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Co zobaczyły „nowe oczy” Hubble'a?
Galaktyka UGC 10214, nazwana 
Kijanką, ukazuje osobliwą defor
mację spiralnego dysku wskutek 
oddziaływania ze zwartą, nie
bieską galaktyką (pVzebija ona 
poprzez dysk w lewej górnej jego 
części). Ogon złożony z<gromad 
młodych gwiazd i gazu rozciąga 
się na ponad 280 tysięcy lat 
świetlnych. Para oddziałujących 
ze sobą galaktyk leży w konste
lacji Smoka, w odległości 420 
m ilionów  lat św ietlnych. Dla 
astronomów chyba istotniejszą, 
i bardziej szokująca (niż sam nie-'t{ 
zwykle sugestywny obraz zbliże
nia galaktyk) wiadomość dotyczy , 
tła tego spektaklu. Otóż w obsza
rze nieba o rozmiarach kątowych 
ok. 3 minut doliczyć się można 6 
tysięcy bardzo odległych galak
tyk -  to dwukrotnie więcej niż 
w legendarnym Głębokim Polu 
Hubble’a, przy zaledwie 8-go- 
dzinnym czasie ekspozycji, tj. 
dwunastokrotnie krótszym od 
tamtego! Ilustruje to wymownie 
możliwości nowej kamery, tym 
bardziej że w barwie niebieskiej 
rzeczywiście zaobserwowano  
obiekty słabsze niż w GPH.

Jeszcze jeden przykład kosmicznej kolizji; odległe o 300 milionów l.ś\rap 
twierdzą, że to raczej zabawa w kojka i myszkę niż dwie myszy...), w konB 
pod numerem 4676). Z tej odleglośŚ zdjęcie obejmuje obszar o rozm iar®  
na podstawie przeprowadzonych komputerowych symulacji, widzimy :ofjj 
największego zbliżenia. Tym razem spotkały się dwie niemal identyczne gąl 
możemy się spodziewać w przyszłości powstania na ich miejscu jednej diii 
los czeka Drogę Mleczną po spotkaniu z M31. Fot. NASA, the ACS Ścieni E

iki (w katalogu N G j G j t  
łych. Jak się w y |p |  
nln lat od m o m e p l 
n autorów symulafcff 
. Być może podobny
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UzyiZ-
Szanowni i Drodzy Czytelnicy,

Oddajemy w Wasze ręce siedemsetny zeszyt URANII. W swych przeszło 
osiemdziesięcioletnich dziejach URANIA ukazywała się czasem jako  
kwartalnik, kiedy indziej jako miesięcznik, a były roczniki i lata, w których się 
w ogóle nie ukazywała. Te „puste ” łata to z jednej strony lata wojny, 
a z drugiej lata trudności organizacyjnych i finansowych Wydawcy. W ciągu 
lat powojennych takim trudnym czasem, obok roku 1947, był okres stanu 
wojennego. Aby uniknąć kłopotów wydawniczych w warunkach gospodarki 
rynkowej, miesięcznik URANIA i kwartalnik POSTĘPY ASTRONOMII 
połączyły się i od 1998 r. stanowią jeden dwumiesięcznik. Wydawało się, że 
takie rozwiązanie zapewni na wiele lat stabilną pozycję czasopisma popularyzującego 
współczesne osiągnięcia nauki o ciałach niebieskich. I  oto w okresie przygotowywania 700 
numeru, w piątym roku po połączeniu, Komitet Badań Naukowych, nasz główny sponsor, 
poinformował nas, że tegoroczna dotacja dla naszego pisma będzie o 40% niższa od kwoty, o którą 
prosiliśmy i która jest niezbędna dla zbilansowania wydatków wydawniczych w roku bieżącym. 
Podobnie finansowanie ze strony Komitetu Astronomii PAN, drugiego naszego sponsora, będzie 
w tym roku wynosiło zaledwie 2700,00 zł, czyli 27% kwoty otrzymanej w roku 2000. Ta kwota 
wystarczy na pokrycie kosztów pocztowej dystrybucji jednego zeszytu URANII.

Jaki więc los czeka nasze pismo? Nasza nadzieja to przede wszystkim zwiększenie liczby 
prenumeratorów URANII. Prosimy zatem Państwa, naszych PT. Czytelników, o aktywną 
propagandę URANII i zdobywanie nowych prenumeratorów. Oczywiście potrzebne nam również 
będą Państwa rady i podpowiedzi — co robić. My sami też nie będziemy tylko oczekiwać na „dary 
niebios ”, ale aktywnie poszukiwać rozwiązań i darczyńców.

W bieżącym zeszycie, oprócz zagrożeń dla naszego istnienia, dzielimy się z  Państwem 
problemem kosmicznej katastrofy grożącej naszej planecie ze strony planetoid. Pisze o tym 
obszernie Ireneusz Włodarczyk z Planetarium Śląskiego. Na tym polu wieści są chyba bardziej 
optymistyczne. Dalej, Zbigniew Dworak kontynuuje swą opowieść o pięknej rodzinie jowiszowej, 
a Stanisław Bajtłik przybliża nam poglądy kosmologiczne Keplera. Wiele miejsca poświęcamy 
omówieniu chorzowskiej Olimpiady Astronomicznej i grudziądzkiego Młodzieżowego Seminarium 
Astronomicznego. Przedstawiamy Toruński Festiwal Nauki i Sztuki i donosimy o powstaniu 
Polskiego Towarzystwa Meteorytowego.

W „Poradniku obserwatora ” Wiesław Skórzyński radzi, ja k  dobierać film y do zdjęć 
astronomicznych. Janusz Kosiński relacjonuje działalność obserwatorów Słońca zrzeszonych 
w PTMA w ostatnich latach. Natomiast Krzysztof Rochowicz w „Elementarzu Uranii” omawia 
gwiazdy typu widmowego K.

Najbardziej radosną wiadomością, którą przynosi ten zeszyt, je s t przyznanie Złotego Medalu 
Towarzystwa Astronomicznego Pacyfiku „za rewolucyjne idee, które znacznie rozwinęły 
astronom ięXXwieku”profesorowi Bohdanowi Paczyńskiemu. Profesora gościliśmy na łamach 
tegorocznego zeszytu nr 1 naszego pisma i uświetniał swym wykładem jubileusz 80-lecia URANII 
w lutym br. Składamy Mu serdeczne gratulacje z tej okazji i przedstawiamy pokrótce Jego 
sylwetkę na s. 173. 0%^\ ̂  'jj

Jak zwykle publikujemy z dwumiesięcznym wyprzedzeniem kalendarzyk astronomiczny 
autorstwa Tomasza Sciężora oraz krzyżówkę astronomiczną opracowaną przez naszego młodego 
czytelnika z Krakowa Dominika Wranę.

Życzę Państwu pożytecznej lektury i pozostaję z szacunkiem
Andrzej Woszczyk

Toruń, w czerwcu 2002 r.
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czytelnicy piszą. 121 £| 03
Szanowny Panie Profesorze,

właśnie przeglądam naj
nowszy numer „Uranii" i w ar
tykule prof. Dworaka znalazłem 
fragment, który wymaga ko
mentarza. Chodzi o pierwszeń
stwo zaobserwowania sateli
tów Jowisza. Prof. Dworak pi
sze kategorycznie, że pierw
szym był Simon Mayr.

Wiele lat temu napisałem do 
„Kwartalnika Historii Nauki 
i Techniki” obszerny artykuł
0 tym zagadnieniu („Gwiazdy 
medycejskie’’, vol. XXV, s. 461- 
480, 1980). Przejrzałem wów
czas nie tylko teksty Galile
usza, ale także książkę Mayra 
„Mundus Jovialis” (dostępna 
w przekładzie angielskim).

Zapomniany już dziś pro
blem to używanie w tym cza
sie dwóch różnych kalenda
rzy w Europie. Kraje katolickie 
(w tym Polska) przyjęły kalen
darz gregoriański natychmiast 
po jego wprowadzeniu 
w 1582 r., podczas gdy inne 
kraje — ze względu na opór 
wobec papieża —  znacznie 
później. Mayr był protestantem
1 używał kalendarza juliańskie
go, „późniącego” się wtedy o 10 
dni. Galileusz w swym dziele 
„II saggiatore” („Waga probier
cza”) z 1623 r. zwraca uwagę 
na tę różnicę.

Okazuje się, że według ka
lendarza gregoriańskiego 
pierwsza zanotowana obser
wacja satelitów Jowisza przez 
Mayra wypadła wieczorem 8 
stycznia 1610 r., byławięcoje- 
den dzień PÓŹNIEJSZA niż 
spostrzeżenie tych obiektów 
przez Galileusza. Mayr wpraw
dzie podaje, że widział satelity 
Jowisza już w listopadzie 
1609 r. i wtedy nie zwrócił na 
nie uwagi —  to jest jednak tyl
ko gołosłowne oświadczenie.

Myślę, że warto te szczegó
ły przybliżyć Czytelnikom „Ura
nii”. Dlatego będę wdzięczny, 
jeśli Pan umieści te kilka zdań 
w dziale listów do Redakcji.

Serdecznie pozdrawiam, 
Andrzej K. Wróblewski 

Warszawa
*  *  *

Pani Agnieszka Janiuk prosi 
nas o zamieszczenie informa
cji, że rys. nr 3 i rys. nr 4 w jej 
artykule o mikrokwazarach w nr 
3/02 „Uranii-Postępów Astro
nomii” (s. 106 i 107) pochodzą 
z pracy T. Belloniego.

Pan Marks zauważa, że zosta
ły popełnione 2 błędy zecerskie 
w jego artykule w „Uranii-PA” nr
2/02:

s. 116 lewa kolumna wiersz 
8 nie 458, a 438,

s. 117 lewa kolumna wiersz 
18 nie 4,5, a 7,5.

Szanowna Redakcjo!
Z wielkim zainteresowaniem 

przeczytałem artykuł o odkry
ciu nowych typów widmowych 
gwiazd —  „Urania" 2/2002 s. 
86-88 „Nowe typy widmowe”. 
Zgadzam się, że istnieje pilna 
potrzeba ustalenia mnemo
technicznej formułki ułatwiają
cej zapamiętanie sekwencji ty
pów widmowych aktualnie wy
rażających się jako: OBA- 
FGKMLT.

Proponuję zatem dotych
czasową formułę: „Oh Be A 
Fine Girl, Kiss Me.” uzupełnić 
do postaci: „Oh Be A Fine Girl, 
Kiss Me Lovingly Tonight”

W ten sposób zachowamy 
dotychczasowy dorobek w tej 
materii, zaś gdyby ktoś jeszcze 
kiedyś odkrył jakieś nowe typy 
widmowe, to możemy przecież 
rozwijać naszą formułkę nie
omalże w nieskończoność...

Serdecznie pozdrawiam
Stefan Czyżewicz 

Warszawa

Witam serdecznie całą Redak
cję.

Czytam Wasze pismo już od 
roku. Dzięki temu mam już 
pewne wyrobione o nim własne 
zdanie, którym chciałbym się 
podzielić.

Za każdym razem, gdy 
otrzymuje nowe pismo, jestem 
oczarowany urzekającą kolo
rową okładkąi wkładką. Jednak 
niestety są niezbyt trwałe, bo 
dość szybko ściera się z nich 
farba, a w efekcie tracą swój 
urok. Czytając artykuły, dowia
duję się wielu informacji o: po
stępach astronomii, różnych 
zjawiskach, nowych progra
mach badawczych, proble
mach, wynikach obserwacji, 
życiu, działalności polskich mi
łośników, jak i wielu wiadomo
ści z zakresu astronomii. Arty
kuły są pisane przejrzyście i za
wierają informacje, na jakiej 
podstawie są uzyskiwane róż
ne dane, co nadaje tematom 
dużych wartości dydaktycz
nych, a w rezultacie są łatwe 
do zrozumienia. Artykuły zawie

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!

rają wiele wykresów, tabel, 
zdjęć, co znacznie polepsza ich 
jakość, uatrakcyjnia czytanie. 
Zdjęcia są czarno-białe, co mi 
nie przeszkadza, grają one 
ważną rolę. Bardzo mi się po
doba to, że wśród nich można 
znaleźć zdjęcia zrobione przez 
miłośników astronomii jak i ta
kie, które przedstawiają auto
rów np. na różnych zjazdach, 
konkursach czy olimpiadach. 
Można wtedy np. znaleźć na 
nich kogoś znajomego, co sta
je się pewnego rodzaju pamięt
nikiem, znacznie uatrakcyjnia 
zawartość pisma. Na pierwszej 
stronie każdego pisma jest za
mieszczony zwrot do czytelni
ka od redaktora naczelnego, co 
dla mnie ma znaczenie, ponie
waż stanowi to doskonały 
wstęp do ciekawej lektury, a 
przy okazji wiem, jakie proble
my ma pismo i jakie ma ono

plany na przyszłość. Najbar
dziej przeze mnie łubianą ru- 
brykąjest „Kalendarz Astrono
miczny”, z którego bardzo czę
sto korzystam -  jest dla mnie 
bezcenny. Na końcu pisma jest 
z kolei rubryka „Relaks z Ura
nią”, która pozwala sprawdzić 
swoją wiedzę. Gdy uda się roz
wiązać hasło, dużą zaletą jest 
to, że można wziąć udział 
w konkursie i ewentualnie wy
grać jakąś nagrodę. Podsumo
wując, pismo to jest bardzo do
bre, doskonale upowszechnia 
wiedzę astronomiczną i stano
wi dla mnie niezastąpione źró
dło wiedzy, a wyszukiwanie in
formacji jest znacznie ułatwio
ne dzięki podanemu indekso
wi do 6 nr „Uranii-PA”.

Z wyrazami szacunku i 
uznania

Piotr Wirkus
Lębork

Kupię 
Sprzedam 
Zamienię 
Nawiążę kontakt...

Kupię „Amatorski teleskop 
zwierciadlany" i inne pozycje 
dotyczące samodzielnej bu
dowy teleskopu.
Marcin Płócienniczak, Sie
radz, tel (043) 8276-358 

Kupię 4 pryzmaty z lornetki 
10x50. Stan bardzo dobry. 
Tel. 0-605913529

Sprzedam aparat fotograficz
ny rosyjski START, lustrzanka 
małoobrazkowa, obiektyw He- 
lios-44 (58/2), migawka szcze
linowa -  czasy od B przez 1, 
112,1 /4 itd. do 1/1000 sek. Cena 
80 zł. Kontakt: Jan Maszkow-

ski, tel. 0-94 374 2547, lub zyn- 
dram@gosc.icm.edu.pl

Sprzedam teleskop firmy Uni
wersał, model nr 5 (90/900) na 
montażu paralaktycznym, na 
gwarancji. Cena 500 zł. 
Marcin Płócienniczak, Sie
radz, tel (043) 8276-358

Sprzedam teleskop syst. 
Cassegraina, model nr 10, 
Uniwersał, z mechanizmem 
zegarowym, zasilanym z sie
ci i samochodu. Używany kil
ka razy. Cena 3000 zł. Jan 
Misiuk, ul. Wita Stwosza 50/ 
80; 02-661 Warszawa. Tel. 
843-84-63 lub 603-513-745. 
Adres E-mail: jkmis@pocz- 
ta.fm

W tej rubryce zamieszczamy bez
płatnie ogłoszenia naszych Czytel
ników (do 250 znaków).
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148 Czy planetoidy mogą zagrozić Ziemi?
Ireneusz Włodarczyk

Jest około 400 znanych planetoid, które są klasyfikowane jako potencjalnie niebez
pieczne dla Ziemi. Czy planetoidy te rzeczywiście mogą zagrażać naszej planecie? Czy 
znamy ich położenie i ruch w przestrzeni kosmicznej tak dokładnie, że możemy wiary
godnie przepowiadać ich spotkanie z Ziemią?

156 Układ planetarny w miniaturze, cz- II
T. Zbigniew Dworak

Rodzina księżyców jowiszowych jest przepięknym, zróżnicowanym i bogatym światem 
dal planetarnych naszego Systemu Słonecznego. Ostatnio jednocześnie odkryto II 
małych księżyców na dużych odległościach od Jowisza. Teraz znamy 39 satelitów tego 
planetarnego olbrzyma. Jest to rekordowa liczba księżyców jednej planety.

162 O (nie)skończoności Wszechświata -  poglą
dy Keplera a współczesna kosmologia
Stanisław Bajtlik

Johannes Kepler znanyjest powszechnie jako autor praw ruchu planet, o których uczy 
się w szkołach. Ale nie wszyscy wiedzą, że uczony ten mial też ciekawe pomysły kosmo
logiczne. Czy wiecie Państwo, dlaczego niebo w nocy jest czarne i co z tego wynika? 
Przeczytajcie więc ten artykuł, zachęcam.

w kolorze: Co zobaczyły nowe oczy Hubble a? (okł. II); XLV  Olim
piada Astronomiczna, Chorzów 2002 (wkl. I); M42 (wkł. II-III); 
OMSA, Grudziądz 2002 (wkl. IV); Galeria Uranii (okł. III) 

w kraju: Złoty Medal amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego 
Pacyfiku dla profesora Bohdana Paczyńskiego (168); OMSA 2002 
(169); Święto Nauki i Sztuki w Grodzie Kopernika (171); Polskie To
warzystwo Meteorytowe (175); Podsumowanie XLV Olimpiady Astro
nomicznej (176)

elementarz Uranii: Gwiazdy typu widmowego K  

poradnik obserwatora: Wybieramy film  fotograficzny

P.T. Miłośnicy Astronomii obserwują: Sekcja Obserwacji Słońca 
PTMA w latach 1997-2001

astronomia w szkole: Zadania XLV Olimpiady Astronomicznej 
(178); XLVI Olimpiada Astronomiczna 2002/2003 (183)

kalendarz astronomiczny 2002: wrzesień —  październik

czytelnicy piszą: FASTRON—prosty statyw do fotografowania nieba

relaks z  Uranią: AstroKrzyżówka

ciekawe strony internetowe

168

172

174

184

134

186

191

192 

192

NA OKŁADCE

Portret fragmentu Mgławicy Stożkowej (NGC 2264) z konstelacji Jednorożca, odległej 
o 2500 lat świetlnych. To olbrzymi filar gazu i pyłu w obszarze formowania się nowych 
gwiazd. Zdjęcie obejmuje okolice „wierzchołka" o rozmiarach przestrzennych ok. 
2,5 l.św. (całość mgławicy jest trzykrotnie większa). To jedno z pierwszych zdjęć uzy
skanych kamerą ACS (Advanced Camera for Surveys), która po marcowej misji serwi
sowej teleskopu kosmicznego zastąpiła wysłużoną Faint Object Camera.

Fot. NASA, the ACS Science Team, ESA.
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Ireneusz Włodarczyk Czy planetoidy
• rmogą zagrozić 

Ziemi ?

3000-1

o 2000

1000

0.00 2.00 4.00 

półoś wielka Q.a.)

6.00

Rys. 2. Histogram dla 157 tys. planetoid (a s6  
j.a.), stan na 18 XII 2001 r.

półoś wielka (j.a.)

Rys. 3. Histogram dla 574 planetoid (6 j.a. i  a 
s 100 j.a.), stan na 18 XII 2001 r.

W’prasie naukowej, a przede 
wszystkim w mass mediach 
pojawiają się ostatnio liczne 

doniesienia o możliwości zderzenia pla
netoid z Ziemią. I tak w sierpniu 2001 r. 
alarmowano o prawdopodobnym zde
rzeniu z planetoidą 2001 PM9 w 2005 
lub 2007 r. W 1998 r. kolejna planetoida 
1997 XF11 miała zderzyć się z Ziemią 
w latach 2028, 2033 lub w 2044 r. Po
nadto inna planetoida 1999 AN 10 po
dobno miała znaleźć się na orbicie koli
zyjnej z Ziemią w latach 2027, 2034, 
2036 lub 2040 r. Wkrótce astronomo
wie, mechanicy nieba, zaczęli demen
tować te prasowe informacje. Żadnych 
zderzeń z tymi planetoidami w tych 
okresach nie będzie. Dziennikarze spe
kulują informacjami zawartymi m.in. na 
oficjalnych stronach NASA i innych 
kosmicznych agencji (p. adresy www na 
końcu artykułu). Znajdująsiętam infor
macje o 396 znanych teraz (8 kwietnia 
2002) tzw. potencjalnie niebezpiecznych 
planetoidach. Jednak wszelkie możliwe 
zderzenia opatrzone są tam zastrzeżenia
mi o małym prawdopodobieństwie tego 
faktu, związanym m.in. z niedokładno
ścią aktualnego obliczenia elementów 
orbitalnych planetoidy, czyli z niemoż
nością dokładnego określenia jej poło
żenia w przestrzeni kosmicznej.

Rozmieszczenie ponad 160 tys. pla
netoid znanych 18 grudnia 2001 r. na

moment 18 października 2001 r. pokaza
no na rys. 1. Również zaznaczone są po
zycje planet, od Merkurego do Jowisza, 
na ten moment. Widać wyraźnie obszar 
występowania największej liczby plane
toid w tzw. pasie głównym planetoid le
żącym między orbitami Marsa a Jowisza. 
Ponadto zauważmy rozmieszczenia tzw. 
trojańczyków Jowisza, znajdujących się 
w pobliżu jego orbity w trójkątnych punk
tach libracji (L4 i L5). Jest ich około 1500. 
Natomiast na rys. 2 i 3 pokazano histo
gramy planetoid odpowiednio do 6 j.a. 
zliczane co 0,01 j.a. i od 6 j.a. do 100 j.a. 
zliczane co 1 j.a. Widzimy wyraźnie nie
jednorodnie zagęszczony obszar plane
toid. W pasie głównym planetoid widać 
przerwy Kirkwooda, a w okolicach 40 j .a. 
od Słońca znajdują się planetoidy z pasa 
Kuipera.

Planetoidami zbliżającymi się do Zie
mi, dalej w skrócie NEA (ang. Near 
Earth Asteroids), nazywamy takie pla
netoidy, których peryhelia q <  1,3 j.a., 
aaphelia , Q >  0,983 j.a. Rysunek 4 
przedstawia histogram tych planetoid 
zliczany co 0,1 j.a., a rysunek 5 zawiera 
rozkład planetoid przybliżających się do 
Ziemi w płaszczyźnie półoś wielka, mi- 
mośród. Warto zwrócić uwagę na fakt, 
że wiele spośród NEA ma duże mimo- 
środy. Natomiast brak na rys. 5 planeto
id leżących w prawej dolnej części ry
sunku wynika z definicji NEA.
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D o ty ch c za s  o d k ry te  p la n e to id y  
z grup: A teny ( a <  1,0 j.a ., Q >  0,983 
j.a.), Apolla (a >  1 j.a., q <  1,0167 j.a.) 
i Amora (1,0167 j. a . < q <  1,3 j.a.) ra
zem 1841 na 8 kwietnia 2002 r. wchodzą 
w  skład N EA  i stanowią odpowiednio 
około 8%, 47%  i 45%  populacji NEA. 
Amory przybliżają się do orbity Ziemi 
z zewnątrz jej orbity, Apolla przecinają 
orbitę Ziemi, Ateny przybliżają się do 
orbity Ziemi z wnętrza jej orbity.

N EA  są to małe, kam ieniste ciała 
o rozmiarach od około 10 m do około 
40 km. Całkowitą liczbę NEA o średni
cy powyżej 1 km ocenia się na około 
1000. Aktualnie, styczeń 2002 r., zna
m y ich około połowy. Szacuje się, że 
90% z nich zostanie odkryte do 2020 r. 
Liczbę NEA o rozmiarach powyżej 10 m 
oblicza się na około 1 min, powyżej 
100 m —  50 tys. sztuk.

Dwie największe NEA należą do gru
py Amora. Największy to (1036) Gany- 
m ed o średnicy około 40 km, a drugi to 
(433) Eros —  o wymiarach 33x13x13 
km. NEA o średnicy powyżej 10 km zna
m y około 25, powyżej 7 km  około 60, 
a powyżej 5 km około 125. Uważa się, 
że wszystkie NEA o średnicy powyżej 
7 km są już znalezione. Jednak należy 
zwrócić uwagę, że obliczane średnice 
planetoid opierają się głównie na obser
wacjach fotograficznych i na założeniu 
z góry wartości albedo planetoidy, co 
może prowadzić do niedokładnego osza
cowania ich rozmiarów.

Szybko rośnie liczba odkrywanych 
NEA:

-6 -4 -2 0 2 4 6
x Q.a.)

Rys. 1. Położenia 160 tys. znanych planetoid na 18 X  2001 r. Elementy orbitalne 
planetoid wg Lowell Observatory

Liczba znanych

kwiecień 1999 680
kwiecień 2000 940
kwiecień 2001 1357
kwiecień 2002 1841

Ruch chaotyczny planetoid
W  ruchu planetoid krążących wokół 

Słońca panuje chaos deterministyczny.

Oznacza on, że choć warunki początko
we są ściśle określone, to minimalne 
zaburzenie w startowych elem entach 
orbitalnych planetoid może prowadzić 
do różnego zachowania się tych elemen
tów. Wynika stąd, że nie można przewi
dzieć dokładnie położenia planetoid 
w długim okresie. Głównymi przyczy
nami takiego chaotycznego ruchu pla
netoid są:

a) Zbliżenia do planet, podczas któ-

160n

120
■ę
O
a>
c03
Q .
ro

-O
N

0 1 2
półoś wielka (j.a.)

Rys. 4. Histogram dla 1600 NEA, których a < 3,0 j.a. 
Stan na 18X11 2001 r.
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Rys. 5. 1600 NEA, których a <: 3,0 j.a. Stan na 18 XII 
2001 r.
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Rys. 7. Geographos. Ewolucja mimośrodu orbity plane- 
toidy dla startowych elementów orbitalnych z 1986 r. (EMP 
1986) oraz z 1998 r. (EMP 1998)

rych gwałtownie zmieniają się elemen
ty orbity planetoidy.

b) Zderzenia planetoid z sobą, w wy
niku czego powstają nowe fragmenty 
mogące utworzyć pojedyncze planeto
idy lub rodzinę planetoid.

c) Rezonanse w ruchu średnim plane
toid z planetami wielkimi. Wielokrotnie 
powtarzające się zbliżenia planetoidy np. 
do Jowisza mogą spowodować gwał
towną zmianę orbity planetoidy. Przykła
dowo rezonans 3:1 w ruchu średnim z Jo
wiszem oznacza, że w ciągu jednego 
obiegu Jowisza wokół Słońca planetoida 
dokona ich trzech, czyli w ciągu około 
12 lat (średni okres obiegu Jowisza wokół 
Słońca) planetoida 3-krotnie zbliży się do 
Jowisza, napotykając jego silne oddzia
ływanie grawitacyjne, co może prowa
dzić do niestabilności orbity planetoidy.

d) Rezonanse wiekowe, czyli współ- 
miemości częstości długości peryhelium 
i długości węzła wstępującego odpo
wiednio planetoidy i planety. Te rezo
nanse powodują m.in. precesję peryhe
lium planetoidy.

W mechanice nieba długość peryhe
lium określa orientację linii apsyd pla
nety (planetoidy), która z kolei jest linią 
ze Słońca do punktu, w którym planeta 
(planetoida) na swojej orbicie jest naj
bliżej Słońca. Z kolei długość węzła 
w stępującego planety (planetoidy) 
określa położenie linii węzłów planety 
(planetoid), które są zdefiniowane jako 
przecięcie płaszczyzny orbity planety 
(planetoidy) z płaszczyzną orbity Zie
mi wokół Słońca.

Ogólnie znaną miarą chaotyczności 
jest wykładnik Lapunova i określony

przez niego czas La
punova. Jest to czas, 
po którym zaburze
nie początkow e 
w przestrzeni fazo
wej rośnie średnio 
e-kro tn ie  (około 
2,72 razy). W przy
padku planetoid czas 
Lapunova określa 
czas, po którym na 
przykład odległość 
dwóch planetoid le
żących początkowo 
blisko siebie rośnie 
e-krotnie. Czas La
punova NEA jes t 
bardzo krótki, rzędu 
kilkudziesięciu czy 
kilkuset lat. Im ten 
czas je s t dłuższy, 
tym orbita jest bardziej stabilna, tym 
łatwiej i dokładniej można przewidzieć 
jej zachowanie się w przestrzeni. Nato
miast dla planet wewnętrznych czas La
punova wynosi około 5 min lat, a dla 
planet zewnętrznych około 100 min lat. 
Jednak ten parametr mierzący chaos nie 
podaje dokładniejszego przepisu na ob
liczenie położenia planetoidy w czasie.

Autor niniejszego artykułu wprowa
dził dodatkowy parametr mierzący cha
os i nazwał go czasem stabilności. Jest 
to czas, po którym różnica anomalii śred
nich planetoid leżących na sąsiednich 
orbitach rośnie gwałtownie. Po tym cza
sie niemożliwe jest określenie położe
nia planetoidy na orbicie. Ten czas moż
na nazw ać też czasem  stabilności 
elementów orbitalnych. Na rys. 6 poka

zano zmiany różnicy 
anom alii średnich 
planetoidy (1543) 
Anteros, należącej 
do grupy Amora, dla 
jej orbity nominalnej 
najbardziej dopaso
wanej do obserwacji 
i orbity zmienionej 
przez dodanie do 
startow ej półosi 
w ielkiej błędu jej 
wyznaczenia z ob
serwacji wynoszące
go zaledwie około 6 
km. Z rysunku wi
dać, że po około 1 
tys. lat, jak i przed 
około 2 tys. lat róż
nice anomalii śred

nich gwałtownie rosną. Stąd wniosek, 
że skoro anomalia średnia określa poło
żenie planetoidy na orbicie, to trudno 
przewidzieć zachowanie się Anterosa 
poza tym okresem. Podobne gwałtow
ne wzrosty różnic anomalii średnich ob
serwujemy, gdy kolejno zmieniamy po
zostałe elementy startowe planetoidy. 
A więc w przypadku Anterosa czas sta
bilności wynosi około 1 tys. lat przy ob
liczaniu jego położenia wprzód oraz 
około 2 tys. lat przy obliczaniu jego po
łożenia wstecz. Okazuje się, że czasy sta
bilności NEA są bardzo krótkie, rzędu 
kilkuset czy kilku tys. lat. Tylko w tych 
przedziałach czasu możemy poprawnie 
podać efemerydy tych planetoid. Poza 
tym okresem nasze obliczenia byłyby 
mało sensowne.

Na rys. 7 podano zmiany mimośro
du orbity planetoidy z grupy Apolla, 
Geographosa (średnica planetoidy wy
nosi około 2,5 km). Widać wyraźnie, jak 
duży wpływ na ewolucje mimośrodu or
bity planetoidy mają różne początkowe 
wartości elementów orbitalnych. Jedne 
zostały obliczone na podstawie obser
wacji do roku 1985 i opublikowane 
w E fem erydach M ałych P lanet na 
1986 r. (EMP 1986), a drugie na pod
stawie obserwacji do 1997 r. i opubli
kowane w Efemerydach Małych Planet 
na 1998 r. (EMP 1998). Trudno przewi
dzieć zachowanie się Geografosa w tak 
długim czasie, gdy kolejne obliczone or
bity prowadzą do aż tak różnych ewo
lucji mimośrodu. Zmiany pozostałych 
elementów orbitalnych zachowują się 
równie odmiennie. Czas stabilności dla

lata
Rys. 6. Anteros. Zmiany różnic anomalii średnich orbi
ty nominalnej i zaburzonej w półosi wielkiej

ISO U R A N I A  -  postępy  A s t r o n o m ii 4/2002



10000n

8000

4000

2000

0.00 1.00 2.00 
półoś wielka (j.a.)

Rys. 8. Histogram czasów stabilności NEA
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Rys. 9. Orbity Adonisa i planet oraz ich położenia 18 XII 
2001 r.

Geografosa wynosi zaledwie 400 lat. 
Tylko w tym przedziale czasu można do
kładnie przewidzieć położenie planeto- 
idy na orbicie.

