji Teleskopu 
Kosmicznego i największych 
teleskopów na Ziemi.

Wielokrotnie nagradzany

i 19 kv aa 2002

ń  W ybuchy SN 
i źródłem  b łysków 

£OT'  gamma

Kliknij przycisk "Wyikj* aby wysłać:

I *■*»!

Jedne z najbardziej 
energetycznych procesów we Wszechłwiecie. 
obserwowane jako błyski gamma, stanowią 

i największą zagadkę współczesnej astronomii 
j Jak dotąd za iródlo tego zjawiska uważano di 
i procesy kolizje supergęstych gwiazd 
i neutronowych oraz wybuch supernowej, 
j kończący w spektakularnym stylu żywot bardi 

masywnych gwiazd Błysk zaobserwowany 11

co czarna dziura?
• Czy Wszechświat jest 

nieskończony? Na ostatniej 
rekga

• Czy w centrum Galaktyki 
znajduje się czarna dziura?

wybuchy supernowych

zrzeszająca zawodowych 
astronomów. Zapraszamy do 
odwiedzenia oficjalnych stron

I Muzyka czarnych 
d z iu r -  W szystkie j 
czarne dz iu ry  
nucą tę  samą 
m elodię.

Astronomowie z Uniwersytetu w Southampton 
odkryk godne uwagi pokrewieństwo pomiędzy 
olbrzymimi czarnymi dziurami, które tkwią w 
sercach odległych galaktyk i ich stosunkowo 
niewielkimi kuzynami, którzy zamieszkują układy 
gwiazdowe w naszej Drodze Mlecznej wszystkie 
one nucątę samą melodię DrPhilUtdey 
zaprezentował te odkrycia w ostatni wtorek na 
wykładzie zatytułowanym ‘ Muzyka czarnych 
dziur' podczas National Astronomy Meeting w 
Bristolu (USA).

W $zęchćwlat
ekspanduje
coraz
szybciej: 
now y dowód

Grupa angielskich i australijskich astronomów 
odkryła nowy. niezależny dowód na to. Ze 
rozszerzanie Wszechświata przyspiesza Ich 
wynki pojawiły się właśnie w Monthly Notices 
o/lhe Poyal Astronomical Society.

Ciekawe strony internetowe...
Dzisiaj nie będziemy szukać zbyt daleko. Na serwerze www.camk.edu.pl, 
z którego można dostać się na stronę naszego pisma, znajduje się rów
nież odnośnik do nowej strony Polskiego Towarzystwa Astronomiczne
go —  pod adresem http://www.camk.edu.pl/pta/. Naszych Czytelników 
może przede wszystkim zainteresować Serwis Edukacyjny PTA. Zapewne 
najciekawszym miejscem są Astro-Wiadomości —  zbiór żywo redago
wanych nowości w postaci obszernych tekstów, ilustrowanych unikal
nymi niekiedy obrazami z odsyłaczami do oryginalnego źródła informa
cji. Wydzielone są kąciki odsyłające do tak znanych serwisów, jak 
„Astronomy Picture of the Day”, „Nine Planets” czy „BBC Sci/Tech”. 
Nowością (przynajmniej dla mnie) jest dopiero powstająca strona ćwi
czeń astronomicznych w oparciu o obserwacje wykonane z pomocą Te
leskopu Kosmicznego. Jest też kącik „Spójrz w niebo”, omawiający ak
tualny w danym miesiącu wygląd nieba. Z innych ciekawostek polecam 
ciekawy artykuł na temat obliczania daty Wielkanocy. Tegoroczne świę
ta mamy już wprawdzie za sobą, ale za rok wszystko się powtórzy (choć 
nie tego samego dnia). Wspomniane odnośniki prowadzą do informacji, 
które są „gotowe” —  można je  obejrzeć, ewentualnie powędrować do 
innych artykułów dostępnych w sieci. Jest jednak na stronie Serwisu 
miejsce, gdzie każdy może zadać pytanie zawodowemu astronomowi 
(i uzyskać na nie odpowiedź dostępną również dla innych osób odwie
dzających wspomnianą stronę). Warto skorzystać!

Jak można się było spodziewać, jest też odsyłacz do strony „Uranii -  
-Postępów Astronomii”.

Materiały dostępne na stronie można wykorzystywać w celach dy
daktycznych (lekcje, odczyty, wykłady). Poszczególnymi działami opie
kują się astronomowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego —  webmasterem 
jest Krzysztof Chyży.

Zachęcamy astronomów do udostępniania swych materiałów eduka
cyjnych z przeznaczeniem do publikacji w tym serwisie, a kolegów zna
jących podstawy języka HTML do współredagowania tej witryny. Kon
takt: chris@oa.uj.edu.pl

, (kwietniu) mamy możliwość 
obserwowania niecodziennego 
położenia jasnych planet Planety

Merkury. Wen^M^rs^Jowisz i 
Saturn będą uporządkowane 
prawie w szeregu przez

czasopisma PTA i PTMA

rozbłysków słonecznych 
(10 lat obserwacji 
Yohkoh)
Michał Tomczak 

.  O nauczaniu astronoma 
Jarzy M. Kreiner 

» 125 rocznica odkrycia 
trabantów Marsa 
T. Zbigniew Dworak 

• Analiza obrazów CCD z 
kamery internetowej 
Grzegorz Wrochna
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- Gromada. Praesepe«(Żłobek) w gw iażtiozbiórzeTiaka 
sfotogj-afowanąjtorzez Janusza.Vyjandą»za pom ocą 
obiektywu 200/4 PfekonstruDwane^43r^e2.ńięgo staty- 

.wCi z.mechańizmem prowadząćynro ńdzwieT^S.TRON 
-<opis-tej konstrukcji poćianiy, w najbliższym zeszycie 
. „U ra n ii- fA ” ) z czasem gfcspęzycji.7 min na film ie.Kt)- 
-nica '400'ASA. . ^  . •  '*

Powyższe zdjęcie koftietyJkeyą-Zhgng wykonane ^o  
stało 0^.04.2pÓ2 przez W ojciecha'P iskorza z. G liw ic 
Zenit JTL+flelios58m m , Superia800 Press,-przesł. 2,0 
czas eksp.’ 5fnin. *  . *  *

Coraz w'iększaJbopularno'ść kamerj^rternetowychi apa
ratów cyfrowych sprowokowała również naszego re
dakcyjnego kolędę, WieśKa SljóreyftńsRiego, do ekspe* 
•rymentów.z tąnow oczesną technologią. Ęf.ekty można 

Z obaczyć poniżej. Kometa ll^ya.-Zheng sfotografowa- 
na‘zos{gła zą pomocą kamery o rozmiarach, matrycy 
CCD‘ 64flx480 p ikse li. Pierwsze zd jęcie z 29 marca 
przedstawia pole 1,3xJ stopień, a czas e ksp o zyc ji^y - 

* no~sił 2sekundy! Zdjęcie z 1.kwietnia przedstawia ptole 
1,7x0,?5 stoprrią, a.cżas ekspozycji w ynosił 10 sekund. 
Średnica obiektywu.wynosiła 60 mm, a efektywna ogni* 
skowa (w porównaniu d<  ̂formatu małoobrazkowego) 

*1150 mm.. Drugie zdjęcie — vv barw ąćłi sztucznych —  
pochodź*, z 3.04/2002, czas.ekspozycji 40 sekund."

c&franii