Na rys. 8 podano histogram czasów 
stabilności NEA zliczanych co 0,05 j.a.. 
Widać, że najkrótsze czasy stabilności 
mająplanetoidy znajdujące się w pobli
żu planet oraz w obszarach zajmowa
nych przez tzw. rezonanse w ruchu śred
nim z Jowiszem, o czym będzie mowa 
dalej.

Znaczna większość NEA porusza 
się po orbitach przecinających orbity 
planet grupy ziemskiej. Na rys. 9 po
kazano orbitę jednej z planetoid gru
py Apolla, planetoidę (2101) Adonis. 
Zaznaczone są położenia planet od 
Merkurego do Jowisza i Adonisa 18 
października 2001 r. Wykropkowano 
część orbity Adonisa znajdującą się pod 
ekliptyką. Zaznaczone są kolejne po
łożenia Adonisa co 10 dni. Wyraźnie 
widać zmiany prędkości poruszania się 
planetoidy na jej orbicie. Orbita Ado
nisa przecina orbity Wenus, Ziemi 
i Marsa oraz przybliża się do Jowisza. 
Badanie ruchu NEA nie może opierać 
się na uproszczonych modelach Ukła
du Słonecznego, zawierających tylko 
największe planety, jak Jowisz i Saturn. 
Zachowaniem NEA rządzą, oprócz 
Słońca i Jowisza, również planety gru
py ziemskiej. Dochodzi do częstych 
zbliżeń do Merkurego, Wenus, Ziemi 
i Marsa, które powodują silne oddzia
ływanie grawitacyjne na NEA.

Z rys. 10 widać, że główną siłą per- 
turbującą ruch większości planetoid

wokół Słońca jest oddziaływanie grawi
tacyjne Jowisza. Wśród NEA dużą rolę 
odgrywają dodatkowe perturbacje po
chodzące od planet grupy ziemskiej: 
Merkurego, Wenus, Ziemi i Marsa. Za
uważamy, że po pewnym czasie wkład 
potencjału grawitacyjnego planet grupy 
ziemskiej do ogólnego potencjału gra
witacyjnego oddziaływującego na pla
netoidę jest znaczny.

Autor badał, jaki jest udział tych do
datkowych perturbacji na ruch plane
toid i wprowadził dodatkowy parametr 
mierzący chaos. Nazwał go czasem sta
bilności potencjału grawitacyjnego T . 
Jest to czas, po którym stosunek sumy 
wartości potencjałów grawitacyjnych 
pochodzących od planet grupy ziem
skiej do wartości potencjału grawita
cyjnego pochodzącego 
od Jowisza przekracza 
0,5. Po momencie rów
nym T widać gwałtow
ny wzrost różnic anoma
lii średnich sąsiednich or
bit, co może wskazywać 
na trudności w przewidy
waniu zachowania się 
planetoidy po tym okre
sie. Widać wyraźne po
dobieństwo do zdefi
niowanego wcześniej 
przez autora czasu sta
bilności. Dłuższe czasy 
stabilności potencjału 
grawitacyjnego mówią 
o bardziej regularnej or
bicie, krótsze— o więk
szym chaosie w ruchu

planetoidy, spowodowanym zbliżenia
mi z planetami wewnętrznymi.

Równania ruchu 1357 NEA całkowa
no w okresie 10 tys. lat. Wyniki obli
czeń wyprowadzano co 10 dni. Gdy sto
sunek sum y w artości potencjałów  
grawitacyjnych pochodzących od planet 
grupy ziemskiej do wartości potencjału 
grawitacyjnego od Jowisza przekraczał 
0,5, wtedy obliczenia przerywano. Ob
liczony moment czasu był poszukiwa
nym czasem stabilności potencjału gra
witacyjnego Tpnt.

Rysunek 11 pokazuje rozmieszcze
nie NEA oraz planet na 1 kwietnia 
2001 r. Wypełnione kółka oznaczająpo- 
łożenie planetoid z Tpot< 1000 lat, po
zostałe niewypełnione kółka planetoid 
mają Tpol> 1000 lat. Te wypełnione wy-

'aT -8 0  c 
S o

8. -280------ 1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1
0 2 4 6 8 10 

lata

Rys. 10. Zmiany potencjału grawitacyjnego od Jowi
sza (cienka linia) w porównaniu z sumą potencjału 
grawitacyjnego od wszystkich planet (grubsza linia), 
działające na Adonisa
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Tabela 1 
Planeta Liczba największych zbliżeń %
Merkury 0 0
Wenus 72 19
Ziemia 313 81
Mars 2 1

dają się najbardziej niebezpieczne. Ich 
ruch trudno przewidzieć w okresie naj
bliższych 1000 lat. Zwróćmy uwagę na 
ich dużą liczbę w pobliżu Ziemi. Poza 
tym obszarem ich rozmieszczenie jest 
raczej przypadkowe.

Gdy stosunek wartości potencjałów 
pochodzących od planet grupy ziemskiej 
do wartości potencjału grawitacyjnego 
pochodzącego od Jowisza jest większy 
od 0,5 wtedy występują oczywiście zbli
żenia do planet grupy ziemskiej. 394 pla- 
netoidy, które miały T <1000 lat, zbli
żyły się w okresie 1000 lat na minimalną 
odległość do tych planet (tab. 1).

Zauważmy wyraźną przewagę zbli
żeń do Ziemi. Wykonano również do
datkowe obliczenia, z których wynika, 
że w okresie najbliższych 8 tys. lat aż 
połowa z NEA będzie miała zbliżenia 
z planetami grupy ziemskiej, w tym naj
więcej z Ziemią.

Jeśli chodzi o histogram czasu sta
bilności potencjału grawitacyjnego 
w zależności od półosi wielkich plane
toid, to już jest on zróżnicowany. Mniej
sze wartości tych czasów mają planeto- 
idy leżące bliżej Słońca. W tych miej
scach wpływ potencjału grawitacyjnego 
planet grupy ziemskiej na ruch planeto
id może być większy niż podobne od
działywanie Jowisza. Ponadto wyraźnie 
mniejsze są wartości tych czasów dla 
półosi wielkich równych około 1,0 j.a. 
(Ziemia) oraz około 1,5 j.a. (Mars), co 
wytłumaczyć możemy podobnie więk

szym wpływem od
działywań grawita
cyjnych Ziem i 
i M arsa w tych 
miejscach. Również 
mniejsze wartości 
czasów stabilności 
potencjałów grawi
tacyjnych występują w pobliżu rezonan
sów w ruchu średnim planetoidy z Jo
wiszem —  4:1 oraz 3:1.

Zdefiniowane przez autora pojęcie 
czasu stabilności potencjału grawitacyj
nego może być, oprócz wprowadzone
go wcześniej czasu stabilności, miarą 
chaosu umożliwiającą badanie zacho
wania się planetoid w długim czasie.

Warto w tym miejscu podkreślić 
w kład prac G rzegorza S itarskiego 
z Centrum Badań Kosmicznych PAN 
w Warszawie w dziedzinie badań ruchu 
NEA. W szczególności chodzi o napi
sanie program ów  kom puterow ych 
umożliwiających obliczenie najdokład
niejszego czasu największych zbliżeń 
NEA z Ziemią. Ostatnie prace dotyczy
ły badania zachowania się jednej z naj
bardziej niebezpiecznych planetoid 
spośród NEA, mianowicie (4179) To- 
utatis. Należy ona do planetoid typu 
Apollo. Radarowe obserwacje Touta- 
tis pozwoliły określić jej rozmiary na 
1,92 x 2,40 x 4,6 km. Zderzenie z tak 
dużą planetoidą może spowodować glo
balną katastrofę na Ziemi. Największe 
najbliższe zbliżenia Toutatis do Ziemi 

nastąpią we wrze
śniu 2004 r., około 
0 ,0104 j.a . oraz 
w latach 2008 
(0,050 j.a.), 2012 
(0,046 j.a.) i 2069 
(0,020 j.a .). Tak 
w ięc p raw dopo
dobnie na razie  
zderzenie z tą pla
neto idą nam  nie 
grozi.

Procedura znaj
dowania orbit zde
rzeniowych z Zie
mią NEA opisana 
jest w „Acta Astro- 
nomica” z 1999 r. 
Podobne rozważa
nia dotyczące słyn- 
nej p laneto idy  
1997 X F11, która, 
ja k  o g łosili p o 
spiesznie dzienni

karze, miałaby się zderzyć wkrótce 
z Ziemią, są również opisane przez 
prof. Sitarskiego w tym samym rocz
niku. Okazuje się, że w najbliższym 
czasie żadnego zderzenia nie będzie, 
choć w październiku 2028 r. planetoida 
zbliży się do Ziemi na odległość zaled
wie 0,006 j.a., czyli poniżej 1 min km. 
Jak wynika z omawianej pracy, naj
większe zbliżenie tej planetoidy do Zie
mi nastąpi w odległości około 0,064 j.a. 
31 października 2002 r. Obserwacje tej 
interesującej planetoidy w tym okresie 
pozwolą na zwiększenie dokładności 
obliczenia jej orbity, a przez to umoż
liwią lepsze prognozowanie ruchu tej 
niebezpiecznej dla Ziemi planetoidy.

Zagrożenia dla Ziemi
a. Wzrost liczby odkrywanych pla

netoid
Uczeni wydają się być zgodni, że 

nadejdzie taki dzień, kiedy Ziemia sta
nie się celem potencjalnie niszczącej pla
netoidy i dążą do oddalenia katastrofy 
w przyszłości. Uderzenie planetoidy 
o średnicy co najmniej 1 km może zmie
nić globalny klimat Ziemi na wiele lat. 
Planetoida o rozmiarach około 100 m 
może zniszczyć miasto lub utworzyć 
niszczące fale tsunami. Jak się uważa, 
ziemska atmosfera chroni nas przed 
obiektami o średnicy mniejszej niż 50 m. 
Natomiast obiekty powyżej 50 m mogą 
przeżyć przejście przez naszą atmosfe
rę i zagrozić Ziemi.

Pierwszym celem jest znalezienie 
tych planetoid. Ostatnio liczba odkry
wanych planetoid gwałtownie rośnie. 
Pierwszą planetoidę, Ceres, odkryto 
w 1801 r. Praw ie 200 lat, do roku 
1999, zajęło odkrycie 9,999 „krew
nych” Ceres. Od tego czasu do stycz
nia 2002 r. liczba dokładnie znanych, 
tzw. numerowanych, orbit planetoid 
wzrosła trzykrotnie, do około 33 tys. 
obiektów. „Przypuszczam, że w roku 
2004 będzie ich około 200000” —  
twierdzi Brian Marsden, dyrektor Mi
nor Planet Center, koordynator obser
watorów planetoid i komet na świecie. 
Centrum przetwarza dziennie około
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Rys. 11. Położenie 956 NEA na tle planet grupy ziemskiej 
1 IV 2001 r. Wypełnione kółka oznaczają położenia najbar
dziej niebezpiecznych NEA, które w okresie najbliższych 
1000 lat przybliżą się do planet grupy ziemskiej
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70000 obserwacji, obliczając nowe 
orbity. Tylko w 2001 r. obliczono osta
teczne orbity blisko 13 tys. nowych 
numerowanych planetoid. Wiele nowo 
odkrytych planetoid czeka w kolejce 
na swoją dokładną orbitę i na swój nu
mer. Tylko gdy orbita planetoidy jest 
obliczona z pewną przyjętą dokładno
ścią, zostaje oznaczona takim nume
rem. Marsden wraz z dwoma kolega
mi pracuje „na okrągło”, obliczając 
orbity planetoid.

W pracy Zeljko Ivezica z Uniwersy
tetu Princeton, zamieszczonej w „Astro
nomical Journal” w 2001 r. ocenia się, 
na podstawie obserwacji teleskopów 
optycznych, że w pasie głównym pla
netoid znajduje się około 700 tys. pla
netoid wystarczająco dużych (o średni
cy pow yżej 1 km ), by zn iszczyć 
cywilizację.

W kwietniowym numerze .Astrono
mical Journal” 2002 r. ukazała się praca 
Edwarda Tedesco i Franęois-Xaviera 
Deserta szacująca liczbę tych planetoid 
na około 1,1 —  1,9 min. Autorzy opra
cowali wyniki pomiarów teleskopu 
w podczerwieni ISO, działającego w la
tach 1995— 1998 w ramach Europej
skiej Agencji Kosmicznej.

Różnice w szacunkach liczby plane
toid większych niż 1 km wynikają głów
nie ze sposobu odbioru światła w dzie
dzinie widzialnej i w podczerwieni od 
planetoid o różnym albedo. Można przy- 
jąć ostatecznie, że tych planetoid jest 
około 1,2 min.

Według najnowszych ocen, planeto
id powyżej 1 km może być w obszarze 
NEA od około 700 do 1200. Około 500 
z nich już odnaleziono. Żadna z tych zna
nych planetoid nie jest na orbicie koli
zyjnej z Ziemią, grożącej zderzeniem 
w tym stuleciu. Co więcej, orbity wielu 
z tych planetoid nachylone są do orbity 
Ziemi pod stosunkowo dużym kątem, co 
zmniejsza ryzyko zderzenia z Ziemią. 
Co za tym idzie, poszukiwania nowych 
planetoid tego typu muszą dotyczyć ob
szaru prawie całego nieba. Stąd m.in. 
trudności w ich odkrywaniu.

Planetoidy o rozmiarach mniejszych 
od 1 km są odkrywane zazwyczaj zale
dwie na dzień lub kilka dni przed tym, 
zanim znajdą się najbliżej Ziemi. Przy
kładowo 8 października 2001 r. plane- 
toida o rozmiarach 50— 100 m przeszła 
koło naszej planety w odległości tylko 
nieco większej niż dwukrotna odległość 
Ziemia-Księżyc. Planetoidę zaobserwo

wano zaledwie 2 dni wcześniej. Dopie
ro następnego dnia po odkryciu obliczo
no jej orbitę.

Uważa się, że zderzenie się z Ziemią 
planetoidy o średnicy około 10 km, któ
re spowodowało m.in. wyginięcie dino
zaurów 65 min lat temu, może powta
rzać się mniej więcej co 100 min lat.

b. „Kraterowanie” układu Ziemia- 
-Księżyc

Z obserwacji liczby i powstawania 
kraterów w układzie Ziemia-Księżyc 
wynika, że stan tzw. kraterowania jest 
mniej lub bardziej stały w okresie ostat
nich 3 mld lat. Jeśli to prawda, wów
czas liczba NEA jest w równowadze. 
Stąd wynika, że obszar NEA musi być 
zasilany w sposób ciągły z zewnątrz. Na
turalnym takim rezerwuarem jest pas 
główny planetoid.

Na konieczność zasilania obszaru 
NEA z zewnątrz wskazuje też ich sto
sunkowo krótki czas życia, rzędu 10 min 
lat. Jak pokazują najnowsze obliczenia 
mechaników nieba z Obserwatorium 
Astronomicznego Cóte d’Azur we Fran
cji, w tym okresie około 10— 20% pla
netoid zderza się z planetami grupy 
ziemskiej, głównie z Ziemią i Wenus, 
ponad połowa spada na Słońce, a kilka
naście procent zostaje wyrzuconych 
z Układu Słonecznego.

c. Skąd się biorą NEA
Zderzenia planetoid między sobą 

mogą spowodować powstanie drobniej
szych odłamków, które docierając w ob
szar oddziaływań rezonansowych Jowi
sza tak m ogą zwiększyć mimośród 
planetoidy, że przetną orbitę Ziemi, sta
jąc się wtedy zagrożeniem dla naszej pla
nety. Ponadto istnieje tzw. efekt Yarkov- 
skiego polegający na działaniu na 
powierzchnię planetoidy nieizotropowej 
absorpcji i emisji promieniowania sło
necznego, co może spowodować w dłu
gim czasie istotną zmianę parametrów 
orbity planetoidy, przez co stanie się nie
bezpieczną dla Ziemi. Szacowana war
tość dryfu wskutek efektu Yarkovskie- 
go planetoid o rozmiarach większych 
niż 1 km wynosi około ± 10~4 j.a. na 
milion lat.

Fizyczne i orbitalne własności NEA 
sugerują, że wiele z tych planetoid po
wstaje w pasie głównym. Fragmenty 
planetoid powstałych w wyniku zderzeń 
mogą być bezpośrednio wrzucone w ob
szar NEA lub, powoli poruszając się

w wyniku wspomnianego wyżej efektu 
Yarkovskiego, natrafiają w obszar rezo
nansów w ruchu średnim z planetami 
i w obszar tzw. wiekowych rezonansów, 
w których częstości orbitalne planetoid 
są współmierne z odpowiednimi często
ściami orbitalnymi planet, skąd mogą 
dostać się do obszaru NEA.

Znane są trzy najważniejsze mecha
nizmy powodujące zasilanie NEA z pasa 
głównego poprzez:

1) rezonans w ruchu średnim 3:1 z Jo
wiszem,

2) rezonans wiekowy v6,
3) ewolucję orbit planetoid przecina

jących orbitę Marsa, tzw. Mars Crossers.
Ocenia się, że udział tych mechani

zmów wynosi odpowiednio 36%, 29% 
i 35%. Powodują one powstanie orbit 
planetoid o dużym mimośrodzie, w wy
niku czego mogą dostać się w obszar 
Ziemi i stać się NEA. Dodatkowymi me
chanizmami mogą być również:

1) rezonans 5:2 w ruchu średnim z Jo
wiszem,

2) rezonans wiekowy vw
3) rezonans wiekowy vy
Okazuje się, że rezonanse wiekowe

związane z planetami wewnętrznymi są 
efektywniejsze niż te związane z plane
tami zewnętrznymi. Wiekowe rezonan
se związane z planetami wewnętrznymi 
mogą:

—  powodować wzrost mimośrodu 
i nachylenia orbit NEA,

—  być mechanizmem wyrzucają
cym planetoidy z obszaru Mars Cros
sers w obszar NEA.

W edług M orbidelliego, jednego 
z czołowych mechaników nieba zajmu
jących się dynamiką NEA, istnieje do
datkowe źródło zasilania NEA z Jowi
szowej rodziny komet.

O tym, jak przebiegała ewolucja na
szego pasa planetoid, można dowie
dzieć się poprzez obserwacje podob
nych układów wokół innych gwiazd. 
Jeden z takich kandydatów może znaj
dować się wokół gwiazdy zeta Leporis 
(gwiazdozbiór Zająca, nieco poniżej 
gwiazdozbioru Oriona). Gwiazda znaj
duje się w odległości około 70 lat 
świetlnych od nas, jest dwa razy ma
sywniej sza od Słońca, a wiek jej sza
cuje się na około 100 min lat. Nasze 
Słońce ma wiek około 4,5 mld lat. Przy
puszczalny pas planetoid może mieć 
średnicę około 6 j.a. Nasz pas planeto
id skoncentrowany jest w odległości 
około 2,7 j.a. od Słońca.
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Tabela 2
Średnica planetoidy, d Częstość zderzenia

d > 10 km co 50 min lat
1 km < d < 10 km co 500 tys. lat

100 m < d < 1 km co 5 tys. lat
30 m < d < 100 m co 500 lat

Zbliżenia
Aby nastąpiło zderzenie planetoidy 

z Ziemią, muszą zajść następujące wa
runki:

a. orbity Ziemi i planetoidy muszą się 
przecinać, jak jest to w przypadku NEA 
(wynika to z definicji tych planetoid). 
Oczywiście, że zderzenie może nastą
pić nawet wtedy, gdy te dwie orbity nie 
leżą w tej samej płaszczyźnie,

b. odległość w węźle między Ziemią 
a planetoidą musi być mniejsza niż pro
mień kuli ziemskiej,

c. Ziemia i planetoida muszą przejść 
w tym samym czasie przez punkt prze
cięcia się ich orbit.

Po uw zględnieniu dodatkow ych 
czynników, m.in. silnego oddziaływa
nia grawitacyjnego Ziemi w jej pobli
żu, prawdopodobieństwo zderzenia z 
Ziemią pojedynczej planetoidy o śred

nich elementach orbitalnych wynosi 
około 5x10 8. Znając liczbę planetoid 
o danych rozmiarach, można oszaco
wać częstość ich zderzeń z Ziemią (ta
bela 2).

Z tabeli wynika m.in., że w tym stu
leciu prawdopodobieństwo niebezpiecz
nego dla Ziemi zderzenia z planetoidą
o rozmiarach większych od 1 km wy
nosi aż 1 do 5000!

Tabela 3 zawie
ra listę  najw ięk
szych znanych do 
25 stycznia 2002 r. 
zbliżeń planetoid 
z Ziemią. Jest ogra
niczona tylko do 
tych zbliżeń, które 
nastąpiły w czasie 
przedziału obserwacyjnego danego zbli
żenia.

Tabela 4 zawiera listę wybranych 
najbliższych przewidywanych zbliżeń 
do Ziemi do około 0,2 j.a. Nie uwzględ
niono planetoid o niepewnych orbitach.

Tabela 5 zawiera listę przewidywa
nych najbliższych zbliżeń tzw. potencjal
nie niebezpiecznych planetoid na odle
głość mniejszą niż 0,05 j.a. od Ziemi. 
Uwzględnione są tylko zbliżenia z pla- 
netoidami o dokładnie obliczonych or
bitach.

Tabele opracowano na podstawie 
danych zaczerpniętych ze strony http:// 
cfa-www.harvard.edu/iau/lists/.

Ostatnio, 7 stycznia 2002 r., planeto
ida 2001 YB5 odkryta dwa tygodnie 
wcześniej przeleciała w pobliżu Ziemi 
w odległości 830 tys. km, czyli zaled
wie około dwukrotnie większej niż od
ległość Ziemia-Księżyc. Kosmiczny 
kamień o średnicy 250— 500 m miał ja 

sność poniżej 12 wiel
kości g w iazdow ej, 
a więc mógł być obser
wowany przez amator
skie teleskopy. Plane
toid o tych rozmiarach 
w pasie NEA jest oko
ło 100 tys. Mogą one 
zderzać się z Ziemią, 
jak się przypuszcza, co 
około 10— 20 tys. lat.

Natomiast zderze
nie z 60-metrową pla
netoidą, która, jak się 
przypuszcza, eksplo

dowała nad Syberią w 1908 r. z siłą oko
ło 600 razy większą niż bomba atomo
wa zrzucona na Hiroszimę, zdarzyć się 
może raz lub dwa razy na stulecie. Mała 
planetoida o średnicy około 24 m 20—  
— 50 tys. lat temu uderzyła w Ziemię
i uformowała krater w Arizonie o śred
nicy około 1,2 km.

16 grudnia 2001 r. można było ob
serwować przelot jednej z NEA o śred
nicy około 1 km. 1998 WT24 o jasności 
nieco ponad 9ra przeleciał wtedy w od
ległości zaledwie około 5 razy większej 
niż odległość Ziemia-Księżyc. Poprzed
ni 1 km obiekt, 1999 RD32, przeleciał 
blisko Ziemi 27 sierpnia 1969 r. w odle
głości 3,7 większej niż odległość Zie- 
mia-Księżyc —  twierdzi szef programu 
badającego NEA w NASA Donald 
Yeomans. 32 lata temu nikt nie widział 
1999 RD32, gdyż nie był wtedy jeszcze 
odkryty. Do roku 2027 pojawi się jesz
cze tylko jeden taki obiekt jaśniejszy niż 
10m. Będzie to (4179) Toutatis o jasno
ści nieco poniżej 9m, gdy zbliży się do 
Ziemi w 2004 r. Jednak wtedy w obser
wacji będzie przeszkadzał Księżyc 
w pobliżu pełni.

Obie planetoidy należą do tzw. po
tencjalnie niebezpiecznych planetoid 
(PHP), ang. potentially hazardous pla
netoids. Tak Don Yeomans, szef progra
mu badającego NEA w NASA, nazywa 
planetoidy, które mogą zbliżyć się do 
Ziemi na odległość około 0,5 j.a. (7,5 
min km) i mają średnice ponad 150 me
trów. Zbliżają się one na tyle blisko or
bity Ziemi, że stanowią potencjalne nie
bezpieczeństw o, ale niekoniecznie 
w tej chwili. Na szczęście żadna ze zna
nych dotychczas PHP w najbliższym 
czasie nie zderzy się z Ziemią, choć ruch 
tych planetoid podlega silnym wpływom 
planet i jedna z orbit PHP może zmienić 
się na kolizyjną z Ziemią.

W prestiżowym magazynie „Scien
ce” z 5 kwietnia 2002 r. ukazała się in
formacja o możliwym zderzeniu z Zie
m ią planetoidy (29075) 1950 DA 
o średnicy około 1 km 16 marca 2880 r. 
Prawdopodobieństwo tego zderzenia

Tabela 4 
Data, UT Odległość, 

min km
Nazwa

planetoidy

2002 IV 19,73 12,2 1999 GU3
2002 V 8,72 11,3 1999JZ10
2002 V 24,95 12,8 2001 WK15
2002 VI 22,26 11,5 1992 FE
2002 VII 25,86 1,74 2000 PH5
2002 VIII 29,10 5,10 2001 EB18
2002 XII 8,88 3,80 2001 XX4
2003 IV 21,05 6,29 2001 BF10
2003 VII 26,09 1,74 2000 PH5

Tabela 3
Odległość, 
tys. km Data, UT Nazwa planetoidy Średnica

planetoidy

112 1994X119.8 1994 XM1 7 — 15 m
150 1993 V 20.9 1993 KA2 4 — 9 m
165 1994 III 15.7 1994 ES1 5 — 12 m
165 1991 I 18.7 1991 BA 5 — 12 m
308* 2001 I 15.85 2001 BA16 17 — 40 m

* — zbliżenie z Księżycem w odległości 80 tys. km 2001 I 15.80 UT
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Tabela 5

Odległość 
(tys. km)

Data
(UT)

Nazwa
planetoidy

120 2140X11 1.75 2000 W0107
398 2027 VIII 7.29 1999 AN10
832 2060 IX 22.96 1999 RQ36
896 2086X21.67 2340 Hathor
904 2086 X 22.41 1999 VP11
937 2028 X 26.28 1997 XF11
974 2121 IV 14.29 2000 TU28
984 2160 I 31.27 1998 DV9
990 2069X21.35 2340 Hathor
1131 2013 IX 27.78 1998 FW4
1144 2010 VI 2.39 1999 MN

wynosi aż 1/300 (najwyższe spośród 
wszystkich znanych dla planetoid o tych 
rozmiarach). Na tak dużą precyzję obli
czeń pozwoliły ponad 50-letnie obser
wacje optyczne oraz obserwacje rada
rowe tej planetoidy. Jednak dopiero 
dalsze precyzyjne obserwacje tej plane
toidy podczas jej największych zbliżeń 
do Ziemi w 2032 r. i w 2074 r. oraz na 
pewno bardziej wyrafinowane metody 
numeryczne mechaniki nieba w owym 
czasie pozwolą rozwiać wątpliwości 
nasze i następnych pokoleń, czy do zde
rzenia dojdzie.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że 
wreszcie po ponaddwuletnich przygo
towaniach, 12 marca 2002 r. ruszył au
tom atyczny system  m onitorow ania 
zderzeń planetoid NASA nazwany 
SENTRY. Ma być pomocą dla uczo
nych badających zachowanie się pla
netoid niebezpiecznych dla Ziemi (ad
res internetowy na końcu art.).

Poprawianie przewidywań
Aktualnie, 28 marca 2002 r., znamy 

blisko 176 tys. orbit planetoid, z czego 
ponad 39 tys. orbit bardzo dokładnie wy
znaczonych, a ponad 9 tys. ma swojąna- 
zwę.

Obecny postęp w obliczeniach roz
wiązań zderzeniowych w ruchu orbital
nym NEA pozwala zidentyfikować 
przyszłe możliwe zderzenia planetoid 
już odkrytych. Niektóre z tych planeto
id obserwowano zaledwie przez kilka 
dni, kiedy były najbliżej Ziemi i były 
wtedy wystarczająco jasne dla obserwa
torów. Teraz niepewność obliczenia ich 
pozycji jest duża, a przez to mogą stać 
się w dłuższym czasie stracone.

Gdy planetoida zostaje odkryta, nie 
dostajemy od razu orbity rzeczywiste
go obiektu, lecz zbiór możliwych or
bit. Wszystkie są jednakowo zgodne 
z obserwacjami, tworzą wg Milaniego, 
jednego z czołowych włoskich mecha
ników  nieba, tzw. obszar ufności 
w przestrzeni elementów orbitalnych. 
Możemy mówić o roju wirtualnych pla
netoid poruszających się po trochę róż
niących się orbitach jednakowo dopa
sowanych do obserwacji. Prawdziwa 
planetoida porusza się po jednej z tych 
wirtualnych orbit i może być jedną 
z tych wirtualnych planetoid. Każda 
z nich może być realną planetoidą. 
W miarę upływu czasu orbity wirtual
nych planetoid „rozchodzą” się, tworząc 
jakby nanizany sznur korali. Obserwa

cja obszaru zajmo
wanego przez dany 
koralik pozwala zi
dentyfikować realną 
planetoidę. W ten 
sposób zespół Mila
niego poszukuje za
ginionych planetoid, 
w tym również tych 
niebezpiecznych dla 
Ziemi.

Na świecie tylko 
4 organizacje mają 
wystarczająco dobre 
programy kompute
rowe do obliczania 
o rb it  p la n e to id .
Oprócz Minor Pla
net Center w Cambridge, Mass. USA to: 
Lowell Observatory Near-Earth-Object 
Search (LONEOS) w Arizonie, Uniwer
sytet w Pizie we Włoszech i Jet Propul
sion Laboratory w NASA.

Nowoczesne kamery CCD potrafią 
zaobserwować obiekty, które 5 lat temu 
były niewidoczne. W ciągu ostatnich 
trzech lat sam tylko projekt LINEAR 
(Lincoln Near-Earth Asteroid Research) 
odkrył 657 nowych NEA i ponad 110 
tys. nowych planetoid z pasa głównego.

Komputery M inor Planet Center 
w Cambridge w USA są zasypywane 
nowymi obserwacjami. Nie mogą na
dążyć z ich opracowaniem. Do końca 
2001 r. archiwum Minor Planet Center 
zawierało blisko 10,5 min obserwacji 
planetoid. W 2001 r. liczba obserwacji 
wzrosła o blisko 4 min!

Globalny system monitorowania pla
netoid obejmuje luźną współpracę insty
tucji prywatnych i agencji rządowych, 
jak również astronomów amatorów i za
ledwie kilkudziesięciu zawodowych 
astronomów na świecie. Rośnie gwał
townie liczba amatorskich obserwacji. 
Aktualnie około 100 wysoko kwalifiko
wanych, lecz nie opłacanych astrono
mów (czyli amatorów) prowadzi obser
wacje planetoid przy pomocy dobrze 
wyposażonej aparatury. Do badań NEA 
wiosną 2002 r. włącza się Narodowe 
Naukowe Centrum Kosmiczne w Leice
ster w Wielkiej Brytanii.

Planowane są też badania planetoid 
przy pom ocy sond kosm icznych . 
W 2006 r. planuje się start misji DAWN, 
której celem jest zbliżenie się do dwóch 
planetoid W esty (2010 r.) i Ceres 
(2014 r.) oraz przelot w pobliżu ich po
wierzchni i krążenie wokół nich na wy

sokości 800— 100 km. Misja ma trwać 
około 9 lat. Pozwoli zapoznać nas 
z dwoma rodzajami powierzchni plane
toid. Ceres ma całkiem pierwotną po
wierzchnię, złożoną z bogatych w wodę 
minerałów i prawdopodobnie z bardzo 
cienką atmosferą. Może być również 
pokryta szronem. Natomiast Westa jest 
suchym ciałem, którego powierzchnia 
jest pokryta strumieniami bazaltowej 
lawy i oceanem magmy, podobnie jak 
na Księżycu. Wydaje się, że większość 
planetoid, które obserwujemy, jest frag
mentami dużych planetoid —  jak wła
śnie Ceres czy Westa, które w wyniku 
kosmicznych kolizji zostały zniszczone. 
Dlatego ich zbadanie może pozwolić 
nam zrozumieć mechanizmy fragmen- 
tacji planetoid.

Adresy internetowe
[1] http://newton.dm.unipi.it/cgi-bin/ 

neodys
[2] h ttp ://spaceguard .ias.rm .cnr.it/ 

Nscience/neo
[3] http://ssd.jpl.nasa.gov
[4] h ttp ://w w w .p ro jec tp lu to .co m / 

mp_group.htm
[5] http://cfa-www.harvard.edu/iau/
[6] http://asteroid.lowell.edu
[7] http://neo.jpl.nasa.gov/risk/

Jarosław Włodarczyk jest pracow
nikiem Planetarium  Śląskiego  
w Chorzowie. Od dawna interesu

je  się planetoidami -  obserwował 
je  i mierzy! ich pozycje. Jego roz
prawa doktorska dotyczyła zagad
nień poruszonych w tym artykule.
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Układ 
planetarny 
w miniaturze
cz.II

Księżyce galileuszowe poznano 
równie dobrze jak naszego na
turalnego satelitę (oczywiście 

jeszcze przed lądowaniem ludzi na jego 
powierzchni). Pomiary oraz zobrazowa
nia przekazane przez kamery Pioneerów, 
Voyagerow, HST, a niedawno także 
przez orbitera sondy Galileo, pozwoliły 
wreszcie zobaczyć z bliska te odkryte 
prawie czterysta lat temu obiekty, zaś 
dane o ich rozmiarach, masie i średniej 
gęstości, o warunkach fizycznych i skła
dzie chemicznym umożliwiły sformu
łowanie hipotez na temat ich wewnętrz
nej budowy, kładąc kres fantastycznym 
niekiedy domniemaniom.

Opis tych klasycznych księżyców Jo
wisza rozpoczniemy od najbardziej nie
zwykłego, a zarazem najbardziej we
wnętrznego w tej grupie satelity lo. Ma 
on też największą w tej grupie ciał śred
nią gęstość równą 3550 kg/m3, jest więc 
przypuszczalnie w całości zbudowany 
z krzemianów. Powierzchnia tego księ
życa sprawia niesamowite wręcz wra
żenie, tak jest niezwykle malownicza 
i urozmaicona — pokryta różnymi nie
regularnego kształtu plamami, głównie
o zabarwieniu czerwonym, pomarańczo
wym, brązowym, żółtym (wygląda więc 
jak... pizza capricioso). Widoczne są 
także plamy białe oraz czarne. Po
wierzchnia Io na pierwszy rzut oka wy
daje się gładka, jej albedo wynosi 0,63. 
Nie dostrzeżono też na niej kraterów 
uderzeniowych — tak typowych dla in
nych księżyców oraz planet pozbawio
nych gęstej atmosfery.

9 marca 1979 r. pani Linda Morabito, 
przeglądając przekazane przez „Voyagera 
1” zobrazowania Io, dostrzegła, powięk
szywszy fragment zdjęcia, że nad krawę
dzią tarczy satelity unosi się jakby obłok 
materii. Dalsza analiza tego niezwykłe
go zobrazowania wykazała, iż kamera 
sondy uchwyciła wybuch wulkanu na 
tym księżycu. Wkrótce zidentyfikowano 
i zlokalizowano więcej takich gwałtow
nych erupcji wulkanicznych, co od razu 
stało się ogromną sensacją — nie tylko 
naukową. Po raz pierwszy bowiem od
kryto czynne wulkany poza Ziemią, 
w dodatku na powierzchni ciała podob
nego — rozmiarami i średnią gęstością 
— do naszego Księżyca. Io nie jest więc 
całkowicie „zamarłym globem”, jak się 
mogło powszechnie wydawać przez ana
logię z Księżycem czy w ogóle z ciałami
0 niezbyt dużej masie.

W trakcie dalszych interpretacji i ana
liz zdjęć okazało się, że są to wielce oso
bliwe wulkany i one właśnie kształtują 
tak niezwykle wyglądającą powierzchnię 
Io. Głównym składnikiem tych erupcji 
wulkanicznych jest siarka i jej związki, 
zaś przeprowadzone potem obserwacje 
w podczerwieni dobitnie wykazały, iż 
rzeczywiście skorupa tego księżyca za
wiera bardzo dużo wielopostaciowej siar
ki i jej związków.

Zidentyfikowano, jak dotąd, jedena
ście centrów erupcyjnych, którym nada
no nazwy wywodzące się z mitów róż
nych narodów, mające coś wspólnego 
z ogniem (najogólniej — ze światłem)
1 wulkanizmem: Amirani, Loki, Marduk,
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Masubi, Maui, Pele, Pillan, Prometheus, 
Ra, Surt, Volund.

Zaobserwowane skrupulatnie wyrzu
ty „lawy” czy też magmy siarkowej wraz 
z domieszkami tlenu i wodoru, osiągały 
wysokość od 70 km (Masubi, Prome
theus) aż do 280 km (Loki— sfotografo
wany w trakcie swej działalności) nad 
powierzchnię Io, z prędkościami ponad 
2000 km/godz. Ten największy wybuch 
został właśnie dostrzeżony po raz pierw
szy przez Lindę Morabito. W trakcie 
trwania misji Galileo Loki Patera a tak
że Amirani jakby tkwiły w uśpieniu, nie 
wykazując prawie żadnej aktywności, 
natomiast Volund sprawiał wrażenie, iż 
dopiero co obudził się ponownie.

Podczas dalszych badań nad tą zadzi
wiającą działalnością wulkaniczną na Io, 
trwających do dziś, wyjaśniło się, że 
mamy do czynienia z dwoma typami 
wulkanów. Pierwsze — typu 
Pele — charakteryzują się re
gularnymi kształtami, przypo
minając gigantyczne gejzery, 
tyle że siarkowe. Erupcje tego 
typu obserwuje się na różnych 
szerokościach lunograficznych 
(iograficznych?) i w gorętszych 
oraz grubszych warstwach sko
rupy (litosfery). Sam wulkan 
Pele utracił swą dawną, sprzed 
ponad dwudziestu laty, aktyw
ność i ledwie ją teraz przejawiał.

Drugi rodzaj wybuchów — 
typu Prometheus — to zjawi
ska słabsze, lecz trwalsze, wy
stępujące tylko w okolicach 
przyrównikowych Io w war
stwach skorupy o temperaturze 
blisko 400 K (czyli ponad 
100°C!). Wulkan Prometheus, 
działając aktywnie przez osiemnaście lat 
(od obserwacji przeprowadzonych przez 
Voyagera 1 do misji Galileo), wyraźnie 
się zmienił, co widać, porównując daw
ne i obecne zobrazowania. Dymiący sto
żek „przemieścił się” o 75 km w kierun
ku (albo po prostu wytworzył się w tym 
miejscu nowy stożek), zaś z krateru wy
pływa ciemna lawa.

Oprócz tych dwóch typów centrów 
erupcyjnych istnieją na powierzchni Io 
jeszcze inne utwory wulkaniczne, tak 
zwane patery, które przypominają swo
im wyglądem wulkany tarczowe (np. 
Pillan Patera, Ra Patera — wciąż ak
tywne, o czym wiemy dzięki orbiterowi 
Galileo). Są to rozległe kaldery, o roz
miarach od 50 do 200 km oraz od 2 do 3

km głębokości, okolone potokami zastyg
łej lawy.

Zidentyfikowano także pewien nie
zwykły utwór mogący mieć ścisły zwią
zek z działalnością wulkaniczną. Jest to 
,jezioro lawowe” w sąsiedztwie Loki 
Patera o temperaturze liczącej około 
300 K, czyli ponaddwukrotnie wyższej, 
niż wynosi przeciętnie normalna tempe
ratura powierzchni Io. Okazało się, że 
takich ciepłych obszarów jest na tym 
księżycu więcej, co ustalono dzięki ob
serwacjom w podczerwieni.

Skąd się jednak bierze ta niezwykła 
działalność wulkaniczna na owym nie
zbyt dużym przecież globie? Wydaje 
się, iż tę aktywność wywołują siły pły
wowe oddziałujące na Io głównie ze 
strony masywnego Jowisza oraz naj
bliższych względem Io księżyców ga- 
lileuszowych — Europy i Ganimedesa

(dzięki zjawisku rezonansu orbitalno- 
orbitalnego, ponieważ na cztery obiegi 
Io wokół Jowisza przypadajądwa obie
gi Europy i jeden Ganimedesa). Pod 
wpływem kombinacji ciągle zmienia
jących się sił pływowych powierzch
nia Io unosi się i opada z amplitudą 
około 50 m (w okolicach przyrówni
kowych) i takie „falowanie” w miarę 
plastycznej zewnętrznej skorupy powo
duje jej rozgrzewanie. Znajdująca się 
pod powierzchnią księżyca płynna siar
ka, jej związki i różne domieszki prze
ciskają się zapewne kanałami podgrun- 
towymi. Od czasu do czasu zdarzają się 
gwałtowne spadki ciśnienia i wtedy 
właśnie następują silne erupcje wyrzu
cające siarkowo-krzemianową magmę

na znaczne wysokości, z prędkościami 
dochodzącymi do 1 km/s.

Uzyskane z niewielkiej odległości 
zdjęcia powierzchni Io (zwłaszcza te 
wykonane podczas misji Galileo) ukazują 
w sąsiedztwie centrów erupcyjnych bo
gatą rzeźbę terenu: warstwy zastygłej 
magmy wyrzucanej podczas wielokrot
nych wybuchów, wielobarwne strumie
nie „lawy” wypływającej z wulkanów, 
jeziora „lawowe”, rozległe kaldery, dość 
duże różnice poziomów, tarasy, uskoki. 
Nie widać natomiast kraterów uderzenio
wych, które najprawdopodobniej zosta
ły zatarte przez aktywną działalność wul
kaniczną. Ocenia się, iż co kilkaset lat 
powierzchnia Io zmienia swój wygląd, 
a swą pustynną barwę zawdzięcza ona 
bazaltowo-siarkowej lawie.

Dla wulkanologów i planetologów 
interesującym obiektem na powierzchni 

Io okazał się nadal bardzo ak
tywny Masubi, który otaczają 
niedawne osady materiału wul
kanicznego w postaci jasnego 
pierścienia. Na zobrazowaniu 
przekazanym przez orbitera 
Galileo jest widoczny wspania
ły pióropusz złożony cząstek 
siarki oraz jej związków, się
gający na wysokość mniej wię
cej 100 km.

Oprócz wulkanów na po
wierzchni Io występują rów
nież inne utwory: góry (mon- 
tes), równiny (piana), krainy 
(regiones, jak np. rozległa 
Media Regio), kopuły (tholi), 
które otrzymały nazwy łaciń
skie zapożyczone z mitologii 
różnych narodów i nazewnic
twa dawnej geografii. Jeden 

z utworów składający się z kraterów nosi 
nazwę Łańcuszek Mazda (Mazda Cate
na). Spośród nielicznych gór wyróżnia 
się okazały masyw Haemus wznoszący 
się na 10 km ponad otaczającą go rów
ninę.

Odkryto również osobliwą, chociaż 
bardzo rozrzedzoną, atmosferę Io. Jej 
głównym składnikiem jest dwutlenek 
siarki oraz sód i wodór atomowy. W trak
cie realizacji misji Galileo okazało się, 
że atmosfera ta pulsuje, a jonosfera osią
ga niekiedy wysokość 900 km. Co wię
cej, na wysokości 55 km stwierdzono 
obecność stosunkowo gęstej warstwy zjo- 
nizowanego tlenu, siarki i tlenku węgla. 
Owa śladowa atmosfera istnieje dzięki 
wyrzucanej przez wulkany materii, któ-

Kaldera aktywnego wulkanu Tupan Patera na powierzchni 
Io sfotografowana przez sondę Galileo. Fot. NASA
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ra w dodatku tworzy torus zjonizowanych 
gazów na orbicie Io, oddziałując z po
tężną magnetosferą Jowisza. Podczas ob
serwacji Io pogrążonej w cieniu tej pla
nety wykryto też zielonkawe poświaty 
związane z jaśniejącymi nad czynnymi 
wulkanami plamami o temperaturze po
nad 800 K. Nie jest wykluczone, że księ
życ ten otacza pyłowy obłok. Wydaje się 
też, iż wnętrze Io zajmuje żelazne jądro
o średnicy około 1800 km, co sugeruje 
możliwość istnienia własnego pola mag
netycznego, mogącego mieć wpływ na 
potężną magnetosferę Jowisza. Wskazują 
na to właśnie przeprowadzane ostatnio, 
w ramach misji Galileo, pomiary magne- 
tometryczne.

Drugim pod względem odległości od 
Jowisza księżycem galileuszowym jest 
całkiem odmienna Europa.
Jest ona najmniejsza wśród 
nich, najgładsza i odznacza się 
największą zdolnością odbija
jącą powierzchni. Ten satelita 
ma rdzawe zabarwienie bez 
znacznych kontrastów i jest 
pokryty gęstą, nieregularną 
siatką ciemniejszych oraz ja 
śniejszych smug (bruzd oraz 
wałów). Jak dotąd stwierdzo
no obecność niewielu dużych 
k ra te ró w  u d erzen iow ych
o rozmiarach około 20 km.
Świadczy to, że powierzchnia 
Europy jest nie mniej aktyw
na („geologicznie”) od po
wierzchni Io, chociaż na Eu
ropie mam y do czynienia 
z działalnością zupełnie od
miennego rodzaju. Potwier
dziły to dobitnie zobrazowania przeka
zane przez orbitera sondy Galileo, które 
ujawniły też widok rozległej pozostało
ści kraterokształtnej o rozmiarach aż 140 
km, powstałej po uderzeniu jądra kome
ty lub niewielkiej planetoidy. Wykryte 
już wcześniej przez oba „Voyagery”, 
a ukazane z bliska przez sondę Galileo 
ciemne smugi mają szerokość od kilku 
do kilkudziesięciu kilometrów i ciągną 
się na przestrzeni tysięcy kilometrów. Po 
części są to niezwykle długie wały 
wznoszące się na wysokość 300 m. Inne 
z tych ciemnych linii o różnej grubości 
są niewątpliwie pęknięciami skorupy lo
dowej Europy. Na przekazanych przez 
sondę Galileo barwnych zdjęciach wi
doczne są również —  nie znane dotąd 
—  szczegóły topografii Europy. Liczne 
pęknięcia oraz fragmentacje skorupy

lodowej przypominają ziemskie kry ark- 
tyczne. Dostrzeżono także potrójne pa
sma przypominające do złudzenia... 
autostrady. Składają się one z dwóch 
ciemnych, brązowych pasów oraz dzie
lącego je pasma jasnego. Wydaje się, że 
powstająone dzięki kombinacji zjawisk 
tektonicznych (ruchu lodowej skorupy) 
i oddziaływania wypływającej z głęb
szych warstw wody. Wcześniej powsta
łe pasma mogą zawierać materiał skal
ny wyrzucany podczas wodnych erupcji, 
stąd ich zabarwienie. Później wydosta
jąca się woda trafiała do szczelin, za
marzając zwiększała swą objętość i roz
pycha wcześniej utworzone pasma. 
Sądzi się, że te wtórne wylewy wody 
zawierają mniej materiału skalnego 
i dlatego ów środkowy pas jest jasny.

Najogólniej biorąc, na gładkiej Europie 
można jednak wyróżnić dwa zasadnicze 
typy powierzchni: jasne obszary o jedna
kowej jasności poprzecinane wąskimi 
ciemniejszymi smugami oraz pasmami, 
jak również obszary plamiaste o nieco 
ciemniejszym wyglądzie, mniej gładkie, 
lecz także pokryte mniejszą liczbą ciem
nych smug. Jasne obszary zajmujągłów- 
nie okolice okołobiegunowe, ciemniejsze 
grupują się po obu stronach równika. 
Utworów wyżynnych i górskich nie 
stwierdzono: stąd właśnie wynika, że 
Europa je s t nader gładkim globem
i sprawia wrażenie białej kuli bilardo
wej pokrytej siatką pęknięć i rys. Nie
które pomiary dowiodły, że większość 
powierzchni Europy jest porowata.

Średnia gęstość Europy wynosi 
3020 kg/m3. Dlatego też uważa się —

a wyniki misji Galileo wydają się to 
w pełni potwierdzać —  że jest to zatem 
glob krzemianowy pokryty w całości za
marzniętym wszechoceanem o łącznej 
głębokości (grubości) około 100 km. To, 
iż powierzchnię tego księżyca tworzy po
krywa lodowa, potwierdziły również ob
serwacje prowadzone w podczerwieni. 
Uważa się, że ten niezwykły wszechoce- 
an nie jest zamarznięty całkowicie do dna
i powierzchnia lodowa tylko w wyjątko
wych wypadkach może sięgać skalnej po
wierzchni Europy (wzniesienia, wulka
ny?). Pod tym lodolądem, jak go można 
określić przez analogię do lądolodu wy
stępującego na Ziemi na obszarach pod
biegunowych (arktycznych i antarktycz- 
nych), o bliżej nieokreślonej i zapewne 
zmiennej grubości powinna zatem nadal 

istnieć woda, która od czasu do 
czasu może w różnych miej
scach wydostawać się na po
wierzchnię (sama bądź też 
z domieszkami) przez powsta
jące pęknięcia w warstwie po
krywy lodowej, która także 
podlega ruchom typu tekto
nicznego. Woda ta zamarza, 
tworząc wały o ciemniejszym 
z racji domieszek zabarwieniu. 
Część domieszek, głównie 
w bruzdach, może być mete
orytowego pochodzenia. Nie
kiedy dochodzi też do gwał
townych erupcji tworzących 
swoiste gejzery wodno-lodo- 
we. Naprężenia i ruchy w sko
rupie lodowej, które spowo
dow ały pow stan ie  istnej 
plątaniny szczelin, bruzd, 

wałów, potrójnych pasm, fragmentacji 
na ogromne kry-tratwy, pojawiająsię bez 
wątpienia w wyniku działania sił pływo
wych ze strony Jowisza oraz sąsiednich 
dużych księżyców. Nie wyklucza się tak
że działalności podwodnych wulkanów. 
Być może pokrywa lodowa staje się za
razem, pod wpływem tych różnych od
działywań, na tyle plastyczna, że po
wierzchnia Europy jest wygładzona, zaś 
kratery pometeorytowe —  w większej 
części zatarte. Zidentyfikowanie kraterów 
pośrodku ciemnych plam może świad
czyć o tym, iż taki proces rzeczywiście 
zachodzi. Co więcej, przypuszcza się, iż 
ta osobliwa aktywność Europy trwa na
dal, a woda istniejąca pod powierzchnią 
lodolądu może nawet być ciepła!

Najbardziej śmiała i sensacyjnie 
brzmiąca hipoteza zakłada, że kilka mi-
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liardów lat temu, kiedy dopiero formo
wał się układ Jowisza, a sam Jowisz wy
dzielał resztkowe ciepło, pierwotna po
wierzchnia Europy mogła być pokryta 
otwartym oceanem, zaś księżyc mógł na
wet utrzymywać atmosferę. Mogła rów
nież przejawiać się wtedy aktywność 
wulkaniczna Europy. W tej sytuacji nie
trudno sobie wyobrazić, iż w takich wa
runkach doszło do powstania pierwocin 
życia w tym ogromnym praoceanie Eu
ropy. Następnie jednak temperatura spad
ła, wszechocean (endohydrosfera) został 
pokryty skorupą lodową. Powstaje więc 
pytanie, czy w głębinach tego oceanu 
(nadal ciepłych, jak się przypuszcza), 
zostały zachowane jakieś formy życia? 
Jeśli tak, to bezpośrednia eksploracja, 
czyli zbadanie podpowierzchniowego 
wszechoceanu, mogłaby przy
nieść rewelacyjne wyniki, 
zwłaszcza że istnieją doniesie
nia o pojawianiu się wolnego 
tlenu nad lodową powierzch
nią tego satelity. Dodajmy jesz
cze, że pewne żywe organi
zmy występują np. w Rowie 
Mariańskim na Ziemi, na głę
bokości 11 km, pomimo bra
ku światła, pod ogromnym ci
śnieniem oraz w temperaturze 
około 280 K (kilka stopni po
wyżej 0°C). A podobne wa
runki występująprzynajmniej 
w warstwie endohydrosfery 
położonej bezpośrednio pod 
lodolądem Europy.

W obecnej epoce na po
wierzchni Europy temperatura 
niejest zbyt wysoka: nocą spa
da do około 85 K, a w południe w punk
cie podsłonecznym sięga niemal 145 K 
(czyli tylko około minus 130° C).

Na księżycu Europa, wzorem innych 
księżyców galileuszowych, wydzielono 
trzy kategorie utworów powierzchnio
wych: łuki (Jlexus), linie (lineae), ciem
ne plamy (maculae). Do czasów misji 
Galileo nadano dopiero 18 nazw szcze
gółom jego powierzchni, a wszystkie 
one są w jakiś sposób związane z mi
tyczną Europą, córką króla fenickiego 
Agenora, którą porwał Zeus pod posta
cią byka.

Trzeci — według odległości od pla
nety — a zarazem największy księżyc 
galileuszowy to Ganimedes. Ten glob 
ma także bardzo urozmaiconą czerwo
nawą powierzchnię, a jej pierwszą mapę 
wykonano jeszcze w dobie naziemnych

obserwacji teleskopowych. Uważa się, 
że podobnie jak na Europie powierzch
nię Ganimedesa tworzy pokrywa lodo
wa (lodoląd) oraz że zachodzą na niej, 
chociaż w mniejszej skali, zjawiska 
„wulkanizmu wodnego”.

Na powierzchni Ganimedesa wyróż
niono trzy typy utworów (formacji): zna
ne nam już dobrze kratery (crateres), 
krainy (regiones) i bruzdy (sulci). Kra
iny noszą nazwiska astronomów, którzy 
odkryli księżyce Jowisza, zaś kratery 
i bruzdy — imiona wywodzące się 
z nazw mitologicznych i geograficznych 
starożytnego Bliskiego Wschodu.

W szczegółach powierzchnia Gani
medesa jest ciemnoszara, poprzecinana 
jaśniejszymi brązowymi plamami i tyl
ko globalnie ma ona czerwonawy od

cień. Jeden spośród rozległych tworów 
na tym księżycu został dostrzeżony jesz
cze w trakcie obserwacji naziemnych. 
Stanowi on ogromny, niemal owalny 
ciemny obszar. Jest to lodowa płaszczy
zna nosząca nazwę Galileo Regio, o roz
miarach wynoszących prawie 3200 km. 
Niejest ona bynajmniej gładka, lecz po
przecinana licznymi równoległymi łuka- 
mi: wałami i głębokimi bruzdami (o sze
rokości około 10 km i długości kilkuset 
kilometrów) usianymi w dodatku licz
nymi, drobnymi kraterami, jak to widać 
na zobrazowaniach przekazanych przez 
sondę Galileo. Obszar powstał prawdo
podobnie w wyniku działania sił tekto
nicznych (czyżbyśmy zatem na tym sa
telicie mieli do czynienia ze swoistą, 
znaną z geologii ziemskiej, tektoniką 
kier?), zaś regularne łuki pojawiły się

w wyniku upadku masywnego, pokaź
nego meteorytu. Samo miejsce spadku 
meteorytu zostało zatarte przez młodsze 
utwory, a ponadto w tym rejonie mogło 
dochodzić też do trzęsień lodolądu. Po 
części Galileo Regio ma swój analog 
w postaci Mare Orientale na naszym 
Księżycu.

Ślady podobnego do Galileo Regio 
utworu pierścieniowego, noszącego na
zwę Barnard Regio, istnieją również na 
półkuli stale zwróconej ku Jowiszowi. 
Natomiastjaśniejszy obszar Uruk Sulcus 
położony obok Galileo Regio okazał się 
także zryty kraterami uderzeniowymi, 
które następnie pokryły młodsze utwory 
będące wynikiem działalności „wulka
nów wodnych”.

Generalnie obszary ciemniejsze na 
powierzchni Ganimedesa 
mają kształt nieregularnych 
wieloboków (kier?), nieco 
wyniesionych ponad średni 
poziom i gęsto pokrytych płyt
kimi kraterami o rozmiarach 
od kilku do kilkudziesięciu ki
lometrów. Te właśnie obszary 
stanowią jakby swoiste płyty 
tektoniczne lodolądu. Trzy re
jony, których zdjęcia przeka
zał orbiter sondy Galileo, 
a mianowicie: Marius Regio, 
Philus Sulcus i Nippur Sulcus, 
okazały się niezwykle regular
nymi utworami topograficzny
mi. Najstarszym obszarem 
jest Marius Regio, położony 
w strefie przyrównikowej, 
gdzie na skutek intensywnej 
działalności typu tektoniczne

go zachowały się tylko pojedyncze, stare 
kratery uderzeniowe, bardzo już znisz
czone. Natomiast młode kratery uderze
niowe są dobrze widoczne na Philus Sul
cus. Powstały one w wyniku upadku 
dużych meteorytów o niewielkiej, jak się 
zdaje, prędkości, o czym świadczą ich 
niezbyt duże rozmiary.

Innymi charakterystycznymi utwo
rami na Ganimedesie sąjasne pasma bę
dące skupiskami równoległych „bruzd” 
o szerokości kilku do kilkunastu kilome
trów. Szerokość tych pasm, obejmują
cych przeważnie obszary o nazwie Sul
cus, może dochodzić do 100 km, długość 
do 1000 km. W ich rejonie jest znacznie 
mniej kraterów uderzeniowych (pome- 
teorytowych), co w danym przypadku 
świadczy, iż musiały one powstać nie
dawno.
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A tak w ogóle kraterów uderzenio
wych na Ganimedesie (w odróżnieniu 
np. od Europy) jest bardzo dużo: od zu
pełnie niewielkich do ogromnych. Do
tychczas nadano nazwy kilkudziesięciu 
kraterom, szczególnie tym, które leżą 
w wyższych szerokościach (ganimedo- 
graficznych). Dna kraterów oraz promie
niście wybiegające z ich zboczy jasne 
smugi to prawdopodobnie czysty lód 
ewentualnie śnieg. Przypuszcza się też 
bowiem, iż z dna tych kraterów może 
wydobywać się para wodna (pod ciśnie
niem warstw przyrównikowych), która 
natychmiast sublimuje w śnieg i opada. 
Jeden z największych kraterów, Gilga- 
mesz, ma średnicę 175 km i jest otoczo
ny formacjami pierścieniowymi oraz 
wtórnymi kraterami.

Różnice poziomów na po
wierzchni Ganimedesa nie 
przekraczają z reguły kilome
tra, nawet „uskoki” w jasnych 
pasmach wydają się mieć głę
bokość tylko kilkuset metrów.
Lecz występują też dwa jakby 
„wysokogórskie” utwory: 
ogromne kopuły, z których jed
na o podstawie ponad 250 km, 
wysokości niemal 2,5 km oraz 
płaskim wierzchołku o średni
cy 60 km. Niewykluczone, że 
mogą być one pozostałością 
swoistej wodnej działalności 
wulkanicznej (czyli byłyby to 
zamarznięte, ogromne „bulka- 
ny”. .. używając żartobliwego 
wyrażenia Stanisława Lema).

Na Ganimedesie występują 
również swego rodzaju czapy 
polarne rozciągające się aż do 
mniej więcej 45° szerokości (północnej 
i południowej). Powstają one prawdopo
dobnie w trakcie osadzania się w chłod
niejszych, okołobiegunowych rejonach 
cząsteczek lodu pochodzących z proce
su sublimacji w przyrównikowym rejo
nie globu. Ta zewnętrzna warstwa („szro- 
nowego lodowca”?) jest dość cienka i nie 
przesłania zasadniczej rzeźby terenu. Do
dajmy, że temperatura na powierzchni 
Ganimedesa zmienia się od około 85 K 
w nocy do około 145 K w punkcie pod- 
słonecznym, podobnie zresztąjak na są
siedniej Europie.

Nową sensacją naukową stało się za
rejestrowanie przez przyrządy zainstalo
wane na sondzie Galileo pola magnetycz
nego Ganimedesa o natężeniu około 750 
nT. Bieguny magnetyczne są odchylone

o 10° od biegunów ganimedograficznych. 
Pole to wytwarza wokół satelity magne- 
tosferę zanurzoną w magnetosferze Jo
wisza! Właśnie jej obecność powoduje, 
że Ganimedes ma nie tylko śladową at
mosferę, lecz również coś na kształt jo- 
nosfery sięgającej na wysokość 1000 km 
nad powierzchnię tego księżyca. Istnie
nie wewnętrznego pola magnetycznego, 
chociaż jego źródło jest na razie nie zna
ne, może jednak być pomocne dla pozna
nia budowy Ganimedesa.

I rzeczywiście — budowa wewnętrz
na Ganimedesa okazała się zadziwiają
ca. Jego średnia gęstość, mniejsza niż dla 
lo i Europy, wynosi 1940 kg/m3, co su
geruje znaczny udział H20  w różnej po
staci jako składnika materii globu. We
dług najnowszych danych we wnętrzu

tego księżyca może istnieć metaliczne ją
dro (żelazo z domieszkami) o średnicy 
ocenianej różnie: na 800 do 3600 km, 
które jest otoczone krzemianowym płasz
czem. Powyżej zalega lodowo-wodna 
warstwa o grubości około 800 km, po
kryta lodowo-krzemianową skorupą. 
Zgodnie z jedną (starszą) hipotezą nad 
płaszczem krzemianowym miałby zale
gać ogromny wszechocean o grubości 
ponad 600 km, pokryty skorupą lodową 
(lodolądem) o grubości ponad 100 km. 
Według nowszej wersji płaszcz otacza 
dość gruba warstwa mieszaniny złożo
nej z lodu wodnego i fragmentów skal
nych. Na niej ma spoczywać grubsza 
warstwa tzw. „ciepłego lodu” (nie może 
on z powodu dużego ciśnienia przejść do 
fazy ciekłej, czyli stać się zwykłą wodą),

a powyżej niej znajduje się w miarę cien
ka skorupa zwykłego lodu z domieszka
mi. Owe domieszki materiału skalnego 
mają najprawdopodobniej meteorytowe 
pochodzenie.

Wielkoskalowe ruchy na powierzch
ni satelity, powodowane zapewne siłami 
pływowymi i zjawiskami rezonansu 
w układzie Jowisza, mogły przypuszczal
nie doprowadzić do spękania pokrywy 
lodolądu i powstania specyficznych płyt 
tektonicznych, które w dodatku mogły się 
przemieszczać względem siebie. Jaśniej
sze pasma byłyby zatem obszarami gra
nicznymi (rejonami pęknięć i rozłamów), 
w których została częściowo obnażona 
czysta pokrywa lodowa. Nie jest również 
wykluczone, że w usuwaniu z tych ob
szarów warstwy krzemianowej (pome- 

teorytowej) odegrała pewną 
rolę nie zamarznięta woda 
(z przejściowej, jak się wy da
je, warstwy między ewentu
alnym „ciepłym lodem” a ze
wnętrzną skorupą lodową) 
mogąca tryskać ze szczelin 
i pęknięć, dając zjawisko wul
kanów wodnych czy też „zim
nych gejzerów”, a następnie 
zestalając się na powierzchni 
Ganimedesa.

Jeśli w rozpoczynającym 
się trzecim tysiącleciu zosta
nie podjęta bezpośrednia eks
ploracja odległych rejonów 
Układu Słonecznego, to bę
dzie ona zapewne dotyczyła 
księżyców krążących wokół 
planet typu jowiszowego, po
nieważ lądowanie na tych ga
zowych olbrzymach należy 

uznać za mało prawdopodobne, a nawet 
wręcz niemożliwe ze względu na nie
sprzyjające warunki fizyczne. Być może 
pierwsze wyprawy dotrą właśnie do Ga
nimedesa. ..

A cóż zobaczyliby przyszli astronau
ci na powierzchni tego księżyca? Pofał
dowaną powierzchnię, zrytą drobnymi 
i większymi kraterami, usianą ciemnymi
i brunatnymi kamieniami, bryłami lodu, 
pokrytą regolitem i szronem. Gdzienie
gdzie może trysnąć wodą lub parąjako- 
wyś „bulkan”. Miejscami wznoszą się 
niezbyt wysokie wały kraterów: rozsy
pujące się starych, jaśniejące młodych, 
a po ich przekroczeniu można zejść na 
lodowe niekiedy dno. W pewnych przy
padkach może ono stanowić idealne, 
wielkie lodowisko. Czy zatem w przy-
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szłości będzie na takich lodowiskach 
uprawiana „kosmiczna jazda figurowa na 
łyżwach”? ...

Najdalszy od Jowisza z wewnętrznych 
galileuszowych księżyców, Callisto, swo
im wyglądem przypomina nasz Srebrny 
Glob. Callisto jest najciemniejsza w tej 
grupie satelitów (ma najmniejsze albedo) 
i na jej powierzchni odnotowuje się naj
większe wahania temperatury— od oko
ło 75 K (-200°C) podczas długiej nocy 
„aż” do 155 K (około -120°C) w połu
dnie, w punkcie podsłonecznym.

Cały lodoląd na Callisto jest gęsto 
usiany kraterami o rozmiarach nie prze
kraczających 100 km. Jest ich o wiele 
więcej niż na Księżycu. Może to świad
czyć, iż „wielkie bombardowanie” trwa
ło tam dłużej z tego na przykład powo
du, że Callisto jako najbardziej 
zewnętrzny, masywny i duży 
satelita „przechwytywał” więk
szość niewykorzystanej mate
rii protoplanetamej (protojowi- 
szowej?).

Kratery te są jednak twora
mi niezbyt głębokimi i płasko
dennymi. Jak dotąd nazwy uzy
skało niespełna sto kraterów.
Spotyka się też na powierzchni 
tego globu łańcuszki kraterów 
{catenae). Monotonny wygląd 
powierzchni Callisto urozma
icaj ątizy wielkie struktury pier
ścieniowe podobne do księży
cowego Mare Orientale.

Największa z nich o nazwie 
Valhalla stanowi pozostałość 
po ogromnym kraterze uderze
niowym o średnicy około 600 
km. Okrążają go dwadzieścia 
cztery pierścienie (wały), a odległość 
między nimi wynosi mniej więcej 70 km. 
C ała struktura ma średnicę ponad 
3000 km. Na zobrazowaniach przekaza
nych przez orbitera sondy Galileo wi
dać pośrodku Valhalli wiele małych kra
terów, jednak  praw ie doszczętnie 
zrujnowanych, tak iż odsłonięta została 
jasna warstwa składająca się z lodu. Być 
może dno starego krateru „niebezpiecz
nie” zbliżyło się do podpowierzchnio- 
wej warstwy wody i każdy upadek dal
szych, zwłaszcza dużych meteorytów, 
powodował wtórną działalność „wodno- 
wulkaniczną” (bulkaniczną).

Druga co do wielkości formacja pier
ścieniowa, Asgard, ma średnicę około 
1700 km i składa się z piętnastu pier
ścieni. Została ona zapewne wybita

przez planetoidę w pierwszym etapie 
„wielkiego bombardowania”, o czym 
świadczą liczne dawne kratery uderzenio
we, niszczące pierścienie okalające forma- 
cję Asgard. Istniejąna tym obszarze także 
młode kratery pometeorytowe, z którym 
najmłodszy i największy to niezwykle bia
ły krater Burr, od którego rozchodzą się 
we wszystkich kierunkach jasne smugi.

Trzecia struktura, o nazwie A linda, li
czy tylko dziesięć pierścieni okalających 
centralną pozostałość o średnicy około 
200 km. Cała formacja ma rozmiary 
mniej więcej 1000 km.

Natomiast powstanie łańcuszków kra
terów tłumaczy się spadkiem na po
wierzchnię Callisto fragmentów jądra 
komety lub planetoid uwięzionych w po
lu grawitacyjnym Jowisza, które pod jego

wpływem rozpadły się, podobnie jak ko
meta Shoemaker-Levi 9.

Średnia gęstość Callisto wynosi tylko 
1840 kg/m3, a więc powinna ona zawie
rać znacznie więcej H ,0  (pod różnymi 
postaciami) niż pozostałe księżyce gali- 
leuszowe. Przypuszcza się więc, że bu
dowa tego globu może być następująca: 
wnętrze zajmuje krzemianowe jądro 
o średnicy mniej więcej 3200 km. Ota
cza je warstwa wody lub mieszaniny lodu 
z wodą z domieszkami skalnymi o gru
bości niemal 750 km, skuta ponadstuki- 
lometrową skorupą lodowo-krzemia- 
nową —  przy czym występujący na 
powierzchni lodolądu materiał skalny jest 
bez wątpienia pochodzenia meteorytowe
go, zaś jasne dna kraterów to po prostu 
lód w czystej postaci.

Wydaje się, że to właśnie na Callisto 
najwcześniej powstał lodoląd, ponieważ 
księżyc ten jest najmniej „narażony” na 
oddziaływanie Jowisza, a mając niewiel
kie jądro mniej też zawierał pierwiastków 
promieniotwórczych rozgrzewających 
wnętrze globu. A zatem na powierzchni 
Callisto najdłużej gromadziła się rozkru- 
szona materia meteorytowa nie „zmywa
na” w dodatku wodą.

Ponieważ „lądowanie” na Jowiszu 
byłoby raczej — jak to już wspominano 
—  przedsięwzięciem skrajnie niebez
piecznym i zgoła bezsensownym, więc 
z tego powodu przyszli astronauci trze
ciego tysiąclecia będą chyba wykorzy
stywali jako lądowiska i miejsca zakła
dania stałych baz księżyce galileuszowe. 
Najbardziej odpowiednie do tego celu 

wydają się dwa satelity: Cal
listo oraz wspominany już Ga- 
nimedes, jako że najbardziej 
zewnętrzne z wewnętrznej 
grupy księżyców, Io i Europa, 
poruszają się już w obrębie 
pasów radiacyjnych Jowisza, 
bardzo potężnych, znacznie 
intensywniejszych od wokół- 
ziemskich pasów van Allena. 
Księżyc Io może też być wiel
ce niegościnny: z powodu 
działalności wulkanicznej na 
jeg o  pow ierzchni panuje 
prawdziwe „piekło siarko
we”; natomiast Europa może 
okazać się zbyt gładka (ślis
ka?!), by mógł na niej bez
piecznie osiąść lądownik.

P rzy p u śćm y  w ięc , że 
pierwsze bazy, w trakcie cią
głej już eksploracji układu Jo

wisza, zostaną założone na powierzch
ni Ganimedesa w takich miejscach, 
odpowiednich w dodatku pod względem 
topograficznym, aby móc swobodnie 
obserwować Jowisza oraz księżyce krą
żące wewnątrz orbity Ganimedesa i aby 
mieć zapewnioną w miarę sprawną 
łączność z Ziemią (to drugie zapewnia 
raczej odwrotna strona tego księżyca, 
a zwłaszcza jej okolice podbiegunowe). 
Zauważmy przy tym, że na odwrotnej 
półkuli Ganimedesa, w pobliżu biegu
na północnego, znajduje się bardzo in
teresujący obszar —  Galileo Regio. 
Przypomnijmy też, iż Ganimedes obie
ga Jowisza w czasie nieco dłuższym od 
tygodnia ziemskiego.

Co zatem zobaczą przyszli astronauci 
trzeciego tysiąclecia, patrząc na niebo
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Obraz usianej licznymi kraterami powierzchni Callisto uzy
skany przez sondę Galileo w 2001 r. Fot. NASA
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z powierzchni Ganimedesa, powiedzmy 
z pogranicza Barnard Regio i Mysia Sul- 
cil Bez wątpienia będą to nieziemskie 
widoki, ale oczywiście najjaśniejszym 
obiektem na niebie tego księżyca zosta
nie nadal Słońce, widoczne z odległości 
Jowisza jako tarczka o średnicy 8’ (wo
bec 30’ dla obserwatora na Ziemi) oraz 
jasności obserwowanej -23m. Drugim co 
do jasności, lecz pierwszym co do kąto
wych rozmiarów obiektem będzie wie
lobarwny, majestatyczny Jowisz: świecąc 
w pełni w zenicie ma on wtedy średnicę 
aż 7,5° i jasność (w opisywanych warun
kach) -1 7m, a więc jest stukrotnie niemal 
jaśniejszy od naszego Księżyca w pełni. 
Przy takim oświetleniu astronauci nie 
będą chyba musieli używać reflektorów. 
Natomiast dla obserwatora znajdującego 
się na jednym z biegunów Ganimedesa, 
nad jego horyzontem będzie wystawała 
niemal połowa tarczy Jowisza na wyso
kość około 3°.

Najatrakcyjniejszymi obiektami na 
niebie Ganimedesa będą trzy pozostałe 
księżyce galileuszowe. Wszystkie trzy 
można zobaczyć tylko z półkuli stale 
zwróconej ku Jowiszowi. Z drugiej pół
kuli można oglądać jedynie Callisto. 
Obserwowane z Ganimedesa pozostałe 
trzy duże księżyce zmieniają nie tylko 
fazy i jasności, lecz również rozmiary 
kątowe, w zależności od wzajemnej kon
figuracji.

Najbliższa Europa może osiągać 
w opozycji zdarzającej się niemal co... 
tydzień (prawie co 7,2 doby) rozmiary 
kątowe około 27’ (a więc prawie takie 
same, jak Księżyca na ziemskim niebie) 
orazjasność obserwowaną-10,7m (czyli 
niewiele mniejszą od jasności naszego 
Księżyca w pełni). Dalsza Io osiąga 
w opozycji powtarzającej się co 2,35 
doby średnicę kątową 19’ i jasność, ale 
nie podczas każdej opozycji, lecz tylko 
wtedy gdy jest fazie pełni, -10m.

Callisto — księżyc górny dla obser
watora na Ganimedesie— może osiągnąć 
w najbardziej sprzyjających warunkach 
średnicę kątową równą 20’ orazjasność 
obserwowaną -8,8m.

Dodajmy, że z kolei dla ewentualne
go obserwatora na Europie największy, 
a zarazem najbliższy względem niej Ga- 
nimedes może osiągać rozmiary równe 
46’ i jasność obserwowaną-11,4m, czyli 
niemal tyle samo, ile Księżyc podczas 
pełni na ziemskim niebie.

Mała Amaltea będzie z rzadka wi
doczna z Ganimedesa jako jasny, czer

wony obiekt punktowy, osiągający 
w najbardziej sprzyjających warunkach 
-0,5m, natomiast daleka, ale największa 
wśród księżyców zewnętrznych Hima- 
lia będzie niekiedy świeciła na niebie 
Ganimedesa tylko jako słaba gwiazdka, 
maksymalnie osiągając 5,5m, to znaczy, 
że ledwie będzie widoczna nieuzbrojo
nym okiem podczas swej wielkiej opo
zycji (czyli przeciwstawienia względem 
Ganimedesa).

Astronauci przebywający na zwróco
nej ku planecie powierzchni największe
go księżyca galileuszowego, Ganimede- 
sa, również będą mogli często podziwiać 
zaćmienia i zakrycia pozostałych widocz
nych satelitów przez Jowisza, a także 
przejścia przed tarczą planety, ponieważ 
księżyce wewnętrzne krążą w płaszczyź
nie równika. Dostrzec też będzie można 
cienie dużych satelitów rzucane na tar
czę Jowisza, w tym cień samego Gani
medesa. Również zaćmienia, a raczej 
zakrycia Słońca przez Jowisza zdarzają 
się bardzo często — raz na tydzień, to 
znaczy za każdym obiegiem Ganimede
sa wokół planety. Wynika stąd, iż na pół
kuli tego księżyca, zwróconej ku macie
rzystej planecie, nigdy w południe nie 
widać Słońca!

W ciągu długiego roku jowiszowego 
(liczącego 11 lat 10 miesięcy i 10 dni) 
zdarza się kilkanaście tysięcy różnego 
rodzaju zaćmień, przejść przed tarczą 
planety, a także zakryć, w tym wzajem
nych, księżyców oraz zakryć Słońca 
przez księżyce.

Na niebie Ganimedesa świeci (znacz
nie jaśniej niż dla nas na Ziemi) Saturn, 
osiągając aż-2,5 wielkości gwiazdowej, 
ponieważ znajduje się podczas wielkiej 
opozycji (względem Jowisza) w odległo
ści niemal 2,5 razy mniejszej od odległo
ści Ziemia — Saturn. Nieuzbrojonym 
okiem będzie też można zobaczyć Ura- 
na mającego podczas opozycji jasność 
4,5™, gdyż jest on wtedy 1,5 razy bliżej 
Jowisza niż Ziemi.

Z planet dolnych (względem orbity 
Jowisza) będzie można podziwiać, prze
bywając na Ganimedesie lub innych księ
życach, tylko Marsa jako poranną lub wie
czorną gwiazdę oddalającą się kątowo od 
Słońca na zaledwie 17°. Pozostałe dolne 
względem Jowisza planety: Ziemia, We
nus, Merkury znikną w blasku Słońca 
z powodu ich niewielkich odległości ką
towych od naszej Gwiazdy Centralnej.

Na czarnym niebie Ganimedesa do
minuje zatem (oprócz ciągle jeszcze jas

nego Słońca, chociaż o niewielkich roz
miarach) ogromny, majestatyczny Jowisz 
z jego układem różnobarwnych, zmien
nych pasów i zawirowań w atmosferze 
oraz Wielką Czerwoną Plamą (wygląda
jąca niczym krwawe oko Cyklopa), od
krytą jeszcze w 1664 r. przez Roberta 
Hooke’a i będącą układem ogromnych 
wirów w tej niespokojnej otoczce gazo
wej. Można w niej również zaobserwo
wać niezwykle silne wyładowania elek
tryczne, a w okolicach biegunów — 
barwnejowiszowe zorze polarne. Niezwy
kły widok przedstawiają także trzy po
zostałe duże księżyce galileuszowe: ma
lownicza Io, lśniąca Europa, ciemniejsza 
Callisto — szybko zmieniające fazy, jas
ność i rozmiary kątowe, a także często 
wchodzące w cień rzucany przez Jowi
sza. Zaiste dziwny obraz świata mogliby 
sobie stworzyć mieszkańcy Ganimedesa 
(gdyby tacy w ogóle istnieli). Nie ulega 
wątpliwości, że ich religia, astronomia, 
kosmologia, kosmogonia, filozofia były
by całkowicie odmienne i różniące się od 
pojęć ziemskich, zwłaszcza w okresie pa
nowania w ewentualnej społeczności Ga
nimedesa modelu dzeocentrycznego. Wy
pada bowiem sądzić, że owi hipotetyczni 
mieszkańcy Ganimedesa, zacząwszy po
ważnie zajmować się astronomią, dość 
szybko zorientowaliby się, iż model ga- 
nimedocentryczny nie jest prawdziwy. 
Lecz z kolei oni musieliby przebyć za
pewne dłuższą drogę do odkrycia i uzna
nia heliocentrycznego modelu świata...

PS Ostatnio, w grudniu 2001 r. odkryto 
— pod kierownictwem Scotta S. Shep- 
parda i Dawida Jewitta z Uniwersytetu 
na Hawajach oraz przy współpracy Jana 
Kleyny z Uniwersytetu w Cambridge — 
jedenaście niewielkich satelitów obiega
jących Jowisza. Znajdują się one na da
lekich peryferiach (ok. 20 min km) pla
nety i poruszają się ruchem wstecznym 
po silnie ekscentrycznych orbitach. 
Należą więc do czwartej grupy sateli
tów tej planety, zwanych nieregularny
mi. Jowisz okazał się więc rekordzistą 
w ilości satelitów — obiega go aż 39 
znanych satelitów.

Profesor Tadeusz Zbigniew Dworak 
jest z wykształcenia astronomem. 
Pracuje w Katedrze Inżynierii 
Ochrony Środowiska Krakowskiej 
Akademii Górniczo-Hutniczej.
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O (nieskończoności 
Wszechświata
Poglądy Keplera, 
a współczesna kosmologia
Motto: „ I fl  have seen further ... it is by standing on the shoulders o f  giants ” 
(Z listu Isaaca Newtona do Roberta Hooke’a, 1676)

Na krawędzi brytyjskiej mone
ty dwufuntowej widnieje na
pis: STANDING ON THE 

SHOULDERS OF GIANTS. Wielu lu
dzi, wychowanych na MTV, sądzi, że 
to nawiązanie do tytułu albumu bry
tyjskiej grupy rockowej Oasis, choć to 
nonsens, bo, poza wszystkim innym, 
album powstał w 2000 r., a monetę za
częto bić w 1997. Inskrypcja jest cy
tatem z listu Isaaca Newtona (1643— 
-1727) do Roberta Hooke’a (1635— 
-1703) z 1676 r., w którym autor pisał: 
„If I have seen further ... it is by stan
ding on the shoulders of giants” („Je
śli widziałem dalej ... to dlatego, że 
stałem na ramionach gigantów”). 
W ten sposób brytyjska m ennica 
uczciła trzechsetną rocznicę objęcia 
przez Newtona stanowiska nadzorcy 
tejże instytucji. Jednym z gigantów, 
których miał na myśli, był Johannes 
Kepler (1571-1630). Wiadomo, że 
Newton uważnie czytał jego prace, 
choć niechętnie przyznawał się do in
spiracji. O ironio, słynna fraza, po
wszechnie przypisywana Newtonowi, 
została odnaleziona przez historyków 
w wypowiedziach Bernarda z Chartres 
z XII w. Nie wiadomo, czy Newton cy
tował go świadomie, czy też zdanie to 
stanowiło część powszechnej wiedzy 
ludzi oświeconych jego czasów. Tak 
czy owak, gigantów, na ramionach 
których stał, było więcej niż sądził 
bądź niż chciał przyznać.

Johannes Kepler, urodzony w 1571 r. 
w Weil der Stadt w Wurttenbergii, po 
wielu latach spędzonych m.in. w Lint- 
zu i Pradze, przez ostatnie dwa lata 
swego życia (1628-1630) mieszkał 
w Żaganiu. To jeden z nielicznych

wielkich twórców nauki i kultury, któ
rzy choć część swego życia spędzili 
na terenie dzisiejszej Polski.

Kepler jest powszechnie kojarzony 
z trzema prawami ruchu planet, których 
uczą nawet w szkołach. Trudno prze
cenić jego rolę w rozwoju nauki. Ko
pernika można uznać za ostatniego 
wielkiego astronoma uprawiającego 
naukę w stylu uczonych starożytnych. 
To Galileusz (1564-1642) i Newton 
nadali fizyce zupełnie nowy wymiar. 
Prawo powszechnego ciążenia, wyja
śniające tak odległe zjawiska jak spa
danie jabłka i ruch planet, było począt
kiem nowoczesnej fizyki opartej na 
założeniu istnienia uniwersalnych 
praw przyrody. Kepler był pośredni
kiem pomiędzy starymi i nowymi cza
sy. Ten wielki entuzjasta Kopernika po
szukiwał praw ruchu planet w sposób 
wolny od wcześniejszych uprzedzeń. 
Mimo to jego model Układu Słonecz
nego nie miał charakteru uniwersal
nej prawdy o przyrodzie. Opisywał 
i odnosił się tylko do tego układu, 
w oderwaniu od reszty fizycznego 
świata, choć Kepler był o krok od od
krycia prawa grawitacji. Był przeko
nany, że zjawiska przypływów są wy
wołane przez Księżyc. Pisał, że gdyby 
Ziem ia przestała przytrzym ywać 
wody oceanów, podskoczyłyby one 
i znalazły się na Księżycu. Prace Ke
plera w dziedzinie optyki były uważ
nie studiowane przez Newtona (Ke
pler sformułował prawo załamania 
światła w wersji poprawnej dla małych 
kątów). Kepler był jednym z pierw
szych, którzy zdali sobie sprawę z uży
teczności logarytmów, wynalezionych 
przez Johna Napiera (1550-1617) na

Stanisław Bajtlik

Rys. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Pięć platońskich 
bryt foremnych: czworościan, sześcian, 
ośmiościan, dziesięciościan i dwunasto- 
ścian to jedyne bryły, których wszystkie 
ściany, krawędzie i wierzchołki sąjedna- 
kowe, a objętość wypukła
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Rys. 2A i 2B. Model Układu Słonecznego zbudowany przez Keplera. W kulę o pro
mieniu równym promieniowi orbity Saturna wpisany jest sześcian. W ten sześcian 
jest wpisana kula o promieniu orbity Jowisza. W nią wpisany jest czworościan, 
w który wpisana jest kula o promieniu orbity Marsa, itd., aż do znajdującego się 
w centrum Słońca. W ten sposób Kepler usiłował odnaleźć relacje pomiędzy para
metrami orbit wszystkich planet

początku XVII w. Wymyślił sposób 
obliczania objętości wina w beczce, 
który stanowił prymitywną formę ra
chunku całkowego. Zajmował się ma
tematyczną teorią muzyki. Będąc pod 
wpływem Giordana Bruna (1548— 
1600), uważał, że gwiazdy są innymi 
słońcami, wokół których zapewne 
krążą inne planety. Jest autorem pierw
szej książki o podróży na Księżyc pt. 
„Sen, czyli astronomia księżycowa”, 
którą dziś nazwalibyśmy popularno
naukową Przerażony losem Giorda
na, o którym pisał biedny czy nieszczę
sny Giordano, spalonego na Campo di 
Fiori w ramach obchodów roku jub i
leuszowego 1600, opisując kosmiczną 
wyprawę przyjął konwencję sennej 
fantazji. Doprawdy, Newton miał się 
na czym wspierać.

Choć Kepler śmiało poszukiwał 
właściwego modelu Układu Słonecz
nego, nie bojąc się zrezygnować z ko
łowych orbit, a niebo nie było dla nie
go kryształową sferą z przytwierdzo
nymi do niej gw iazdam i, jednak 
usiłował odnaleźć prawidłowości ob
rotów sfer niebieskich w platońskich 
bryłach. Pięć platońskich brył forem
nych (rys. 1A, IB, 1C, ID, 1E), czyli 
takich, w których wszystkie ściany, 
krawędzie i wierzchołki są jednako
we, a bryły wypukłe, miało mu posłu
żyć do znalezienia relacji pomiędzy 
okresami obiegów, promieniami orbit 
i innymi parametrami ich ruchu. Zbu

dowany przez niego model Układu 
Słonecznego urzeka swoim pięknem 
(patrz rys. 2A i 2B), ale nie odpowia
da rzeczywistości. Poszukując praw
dy o Wszechświecie, zaklętej w for
mach geometrycznych, rezygnując 
z warunku wypukłości, w 1619 r. od
krył dwie dodatkowe regularne bryły 
gwiaździste (rys. 3a i 3b). Pozostałe 
dwie możliwe z brył tego typu zostały 
odkryte dopiero w 1809 r. przez Lou
isa Poinstota (1777-1859).

Szukanie regularności geometrycz
nej, będącej odbiciem kosmicznej har

monii, skłoniło Keplera do zajęcia się 
matematyczną teorią muzyki. Studio
wał dzieła Vincenza Galileo (1520— 
-1591), muzyka, ojca Galileusza. Po
przez muzyczną harmonię, posługując 
się skalą muzyczną zbudowaną na 
podstawie parametrów ruchu planet, 
usiłował wyrazić harmonię świata.

Wszystko, o czym była mowa po
wyżej, jest nam potrzebne, by zrozu
mieć sposób patrzenia Keplera na 
świat i jego metodę poszukiwań na
ukowych, a w szczególności jego po
glądów na problem nieskończoności 
Wszechświata. Jakkolwiek jego geo- 
metryczno-muzyczne poszukiwania 
mogą nam się z dzisiejszej perspekty
wy wydawać naiwne, fundamentalna 
metoda, szukanie obrazu świata w ma
tematycznie wyrażanych symetriach 
i strukturach, jest podstawową metodą 
dzisiejszej fizyki. Od najmniejszych 
skal atomów i cząsteczek po Wszech
świat jako całość, poszukując bardziej 
podstawowych praw przyrody, fizycy 
usiłują dostrzec ukryte symetrie (rys. 
5a, b, c). Symetrie cząsteczek i krysz
tałów pozwalają nie tylko opisywać, 
ale i przewidywać ich własności. Uni
fikacja oddziaływań elektromagne
tycznych i jądrowych jest oparta na 
symetrii opisywanej matematycznym 
symbolem U(l)xSU(2)*SU(3). Nie
którzy wiążą nadzieję na znalezienie 
kwantowej teorii grawitacji z nową 
klasą symetrii, nazywaną supersyme- 
trią(SUSY). Niezależnie od coraz bar
dziej skomplikowanego języka mate-

Rys. 3a i 3b. Regularne bryły gwiaździste Rys. 4a i 4b. Pozostałe dwie możliwe 
odkryte przez Keplera w 1619 r. regularne bryły gwiaździste odkryte

w 1809 r. przez Poinsota
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matycznego, teorie fizyczne stają się 
prostsze, bo wyrażają głębsze, bardziej 
ukryte symetrie przyrody.

Na poglądy kosmologiczne zarów
no Keplera, jak i jemu współczesnych, 
wielki wpływ wywarła supernowa, któ
ra w 1604 r. wybuchła w gwiazdozbio
rze Wężownika. Supernowe to wybu
chające gwiazdy. Taki wybuch może 
być spowodowany zużyciem paliwa 
jądrowego w centrum masywnej gwiaz
dy albo spłynięciem na powierzchnię 
gwiazdy materii pochodzącej z towa
rzysza, krążącego w układzie podwój
nym. Wybuchająca gwiazda może się 
stać tak jasna, jak cała galaktyka. Może 
być widoczna nawet w dzień. Najsłyn
niejszą była odnotowana w wielu kro
nikach (ale nie w Europie!) supernowa 
z 1054 r., po której pozostała mgławi
ca Krab i wirujący w jej środku pulsar 
—  gwiazda neutronowa (rys. 6a). W ta
kiej galaktyce jak Droga Mleczna su

pernowe wybuchają raz na kilkaset lat. 
Nie są to więc zjawiska częste i szansa 
ich zaobserwowania jest mała. Pojawie
nie się na niebie nowej gwiazdy, która 
osiągnęła jasność podobną do jasności 
Wenus, poruszyło astronomów na po
czątku XVII w. (rys. 6b i 6c). Zjawisko 
wymagało interpretacji. Przyjmowano, 
że była to gwiazda, która przybliżyła 
się do Słońca z wielkiej odległości, 
wskutek czego stała się widoczna. Po 
kilku tygodniach ponownie miała się 
oddalić i przestać być widoczna. Za
tem Wszechświat wypełniony miał być 
gwiazdami w różnych odległościach. 
Kepler nie znał odległości do planet ani, 
tym bardziej, do gwiazd, ale słusznie 
zauważał, że muszą być duże, bo nie
dostrzegalne są paralaksy —  zmiany 
położeń pobliskich gwiazd w stosunku 
do gwiazd odległych, powodowane 
zmianą położenia Ziemi na orbicie oko- 
łosłonecznej.

Rys. 5a, 5b i 5c. Cząsteczka wody, 
diament i cząsteczka węgla zwana 
fuleronem. Badanie symetrii w przy
rodzie jest jednąz metod współczes
nej fizyki

Jest rzeczą interesującą i poucza
jącą, w jaki sposób te same obserwa
cje i podobne sposoby rozumowania 
prowadziły Keplera i jem u współczes
nych do skrajnie różnych wniosków na 
tem at rozm iaró w  W szechśw ia ta . 
W przeciw ieństw ie do w iększości 
uczonych Kepler uważał, że Wszech
świat jest skończony. Przytaczane na 
ten temat w debacie argumenty moż
na podzielić na trzy kategorie: teolo
giczną, filozoficzną i astronomiczną. 
Argumenty teologiczne obracały się 
wokół w szechm ocy Stwórcy, jego  
chwały i m iejsca człowieka, Ziemi 
i Układu Słonecznego w boskim pla
nie zbawienia. Zwolennicy nieskoń
czonego Wszechświata twierdzili, że 
stanowiłby on o większej chwale bo
skiej i byłby dziełem godnym napraw
dę W szechm ocnego. K epler, pod 
wpływem Giordana Bruna, sądził, że 
w nieskończonym Wszechświecie mu
siałyby istnieć inne układy planetar
ne, być może z innymi istotami, a w ta
kim razie cała koncepcja boskiego 
planu dla człowieka i jego zbawienia 
stawałaby się niejasna. Uważał, że 
w skończonym Wszechświecie wyjąt
kowość zjaw iska człow ieczeństw a 
i jego specjalnej relacji ze Stwórcą da
wałaby się uratować. Z dzisiejszej per
spektywy bardzo trudno zrozumieć, 
a tym bardziej osądzać te debaty, ale

Rys. 6a, 6b, 6c. Mgławica Krab (a). Supernowa z 1604 r. w gwiazdozbiorze Wę
żownika wg rysunku współczesnego Keplerowi (b) i zdjęcie pozostałości po niej, 
wykonane obecnie przez satelitę rentgenowskiego ROSAT (c)
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w owych czasach takie argumenty były 
traktowane na równi z obserwacjami.

Druga kategoria rozważań dotyczy
ła logiczności koncepcji nieskończo
nego Wszechświata. Pomimo swoje
go nowatorstwa Kepler miał w umyśle 
obraz Wszechświata o „cebulowej” 
strukturze. W takim Wszechświecie 
Słońce znajdowało się w centrum, 
wokół niego krążyły planety, a sfera 
Układu Słonecznego była oddzielona 
od sfery gwiazd znaczną przestrzenią. 
Kepler uważał więc, że Wszechświat 
jest skończony w głąb, przez co rozu
miał skończone rozmiary strefy planet, 
w odróżnieniu od strefy gwiazd. Ta 
skończoność kosmosu w głąb wyda
wała mu się nie do pogodzenia z nie
skończonością na zewnątrz. Nie mógł 
pojąć, w jaki sposób część nieskoń
czonego może być skończona. Nie 
powinniśmy się temu dziwić. Pojęcie 
nieskończoności, zarówno rzeczy nie
skończenie duże, jak i nieskończenie 
małe sprawiały kłopoty i prowadziły 
do logicznych paradoksów od staro
żytności aż do końca XIX w., kiedy 
matematykom udało się je sformali
zować. Bertrand Russell w swojej „Hi
storii filozofii zachodnioeuropejskiej”, 
w rozdziale o Platonie przytacza nie
pokoje żywione przez filozofa, który 
zauważył, że liczba 6 jest jednocześ
nie mniejsza od 12 i większa od 4. Pla
ton nie mógł zrozumieć, w jaki spo
sób ta sama liczba może być zarazem 
duża i mała. Russell złośliwie zauwa
ża, że niewątpliwie był to problem, 
tyle że nie z liczbą 6, a z umysłem Pla
tona.

Najciekawsze, prawdziwie genial
ne uwagi na tem at skończoności

Wszechświata poczynione przez Ke
plera miały charakter astronomiczny. 
Zainspirowany przez nieszczęsnego 
Giordano, Kepler starał się wyobra
zić sobie, jak wyglądałoby niebo ob
serwowane przez mieszkańca planety 
krążącej wokół gwiazdy innej niż 
Słońce. Zauważył, że w nieskończo
nym Wszechświecie taki obserwator 
widziałby nad horyzontem morze 
gwiazd, których tarcze stykałyby się 
ze sobą, wyżej zaś pusty obszar oto
czenia Słońca, a wysoko nad głową 
znowu gwiazdy stykające się ze sobą. 
Takie niebo wyglądałoby jak na słyn
nym obrazie Van Gogha „Gwiaździ
sta noc” z 1889 r. (rys. 7). Kepler nie 
znał ani odległości do planet, ani do 
gwiazd. Słusznie jednak przeczuwał, 

że w nieskończonym 
Wszechświecie, patrząc 
w dowolnym kierunku, 
nasz wzrok niechybnie 
padłby na tarczę jakiejś 
gwiazdy (rys. 8). Noc
ne niebo powinno więc 
być tak jasne jak tarcza 
Słońca. Ponieważ noc 
jest czarna, Kepler wno
sił, iż Wszechświat musi 
być skończony. Argu
mentacja ta, choć wyło
żona w staroświecki 
sposób, była w istocie 
poprawna. Jego uwagi, 
powtórzone potem przez 
E d m o n d a  H a l l e y a

(1656-1742), stały się znane jako pa
radoks Olbersa, od nazwiska niemiec
kiego astronoma, Heinricha Wilhelma 
Olbersa (1758-1840), który dyskuto
wał problem ciemności nocnego nie
ba w 1823 r. Odpowiedź na pytanie, 
dlaczego niebo w nocy jest czarne, 
została udzielona dopiero niedawno, 
po narodzinach nowoczesnej kosmo
logii.

Debata na temat rozmiarów Wszech
świata odżyła na początku XX w. Po
dobnie jak czterysta lat wcześniej 
została ożywiona obserwacjami super
nowej, która tym razem wybuchła 
w Wielkiej Mgławicy w Andromedzie. 
Spór o naturę „obiektów mgławico
wych”, jak wtedy nazywano galakty
ki, nie znając ich natury, sprowadzał 
się w istocie do problemu skali odle
głości. W 1920 r. w sali waszyngtoń
skiego Muzeum Historii Naturalnej 
odbyła się pamiętna debata pomiędzy 
Harlowem Shapleyem (1875-1972) 
a Heberem D. Curtisem (1872-1942). 
Pierwszy był zwolennikiem małego 
Wszechświata, w którym materia mia
ła być skupiona w jednym wielkim 
tworze — naszej Galaktyce, a obiekty 
mgławicowe zanurzone w niej. Drugi 
uważał, że mgławice są odrębnymi ga
laktykami na podobieństwo tej, w któ
rej żyjemy, Drogi Mlecznej, a Wszech
świat większy niż nam się wydaje. 
Bardzo szybko obserwacje, w tym od
krycie przez Hubble’a ucieczki galak
tyk, potwierdziły zdanie Curtisa.
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Mniej więcej w tym samym czasie 
dokonał się rew olucyjny przew rót 
w sposobie patrzenia na przestrzeń 
i czas. W 1916 r. A lbert E instein 
(1879-1955) opublikował ogólną teo
rię względności. Po raz pierwszy prze
strzeń i czas utraciły swój absolutny, 
od niczego niezależny charakter. Sta
ły się częścią fizycznej realności — 
obiektami zależnymi od materii, pod
legającymi ewolucji wraz z materią. 
Równania ogólnej teorii względności 
zawierają po jednej stronie matema
tyczny obiekt zbudowany z metryki, 
czyli przepisu na mierzenie odległo
ści w czasoprzestrzeni, a po drugiej 
obiekt zbudowany z energii i pędu, 
wielkości opisujących, jak jest rozło
żona i jak się porusza materia. Mamy 
więc przyrównanie wielkości geome
trycznych do wielkości opisujących 
materię. Z równań teorii względności 
wynikało, że W szechświat musi się 
albo rozszerzać, albo kurczyć. Ta teo
ria pojawiła się w samą porę. W la
tach dwudziestych Edwin Hubble od
krył rozszerzanie się Wszechświata, 
przejawiające się jako efekt ucieczki 
galaktyk. Rozszerzanie się W szech
świata oznacza jego skończony wiek, 
dziś szacowany na około piętnaście 
miliardów lat. Istnienie maksymalnej 
prędkości, z jaką  w przyrodzie mogą 
się rozchodzić sygnały —  prędkości 
światła w próżni —  oznacza, że nie
zależnie od kształtu i rozmiarów całe
go Wszechświata obszar dostępny ob
serwacjom, a co ważniejsze, mogący

wpływać na nas przyczynowo, musi 
być skończony! Ta skończoność wy
nika stąd, iż ze zbyt odległych obsza
rów nic —  ani światło, ani cząstki, ani 
żaden inny sygnał —  nie mogło do nas 
dotrzeć. Po czterystu latach od sporu 
Keplera z jemu współczesnymi nowo
czesna kosmologia powiada, że nieza
leżnie od tego, czy Wszechświat jest 
skończony czy nie, jego obserwowal- 
na i związana przyczynowo część musi 
być skończona. Paradoksalnie może 
się okazać, że obie strony sporu miały 
rację. Nocne niebo jest czarne, ponie
waż dociera do nas światło jedynie ze 
skończonej części Wszechświata. Ke
pler miał rację!

Ogólna teoria względności przewi
duje, że o tym, czy Wszechświat, poza 
owym wynikającym ze skończonego 
wieku i skończonej prędkości światła 
horyzontem, jest skończony czy nie, 
decyduje to, ile jest materii we Wszech- 
świecie. Obecne obserwacje pokazują, 
że materia świecąca w gwiazdach sta
nowi zaledwie mniej niż jeden procent 
ilości potrzebnej do tego, by Wszech
świat był skończony (zamknięty). Ma
teria, której istnienie przejawiło się tuż 
po Wielkim Wybuchu w reakcjach, któ
re ustaliły skład chemiczny Wszech
świata to zaledwie około 5% tego, co 
potrzeba, by Wszechświat był skoń
czony. M ateria, która ujaw nia swą 
obecność wpływem grawitacyjnym, 
wywieranym na galaktyki w groma
dach i gwiazdy w galaktykach, stano
wi około 30% tego, co potrzebne, by

Wszechświat był zamknięty (skończo
ny). Niektóre najnowsze obserwacje 
sugerują, że we Wszechświecie może 
dominować inna, egzotyczna forma 
energii działająca efektywnie jak an
ty grawitacja, sprawiająca, że Wszech
świat byłby nieskończony, opisywany 
geometrią Euklidesową. Ta egzotycz
na forma energii byłaby zw iązana 
z energią próżni, działała jak anty gra
witacja (przyspieszając rozszerzanie 
się W szechświata), a w równaniach 
teorii względności odpowiadałby jej 
człon kosmologiczny, wprowadzony 
jeszcze przez Einsteina.

Wciąż nie wiemy, dlaczego w ogó
le nastąpił Wielki Wybuch i dlaczego 
rozpoczęła się ekspansja Wszechświa
ta. Nie wiemy, czy objętość Wszech
świata i ilość zawartej w nim materii 
jest skończona czy nie. W tym sensie 
nie znamy jeszcze odpowiedzi na py
tanie, kto z uczestników sporu na po
czątku XVII w. miał rację. Wiemy jed
nak, że niezależnie od tej odpowiedzi, 
skończona jest obserwowalna część 
Wszechświata, ta, z której dociera do 
nas światło. Kepler miał rację. I dlate
go właśnie niebo w nocy jest czarne.

Doktor Stanisław Bajtlik jest pra
cownikiem Centrum Astronomicz
nego PAN w Warszawie. Jego pasją 
naukową i dziedziną badań nauko
wych je s t kosmologia.
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Złoty Medal amerykańskiego Towarzystwa Astronomicz
nego Pacyfiku dla Profesora Bohdana PACZYŃSKIEGO

Towarzystwo Astronomiczne Pa
cyfiku (The Astronomical So
ciety of the Pacific) przedstawi

ło w połowie maja br. listę laureatów 
swych nagród na rok 2002. Werdykt roz
poczynał się słowami: „Towarzystwo 
Astronomiczne Pacyfiku (ASP), jedna 
z najstarszych i najliczniejszych na świe- 
cie organizacji zrzeszających astrono
mów, jest dumne z tego, że może ogło
sić, iż astrofizyk Bohdan Paczyński 
z Obserwatorium Uniwersytetu w Prin
ceton jest laureatem prestiżowego Zło
tego Medalu Nagrody im. Katarzyny 
Wolfe Bruce”.

Jest to ogromne wyróżnienie Nasze
go Rodaka i Kolegi Astronoma. Gratu
lujemy Mu serdecznie i dołączamy do 
wyrazów uznania, jakie Go spotykająze 
strony astronomów całego świata nasze 
„Wiwat! Cieszymy się bardzo, Drogi 
Bohdanie, z Twego sukcesu i życzymy 
Ci dużo zdrowia i kolejnych wspania
łych osiągnięć naukowych!”

Bohdan Paczyński urodził się w ro
ku 1940 w Wilnie. Studia astronomicz
ne zakończył na Uniwersytecie War
szawskim w 1962 r. pracą magisterską 
poświęconą badaniom polaryzacji i ab
sorpcji międzygwiazdowej w Galakty
ce. Dwa lata później na tymże uniwer
sytecie obronił pracę doktorską w dzie
dzinie badań struktury wewnętrznej 
gwiazd. Jego promotorem był profesor 
astrofizyki teoretycznej UW Stefan Pio
trowski. Dla uzyskania habilitacji po
trzebował tylko trzech lat. Staż podok- 
torski odbywał w Obserwatorium Lic- 
ka w Kalifornii, gdzie m.in. prowadził 
fotom etryczne obserw acje gw iazd 
zm iennych. Pracow ał w Zakładzie 
Astronomii PAN i Centrum Astrono
m icznym  im. M ikołaja K opernika 
w Warszawie, którego był współtwórcą. 
Profesorem nadzwyczajnym zostaje 
w 1974, a zwyczajnym w 1979 r. Od 
początku lat osiemdziesiątych jest pro
fesorem astrofizyki teoretycznej słynne
go Uniwersytetu w Princeton w USA, 
gdzie przed nim pracowali m.in. Albert 
Einstein, Henry N. Russell i Martin 
Schwarzschild.

Pierwsze prace badawcze Bohdana 
Paczyńskiego dotyczyły teorii ewolucji 
gwiazd. Następnie badał ewolucję gwiazd 
podwójnych i ich dyski akrecyjne. W tych 
układach gwiazdowych ewolucja jedne
go ze składników znacząco wpływa na 
życie drugiego składnika. W 1986 r. 
B. Paczyński opublikował pracę, w któ
rej przedstawił problem mikrosoczewko- 
wania grawitacyjnego i wykorzystania 
tego zjawiska do poszukiwania tajemni
czej ciemnej materii w naszej Galakty
ce. To na podstawie zawartych tam idei 
i przy Jego współpracy astronomowie 
Obserwatorium Warszawskiego zbudo
wali specjalny teleskop w Chile i urucho
mili program badawczy OGLE. W ra
mach tego programu odkryto m.in., że 
pewna część ciemnej materii to stygnące 
białe karły i że nasza Galaktyka ma w 
swych centralnych częściach poprzecz
kę. Wskazano też 49 gwiazd, wokół któ
rych mogą krążyć planety.

Od połowy lat osiemdziesiątych Boh
dan Paczyński był, dość osamotnionym, 
obrońcą koncepcji pochodzenia wybu
chów promieniowania gamma ze źródeł 
położonych w odległościach kosmolo
gicznych i przekonania o tym, że są to 
najsilniejsze eksplozje w Kosmosie od 
czasu Wielkiego Wybuchu (Big Bangu). 
W 1995 r., w rocznicę Wielkiej Debaty, 
w której Shapley i Curtis spierali się na 
temat położenia Słońca w Galaktyce, 
odbyła się w Waszyngtonie debata mię
dzy Bohdanem Paczyńskim a Donaldem 
Lambem na temat pochodzenia wybu
chów gamma. Paczyński bronił idei ich 
pochodzenia z głębin Kosmosu, a Lamb 
obstawał przy ich galaktycznym poło

żeniu. Dopiero obserwacje ostatnich lat 
dowiodły, że to właśnie On miał rację. 
Ostatnio Bohdan Paczyński zapropono
wał też model źródła takich eksplozji: 
te niezwykle energetyczne wybuchy 
zdarzają się m.in. w zjawiskach hiper- 
nowych, gdy gwiazdy o bardzo wielkich 
masach wybuchają, a zapadając się 
tworzą czarną dziurę.

Astronomiczne Towarzystwo Pacyfi
ku powstało w 1889 r. Ma swoją siedzi
bę w San Francisco. Obecnie zrzesza 
astronomów i miłośników astronomii 
z ponad 70 krajów. Od 1898 r. przyznaje 
swe nagrody w różnych kategoriach dzia
łalności astronomicznej. Nagroda i Zło
ty Medal im. Katarzyny Wolf Bruce jest 
najważniejszą nagrodą tego Towarzystwa 
i przyznawana jest za dzieło życia dane
go astronoma. Wśród poprzednich me
dalistów byli m.in. laureaci Nagrody 
Nobla: Hans Bethe, Martin Ryle, Subra- 
manyan Chandrasekhar i tak znani astro
nomowie, jak Artur Eddington, Edwin 
Hubble, Jan Oort czy Fred Hoyle.

Bohdan Paczyński otrzymał złoty 
medal ASP za: „rewolucyjne idee, któ
re znacznie rozwinęły astronomię XX 
wieku”. Poprzednio profesor Paczyński 
był nagradzany i wyróżniany za swe 
osiągnięcia naukowe przez Amerykań
skie Tow arzystw o A stronom iczne 
(2000), Amerykańskie Towarzystwo 
Fizyczne (1992), Niemieckie Towarzy
stwo Astronomiczne (Astronomische 
Gesellschaft —  1981), Amerykańską 
Akademię Nauk (1997). Brytyjskie 
Królewskie Towarzystwo A strono
miczne (Royal Astronomical Society) 
nagrodziło Go dwukrotnie: Medalem 
Eddingtona w 1987 r. i Złotym Meda
lem w 1999 r. Polskie Towarzystwo Fi
zyczne przyznało Mu swoje najwyższe 
wyróżnienie—-Medal Smoluchowskie- 
go w 2000 r. W uznaniu Jego osiągnięć 
naukowych Polska Akademia Nauk 
w roku 1976 powołała Go do swego gro
na. Był wtedy najmłodszym członkiem 
korespondentem PAN. (aw)
Sylwetka Bohdana Paczyńskiego była 
przedstawiona w „Postępach Astrono
mii” z roku 1992, vol. 40, nr 1 s. 42.
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Laureaci XLV Olimpiady Astronomicznej. Od lewej: Tomasz Tyranowski, Piotr Guzik, Aleksander Sądowski, 
Krzysztof Nalewajko

Pamiątkowe zdjęcie uczes osci zakonczenia XLV Olimpiady Astronomicznej w holu Planetarium
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XVIII Ogólnopolskie Młodzieżowe 
Seminarium Astronomiczne, Grudziądz 2002

Pod ścianą z Kopernikiem siedzą członkowie jury. Od lewej dr Jadwiga Wojciech Bojanowski z Rybnika przedstawia swój 
Biała, dr Maria Pańków, dr Henryk Brancewicz, prof. Andrzej Woszczyk, referat na temat „Podróż przez Wszechświat w po- 
prof. Konrad Rudnicki i dr Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska. szukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jaki on jest”

W W U « z m .y

Uczestnicy Seminarium słuchają przemawiającego przewód- Pi 
niczącego jury dr Kazimierza Schillinga . sł

OGÓLNOPOLSKIE
MŁODZIEŻOWE

SEMINARIUM
kSTRONOMICZNE

koły; w której odbywało się OMSAUczestnicy Seminarium, jego organizatorzy i jurorzy na wspólnym zdjęciu na
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OMSA 2002

Skrót OMSA (Ogólnopolskie Mło
dzieżowe Seminarium Astrono
miczne) znają doskonale liczni 

polscy miłośnicy astronomii. Wszak 
każdego roku spora grupa tychże przy
jeżdża do Grudziądza z różnych odleg
łych zakątków Polski. Są to finaliści 
wytypowani podczas wojewódzkich se
minariów, wieńczących wstępny etap 
konkursu na referat z zakresu astrono
mii i astronautyki. Uczestnikom finało
wego seminarium towarzyszy zazwy
czaj grupa koleżanek i kolegów, którzy 
wprawdzie nie zdołali przedostać się 
przez gęste sito eliminacji wojewódz
kich, zyskali jednak pewne uznanie 
miejscowych jurorów i otrzymali nagro
dy w postaci możliwości uczestniczenia 
w rozgrywkach finałowych na prawach 
obserwatorów.

OMSA ma już tak długą historię, że 
niebawem wśród konkursowiczów po
jawią się zapewne dzieci pierwszych by
walców Planetarium Grudziądzkiego, 
uczestników początkowych seminariów. 
Brzmi to, być może, jak żart — ale to 
rzetelna prawda. Jako dowód może po
służyć fakt, iż laureat OMSA 2002 Piotr 
Wirkus z Lęborka odebrał z rąk kilku 
starszych kolegów, finalistów dawniej
szych seminariów, spontanicznie ufun
dowaną nagrodę. Każdego roku uroczy
stość zakończenia seminarium gromadzi 
zazwyczaj również tych byłych laure
atów i finalistów, którym aktualne obo
wiązki służbowe pozwalają przyjechać 
do Grudziądza, by pogratulować młod
szym kolegom, spotkać rówieśników 
i podzielić się wspomnieniami.

Skoncentrujmy jednak uwagę na te
gorocznej imprezie. W roku szkolnym 
2001 — 2002 konkurs na referat z za
kresu astronomii i astronautyki rozpisa
no jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. 
Do konkursu, przeprowadzanego zgod
nie ze zweryfikowanym przez czas re
gulaminem, zgłosiła się młodzież z nie
mal całej Polski, tzn. z województw: 
dolnośląskiego, kuj awsko-pomorskiego, 
lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, 
małopolskiego, mazowieckiego, opol
skiego, pomorskiego, śląskiego, war
mińsko-mazurskiego, wielkopolskiego 
i zachodniopomorskiego. Nadesłano

około 900 referatów, z których 169 za
kwalifikowano do wygłoszenia na wo
jewódzkich seminariach. Wojewódzkie 
Komisje Konkursowe oceniły wszyst
kie referaty, spośród których wyłonio
no 31, dopuszczając je do przedstawie
nia na centralnym seminarium. Grono 
finalistów było liczniejsze, gdyż niektóre 
referaty to rezultat pracy dwóch auto
rów. Do Grudziądza delegowano rów
nież 23 kibiców. W seminarium uczest
niczyli także opiekunowie młodzieży— 
niemal w każdym przypadku nauczycie
le, którzy otaczali opieką uczniów opra
cowujących referaty. Finałowe semina
rium odbyło się — zgodnie z tradycją
— w Planetarium, w Grudziądzu, 
w dniach od 21 do 23 marca bieżące
go roku. Trzy sesje referatowe zatytu
łowano następująco: „Obserwacje nie
ba i tematy różne”, „Układ Słoneczny 
i pozasłoneczne układy planetarne” 
i „Gwiazdy i Wszechświat”.

Sesje odbywały się w sali odczyto
wej Planetarium i Obserwatorium Astro
nomicznego im. Mikołaja Kopernika, 
które ma siedzibę w Zespole Szkół Tech
nicznych w Grudziądzu. Sala jest dosko
nale wyposażona w stosowne środki 
i pomoce audiowizualne. Tematyka re
feratów była bogata i niesłychanie zróż
nicowana: wyniki długich własnych se
rii obserwacyjnych, tematy dotyczące 
przyrządów i referaty kompilacyjne. 
Kilka opracowań poświęcono proble
mowi poszukiwania pozasłonecznych 
układów planetarnych. Przedstawiono 
również programy komputerowe, no 
i tematy, które od lat mają swych kon
sekwentnych entuzjastów, a mianowicie 
pewne problemy kosmologiczne, zagad
nienia różnych stadiów ewolucji gwiazd.

Referaty oceniało Jury w składzie: 
przewodniczący: dr Kazimierz Schilling
— OPiOA w Olsztynie; dr Jadwiga 
Biała — dyrektor OPiOA w Olsztynie; 
dr Henryk Brancewicz— Prezes PTMA 
w Krakowie; dr Maria Pańków — UŚ1 
w Katowicach, Polskie Towarzystwo 
Astronautyczne; prof, dr hab. Konrad 
Rudnicki — UJ w Krakowie; dr Mag
dalena Sroczyńska-Kożuchowska — 
CAMK w Warszawie; prof, dr hab. An
drzej Woszczyk — UMK w Toruniu, 
Prezes Polskiego Towarzystwa Astrono
micznego, Redaktor Naczelny dwumie
sięcznika „Urania-Postępy Astronomii”.

Przy ocenie każdego referatu Jury 
brało pod uwagę merytoryczną wartość 
i poprawność referatu, jego dydaktyczną 
wartość i sposób prezentacji przez au
tora oraz reakcję i poziom wypowiedzi 
autora na pytania i uwagi zgłoszone 
w toku dyskusji. W celu uzyskania peł
nego obrazu, umożliwiającego najspra
wiedliwszą ocenę, każdy Juror zapozna
wał się również informacyjnie z pracami 
pisemnymi nadesłanymi na konkurs 
przez poszczególnych referentów.

Jurorzy oceniali każdy referat zupeł
nie niezależnie, przydzielając ocenę 
w skali od 1 do 10 punktów. Ostateczną 
ocenę, a więc miejsce zajęte przez dany 
referat, określiła suma punktów przyzna
nych przez wszystkich Jurorów.

Usankcjonowany wieloletnią tra
dycją zwyczaj każe podać w kolejno
ści nazwiska autorów dziesięciu najwy
żej ocenionych referatów. Pozostali 
uczestnicy finału otrzymują dyplomy za 
udział i symboliczne nagrody. Listę na
zwisk tych autorów Jury ogłasza w ko
lejności alfabetycznej. W bieżącym roku 
poziom referatów był wyjątkowo wy
równany, więc różnice w liczbie uzy
skanych punków były minimalne. Lau
reat otrzymał 68 punktów, a dziesiąty 
autor, zamykający listę numerowanych 
miejsc zgromadził aż 52 punkty. Re
zultaty prezentujemy w tabelce na na
stępnej stronie.

O wysokim poziomie XVIII Ogólno
polskiego Seminarium świadczy fakt, iż 
najniżej punktowany zawodnik zdołał 
jednak zgromadzić 19 punktów.

Uroczystość zakończenia OMSA, 
podczas której ogłoszono wyniki, za
szczycili obecnością również przedsta
wiciele miejscowych władz, podkreśla
jąc w okolicznościowych przemówie
niach walory i znaczenie Seminarium. 
Wszyscy uczestnicy finałowych elimi
nacji otrzymali nagrody sfinansowane 
przez Fundację „Astronomia Polska”, 
Towarzystwa Naukowe patronujące Se
minarium, Kuratorów Oświaty i innych 
sponsorów. Zdobywca pierwszej nagro
dy otrzymał teleskop. Miejmy nadzieję, 
że ten autor ciekawej pracy obserwacyj
nej nie straci entuzjazmu i będzie nadal 
rozwijał swe zainteresowania astrono
miczne, zwłaszcza obserwacje. Inni 
uczestnicy otrzymali lornetki, meteory
ty, kalkulatory, cenne książki, czasopis-
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1 miejsce (pomorskie) Piotr WIRKUS „Obserwacja i wyjaśnienie analemy Słońca”
II miejsce (lubuskie) Adrian PEREK „Planety obcych słońc”
II miejsce Jakub PIETRZAK „Radiowa detekcja promieniowania Czerenkowa w atmosferze”
II miejsce (kuj.-pom.) Aleksander SĄDOWSKI „Radiowe supernowe"
III miejsce (łódzkie) Łukasz WIETESKA „Amatorski teleskop promieniowania kosmicznego”
IV miejsce 

(zachodniopom.)
Marcin DĄBROWSKI „Słoneczne wakacje. Wyznaczanie okresu obrotu Słońca 

na podstawie pomiaru położenia plam słonecznych”
V miejsce (śląskie) Wojciech BOJANOWSKI „Podróż przez Wszechświat w poszukiwaniu odpowiedzi 

na pytanie, jaki on jest"
VI miejsce (kuj.-pom.) Ewelina BLACHARCZYK 

Ewa PIETRZAK
„Meteorytowa teoria powstania kraterów księżycowych”

VI miejsce (warm.-maz.) Maciej MARKOWSKI „Orionidy w latach 1999, 2000, 2001”
VII miejsce (łódzkie) Arkadiusz ROGOZIŃSKI „Ekstremofile i życie poza Ziemią”

ma, kalendarze astronomiczne, atlasy 
nieba i inne pozycje wydawnicze. Na
grody, choć cenne, są skromne w po
równaniu z tym, co można zdobyć 
w różnych konkursach, teleturniejach 
i innych podobnych imprezach. Naj
wartościowszą nagrodąjest wiedza zdo
byta w trakcie przygotowywania refe
ratu. Uczestnicy OMSA bardzo cenią 
możliwość uczestnictwa w imprezie 
i chętnie wracają tu po kilku latach. 
Udział w Seminarium wspominająjako 
wspaniałą przygodę intelektualną. Do 
konkursu zgłaszają się przecież szcze
gólnie wartościowi młodzi ludzie, któ
rzy ugruntowują tu swe naukowe zain
teresowania, zawierają znajomości z ró
w ieśnikam i o podobnych walorach 
umysłowych. Dlatego, podsumowując 
Seminarium, należy dostrzegać nie tyl
ko jego przebieg, lecz także jego pokło
sie. Trzeba również z wielkim naciskiem 
podkreślić ważną rolę nauczycieli, któ
rzy otaczają znaczącą opieką meryto
ryczną autorów prac, organizują woje
wódzkie konkursy, a niektórzy opiekują 
się uczestnikami finałowych rozgry
wek. Jury każdorazowo wyraża głębo
kie uznanie wszystkim nauczycielom, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczy
nili się do pomyślnego przebiegu impre
zy. Wśród ogromnej rzeszy dotychcza
sowych anonimowych współorganiza
torów OMSA szczególnie wyróżniają się 
ci, którzy od szeregu lat każdorazowo 
doprowadzają swych podopiecznych do 
udziału w końcowych eliminacjach. 
Uznając ich kompetencję, zapał i kon
sekwentny trud, Jury przyznało pamiąt
kowe dyplomy. Podczas uroczystości 
zakończenia Sem inarium  dyplom y 
otrzymali: Agnieszka Włodarczyk z Ło

dzi, Ireneusz Mańkowski z Lęborka, 
Stanisław Iglikowski z Łodzi, Mirosław 
Augustyniak z Żagania.

Okolicznościowe dyplomy za wielo
letnią organizację Wojewódzkich Mło
dzieżowych Seminariów otrzymali: 
Mieczysław Borkowski, dyrektor Plane
tarium w Łodzi i Mieczysław Jagła, dy
rektor Młodzieżowego Obserwatorium 
w Niepołomicach.

Aby sprawozdanie było kompletne, 
należy również wyrazić głębokie uzna
nie organizatorom.

W Olsztynie (od listopada, bo już 
wtedy rozpoczyna się rozpisywanie wo
jewódzkich konkursów) organizuje tę 
akcję dr Kazimierz Schilling, który rów
nież każdorazowo przewodniczy Jury, 
a robi to z właściwą sobie dokładnością 
precyzją, swadą i ... humorem.

W Grudziądzu, w Planetarium wszel
kie sprawy organizacyjne, niezwykle 
sprawnie, energicznie i uprzejmie, ze 
spokojem i rozwagą prowadzą mgr 
Małgorzata Śróbka-Kubiak i mgr Miro
sław Kubiak, pracujący w otoczeniu 
dość licznej grupy młodzieży, stałych 
bywalców Planetarium.

Na koniec godzi się przypomnieć, że 
historia OMSA rozpoczęła się w Gru
dziądzkim Planetarium jeszcze na po
czątku lat siedemdziesiątych. Ówczesne 
m iejskie sem inaria astronom iczne 
i astronautyczne z czasem, za sprawą 
Olsztyńskiego Planetarium (czyli obec
nych współorganizatorów), rozszerzyły 
zasięg na dwa województwa (toruńskie 
i olsztyńskie), następnie na obszar Pol
ski północnej, by w końcu przekształ
cić się w imprezę ogólnopolską koor
dynowaną przez Komisję Współpracy 
Planetariów Polskich Zarządu Główne

go Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii.

Zadziwiające jest to, że młodzieżo
we seminaria odbywały się przez cały 
czas swej historii bez jakiejkolwiek 
przerwy. Nawet tak ważne fakty histo
ryczne, jak  transformacja ustrojowa, 
dwukrotne zmiany podziału admini
stracyjnego kraju i różne etapy refor
my systemu edukacji nie spowodowa
ły choćby rocznej przerwy.

Ogromną zaletą seminarium jest fakt, 
iż nie nakłada się żadnych ograniczeń 
regulaminowych ani na wybór tematu 
pracy, ani na jej formę. Daje to szansę 
udziału w OMSA wszystkim, którzy in- 
teresująsię astronomią. Finaliści dotych
czasowych seminariów przywozili więc 
do Grudziądza własnoręcznie wykona
ne teleskopy, różne przyrządy i modele, 
referowali wyniki własnych obserwacji 
Słońca, gwiazd zmiennych, meteorów, 
a także innych ciał niebieskich i cieka
wych aktualnych zjawisk astronomicz
nych (jak zaćmienia lub pojawienie się 
względnie jasnej komety). Jurorzy oce
niali referaty kompilacyjne poświęcone 
opisowi wybranych metod badawczych 
i zupełnie inne, przedstawiające na przy
kład stan współczesnej wiedzy wybra
nych działów astronomii. W ostatnich 
latach coraz częściej finaliści prezen
tują oryginalne programy komputero
we. Wartość merytoryczna prac jest 
rozmaita, jednak nawet te najskrom
niejsze wzbogacają intelektualnie au
torów. Ogólnopolskie Młodzieżowe 
Seminarium Astronomiczne zdobyło 
sobie wśród miłośników astronomii 
ugruntowaną pozycję i oby trwało jak 
najdłużej!

Maria Pańków
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w kraju

Święto Nauki i Sztuki w Grodzie Kopernika

W dniach 25-28 kwietnia br. 
w Toruniu odbył się II Fe
stiwal Nauki i Sztuki. Już 

pierwszy festiwal okazał się ogromnym 
sukcesem, pomimo że odbywał się zimą, 
w lutym roku 2001 (patrz „Urania PA” 
3/01, s. 126). Ponieważ mróz i wiatr nie 
sprzyjają uczestnictwu w plenerowych 
imprezach, postanowiono zorganizować 
kolejną edycję festiwalu w czasie, w któ
rym można się było spodziewać pogody 
bardziej łaskawej i dla organizatorów, 
i dla odbiorców.

W imprezie wzięły udział wszystkie 
wydziały Uniwersytetu Mikołaja Koper
nika, jej organizatorami były ponadto 
Urząd Miasta Torunia oraz Towarzystwo 
Naukowe w Toruniu. Na program festi
walu złożyło się około 130 imprez w for
mie spotkań, dyskusji, prezentacji, wy
kładów, wycieczek, warsztatów, wystaw, 
konkursów itp. Zostały one starannie 
wybrane z przeszło 300 ofert otrzyma
nych z poszczególnych jednostek uniwer
syteckich i miejskich. Był to z pewnością 
festiwal bogatszy i ciekawszy niż po
przedni. Zaproponowano transmisje in
ternetowe niektórych imprez (ich zapis 
można obejrzeć pod adresem www.festi- 
wal.torun.pl), nowością były też tzw. lek
cje festiwalowe, adresowane do szkół. 
Program festiwalowy uwzględniał waż
ne bieżące problemy — zorganizowano 
np. sesję panelową poświęconą szansom 
i zagrożeniom związanym z wejściem 
Polski do Unii Europejskiej.

Festiwal zainaugurowało oficjalnie 
spotkanie z pierwszym polskim kosmo
nautą, gen. Mirosławem Hermaszew
skim, pod hasłem „40 lat obecności czło
wieka w kosmosie”. Astronomia wniosła 
znaczący wkład do festiwalu w formie 
licznych wykładów, prezentacji, poka
zów nieba, wycieczek do obserwatorium 
w Piwnicach i seansów planetaryjnych. 
M ultimedialne wykłady wygłosili 
(w porządku chronologicznym):
—  dr Andrzej Niedzielski „Pozaziem
skie obserwatoria astronomiczne”,
— mgr Agnieszka Woźna, mgr Jarosław 
Dyks „Fascynujący świat pulsarów”,
— prof, dr hab. Andrzej Woszczyk 
„Astronomia u progu XXI wieku”,
— dr Roman Schreiber „Zorze polarne

albo co robi Słońce w nocy...”,
— prof, dr hab. Stanisław Gorgolewski 
„Odwrotna strona Księżyca najlepszym 
miejscem dla obserwatorium radioastro
nomicznego”,
— prof, dr hab. Jacek Krełowski „Naj
starsza zagadka w historii badań wid
mowych”,
— doc. dr hab. Ryszard Szczerba „HSO
— obserwatorium kosmiczne poszuku
jące wody we Wszechświecie”.

Jedną z głównych imprez festiwalu 
była dyskusja panelowa „Planety wokół 
gwiazd— polskie odkrycia” prowadzo
na przez prof. A. Woszczyka z udzia
łem dra Igora Soszyńskiego i dra Karo
la Żebronia (obaj z Obserwatorium

Astronomicznego w Warszawie) oraz 
dra Krzysztofa Goździewskiego z Cen
trum Astronomii UMK. Po raz kolejny 
w organizację imprez festiwalowych 
bardzo aktywnie włączyli się astrono
mowie z toruńskiego Planetarium im. 
W. Dziewulskiego. Jerzy Rafalski de
monstrował „Sznur pereł niebieskich” 
(pokaz planet przez teleskop) i „Gwiaz
dami malowane, czyli planetarium od 
kuchni”. Projekcjom towarzyszyła wy
stawa starodruków, rycin i przyrządów 
astronomicznych „Zanim wymyślono 
lunetę” autorstwa A. Kuczborskiej z Mu
zeum Okręgowego w Toruniu. Każde
go dnia odbywały się wycieczki do Piw

nic, gdzie astronomowie z CA UMK de
monstrowali radiowe i optyczne instru
menty obserwacyjne i pokazywali przez 
teleskopy różne ciała niebieskie. Warto 
dodać, że kilkaset bezpłatnych wejśció
wek na wyjazdy do Piwnic rozeszło się 
z festiwalowego biura w ciągu godzi
ny (sic!). Zainteresowanie publiczności 
wszystkimi imprezami, w szczególności 
astronomicznymi, było ogromne.

Toruński Festiwal Nauki i Sztuki to 
wydarzenie ważne i potrzebne, w którym 
warto uczestniczyć. Festiwale nauki od
bywają się już w kilku innych miastach 
w naszym kraju, w odróżnieniu od nich 
toruński festiwal jest też festiwalem sztu
ki. Prężne środowisko artystyczne otwie
ra się na popularyzację swej działalno
ści, prezentując twórców, proponując 
wystawy, warsztaty artystyczne i dysku
sje dotyczące zagadnień sztuki.

Zacytujmy na koniec słowa sprawu
jących nad festiwalem honorowy patro
nat: prof, dra hab. Jana Kopcewicza (JM 
Rektora UMK), Wojciecha Grochow
skiego (Prezydenta Miasta Torunia) 
i prof, dra h.c. Mariana Biskupa (Preze
sa Towarzystwa Naukowego w Toru
niu): Jest Toruński Festiwal Nauki i Sztu
ki nie tylko rozrywką, przeglądem  
ciekawostek ze świata nauki. Jest przede 
wszystkim próbą zbliżenia uniwersytetu 
i lokalnej społeczności, okazją do wza
jemnego poznania swoich sukcesów 
i problemów. Okazją do wspólnej dys
kusji i oglądania zagadnień akademic
kich oczami zwykłych ludzi. Miejscem, 
w którym w sposób ciekawy, często wi
dowiskowy, uwidaczniają się związki 
nauki z życiem codziennym. Spotkania 
z uczestnikami Festiwalu, ich pytania — 
te fachowe i te czasem nieporadne — 
wszystkie są dla naukowców inspiracją 
do szukania nowych dróg, nowych me
tod dydaktycznych i nowych celów ba
dawczych.

Tę pożyteczną imprezę sponsorowali 
m.in.: Komitet Badań Naukowych, BIG 
Bank Gdański S.A. oraz Urząd Marszał
kowski Województwa Kujawsko-Pomor
skiego w Toruniu. Patronat medialny ob
jęły: TVP3 Bydgoszcz, Nowości oraz 
Polskie Radio, współpracował też Rejo
nowy Urząd Poczty w Toruniu, (kr)
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elementarz Uranii

Gwiazdy typu widmowego K
W letnie wieczory, po zacho

dzie Słońca wysoko nad 
po łudn iow o-zachodn im  

horyzontem możemy podziwiać naj
jaśniejszą z gwiazd północnej półkuli 
nieba. To Arktur —  pomarańczowy 
olbrzym typu widmowego K I, pier
wowzór gwiazd, którym poświęcamy 
dzisiejszą opowieść.

Wśród dość jasnych gwiazd znaj
dziem y jeszcze kilka pom arańczo
wych olbrzymów: należą do nich m.in. 
niżej położony z Bliźniąt —  Polluks 
(KO), jasne gwiazdy Wielkiego i Ma
łego Wozu —  Dubhe (a  UMa, KO) 
i Kochab (/?UMi, K4) oraz Oko Byka, 
tj. Aldebaran —  to już podtyp K5, bli
ski gwiazdom typu M. Aldebaran, od
legły o 20 parseków, leży na tle dwu
krotnie dalszej gromady Hiady. Tak się 
złożyło, że najjaśniejsze gwiazdy gło
wy Byka y, & i £ Tau), nadające 
gromadzie charakterystyczny kształt li
tery V, są olbrzymami typu widmowe
go KO.

Choć wśród olbrzymów znajdziemy 
najbardziej efektowne wśród gwiazd 
typu widmowego K, nie powinniśmy 
zapomnieć o karłach ciągu głównego. 
W odróżnieniu od karłów typu M, nie
które z nich można już dostrzec gołym 
okiem. Najsłynniejszy to chyba 61 Cy- 
gni - pierwsza gwiazda, której odle
głość zmierzono bezpośrednio metodą 
paralaksy trygonometrycznej. Jej prze
sunięcie o 2/3 sekundy łuku w ciągu 
pół roku zmierzył jako pierwszy Fried
rich Bessel w roku 1838. Wybrał wła
śnie tę gwiazdę do badań, gdyż miała 
ona w owym czasie największy znany 
ruch własny —  słusznie więc podejrze
wano, że znajduje się stosunkowo blis
ko Słońca. Ten układ podwójny gwiazd 
(K5-K7) świeci blaskiem 4,8 mag., 
około 8° na południowy wschód od 
Deneba. Najjaśniejszą z gwiazd — 
karłów typu widmowego K na całym 
niebie jest słabszy składnik układu 
orCentauri o blasku 1,3 mag.

Pomiędzy gwiazdami ciągu głów
nego a olbrzyma
mi nadal istnieje 
spora luka, choć 
w s to su n k u  do 
typu widmowego 
M zmniejszyła się 
ona bardzo wyraź
nie (rys. 1). O l
brzymy typu K są 
słabsze i mniejsze 
od swych odpo
wiedników  typu 
M , d la  gw iazd  
ciągu głów nego 
charakterystycz
na jest odwrotna 
tendencja. Arktur, 
25 razy większy 
od S łońca, je s t
o połowę m niej
szy od P  And, zaś 
61 Cygni A, o pro
mieniu stanowią
cym 70% słonecz
nego, trzykrotnie 
przewyższa roz
miarami Gwiazdę 
Barnarda. Wśród 
gwiazd typu wid

mowego K po raz pierwszy pojawia się 
klasa jasności IV (podolbrzymy) oraz 
białe karły, ale spotykamy też ogrom
ne nadolbrzymy. Niektóre wchodzą 
w skład układów podwójnych, a część 
daje nawet sposobność obserwowania 
zaćmień. Dla przykładu 'Q Aurigae świeci 
zwykle blaskiem 3,8 mag. Jednak co 972 
dni składnik typu B8V chowa się za ol
brzymem K4II, przez co jasność gwiaz
dy spada o 0,2 mag. Zaćmienie trwa — 
bagatela —  38 dni. Już około 2 tygo
dnie wcześniej oraz 2 tygodnie po każ
dym zaćmieniu występują w widmie li
nie świadczące o przechodzeniu światła 
gwiazdy ciągu głównego przez rozległą 
atmosferę olbrzyma. Cóż za niezwykłe 
laboratorium  do badania dynamiki 
otoczki odległej gwiazdy!

Czas poświęcić nieco miejsca samym 
widmom. Warto zwrócić uwagę, że za
kres temperatur efektywnych, w których 
mieszczą się późne typy widmowe (od 
F do K), jest stosunkowo wąski —  od 
ok. 7000 do 4000 K. Ogromne bogac
two linii występujących w tych tempe
raturach pozwala na znalezienie kryte
riów  um ożliw ia jących  dokonanie 
podziału na wiele podtypów. Jednym 
z użytecznych kryteriów podtypu wid
mowego i klasy jasności dla gwiazd K 
jest wygląd pasma G pochodzącego od 
molekuły CH (ok. 430 nm). Inne kryte
ria obejmują linię neutralnego wapnia 
Ca I (422,6 nm), linie żelaza, zjonizo- 
wanego strontu Sr II (407,7 i 421,5 nm) 
oraz pasma CN (421,6 i 388,3 nm). 
Ważną cechę widmową stanowią prze
jaw y istnienia chromosfery, przede 
wszystkim emisje w liniach rezonanso
wych pierwiastków neutralnych lub jo 
nów w niskim stopniu jonizacji (rys. 2); 
chodzi głównie o nadfiolet, w dziedzi
nie optycznej przejawem aktywności 
chromosferycznej jest emisja w liniach 
zjonizowanego wapnia H i K (396,8
i 393,4 nm). Obserwuje się przy tym za
skakujący i nie do końca wyjaśniony 
związek między szerokością składnika 
emisyjnego i jasnością absolutną czyli 
tzw. efekt Wilsona-Bappu. To bardzo 
użyteczny w praktyce wskaźnik jasno
ści absolutnych (a tym samym odległo
ści) gwiazd późnych typów.
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elementarz Uranii

Powróćmy jeszcze do obserwowa
nych jasności. Podobnie jak nadolbrzy- 
my typu M, gwiazdy największe wy
kazują pewne cechy niestabilności. 
Jednym z jej przejawów są zmiany blas
ku, np. skrajny nadołbrzym RW Cep 
wykazuje nieregularne zmiany o ampli
tudzie sięgającej 2 mag. Inna klasa 
zmiennych to gwiazdy typu T Tauri
0 silnych liniach emisyjnych wodoru, 
żelaza i wapnia. Wykazują one niere
gularne zmiany jasności w skalach cza
sowych od minut do dziesiątków lat. 
Zmiany jasności o najkrótszej skali
1 amplitudach mniejszych od 0,1 mag. 
są najprawdopodobniej przejawem roz
błysków podobnych do tych, które ob
serwujemy na Słońcu. Półregulame wa
hania jasności z amplitudami od ok. 0,1 
do 3 mag. są zapewne wynikiem poja
wiania się i znikania w następstwie ob
rotu gwiazdy, plam i obszarów aktyw
nych. Zachodzące w najdłuższych 
skalach czasowych, całkowicie niere
gularne zmiany o amplitudzie większej 
od ok. 3 mag. są przejawem niestacjo- 
namości procesów obejmujących całą 
gwiazdę. Gwiazdy typu T Tauri wystę
pują niemal wyłącznie w asocjacjach 
związanych z obłokami molekularny

mi lub mgławicami optycznymi. Według 
obecnych poglądów są obiektami przed- 
gwiazdowymi, które nie osiągnęłyjesz- 
cze ciągu głównego i przechodzą przez 
fazę tworzenia stabilnej konfiguracji 
gwiazdowej.

Wreszcie gwiazdy typu BY Draco- 
nis, wykazujące periodyczne zmiany 
jasności o am plitu
dzie wahającej się od 
0,5 mag. do zera, przy 
czym zmianie ulega 
również kształt krzy
wej blasku (rys. 3); 
tu zm ienność przy
pisujem y obecności 
na powierzchni tych 
gw iazd rozleg łych , 
ciemnych plam obej
m ujących ok. 20%  
pow ierzchni tarczy
i mających tempera
tury niższe o 500—
— 1500 K od otacza
jące j fotosfery . Co 
ciekaw e, natężen ie  
ich linii emisyjnych 
(p rzede w szystk im  
wodoru serii Balme- 
ra oraz H i K zjonizo-

wanego wapnia) ulega zmianom dłu
gookresowym. Nasuwa się, całkiem 
słusznie, skojarzenie z cyklem aktyw
ności słonecznej. Jednak o gwiazdach 
podobnych do Słońca opowiemy już 
następnym razem.

(kr)
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poradnik obserwatora

WYBIERAMY FILM FOTOGRAFICZNY

Wielokrotnie na łamach PORADNIKA OBSERWA
TORA powtarzałem, że najważniejszym elemen
tem w fotografii (nie tylko astronomicznej) jest 

optyka. Jednak na to, jak wiemy otrzymamy obraz fotografo
wanego obiektu ma wpływ również film fotograficzny. Nale
ży pamiętać, że to od parametrów zastosowanego filmu zale
ży, jak wiernie zarejestrujemy obraz utworzony przez 
obiektyw lub teleskop. Warto o tym pomyśleć, gdyż często 
zdarza się, iż stosując niewłaściwy film, otrzymujemy na od
bitce obraz znacznie gorszy od tego, jaki oferuje nam zasto
sowana optyka. Na rynku fotograficznym jest obecnych wie
lu producentów oferujących materiały negatywowe oraz 
pozytywowe (tzw. slajdy) o rozmaitych parametrach. Wiele 
produkowanych filmów dostępnych jest w kilku formatach. 
Najpopularniejszy jest format małoobrazkowy (rozmiar klat
ki: 24x36 mm). Znacznie mniej popularny, ale dość powszech
nie stosowany zwłaszcza wśród zawodowych fotografów, jest 
średni format (rozmiary klatki: 6x6,6x9 lub 6x 12 cm). W for
macie tym produkowanych jest wiele filmów mających swo
je odpowiedniki wśród klisz małoobrazkowych.

Zdecydowana większość obecnie wykonywanych zdjęć 
astronomicznych jest kolorowa, co wynika nie tylko z boga
tej kolorystyki obiektów astronomicznych, ale także z faktu, 
że barwa w fotografii astronomicznej niesie istotne informa
cje o naturze obiektów lub obserwowanych zjawisk. Istot
nym czynnikiem podnoszącym użyteczność kolorowej foto
grafii jest dostępność laboratoriów zajmujących się obróbką 
tych materiałów. Wiele firm fotograficznych prowadzi takie 
usługi również w formie wysyłkowej. Poniżej ograniczymy 
się tylko do omówienia zastosowania w astrofotografii fil
mów kolorowych.

Współczesne filmy fotograficzne charakteryzują się skom
plikowaną wielowarstwową budową, jednak zasadnicze ele
menty są dwa: folia podłożowa oraz warstwa światłoczuła. 
Grubość filmów fotograficznych wynosi około 0,15 mm, 
z czego grubość warstwy światłoczułej, zawierającej zawie
sinę halogenków srebra w żelatynie, nie przekracza 15 mm. 
Warto dodać, że rozmiary pojedynczych ziaren wynoszą około 
1 mm! O ile schemat budowy wszystkich filmów fotogra
ficznych jest podobny, to zastosowanie konkretnych proce
sów technologicznych powoduje, że parametry klisz różnych 
producentów mogą się znacząco różnić. Jakie podstawowe 
parametry charakteryzują filmy fotograficzne?

— Światłoczułość (czułość) określa czułość filmu na 
światło. Filmy o małej czułości pod wpływem określonego 
strumienia światła ulegają mniejszemu zaczernieniu aniżeli 
filmy o większej czułości. Obecnie najbardziej rozpowszech
nionymi wskaźnikami czułości filmów fotograficznych są 
DIN (ozn. norm niemieckich), ASA (ozn. norm amerykań
skich) oraz ISO (ozn. norm międzynarodowych). Wskaźniki 
ASA i ISO są wskaźnikami arytmetycznymi, równoważny
mi sobie, podczas gdy wskaźnik DIN jest wskaźnikiem loga
rytmicznym. Oba rodzaje wskaźników można wzajemnie 
przeliczać wg formuły: DIN = 1 + 10 log (ASA lub ISO).

— Rozdzielczość określa zdolność filmu do rejestrowa
nia detali obrazu. Rozdzielczość filmu podawana jest jako 
liczba linii (jednakowe grubości oraz odstępy) mieszczących 
się na odcinku o długości 1 mm. Im wyższa jest wartość, tym 
drobniejsze detale jest w stanie zarejestrować film. Należy 
jednak podkreślić, że podawana przez producentów wartość 
odnosi się do prawidłowo naświetlonego materiału. Jeśli film 
prześwietlimy lub niedoświetlimy, to rozdzielczość zareje
strowanego obrazu będzie mniejsza.

— Ziarnistość opisuje widoczność (na naświetlonym fil
mie) zgrupowań pojedynczych ziaren. Pojedyncze ziarna są 
na tyle małe, że widoczne są na odbitkach o dużym powięk
szeniu lub pod mikroskopem. Generalnie, filmy o mniejszej 
czułości wykazują mniejszą ziarnistość.

— Kontrast określa nam, jak film będzie odwzorowy
wał różnice w przejściach tonalnych pomiędzy obszarami 
obrazu różniącymi się jasnością (cieniami, półcieniami i świa
tłami). Ze względu na ten parametr filmy fotograficzne mo
żemy podzielić na mające wysoki, średni oraz niski kontrast.

— Nasycenie barw mówi nam, jak film reaguje na kolo
ry. Film powinien rejestrować kolory o intensywności zbli
żonej do nasycenia barw fotografowanego obiektu. Jednak 
wiele filmów rejestruje kolory o większym lub mniejszym 
nasyceniu niż w rzeczywistości.

— Tolerancja na błędy naświetlania podaje użyteczny 
zakres naświetleń, tzn. jak bardzo możemy prześwietlić lub 
niedoświetlić kliszę, aby uzyskać prawidłowo naświetlony 
obraz. Zakres ten może być podawany jako liczba stopni prze
słony obiektywu lub jako wartość ekspozycji „EV” (exposu
re value). Różnica wartości ekspozycji równa 1 EV odpowia
da zmianie przesłony obiektywu o jeden stopień (np.: z 2 na 
2,8, z 8 na 11) lub zmianie czasu ekspozycji o połowę (np.: 
z 2 s na 1 s, z 1/30 s na 1/60 s). Filmy pozytywowe mają 
znacznie mniejszą tolerancję na błędy naświetlania (± 0,5 EV) 
niż filmy negatywowe (± 4 EV).

Najważniejszym parametrem charakteryzującym filmy 
fotograficzne pod względem zastosowania w fotografii astro
nomicznej jest światłoczułość. Podstawowym kryterium, któ
rym będziemy kierować się przy doborze czułości filmu, jest 
jasność obiektu. Do fotografowania jasnych obiektów, takich 
jak Słońce, Księżyc czy planety, powinniśmy zastosować fil
my o czułości nie przekraczającej 100 ISO (w przypadku Słoń
ca należy pamiętać o dodatkowym filtrze). Filmy te charak
teryzują się wysoką rozdzielczością i małą ziarnistością, co 
jest szczególnie istotne np. w fotografowaniu planet, gdyż 
zależy nam na zarejestrowaniu jak najmniejszych detali. Do 
tej grupy obiektów można zaliczyć również jasne komety, 
których warkocze często obfitują w subtelne struktury. Z tej 
kategorii filmów godne polecenia są następujące filmy pozy
tywowe: Fujichrome Velvia 50, Kodachrome 64, Agfachro- 
me RSX II 100, Fujichrome Astia 100, Fujichrome Provia 
100, Ektachrome E100S/VS oraz filmy negatywowe: Konica 
Impresa 50, Agfa Optima I I 100, Fujicolor Superia 100, Fuji- 
color Superia Reala 100 i Kodak Portra 100. Kolejną grupę
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obiektów astronomicznych stanowią gwiazdy i gromady 
gwiazd. Ich jasności są mniejsze, a zatem będziemy potrze
bować filmów o wyższej czułości: 100— 200 ISO. Filmy ta
kie mają mniejszą rozdzielczość i ziarnistość, ale jeszcze 
wystarczającą do fotografowania gwiazd podwójnych i wie
lokrotnych oraz gromad kulistych gwiazd. Proponowane do 
tego typu zdjęć są prezentowane powyżej filmy o czułości 
100 ISO oraz dodatkowo wśród slajdów: Fujichrome Sensia 
200, Ektachrome E200 i Kodachrome 200, a wśród negaty
wów: Fujicolor Superia 200, Kodak 200 i Kodak Royal Gold 
200. Obiektami wymagającymi użycia filmów o czułościach 
z zakresu 400— 800 ISO są mgławice emisyjne, mgławice 
refleksyjne, jaśniejsze mgławice planetarne oraz komety. 
W przypadku fotografowania tych obiektów nie jest wyma
gana wysoka zdolność rozdzielcza, aczkolwiek obecnie pro
dukowane filmy o czułościach 400— 800 ISO prezentują po
ziom rozdzielczości i ziarnistości na poziomie filmów
o czułości 200 ISO, produkowanych 5— 10 lat temu.

Przy fotografowaniu mgławic istotne jest także nasycenie 
barw oraz kontrast kliszy. Filmy o wyższym nasyceniu i kon
traście będą dawały lepsze rezultaty. Wśród filmów należą
cych do tej grupy warto polecić slajdy: Fujichrome Provia 
400 F, Fujichrome Sensia 400, Ektachrome 400X, Kodak Elite 
Chrome 400 oraz negatywy: Fujicolor 400 NPH, Fujicolor

Press 400, Fujicolor Superia X-TRA 400, Kodak Max Versa
tility 400, Kodak Portra 400 VC/NC, Konica Centuria 400, 
Agfacolor Vista 800, Fujicolor Press 800, Fujicolor Superia 
X-TRA 800, Kodak Portra 800, Kodak Max Versatility 800 
i Konica Centuria 800. Filmy o czułościach powyżej 800 
ISO są przeznaczone głównie do fotografowania galaktyk 
i mgławic planetarnych. W filmach tych rozdzielczość jest 
stosunkowo mała, a ziarnistość duża, co jednak nie umniej
sza znaczenia zdjęć przy użyciu takich materiałów, gdyż już 
samo zarejestrowanie słabej galaktyki jest dużym sukcesem. 
Godne polecenia slajdy to: Fujichrome Provia 1600 i Kodak 
Ektachrome P 1600, a filmy negatywowe to: Kodak Royal 
Gold 1000, Fujicolor Superia 1600 oraz Fujicolor Press 1600.

Przedstawione powyżej zasady doboru filmów są tylko 
przykładami optymalnego wykorzystania dostępnych na ryn
ku filmów fotograficznych. Oczywiście można wykonywać 
zdjęcia galaktyk na filmach o czułości 50 ISO, ale będziemy 
wtedy potrzebować 16 razy dłuższego czasu ekspozycji niż 
w przypadku użycia filmu o czułości 800 ISO. Zatem jeśli 
czas ekspozycji dla filmu o czułości 800 ISO wynosi 10 mi
nut, to dla filmu o czułości 50 ISO powinien wynosić ponad 
dwie i pół godziny!

Wiesław Skórzyński

Polskie Towarzystwo Meteorytowe

Podczas IV Pikniku Meteorytowego, który miał miej
sce 18-21 kwietnia br. w Guciowie k. Zwierzyńca 
(woj. lubelskie) w gościnnej zagrodzie państwa Ja- 

chymków, powołano do życia Polskie Towarzystwo Me
teorytowe. Zrzesza ono ludzi różnych profesji, których 
łączy wspólna pasja: spadające z nieba kamienie. Wśród 
założycieli znaleźli się mineralodzy z prof. Andrzejem Ma- 
neckim na czele, liczna grupa astronomów (zdominowana 
przez ekipę dr Białej z Olsztyna) z niestrudzonym popula
ryzatorem meteoryty ki w naszym kraju Andrzejem Pilskim, 
polscy członkowie The Meteoritical Society, renomowani 
kolekcjonerzy i poszukiwacze meteorytów.

Celami stowarzyszenia sąm .in.: ułatwienie kontaktów, 
wzajemna pomoc i wymiana informacji, poszukiwanie 
meteorytów, ochrona meteorytów polskich, wspólne wy
jazdy na giełdy i wystawy, organizacja wystaw i populary
zacja wiedzy o meteorytach. Ponadto planowane jest or
gan izow anie  sym pozjów  i k on ferencji naukow ych, 
publikacje prac i materiałów związanych z tematyką me
teorytową. Prezesem PTM został profesor Uniwersytetu 
Śląskiego dr hab. Łukasz Karwowski.

W czasie pikniku zaprezentowane zostały referaty do
tyczące m. in. najnowszych wyników badań polskich me
teorytów: Baszkówki, Zakłodzia i Moraska, skutecznych 
metod określania zawartości niklu w żelazie w warunkach 
amatorskich, ataksytów oraz kwestii prawnych dotyczą
cych meteorytów antarktycznych. Była też okazja oglądać 
i kupić meteoryty.

Nie brakowało dodatkowych atrakcji: zwiedzanie miej
scowego skansenu, wycieczki po uroczych okolicach i do

pobliskiego muzeum, teleskopowe obserwacje nieba, dłu
gie Polaków rozmowy przy ognisku, meteorytowy to rt...

I ja  tam byłem, i „meteorytową” piłem ...
Jacek Drąikowski

PS Więcej informacji na temat PTM można znaleźć na stronach 
internetowych: www.ptm.z.pl

Na zdjęciu członkowie-założyciele Polskiego Towarzystwa Meteo
rytowego. W pierwszym rzędzie zarząd: (od prawej) prof, dr hab 
Łukasz Karwowski (prezes, w rękach trzyma meteoryt Zakłodzie), 
mgr Jarosław Bandurowski (sekretarz) i student astronomii Szy
mon Kozłowski (skarbnik). Fot. Anna Jachymek
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w kraju

PODSUMOWANIE XLV OLIMPIADY ASTRO
NOMICZNEJ —  ROK SZKOLNY 2001/2002

We wrześniu ubiegłego roku 
rozpoczęła się XLV Olim
piada Astronomiczna, której 

organizatorem od pierwszej edycji jest 
Planetarium Śląskie w Chorzowie. Z po
czątkiem roku szkolnego 2001/2002 do 
liceów ogólnokształcących zostały wy
słane w formie afisza zadania pierwszej 
serii pierwszego etapu. Wcześniej już, 
na internetowej stronie Planetarium Ślą
skiego, były dostępne tematy zadań oraz 
informacje regulaminowe. Tam również 
znalazły się wskazówki dotyczące zale
canej literatury. Również „Urania— Po
stępy Astronomii” zamieściła zadania 
pierwszej serii. Przeważający odsetek 
uczestników olimpiad astronomicznych 
to właśnie uczniowie liceów ogólno
kształcących. Olimpiada naturalnie jest 
kierowana do uczniów wszystkich szkół 
ponadgimnazjalnych. W skład Komite
tu Głównego Olimpiady Astronomicz
nej wchodzą: prof, dr hab. Jerzy Kre- 
iner —  Przew odniczący K om itetu 
Głównego (PTA, Akademia Pedago
giczna —  Kraków); dr Henryk Chrupa
ła —  Wiceprzewodniczący Komitetu 
Głównego (PTA, Planetarium Śląskie); 
mgr Jacek Szczepanik —  Sekretarz Na
ukowy (Planetarium Śląskie); prof, dr 
hab. Wojciech Dziembowski —  PTA, 
CAMK —  Warszawa; prof, dr hab. Ja
nusz Gil —  Zielonogórskie Centrum 
Astronomii; prof, dr hab. Józef Smak—  
PTA, CAMK —  Warszawa; dr Henryk 
Brancewicz —  PTMA, AGH —  Kra
ków; dr Cecylia Iwaniszewska —  PTA, 
UMK —  Toruń; dr Grzegorz Kondrat
—  Uniwersytet Wrocławski; mgr Ma
rek Szczepański —  Planetarium Śląskie; 
dr Krzysztof Ziołkowski —  PTA, CBK
—  Warszawa.

Do pierwszej, czyli zgłoszeniowej, 
serii przystąpiło 91 uczestników, co sta
nowi spadek o około 16% w porówna
niu z poprzednią edycją olimpiady. Przy
czyn można doszukać się wielu. Po 
pierwsze w szkołach średnich było 
(w porównaniu z poprzednim rokiem) 
mniej uczniów. W wyniku wprowadzo
nej reformy oświaty w liceach ogólno
kształcących były tylko 3 roczniki,

a w technikach 4. Nie bez znaczenia była 
niepewność uczniów co do matury —  
jeszcze długo po wyborach parlamen
tarnych i zmianie na stanowisku Mini
stra Edukacji Narodowej uczniowie klas 
maturalnych nie wiedzieli, czy będą zda
wali „nową” czy „starą” maturę. Taki 
stres oczywiście nie sprzyja podejmo
waniu decyzji, czy przystępować do 
olimpiady czy też nie. Również nauczy
ciele, którzy wiele zaangażowania wkła
dają w prowadzenie uczestnika olimpia
dy —  nie każdy nauczyciel fizyki czy 
geografii musi interesować się astrono
m ią— byli w roku szkolnym 2001/2002 
zajęci kompletowaniem dokumentów na 
kolejne stopnie awansu zawodowego.

Pierwsza seria składała się z czterech 
zadań teoretycznych i trzech obserwa
cyjnych. Z zadań teoretycznych uczest
nicy mieli wybrać trzy i ich rozwiąza
nia nadesłać do połowy października 
ubiegłego roku. Rozwiązanie jednego, 
wybranego zadania obserwacyjnego 
należało przesłać wraz z zadaniami dru
giej serii. Interesującym spostrzeżeniem 
jest fakt, że zadanie 4., tzw. „opisowe”, 
wybierane było najrzadziej. Do tej serii 
przystąpili uczniowie z wszystkich wo
jewództw, głównie liceów ogólnokształ
cących (92%), ponadto 6% uczniów 
szkół technicznych oraz 2 uczniów gim
nazjum. Ponad połowa to uczniowie pro
filu matematyczno-fizycznego lub ma- 
tematyczno-informatycznego, zaś około 
1/3 to uczniowie klas maturalnych. Do 
wszystkich, którzy przystąpili do tej edy
cji olimpiady przesłano zadania drugiej 
serii I etapu —  4 zadania teoretyczne. 
Termin nadsyłania rozwiązań upływał 
19 listopada 2001 r., wraz z tymi roz
wiązaniami należało przesłać rozwiąza
nie jednego z zdań obserwacyjnych. 
Jako rozwiązanie jednego z zadań ob
serwacyjnych można było nadesłać 
opracowane wyniki własnych obserwa
cji prowadzonych w ostatnich dwóch la
tach. Okazuje się, że jedna czwarta 
uczestników wybrała właśnie to zadanie. 
Nieraz były to bardzo interesujące obser
wacje prowadzone samodzielnie przez 
uczestników już od dłuższego czasu.

Do zawodów II stopnia dopuszczo
no 50 osób. Zawody II stopnia odbyły 
się 14 stycznia 2002 r. w dwóch ośrod
kach. 26 osób brało udział w elimina
cjach w VIII Liceum Ogólnokształcą
cym im. M arii Skłodowskiej-Curie 
w Katowicach, a 24 osoby w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Ziemi Kujaw
skiej we Włocławku. Uczestnicy olim
piady rozw iązyw ali cztery zadania 
w warunkach kontrolowanej samodziel
ności, mogli korzystać z własnych no
tatek, literatury i kalkulatorów. Po oce
nie prac i zestawieniu wyników odbyło 
się posiedzenie Komitetu Głównego 
w Krakowie. Do zawodów III stopnia 
dopuszczono 19 osób.

Zawody III stopnia (finałowe) od
były się 7— 10 marca 2002 r. Uczest
nicy zebrali się 7.03.02 r. w Planeta
rium Śląskim, gdzie przeprowadzono 
konsultacje w sali planetarium. Następ
nie zostali zakwaterowani w Ośrodku 
Harcerskim i tam rozlosowano numery 
do kodowania prac. W pierwszej części 
eliminacji uczniowie mieli do rozwią
zania trzy zadania teoretyczne. Na drugą 
część składały się również trzy zadania: 
jedno teoretyczne, jedno zadanie do roz
wiązywania pod sztucznym niebem pla
netarium oraz zadanie obserwacyjne na 
tarasie obserwatorium. Warunki pogo
dowe pozwoliły na przeprowadzenie 
zadania obserwacyjnego, które polega
ło na zaznaczeniu na dostarczonej ma
pie torów wybranych sztucznych sate
litów. Zadanie rozw iązyw ane pod 
sztucznym niebem planetarium spraw
dzało praktyczną znajomość nieba.

W kolejnym dniu uczestnikom zor
ganizowano zwiedzanie Planetarium 
Śląskiego. W godzinach popołudnio
wych mieli możliwość obejrzenia filmu 
pt. „Władca Pierścieni”. W dniu 10 mar
ca 2002 r. odbyło się kolejne posiedze
nie Komitetu Głównego Olimpiady 
Astronomicznej w Chorzowie. Na nim 
przyznano tytuły laureatów i finalistów 
oraz zatwierdzono wyniki klasyfikacji. 
W związku z tym, że osoby zajmujące 
pierwsze trzy miejsca sąjuż posiadacza
mi teleskopów (laureaci poprzednich
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DANE STATYSTYCZNE XLV 
OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ
Zawody I stopnia —  I etap:
uczniowie gimnazjum — 2 ( 2%)
uczniów szkół technicznych — 5 ( 6%)
uczniowie liceów ogólnoksz. — 84 (92%)
uczniów profilu mat.-fiz. — 48 (53%)
uczniów klas maturalnych — 29 (32%)

Zawody II stopnia —  II etap:
uczniowie gimnazjum — 1 ( 2%)
uczniów szkół technicznych — 3 ( 6%)
uczniowie liceów ogólnoksz. — 46 (92%)
uczniów profilu mat.-fiz. — 29 (58%)
uczniów klas maturalnych — 14 (28%)

Zawody III stopnia —  finał:
uczniów szkół technicznych — 1 ( 5%)
uczniowie liceów ogólnoksz. — 18 (95%)
uczniów profilu mat.-fiz. — 14 (74%)
uczniów klas maturalnych — 7 (37%) Przewodniczący komitetu Głównego prof, dr hab. Jerzy Kreiner wrę

cza zwycięzcy Aleksandrowi Sądowskiemu dyplom laureata

olimpiad), firma Uniwersał zafundowała 
kamery CCD przystosowane do tych 
właśnie teleskopów. Uczestnik, który 
zajął czwarte miejsce, otrzymał teleskop 
firmy Uniwersał Nr 5. Pozostałe osoby 
bony książkowe, fotograficzny atlas 
Księżyca oraz wydawnictwa PTMA. 
Tradycyjnymi i znaczącymi sponsora
mi, obok dotacji MEN, byli: Komitet 
Astronomii Wydział III PAN, firma 
Uniwersał i PTMA.

Uroczystość zakończenia XLV Olim
piady Astronomicznej odbyła się w gma
chu Planetarium Śląskiego w niedzielę 
10 marca 2002 r. W uroczystości uczest
niczył Wiceprezydent Chorzowa dr inż. 
Joachim  Otte. W ykład w ygłosił dr 
Krzysztof Ziołkowski z Centrum Badań 
Kosmicznych w Warszawie.

Wyniki XLV Olimpiady Astrono
micznej po przeprowadzeniu zawodów 
III stopnia ogłoszono 10 marca 2002 r.:

I miejsce z tytułem LAUREATA:
Aleksander SĄDOWSKI, kl. IV, I Li

ceum Ogólnokształcące im. Ziemi Ku
jawskiej we Włocławku;

II miejsce z tytułem LAUREATA:
KrzysztofNALEWAJKO, kl. IV, Li

ceum Ogólnokształcące im. Jana Bożyń- 
skiego w Ostródzie;

III miejsce z tytułem LAUREATA:
Tomasz TYRANOWSKI, kl. IV, V

Liceum Ogólnokształcące im. Augusta

Witkowskiego w Krakowie;
IV miejsce z tytułem LAUREATA:
Piotr GUZIK, kl. II, I Liceum Ogól

nokształcące im. Mikołaja Kopernika w 
Krośnie;

V miejsce z tytułem FINALISTY:
Przemysław KLIŚ, kl. IV, Zespół

Szkół Mechaniczno —  Elektrycznych w 
Żywcu;

VI miejsce ex aequo z tytułem FINA
LISTY:

Krzysztof BARCZYŃSKI, kl. III, 
Liceum Ogólnokształcące im. Bolesła
wa Chrobrego w Pszczynie;

VI miejsce ex aequo z tytułem FINA
LISTY:

Radosław MAKSYM, kl. III, XLI 
Liceum Ogólnokształcące im. Joachima 
Lelewela w Warszawie.

Pozostali uczestnicy finału w kolej
ności alfabetycznej:

Mariusz FIRSZT, kl. III, VIII Liceum 
Ogólnokształcące im. Marii Skłodow- 
skiej-Curie w Katowicach; Bartosz 
FORNAL, kl. III, I Liceum Ogólno
kształcące im. Bartłomieja Nowodwor
skiego w Krakowie; Łukasz GŁOWAC
KI, kl. IV, I Liceum Ogólnokształcące 
im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku- 
-Kam iennej; M ichał H ARASIM O
WICZ, kl. II, I Liceum Ogólnokształcą
ce im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy; 
Piotr KOKOCKI, kl. II, IV Liceum

Ogólnokształcące im. Tadeusza Ko
ściuszki w Toruniu; Łukasz KRYSLAK, 
kl. II, V Liceum Ogólnokształcące 
w Piotrkowie Trybunalskim; Dawid 
ŁUSZCZKI, kl. III, II Liceum Ogólno
kształcące im. Pułkownika Leopolda 
Lisa-Kuli w Rzeszowie; Michał PEL
CZAR, kl. III, V Liceum Ogólnokształ
cące w Bielsku-Białej; Paweł PUTER- 
LA, kl. IV, II Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika w Mielcu; Rafał 
SAMBORSKI, kl. II, I Liceum Ogól
nokształcące im. Bolesława Chrobrego 
w Piotrkow ie Trybunalskim ; Piotr 
STANKIEWICZ, kl. IV, II Społeczne 
Liceum Ogólnokształcące w Warszawie; 
Paweł WOLAK, kl. IV, I Liceum Ogól
nokształcące Collegium Gostomianum 
w Sandomierzu.

Trzeba przyznać, że poziom uczest
ników tej edycji olimpiady jest nadal 
wysoki. Jak widać, zadania teoretyczne 
cechował wysoki stopień trudności, 
a przyszli astronomowie sobie z tym po
radzili. Lokaty na pierwszych miejscach 
pokazują, że w poprzednich latach nie 
było przypadkowości, uczniowie ci cały 
czas są w czołówce. Jednak są to matu
rzyści, którzy w olimpiadach już nie wy
stąpią. Kolejne lokaty pokazują, że za
stąpią ich godnie uczniowie niższych 
klas.

Jacek Szczepanik
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astronomia w szkole

ZADANIA XLV OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ
ROK SZKOLNY 2001/2002

ZAWODY I STOPNIA

1.1. Załogowy statek kosmiczny został wprowadzony na 

kołową orbitę wokół Ziemi w odległości h = 500 km od jej 

powierzchni. Następnie zwiększono wartość chwilowego 

wektora prędkości, wprowadzając statek na orbitę eliptyczną. 

Stwierdzono, że w aparacie fotograficznym o ogniskowej 

/ =  24 mm obraz Ziemi w największym oddaleniu statku 

od Ziemi mieści dokładnie na klatce filmowej o wymiarach 

a = 36 mm, b = 24 mm.

Przedstaw na schematycznym rysunku wzajemne usytu

owanie obydwu orbit. Jaki mimośród miała nowa orbita stat

ku? Jak zmienił się okres obiegu statku w porównaniu z okre

sem obiegu na pierwszej orbicie? Jakie były minimalne 

i maksymalne odległości statku od powierzchni Ziemi na dru

giej orbicie?

Załóż, że Ziemia jest kulą o promieniu 6400 km.

1.2. Oszacuj, czy gołym okiem można dostrzec gwiazdę 

ciągu głównego typu widmowego:

a) BO — odległą od nas o 2000 lat świetlnych,

b) A0 —  odległą o 1000 lat świetlnych,

c) G2 — odległą o 4 lata świetlne,

d) M5 — odległą o 4 lata świetlne.

Pozostałe potrzebne dane znajdź samodzielnie.

1.3. Podczas obserwacji jednego z zakryć Jowisza przez 

Księżyc obserwator odnotował czas pomiędzy I i II kontak

tem wynoszący 56 sekund. Przez I. kontakt rozumiemy pierw

sze zetknięcie obu tarcz, przez II. kontakt - koniec widocz

ności tarczy planety. Współrzędne równikowe (rektascensja, 

deklinacja) Księżyca dla miejsca obserwacji pół godziny przed 

I. kontaktem (ar,, Ą) i pół godziny po I. kontakcie (c^, S2) były 

następujące:

a\=6H%mĄ5,?,T, 3=+22°57’12,r,

^  = 6h51m29,54s, S=+22° 51'21,1".

Przyjmując upraszczająco, że zakrycie było centralne, ob

licz odległość Jowisza od Ziemi.

Promień równikowy Jowisza r,=  7,14*107 m.

1.4. Zwięźle opisz wyniki ostatnich badań Słońca, powo

łując się na literaturę, z której korzystałeś.

do 3500 kg/m3. Upraszczająco przyjmij, że planetoidy mają 

kształt sferyczny.

1.6. Podczas całkowitego zaćmienia Księżyca obserwator 

na Ziemi może widzieć nad horyzontem Słońce lub Księżyc.

Czy są tacy obserwatorzy, którzy w fazie całkowitego za

nurzenia Księżyca w stożku cienia Ziemi nie widzą nad ho

ryzontem żadnego z tych ciał niebieskich. Czy są tacy, dla 

których w takiej sytuacji obydwa te ciała niebieskie w całości 

znajdują się nad horyzontem.

Przedyskutuj ten problem dla obserwatora na lądzie i na 

morzu.

1.7. Pewnego dnia 1854 r. żaglowiec kliper „Champion of 

the Seas” znajdował się na półkuli południowej, płynąc bar

dzo szybko w sztormie. Udało się jednak określić jego pozy

cję geograficzną z pomiaru górowania Słońca. Udało się rów

nież określić pozycję z następnej kulminacji, która nastąpiła 

23 godziny i 17 minut później. Log (przyrząd do pomiaru 

przebytej przez statek drogi) wskazał przebycie między tymi 

kulminacjami fantastycznej dla żaglowca odległości 465 mil 

morskich (wykazywanej wśród rekordowych przebiegów do

bowych żaglowców). Zakładając kierunek żeglugi wzdłuż rów

noleżnika i pomijając zmiany wartości równania czasu, oblicz 

szerokość geograficzną na jakiej odbywała się żegluga.

Uwaga: 1 mila morska to z definicji jedna minuta szerokości 

geograficznej lub inaczej odległość dwóch punktów na południ

ku, różniących się o jedną minutę szerokości geograficznej.

W rozwiązaniu zakładamy kulistość Ziemi.

1.8. Omów pojęcie liczby Wolfa, krótko opisz, do czego 

jest stosowana i jakie dotąd dzięki niej uzyskano wyniki. 

Tabela podaje miesięczne średnie liczby Wolfa z lat 1999-2001:

Przeanalizuj te dane pod kątem stanu aktywności słonecz

nej w tym czasie.

ZADANIA OBSERWACYJNE

1.0.1. Zaproponuj metodę wyznaczenia lokalnego połu

dnika w swojej miejscowości, a następnie, posługując się tym 

południkiem, wyznacz 5 momentów górowania Słońca w kil

kudniowych odstępach.

1.5. Planetoidy-drobne ciała Układu Słonecznego-mają 1.0 .2. Dysponując odpowiednim teleskopem, dokonaj

różną strukturę wewnętrzną. Część z nich stanowi konglo- próby zaobserwowania Czerwonej Plamy na Jowiszu. Określ

merat wielu elementów spojonych jedynie siłami grawitacji, z możliwie dużą dokładnością jej:

Sporządź wykres zależności minimalnych okresów rotacji a) położenie na tarczy Jowisza, 

takich planetoid od ich średniej gęstości, w zakresie od 2500 b) rozmiary,

Tabela do zadania 1.8.
1 II III I IV V V I V II V III IX X X I X II

1999 67,9 64,6 70,3 64,6 100,9 150,2 119,9 97,9 74,9 118,7 131,9 88,6

2000 93,3 116,3 140,7 121,4 119,8 124,1 163,2 121,1 101,3 95,3 106,2 103,0

2001 96,7 85,1 117,3 110,9 94,0 131,8 79,7 109,2
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c) okresy widoczności związane z obrotem Jowisza.
Do wyników obserwacji dołącz samodzielnie wykonane 

rysunki wyglądu tarczy Jowisza podczas obserwacji.

1.0 .3. Jako rozwiązanie zadania obserwacyjnego można 
również nadesłać opracowane wyniki własnych obserwacji 
prowadzonych w ostatnich dwóch latach, a w szczególności 
obserwacji zakrycia Saturna przez Księżyc 3/4.1 l.br.

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

ZAWODY II STOPNIA

2.1. Czy ze stacji badawczej im. Arctowskiego, położonej 
w miejscu o współrzędnych geograficznych (f>= 62,2° S, A = 
58,5° W, można oglądać program telewizji satelitarnej, nada
wany z satelity geostacjonarnego, znajdującego się nad połu
dnikiem 15° E?

Załóż, że Ziemia jest kulą, a program można odbierać 
w tych miejscach, dla których satelita znajduje się ponad ho
ryzontem astronomicznym.

Jako dane przyjmij: pierwszą prędkość kosmiczną v = 7,9 
km/s, promień Ziemi R = 6400 km i dobę gwiazdową P = 
23h56m.

2.2. Jasność bolometryczna gwiazdy zmiennej fizycznie 
waha się w ciągu okresu o Am = 0,8m. Przyjmując, że w momen
cie minimum jasności gwiazda ma temperaturę efektywną T{ = 
2000 K, a w momencie maksimum jasności T2= 2800 K, wy
znacz dla tych momentów procentową zmianę promienia.

2.3. W oddziaływaniach jądrowych ważną rolę spełniają 
neutrina. W szczególności powstają one w dużej ilości w trak
cie ewolucji gwiazd, zarówno ciągu głównego, jak i w ostat
nich etapach ewolucji, np. w gwiazdach neutronowych. Opisz, 
jak wygląda ruch neutrina z centrum Słońca do jego po
wierzchni oraz analogiczny ruch w przypadku gwiazdy neu
tronowej o tej samej co Słońce masie i promieniu równym 10 
km. Odpowiedz (w świetle tego opisu), czy i w jakim przy
padku należałoby uwzględnić neutrina przy obliczaniu ciśnie
nia wewnątrz gwiazdy.

Załóż, że zarówno w Słońcu, jak i w gwieździe neutrono
wej neutrina rozpraszają się głównie na nukleonach. Praw
dopodobieństwo oddziaływania neutrin z nukleonami opisa
ne jest przekrojem czynnym, który można uważać za stały 
i równy o = lÔ *5 m2. Oddziaływania neutrin z innymi cząst
kami można pominąć.

Przyjmij, że masa i rozmiary Słońca wynoszą odpowied
nio 2x 1030 kg i 7X105 km oraz załóż, że gęstość gwiazdy neu
tronowej i Słońca są stałe. Czy w świetle faktu, że gęstość w 
centrum Słońca nie przekracza 160 g/cm3, to ostatnie założe
nie jest istotne?

Potrzebne stałe uniwersalne odszukaj samodzielnie.

Wskazówka: oszacuj średnią drogę swobodną neutrina 
w materii ciał obu typów.

Średnia droga swobodna to średnia odległość, jaką poko
na neutrino między reakcjami. Jest ona opisana wzorem:

1
x0 = ------ ,

o  ■ N
gdzie iVjest liczbą cząstek rozpraszających w jednostce obję
tości.

2.4. Zmiany położeń na sferze niebieskiej składników 
gwiazdy fizycznie podwójnej wywołane są wzajemnym ru
chem obiegowym gwiazd oraz ruchem środka masy układu 
w przestrzeni. Na rysunku linią przerywaną wykreślono zmia
ny położeń składnika A, natomiast linią wykropkowaną -  
składnika B. Dla wybranych lat zaznaczono wzajemne usy
tuowanie obu gwiazd.

Metodą graficzną wyznacz mimośród keplerowskiej orbi
ty składnika B wokół składnika A oraz okres obiegu i mo
ment przejścia składnika B przez peryastron.

Wskazówka: na podstawie danych wynikających z rysun
ku można skonstruować rzut orbity keplerowskiej na sferę 
niebieską.

ZAWODY III STOPNIA

3.1. Gwiazda zaćmieniowa o identycznych składnikach, 
z których każdy ma masę 1 M0 i o okresie zmian jasności Pz 
= 0,750000 doby, tworzy układ fizycznie podwójny z inną 
gwiazdą o masie 1,8 M@, znajdującą się w odległości a = 5,1 
AU.

Jak będą się zmieniały obserwowane momenty minimów 
gwiazdy zaćmieniowej względem efemerydy liniowej T bl = 
T + P 'E, gdzie E jest liczbą całkowitą, a To -  wybranym 
momentem początkowym? Przyjmij, że wszystkie gwiazdy 
poruszają się po orbitach kołowych w tej samej płaszczyźnie. 
Obliczenia przeprowadź w układzie związanym ze środkiem 
Słońca.

3.2. W centrach galaktyk znajdują się duże masy rejestro
wane dzięki analizie prędkości obiegających je gwiazd. 
W szczególności, w centrum Mlecznej Drogi znajduje się 
masa o wartości równej 2,6 106mas Słońca. Zwykle uważa 
się, że takie masy są w formie czarnych dziur. Być może nie 
jest to jedyna możliwość. Jedną z konkurencyjnych hipotez 
jest koncepcja, że taką masą może być kula neutrin. Okazuje 
się, że jeden z modeli teoretycznych przewiduje istnienie pew
nego rodzaju neutrin, tzw. neutrin sterylnych, które mogłyby 
tworzyć kule o masach rzędu milionów mas Słońca i rozmia
rach zgodnych z wynikami pomiarów astronomicznych. Kon
cepcja jest o tyle obiecująca, że dość łatwo można ją  będzie 
w ciągu najbliższych lat zweryfikować. Według niej neutrino 
sterylne rozpada się bowiem na dwa takie same kwanty gam
ma i jedno ze zwykłych neutrin, przy czym prawie całą ener
gię spoczynkową neutrina sterylnego unoszą kwanty gam
ma. Jeżeli więc stwierdzi się przewidywany rodzaj 
promieniowania, będzie można tę koncepcję potwierdzić. 
Wprawdzie rejestracja tych kwantów jest (używając przyrzą
dów umieszczonych na orbicie) dość łatwa i da się zareje
strować nawet strumień rzędu 10 16 W/m2, to jednak należy
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się liczyć z tym, że w wyniku pochłaniania w materii otacza
jącej centrum Galaktyki, w okolice Ziemi dociera co najwy
żej co tysięczny kwant. Oszacuj, ile powinien wynosić pół- 
okres życia neutrin sterylnych, aby hipoteza o kuli neutrinowej 
była możliwa do weryfikacji obserwacyjnej. Odległość do 
centrum galaktyki wynosi 28 tysięcy lat świetlnych, a prze
widywana masa neutrin sterylnych ok. m = 15 keV. Proces

rozpadu cząstek opisany jest wzorem N  — N 0 exp -

gdzie N  i N 0 są odpowiednio aktualną i początkową liczbą 
cząstek, / jest czasem, a T — okresem półrozpadu. Załóż, że 
rozważana neutrinowa kula jest na tyle „zimna”, by jej masa 
była bliska sumie mas tworzących ją  cząstek.

Uwaga: jest zupełnie oczywiste, że neutrino sterylne musi 
mieć okres półrozpadu co najmniej rzędu wieku Wszechświata 
-  w przeciwnym przypadku obiekt nie byłby wystarczająco 
trwały, by do teraz istnieć w Galaktyce. Tym samym, w ma

łych przedziałach czasu N ~  N0, lub inaczej exp 

co może znacznie ułatwić rachunki.

In 2 N
----- 1

T

1 = IŁ
,<p

obserwator czarna
dziura

Załącznik do zadania 3.3.

3.4. Jakie warunki powinny być spełnione, aby podczas 
górowania Księżyca obserwator znajdujący się na terenie 
Polski widział Księżyc na minimalnej wysokości? Oblicz war
tość tej minimalnej wysokości z dokładnością do jednej mi
nuty kątowej.

Potrzebne dane liczbowe wyszukaj samodzielnie.

3.5. Oglądamy widok nieba z pokładu sztucznego satelity

a

3.3. Pod wpływem dużych pól grawitacyjnych promienie 
świetlne się odchylają. Teoretycznie możliwe jest zaobser
wowanie podwójnych obrazów gwiazd wskutek istnienia czar
nej dziury między obserwatorem a gwiazdą. Spróbuj oszaco
wać przydatność praktyczną tej m etody do odkrycia 
hipotetycznej czarnej dziury o masie Słońca w odległości 1 
roku świetlnego od nas.

Uwagi:
ugięcie/; promienia wynosi p= 2R  !H, 

gdzie -  promień grawitacyjny czarnej cfziury,
• j asność I  obrazu gwiazdy powstałego wskutek zakrzy- 

wienia światła w polu czarnej dziury dana jest wzorem:
/ \ 2 

<P

Załączniki do zadania 3.4.

Ziemi w jakimś dniu 2002 r. Korzystając z udostępnionych 
materiałów, określ z możliwie największą dokładnością datę 
oraz odległość sztucznego satelity od Ziemi w momencie 
obserwacji. (Zadanie było rozwiązywane pod sztucznym nie
bem planetarium).

3.6. Tabelka podaje przewidywane dane dotyczące prze
lotów niektórych sztucznych satelitów Ziemi, które można 
będzie dostrzec z tarasu naszego obserwatorium astrono
micznego, dzisiaj w godzinach 19.00 -  19.45.

Na schematycznej mapce nieba zaznacz te części torów 
satelitów, które uda Ci się zaobserwować gołym okiem oraz 
podaj choć jeden moment przejścia satelity przez jakiś cha
rakterystyczny układ gwiazd lub w pobliżu zidentyfiko
wanych przez Ciebie ciał niebieskich. Na mapce jest po
kazany przewidywany tor jednego ze słabszych satelitów 
Okean 1-7.

gdzie I0-  jasność gwiazdy niezaburzona, pozostałe symbole 
z powyższych uwag wyjaśnia rysunek,

rozwiązanie ułatwią rachunki przybliżone, stosowa
ne dla małych kątów.

Załącznik do zadania 3.6.
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Opis zadania 3.2.
W prasie popularnej z zasady 

większość problemów przedstawia
na jest dość jednostronnie. Nie ina
czej jest z centrum Galaktyki. Naj
częściej mówi się o znajdującej się 
tam czarnej dziurze. W prawdzie 
istotnie to najczęściej przyjmowana 
koncepcja, ale jednak inne koncep
cje są również rozpatrywane. Celem 
dydaktycznym omawianego zadania 
było wskazanie na jedną z konkuren
cyjnych hipotez oraz zaproponowa
nie dokonania prostych oszacowań 
związanych z tą koncepcją. W szcze
gólności autor chciał wskazać na 
możliwość weryfikacji obserwacyj
nej obiektu zbudowanego z nietrwa
łych cząstek oraz zwrócić uwagę na 
ilościową stronę zagadnienia, czyli na 
to, jaka musi być trwałość takich czą
stek. Za dodatkowe zalety zadania 
autor uważał wprowadzenie stosunkowo rzadko wykorzysty
wanej w Olimpiadzie tematyki związanej z rozpadem czą
stek oraz rachunkowy problem obliczenia „aktywności”, 
mając podany wzór na zależność ilości cząstek od czasu. 
W końcu nie ostatnim argumentem za wprowadzeniem za
dania do Olimpiady było wskazanie na istotną rolę neutrin 
we Wszechświecie oraz i to, że fizycy rozważają różne ich 
rodzaje. Zadanie uzyskało dwie pozytywne recenzje. Jeden 
z recenzentów zwrócił uwagę na istotne, a mało zrozumiałe 
dla ucznia założenie, że masa całości obiektu może nie być 
sumą mas cząstek go tworzących. W rzeczywistości w nie
wielkim obiekcie zbudowanym z fermionów ze względu na 
zakaz Pauliego cząstki mogą mieć średnio dość znaczne pędy, 
a tym samym i energie kinetyczne. Nie chcąc powiększać 
i tak długiego tekstu zadania oraz ze względu na to, że masa 
rozważanych neutrin nie ma wpływu na wynik, ograniczono 
się do uwagi, iż neutrina są „zimne”. Drugi recenzent, za
uważając, iż zadanie jest „łatwe”, zaproponował kilka drob
nych zmian redakcyjnych, zarzucając żargon sformułowania. 
Uwzględniając te uwagi, zredagowano ostateczny tekst za
dania.

Rozwiązanie zadania może mieć następującą postać.
Tempo rozpadu neutrin opisane jest wzorem

Tabela do zadania 3.6.
Nazwa
satelity

Jasność
(mag.)

Pojawienie się satelity
moment wysokość kierunek 
(CSE) w stopniach

Największa wysokość
moment wysokość kierunek 

(CSE) w stopniach

Kosmos 2367 2,6 19h 06 m 10 WSW 19h10 " 43 NW
Kosmos 1151 
Rakieta 3,9 19 07 10 N 1911 58 ENE
Kosmos 426 
Rakieta 3,8 19 08 10 NNW 19 12 59 ENE
UARS 3,8 19 09 10 NW 19 13 37 NNE
Okean 1-7 4,3 19 09 10 N 19 14 67 ENE
Kosmos 1862 
Rakieta 4,3 19 10 10 N 19 15 65 ENE
Lacrosse 4 
Rakieta 2,5 19 15 10 NW 19 20 81 WSW
Okean 0  
Rakieta 3,8 19 26 28 ENE 19 26 28 ENE
Meteor
PRIRODA 4,3 19 42 54 SSE 19 43 80 ENE
Meteor 1-31 
Rakieta 3,9 19 43 31 S 19 45 75 WSW

Jasność linii widmowej wynikającej z rozpadu wyniesie

diE
dt

N 0 ln 2 2 h v  
2n

dN
dt

- N
^ -  = ----- - ln 2 e x p

ze względu na dużą wartość T eksponens ma wartość jeden
i wzór redukuje się do

dN  _ - N 0 
dt ~ T

Dla masy 2,6x 106x2x l o30 kg, liczba neutrin o zadanej ma
sie wynosi

Tn 2

N 0 =
M  2 ,6 -2 1036 - 9-10" 
~ m ~  1,6 1,5 10“19

= 2 10

, ■ hv , 2 
gdzie —  = e = jttic  energia kwantu gamma.

2 TC
Jak widać, masa m neutrina wchodzi do liczby neutrin 

i energii kwantu odpowiednio w liczniku i mianowniku. Tym 
samym fakt, że neutrina są zimne, ma wpływ głównie na ener
gię kwantu, a nie na trwałość kuli. Tym samym w zadaniu 
z założenia o wartości masy neutrin można by zrezygnować. 
Wydaje sięjednak, że zadanie straciłoby wówczas na auten
tyczności (i byłoby chyba nieco trudniejsze). Strumień pro
mieniowania od masy kuli neutrin znajdującej się w jądrze 
Galaktyki

s .
T ■ 4nD n

a więc model można zweryfikować obserwacyjnie, jeżeli czas 
życia neutrina sterylnego jest rzędu 1020 lat, czyli dziesięć 
rzędów więcej niż szacowany wiek Wszechświata. W obli
czeniach uwzględniono zmniejszenie tysiąckrotne strumie
nia kwantów, a uzyskana bardzo wysoka trwałość neutrina 
sterylnego odpowiada spodziewanemu wynikowi —  nie bez 
powodu nazwano je  „sterylnymi” (ze względu na oddziały
wanie).

W sposób zbliżony do powyższego zadanie rozwiązało 
zaledwie kilku uczestników. Inni, którym zadanie zaliczono, 
uzyskali wynik przez podstawienie do wzoru

aj at (  l n 2  'N  = N 0 exp^— —  i

odpowiedniej różnicy czasu i z tego wyliczenie ,jasności” 
neutrinowej kuli. Taki sposób rozwiązywania powodował 
oczywiście zasadnicze problemy numeryczne, gdyż okres 
półrozpadu jest proporcjonalny do
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_______ l_______
ln/V0 -ln(/V 0 -  AN)

gdzie z założenia N0 ~ N 0 -  AN, czyli mianownik, dąży do 
zera. Oczywiście taka sytuacja była do przewidzenia ze wzglę
du na spodziewaną długość półokresu i zostało to zapisane 
jako uwaga w treści zadania. Mimo to uczestnicy wybrali naj
częściej ten sposób rozwiązania i próbowali w jakiś sposób 
oszacować uzyskane wyrażenie. Trzeba przyznać, że w więk
szości przypadków dość elementarnie. Zdarzyła się nawet 
uwaga, „że bez komputera wyliczenie wartości jest niemożli
we” (bo kalkulator wymaganej dokładności nie ma). Z powo
du tej trudności rachunkowej zadanie okazało się względnie 
trudne i zaliczyła go około połowa uczestników finału. Tym 
samym zadanie dobrze spełniło swą funkcję selekcyjną. Gdy
by pokusić się o jakąś uwagę ogólną, wynikającą z rozwiązy
wania tego zadania, to należałoby chyba zauważyć intensyw
nie zmniejszającą się sprawność rachunkową uczestników 
Olimpiady— zarówno różniczkowanie, jak i „analityczny” spo
sób oszacowania wyrażenia staje się dla nich coraz trudniej
szy, a głównym sposobem uzyskania wartości liczbowej są 
obliczenia kalkulatorowe.

Jerzy Kuciński

Omówienie zadania 2.3.
Celem zadania (oczywiście poza jego rolą selekcyjną) było 

skierowanie uwagi uczestników na dość rzadko spotykaną 
w Olimpiadzie tematykę oddziaływań cząstek elementarnych. 
W szczególności autor chciał przypomnieć uczestnikom o tym, 
iż oddziaływania cząstek elementarnych mają w astronomii 
istotne znaczenie. Niestety, większość możliwych do stwo
rzenia zadań z tej tematyki jest albo zbyt trudna, albo zbyt 
mało pouczająca, by można je  użyć w Olimpiadzie. Tym sa
mym wydało się bardzo obiecujące zwrócenie uwagi na pro
sty „geometryczny” efekt odpowiadający za drogę swobodną 
cząstki oddziałującej w materii. Otóż droga swobodna, przy 
założeniu niezmienności oddziaływań (stały przekrój czyn
ny), jest odwrotnie proporcjonalna do gęstości centrów roz
praszających. Ta zupełnie oczywista własność okazuje się 
zupełnie „nieintuicyjna”, gdy rozpatrujemy ciała o stałej ma
sie, ale różnym promieniu. Neutrina mające drogę swobodną 
rzędu miesięcy świetlnych w materii typu słonecznej, w ciele 
o masie zbliżonej do masy Słońca, ale rozmiarach kilome
trów, mają drogę swobodną rzędu metrów i tym samym oka
zują się „być uwięzione” (oczywiście chwilowo) w gwiaz
dach neutronowych.

W celu zilustrowani tej własności sformułowano poniższe 
zadanie. Recenzent uznał zadanie za „ciekawe” i „nie prze
kraczające możliwości ucznia”, proponując kilka poprawek 
dotyczących sformułowania, a które oczywiście zostały 
uwzględnione.

Szkic rozwiązania:
Podstawiając gęstość nukleonów równą A*p,  gdzie A jest 

liczbą Avogadro, a/? gęstością (w odpowiednich jednostkach 
do liczby Avogadro) otrzymujemy:

Zadania XLV Olimpiady Astronomicznej

1
o - A p

Gęstość obiektów o stałej masie jest równa

M M

gdzie M , a  '\ r  odpowiednio masa, współczynnik zależny od 
kształtu ciała i jego rozmiar liniowy. Jak widać, droga swobod
na w ciałach o tym samym kształcie i tej samej masie zależy od 
odwrotności wymiaru liniowego w trzeciej potędze. Droga 
swobodna neutrin w materii o gęstości 1000 kg/m3 przy zało
żonym przekroju czynnym jest rzędu 1,6* 1012 km =  5% pc. 
Droga w gwieździe neutronowej będzie więc ( R ^ R ^  
~  3 ,5x l014 razy mniejsza, czyli rzędu kilku metrów. Tym 
samym ze Słońca neutrina, statystycznie rzecz biorąc, wyla
tują bez żadnych przeszkód. W gwieździe neutronowej droga 
do opuszczenia gwiazdy wiedzie przez bardzo liczne reak
cje. Tym samym w równaniu stanu gwiazdy neutronowej trze
ba uwzględnić wkład do ciśnienia pochodzący od neutrin, 
gdy w gwieździe ciągu głównego jest to zbędne.

Jak wynika z powyższego szkicu rozwiązania, zadanie 
w istocie jest bardzo proste, nie nastręcza trudności pojęcio
wych ani rachunkowych. Przy tej okazji warto zwrócić uwa
gę, że wszystkie niezbędne do rozwiązania wzory zostały 
podane w treści zadania, a zrezygnowano z początkowego 
zamiaru, by podać wzór definicyjny na przekrój czynny i za
żądać wyprowadzenia z jego pomocą wzoru na drogę swo
bodną. Tym bardziej musi zdziwić efekt oceny rozwiązań. 
Około dwudziestu procent uczestników nie podjęło próby 
rozwiązania zadania, a ocenę „zero” uzyskała jeszcze więk
sza liczba. W sumie w tej grupie znalazła się około połowa 
uczestników II etapu. Z drugiej strony znaczna część tych, 
którzy zadanie rozwiązali, uzyskała bardzo wysokie oceny, 
a wyraźnie brakuje prac, w których uczestnik uzyskał jakieś 
wyniki, jednak nie kwalifikujące do zaliczenia zadania. Jak 
się wydaje, „przestraszyła” nieznana uczestnikom tematyka. 
Można stąd wyciągnąć wniosek, że przygotowując ucznia do 
Olimpiady należy mu również zwrócić uwagę i na to, że nie 
zawsze obca uczniowi i rzadko spotykana tematyka oznacza 
trudne zadanie. Z zasady będzie wprost przeciwnie — jeżeli 
tematyka jest mało w Olimpiadzie spotykana, to zadanie z nią 
związane będzie raczej łatwe i warto chwilę się nad nim za
stanowić.

Jerzy Kuczyński

& 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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XLVI OLIMPIADA ASTRONOMICZNA ROK SZKOLNY 2002/2003
INFORMACJE REGULAMINOWE

1. Olimpiada Astronomiczna jest organizowana dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i innych typów szkół 
dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

2. Zawody olimpiady są trójstopniowe. W zawodach 
I stopnia (szkolnych) każdy uczestnik rozwiązuje dwie serie 
zadań, w tym zadanie obserwacyjne. Rozwiązywanie zadań 
zawodów II i III stopnia odbywa się w warunkach kontrolo
wanej samodzielności.

3. W pierwszej serii zadań zawodów I stopnia należy 
nadesłać, do 14 października 2002 r., rozwiązania 3 zadań 
dowolnie wybranych przez uczestnika spośród zestawu za
wierającego 4 zadania.

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

5. Rozwiązanie zadania obserwacyjnego należy przesłać 
wraz z rozwiązaniami zadań drugiej serii zawodów I stopnia 
do 18 listopada br. Decyduje data stempla pocztowego. Na
desłanie rozwiązania zadania obserwacyjnego jest warunkiem 
koniecznym dalszego udziału w olimpiadzie.

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

7. Rozwiązania zadań zawodów I stopnia należy przesłać 
za pośrednictwem szkoły pod adresem: KOMITET GŁÓW
NY OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ, Planetarium Ślą
skie, 41-500 Chorzów, skr. poczt. 10, w terminach podanych 
w p. 3 i 5. Decyduje data stempla pocztowego.

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

9. Rozwiązanie każdego zadania należy napisać na od
dzielnym arkuszu papieru formatu A-4. Każdy arkusz oraz 
wszelkie załączniki (mapki, wykresy, tabele itp.) należy pod
pisać imieniem i nazwiskiem. W nagłówku zadania o najniż
szej numeracji należy umieścić dodatkowo: rok i miejsce uro
dzenia, pełną nazwę szkoły, jej adres, klasę i jej profil oraz 
adres prywatny (z kodami pocztowymi).

10. O uprawnieniach laureatów i finalistów decydują se
naty wyższych uczelni.

ZALECANA LITERATURA: obowiązujące w szkołach pod
ręczniki do przedmiotów ścisłych; H. Chrupała, M.T. Szcze
pański 25 lat olimpiad astronomicznych', Zadania olimpiad 
astronomicznych XXVI-XXXV(w dwóch częściach); H. Chru
pała, J. Kreiner, M. Szczepański Zadania z astronomii z roz
wiązaniami; J. Kreiner Astronomia z astrofizyką, D.H. Levy 
NIEBO - Poradnik użytkownika', J. Mietelski Astronomia 
w geografii; E. Rybka Astronomia ogólna', Słownik szkolny - 
Astronomia -  praca zbiorowa; atlas nieba; obrotowa mapa

nieba', czasopisma: Delta, Fizyka w Szkole, Świat Nauki, Ura
nia — Postępy Astronomii, Wiedza i Zycie.

PIERWSZA SERIA ZADAŃ

1. Dwie gwiazdy maj ą takie same temperatury efektyw
ne i jednakowe okresy obrotu, a promień jednej z nich jest 
dwa razy większy od promienia drugiej.

Jaki jest stosunek mocy promieniowania tych gwiazd, a ja
ka jest różnica długości fal odpowiadających maksymalnym 
natężeniom promieniowania w ich widmach i różnica ich 
absolutnych wielkości gwiazdowych? Co można powiedzieć
0 szerokości linii w ich widmach?

2. Orbita satelity jest okręgiem leżącym w płaszczyźnie 
równika Ziemi. W przypadku obserwatora znajdującego się 
na równiku ziemskim przedyskutuj ruch takiego satelity na 
tle gwiazd oraz ruch względem horyzontu -  w zależności od 
promienia jego orbity.

3. Księżyc Saturna Tytan, jako jedyny w Układzie Pla
netarnym ma gęstą atmosferę o ciśnieniu przy powierzchni 
około 1,5 x 105 Pa (150% ciśnienia atmosfery ziemskiej). Zna
jąc parametry tego księżyca (promień 2575 km, masa 
1,35x1023 kg) porównaj własności jego atmosfery z atmos
ferą Ziemi. W szczególności oblicz jej masę całkowitą oraz 
masę słupa o podstawie 1 m2 i porównaj z analogicznymi 
wartościami dla atmosfery ziemskiej (promień 6400 km, masa 
6x1024 kg).

W obliczeniach przyjmij, że przyspieszenie grawitacyjne 
na różnych wysokościach atmosfery jest stałe, takie samo jak 
przy powierzchni.

4. Krótko opisz perspektywy badań Marsa.

ZADANIA OBSERWACYJNE

1. Dowolną metodą wyznacz kątową średnicę pierście
nia Saturna.

2. Podczas dobrych warunków obserwacyjnych spróbuj 
określić w wielkościach gwiazdowych rzeczywisty, maksy
malny zasięg oraz zdolność rozdzielczą dostępnego Ci in
strumentu obserwacyjnego.

3. Jako rozwiązanie zadania obserwacyjnego można rów
nież nadesłać opracowane wyniki innych własnych obserwa
cji prowadzonych w ostatnich dwóch latach.

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

Rozwiązanie jednego zadania obserwacyjnego należy na
desłać wraz z rozwiązaniami drugiej serii zadań zawodów
1 stopnia — do dnia 18 listopada 2002 r.
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icy stronomii 
obserwują: Sekcja Obserwacji 

Słońca PTMA 
w latach 1997-2001

1997 1998 1999 2000 2001

Rys. 2. Miesięczne liczby nasilenia pochodni

Rys. 4. Miesięczne wartości wskaźnika BX

Obserwacje Słońca należą do 
najp ro stszy ch  obserw acji 
astronom icznych. Jeśli są 

wykonywane regularnie i starannie, 
mogą mieć znaczną wartość naukową. 
Służą zaś głównie wyznaczaniu liczb 
Wolfa, określających stan aktywności 
Słońca. Ten parametr z kolei lokuje się 
obecnie w badaniach związków Słoń- 
ce-Ziemia jako podstawowy.

W PTM A grupa obserw atorów  
Słońca pracuje (z przerwą w latach 
1992— 1997) regularnie od 1951 r., 
wyznaczając głównie właśnie liczby 
Wolfa oraz liczby pochodni. Od 1993 r. 
wyznaczane są również dwa dodatko
we parametry związane z właściwo
ściami rejestrowanych plam i ich grup. 
Również od 1993 r. ujednoliceniu 
uległ sposób obserwacji oraz jej zapi
su. Stało się tak za sprawą „Poradnika 
Obserwatora Słońca” wydanego w po
staci biuletynu Sekcji, a w 1999 r. rów
nież przez Zarząd Główny PTMA.

Bieżące wyniki obserwacji udo
stępniane są w postaci komunikatów; 
roczne biuletyny przynoszą opraco
wania danych z dłuższych okresów, 
artykuły przeglądowe, teksty poświę
cone badaniom  zw iązków  Słońce- 
-Ziemia. Z materiałami Sekcji moż
na zapoznać się również w Interne
cie.

Pięciolecie 1997— 2001 było trud
nym okresem w działalności Sekcji. 
Z m iana koordynato ra , pow stan ie  
znacznych zaległości w opracowaniu 
danych i wydawnictw, konieczność 
odbudowy bazy obserwatorów —  to 
główne, chociaż nie jedyne problemy, 
które się pojawiły. Jednak nie prze
szkodziło to w rejestrowaniu aktyw
ności Słońca przez małą, ale na szczęś
cie w ytrw ałą i aktyw ną grupę. Na

marginesie pojawia się pytanie: dla
czego tak mało osób wykonuje proste 
przecież  obserw acje? D ostępność 
sprzętu obserwacyjnego jest bez po
równania większa niż chociażby 10 lat 
temu, możliwości opracowania, archi
wizowania i przesyłania wyników też 
są zdecydowanie lepsze (komputery, 
Internet), obserwacje Słońca wykonu
je się w ciągu dn ia ... Czyżby prace te 
były zbyt mało „widowiskowe”? Wy
magają zbyt dużej staranności i cier
pliwości? A może nie są zbyt satys
fakcjonujące?

Zostaw m y jednak  te pytania do 
przemyślenia licznej przecież w Pol
sce grupie m iłośników  astronom ii
i p rzy jrzy jm y się w ynikom , jak ie  
mimo w szystkich trudności Sekcja 
uzyskała w latach 1997— 2001.

Zacznijmy od listy obserwatorów
—  wszak to dzięki nim dane udało się 
zebrać —  a także liczbie wykonanych 
przez nich obserw acji (w yznaczeń 
liczb Wolfa).

O bok w yznaczeń  liczb  W olfa, 
większość obserwatorów skupionych 
w Sekcji wyznaczała również liczby 
nasilenia pochodni fotosferycznych 
(F) oraz wskaźniki „SN” (odnoszący 
się do plam z półcieniem i bez półcie
nia) i „BX” (wskazujący na zmiany 
typów grup plam słonecznych). Licz
bę wszystkich obserwacji w ykona
nych przez Sekcję przedstawia poniż
sza tabela.

Imponująca liczba danych —  22448
—  zebranych w ciągu 5 lat jest jednak 
zasługą głównie kilku osób. Pomija
jąc niżej podpisanego (gdyż nierzad
ko mam okazję prowadzić obserwacje 
z miejsc mniej pochmurnych niż Pol
ska), nie sposób pominąć działalności 
Jerzego Zagrodnika z Krosna. Swoją

1997 "1998 1999 2000 2001

Rys. 3. Miesięczne wartości wskaźnika SN
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Tabela 1. Lista obserwatorów i liczba wyznaczeń liczb Wolfa 

Obserwatorzy 1997 1998 1999 2000 2001 suma

Janusz W. Kosiński 214 294 282 265 301 1356
Krzysztof Wydra 250 208 143 26 1 628
Jerzy Zagrodnik 267 254 257 275 229 1282
Tomasz Fajfer 276 9 250 59 594
Marcin Jarski 122 33 155
Maciej Kwinta 193 130 323
Paweł Musialski 223 109 332
Krzysztof Socha 224 31 255
Marcin Betlej 43 43
Krzysztof Czart 9 9
Grzegorz Czepiczek 8 8
Michał Siwak 13 13
Piotr Kezwoń 148 208 139 127 622
Emilian Skrzynecki 110 47 149 51 357
Rafał Przybyła 19 19
Piotr Bojda 63 207 187 457
Izabela Czapla 15 100 72 187
Marcin Białek 17 91 108
Jerzy Łągiewka 55 55
Agnieszka Nowak 71 156 227
Andrzej Trzpis 78 221 299
Krzysztof Sawicki 61 61
Krzysztof Szatkowski 38 38

7428

konsekwentną postawą udowadnia, że 
uzyskanie regularnie co roku ponad 
250 pełnych wyznaczeń liczb Wolfa 
i odpowiednio wyższej liczby innych 
danych jest zupełnie możliwe.

Choć nie jest to miejsce, by anali
zować działalność poszczególnych ob
serwatorów, myślę, że stosowne bę
dzie podziękować wszystkim za wkład 
do naszego dzieła. Oczywiście Sekcja 
nie zbiera wyników obserwacji Słoń
ca tylko z chęci posiadania bogatego 
archiwum. Dane te są wykorzystywa
ne głównie do badań związków Słoń- 
ce-Ziemia oraz udostępniane wszyst
k im  zain te reso w an y m  do innych 
celów.

W m inionym  pięcioleciu Słońce 
wykazywało znaczną aktywność, osią
gając kolejne cykliczne maksimum. 
Zmienność aktywności Słońca dobrze 
pokazują dwie wartości miesięcznych 
liczb Wolfa z omawianego okresu: 
w styczniu 1997 wynosiła ona 2,2, na
tomiast w lipcu 2000 r. aż 245,8.

Na wykresie 1 pokazano przebieg 
m iesięcznych wartości liczb Wolfa 
w yznaczonych  p rzez SOS PTM A 
w latach 1997— 2001. Zdaje się zazna
czać wyraźne maksimum w połowie 
2000 r., ale wysokie wartości liczb 
Wolfa w 2001 r. wskazują, że obecna 
faza cyklu jeszcze się nie zakończyła.

Interesujący jest przebieg liczby 
nasilenia pochodni fotosferycznych. 
Tu maksymalne wartości występowa
ły w dłuższym przedziale czasowym 
—  od maja do października 2000 r. Jest 
to okres bezpośrednio poprzedzający 
i następujący po wystąpieniu najwyż
szych liczb Wolfa, co potwierdza za
leżność pomiędzy tymi zjawiskami.

Przebieg miesięcznych liczb nasi
lenia pochodni fotosferycznych wy
znaczonych przez Sekcję przedstawia 
wykres 2.

Bardziej złożony przebieg m ają 
wartości wskaźników SN i BX. Wska
zują one na zm iany obserwowanej 
struktury plam i grup plam słonecz
nych. Ogólnie można powiedzieć, że 
osiągają tym w iększe wartości, im 
więcej jest plam z półcieniem (SN), 
bardziej skomplikowana budowa grup 
plam (BX) oraz mają one większą po
wierzchnię.

Na wykresach 3 i 4 przedstawione 
zostały miesięczne wartości wskaźni
ków SN i BX wyznaczonych przez 
SOS PTMA.

W przebiegu tych wskaźników rów
nież w idoczne je s t m aksimum, ale 
trwa ono wyraźnie dłużej. Nie zawsze 
wysokie wartości tych wskaźników 
pokrywają się z wysokimi liczbami 
Wolfa. Zagadnienie związków pomię
dzy wartościami wskaźników a fazą 
cyklu słonecznego wymaga odrębne
go opracowania. Będzie to możliwe po 
zebraniu dłuższych serii wyników. 
Wskaźniki SN i BX, jak wspomnia

no, są wyznaczane przez Sekcję do
piero od 1993 r.

Wszystkich miłośników astronomii 
zapraszamy do współpracy z Sekcją 
Obserwacji Słońca PTMA (e-mail: 
sosptm a@ poczta.onet.pl) —  każdy, 
kto ma lunetę (nawet małą) czy tele
skop, może wnieść swój wkład do 
określenia stanu aktywności naszej 
najbliższej gwiazdy.

Janusz W Kosiński

Tabela 2. Liczba danych zebranych przez SOS PTMA

Rok
Dni

obserwa
cyjnych

Wyzna
czenia

LW

Wyzna
czenia

F

Wyzna
czenia

SN

Wyzna
czenia

BX

Suma
ilości

danych

1997 349 1842 1463 1516 1215 6036

1998 337 1345 1006 1031 798 4180

1999 350 1265 924 890 629 3708

2000 354 1441 700 1029 654 3824

2001 346 1535 902 1260 1003 4700

1997-2001 1736 7428 4995 5726 4299 22448
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Wrzesień

Słońce
Słońce w swym ruchu rocznym po ekliptyce 23 wrześ

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

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w pierwszej poło

wie miesiąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym 
miesiącu następująca: nów 7d03h10m, pierwsza kwadra 
13d18h08m, pełnia 21d13h59m i ostatnia kwadra 29d17h03m. 
W perygeum Księżyc znajdzie się 8 września o 3h15m, na
tomiast w apogeum 23 września o 3h27m.

Planety i planetoidy
Merkury, Wenus i Mars znajdują się na niebie w pobli

żu Słońca i są niewidoczne.
Nad ranem coraz wyżej nad wschodnim horyzontem 

w gwiazdozbiorze Raka widoczny jest Jowisz jako jasna 
„gwiazda” -2 ,0 m. Wysokość planety nad horyzontem na 
początku świtu cywilnego (na około godzinę przed wscho
dem Słońca) w ciągu miesiąca rośnie od 20° do 40°.

W drugiej połowie nocy możemy obserwować Saturna 
świecącego na granicy gwiazdozbiorów Byka i Bliźniąt jako 
„gwiazdę" o jasności -0 ,2m. Przez teleskop możemy ob
serwować tarczę planety o średnicy 19” oraz układ pier
ścieni.

A[°]

Rys. 1. Merkury i Mars nad wschodnim horyzontem (w War
szawie) na początku świtu cywilnego we wrześniu i paź
dzierniku 2002 (około godzinę przed wschodem Słońca)

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

Wieczorem na południowo-zachodnim niebie można 
próbować zaobserwować Plutona (13,9m), jednak potrzeb
ny jest do tego teleskop o średnicy obiektywu przynajmniej 
15 cm.

We wrześniu w pobliżu opozycji znajdują się jasne pla
netoidy:

(1) Ceres, (jasność 7,6m), 8 IX: 1h22,0m, -7°15 ’; 18 IX:
1 h16,2m, -8°09 ’; 28 IX: 1h08,8m, -9°01'.

(7) Iris, (jasność 7,9m), 8 IX: 21h58,0m, -1°25'; 18 IX: 
21h50,4m, -2 °  17’; 28 IX: 21h45,5m, -3°07 ’.

(15) Eunomia, (jasność 8,0m), 8 IX: 23h04,8m,+13°06’; 
18 IX: 22h55,4m, +12°51’; 28 IX: 22h47,0m, +12°17’.

(18) Melpomene, (jasność 7,8m), 8 IX: 0h46,6m, -5°07 ’; 
18 IX: 0h43,2m, -7°30 ’; 28 IX: 0h37,8"\ -9°51 ’.

M eteory
Od 5 września do 10 października promieniują mete

ory z roju delta Aurigid (DAU). Radiant meteorów leży 
w gwiazdozbiorze Woźnicy i ma współrzędne: a  = 4h00m, 
<?= +47°. Maksimum aktywności tego mało aktywnego roju 
przypada 8 września. Warunki obserwacji w tym roku są 
znakomite w związku Księżycem w pobliżu nowiu, co po
winno zachęcić do obserwacji tego słabo zbadanego roju.

*  *  *

1d10h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 
równej 27°.

1d17h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.
2d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
3d23h Maksymalna libracja Księżyca (8,1°) w kierunku krateru 

Schickard (oświetlony).
4d13h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h UT)

Data 2002 P[°] B„ [°] L0 [°]
IX 1 21,02 7,19 111,04

3 21,51 7,22 84,63
5 21,99 7,24 58,21
7 22,44 7,25 31,80
9 22,88 7,25 5,39

11 23,28 7,24 338,98
13 23,66 7,23 312,57
15 24,02 7,21 286,16
17 24,36 7,18 259,76
19 24,66 7,14 233,36
21 24,95 7,09 206,96
23 25,20 7,03 180,56
25 25,43 6,97 154,16
27 25,64 6,90 127,76

IX 29 25,81 6,82 101,37
X 1 25,96 6,73 74,98

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
Bq, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
9d09h48m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.
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ba we wrześniu i październiku 2002 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

6°10h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.
7d21h27m Gwiazda zmienna fGem (cefeida) osiąga maksi

mum jasności (3,6m).
8di 7h złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 9°.
8d19h41m Gwiazda zmienna / /Aql (cefeida) osiąga maksi

mum jasności (3,5m).
8d20h38m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 
6,6m.

9d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachod
niej.

9d17h Minimalna libracja Księżyca (5,8°) w kierunku Mare 
Australe (oświetlone).

10d02h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 8°.
11d02h36m Gwiazda zmienna <5Cep (cefeida) osiąga maksi

mum jasności (3,5m).
13d Gwiazda zmienna długookresowa S CMi (miryda) 

(7h32,7m, +8°20’) osiąga maksimum jasności (7,5m).
13a19h Zakrycie gwiazdy 0Oph (3,4m) przez ciemny brzeg 

Księżyca w pierwszej kwadrze, widoczne w całej Pol
sce (Szczecin 19"27m — Krosno 19h43m).

14d14h Merkury nieruchomy w rektascensji.
15d23h56m Gwiazda zmienna tj Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
17d00h30m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/i Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.
17d09h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
17d10h Maksymalna libracja Księżyca (8,1°) w kierunku Mare 

Humboldtianum (oświetlone).
18d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
18d01h04m Gwiazda zmienna f  Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m).
18d18h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.

19d21h19m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/? Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.

2 id20hn m Gwiazda zmienna S Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

23d Gwiazda zmienna długookresowa U Ari (miryda) (3h11,1m, 
+14°48’) osiąga maksimum jasności (8,1m).

23d04h55,4m Słońce wstępuje w znak Wagi, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wówczas 180°, mamy zrównanie dnia z nocą 
i początek jesieni astronomicznej.

25d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
25d Gwiazda zmienna długookresowa T UMa (miryda) (12h36,4m, 

+59°29') osiąga maksimum jasności (7,7m).
25a04h Minimalna libracja Księżyca (4,5°) w kierunku Sinus Iri

dium (oświetlona).

Rys. 3. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza we 
wrześniu 2002 (I — lo, II — Europa, III — Ganimedes, IV — 
Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie sa
telity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa 
(tarczy planety), wschód na lewo

Rys. 4. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na we wrześniu 2002 (III — Tethys, IV — Dione, V — Rhea, VI 
— Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego pasa 
(tarczy planety), wschód na prawo
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27d18h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
29d Gwiazda zmienna długookresowa R Lep (miryda) (4h59,6m, 

-14°48’) osiąga maksimum jasności (6,8m).
29d03h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.
29d22h36m Zakrycie brzegowe gwiazdy e Gem (3,1m) przez ciem

ny brzeg Księżyca w ostatniej kwadrze. Linia zakrycia brze
gowego ciągnie się od punktu o współrzędnych 0 -  49°20’ N, 
A = 20°50’ E, do punktu o współrzędnych 0 = 51°04’ N, 
A = 23°54’ E, przechodząc 5 km na południowy-wschód od 
Rzeszowa.

Październik
Słońce

Dni są coraz krótsze, co widać po momentach wscho
du i zachodu Słońca. W Warszawie 1 października Słońce 
wschodzi o 4h36m, zachodzi o 16h14m, a 31 października 
wschodzi o 5h29m, zachodzi o 15h09m.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w pierwszej po

łowie października, bowiem kolejność faz Księżyca jest w 
tym miesiącu następująca: nów 6d11h17m, pierwsza kwa
dra 13d05h3 3 m, pe łn ia  21d0 7 h2 0 m i o s ta tn ia  kw adra  
29d05h28m. W perygeum Księżyc znajdzie się 6d13h18m, a 
w apogeum 20d04h42m.

Planety i planetoidy
W połowie miesiąca, nad ranem nisko nad południo- 

wo-wschodnim horyzontem możemy obserwować Merku
rego jako obiekt o ja sn o śc i-0 ,5 m. Na początku świtu cywil
nego (około godzinę przed wschodem Słońca) maksy
malną wysokość nad horyzontem równą 10° planeta osią

ga w dniu 14 października. Przez teleskop możemy wtedy 
obserwować tarczę Merkurego o średnicy 7” w fazie zbli
żonej do kwadry.

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

W październiku, nad ranem w gwiazdozbiorze Panny 
staje się możliwa obserwacja Marsa, jednak jest ona utrud
niona przez niskie położenie planety nad wschodnim hory
zontem —  pod koniec miesiąca na 1,5 godziny przed 
wschodem Słońca (początek świtu żeglarskiego, Słońce 
12° pod horyzontem) wznosi się ona na wysokość jedynie 
12°. Dodatkowe utrudnienie stanowi niewielka jasność 
Marsa, wynosząca tylko 1,8m. Planeta znajduje się daleko 
od Ziemi i przy średnicy równej zaledwie 4” dostrzeżenie 
jakichkolwiek szczegółów na jej tarczy, zwłaszcza przy tak 
niskim położeniu nad horyzontem, jest raczej niemożliwe.

W drugiej połowie nocy wysoko na niebie, w gwiazdo
zbiorze Raka można obserwować Jowisza świecącego jako 
„gwiazda” o jasności -2 ,0 m. Przez teleskopy można obser
wować zjawiska zachodzące w układzie jego księżyców, 
w tym ich wzajemne zakrycia i zaćmienia.

Praktycznie przez całą noc na granicy gwiazdozbiorów 
Byka i Bliźniąt widoczny jest Saturn świecący z jasnością 
-0 ,3 m.

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

Pluton zachodzi wieczorem i jego obserwacja jest ra
czej niemożliwa.

W październiku w pobliżu opozycji znajdują się jasne 
planetoidy:

(1) Ceres, (jasność 7,6m), 8 X: 1h00,4m, -9 °4 4 ’; 18 X: 
0h51,9m, -1 0 °1 3 ’; 28 X: 0h44,3m, -1 0 °2 3 ’.

(7) Iris , Gasność 8,5m), 8 X: 21h44,1m, -3 °4 7 ’; 18 X: 
21h46,2m, -4 °1 3 ’; 28 X: 21h51,7m, -4 °2 3 ’.

(15) Eunom ia, Gasność 8,3m), 8 X: 22h40,8m, +11°31’; 
18 X: 22h37,6m, +10°44’; 28 X: 22h37,6"\ +10°02’.

(18) M elpom ene, Gasność7,9m), 8X : 0h31,6m, —11 °51 
18 X: 0h26,3m, -13 °16 ’; 28 X: 0h23,2m, -1 3 °5 7 ’.

Meteory
Od 6 do 10 października promieniują meteory z roju 

Drakonid (GIA), związanego z kometą Giacobini-Zinnera 
(dlatego zwane są również Giacobinidami). Radiant mete
orów leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma współrzędne: rekt. 
17h28m, deki. +54°. Maksimum aktywności przypada 8 paź
dziernika o 21h30m. Warunki obserwacji w tym roku są zna
komite w związku z Księżycem w pobliżu nowiu.

Od 2 października do 7 listopada promieniują meteory 
z roju Orionidów [ORI], związanego z kometą Halleya. Ra
diant meteorów leży na granicy gwiazdozbiorów Oriona 
i Bliźniąt i ma współrzędne: rekt. 6h20m, deki. +16°. Maksi
mum aktywności przypada 21 października. Warunki ob
serwacyjne w tym roku są bardzo złe, ponieważ w obser
wacjach będzie przeszkadzał Księżyc w pełni.

Od 14 do 27 października promieniują meteory z roju 
epsilon Geminidów (EGE). Radiant meteorów leży w gwiaz
dozbiorze Bliźniąt i ma współrzędne: rekt. 4h15"\ deki. +27°. 
Maksimum aktywności przypada 18 października. W ob
serwacjach tego mało aktywnego roju będzie przeszkadzał 
zbliżający się do pełni Księżyc.

*  *  *

1 d23h Maksymalna libracja Księżyca (9,0°) w kierunku krateru Schic-
kard (oświetlony).

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2002 P [°] B0 n i-o n
X 1 25,96 6,73 74,98

3 26,09 6,63 48,59
5 26,18 6,52 22,20
7 26,25 6,41 355,81
9 26,28 6,29 329,43

11 26,29 6,16 303,04
13 26,27 6,03 276,66
15 26,22 5,88 250,27
17 26,13 5,73 223,89
19 26,02 5,58 197,51
21 25,88 5,41 171,13
23 25,71 5,24 144,75
25 25,50 5,07 118,38
27 25,27 4,88 92,00
29 25,00 4,69 65,62

X 31 24,70 4,50 39,25

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

B0, L0—  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

6d16h23m —  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.
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Rys. 5. Trasa planetoidy (18) Melpomene na tle gwiazd gwiazdozbioru Wielo
ryba we wrześniu i październiku 2002 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

2d07h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.

3d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 
wschodniej.

5d02h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.

6d02h Merkury nieruchomy w rektascensji.

7d18h Minimalna libracja Księżyca (5,0°) w kierunku 
Mare Australe (oświetlone).

7d22h34m Gwiazda zmienna 8  Cep (cefeida) osiąga 
maksimum jasności (3,5m).

9d23h01m Gwiazda zm ienna zaćm ieniowa Algol 
(f i  Per) osiąga minimum jasności. Jasność gwiaz
dy spada od 2,1m do 3,4m.

10d09h Wenus nieruchoma w rektascensji.

10d18h Złączenie Merkurego z Marsem w odl. 3°.

11d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 
zachodniej.

11d11h Saturn nieruchomy w rektascensji.

12d16h Zakrycie gwiazdy s Sgr (2,1m) przez ciemny 
brzeg Księżyca w pobliżu pierwszej kwadry, wi
doczne w całej Polsce (Zielona Góra 16h52m —
Lublin 17h03m).

12d19h50m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/? Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.

13d Gwiazda zmienna długookresowa W Cet (miryda) (00h02,1m, 
_ 14°4 1 ’) osiąga maksimum jasności (7,6m).

13d07h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca 
równej 18°.

14d13h Maksymalna libracja Księżyca (9,0°) w kierunku Mare 
Humboldtianum (oświetlone).

14d14h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.

14d16h53m Gwiazda zmienna r/ Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

15d22h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 4°.
19d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
21d21h07m Gwiazda zmienna i j  Aql (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
22d Gwiazda zmienna długookresowa S CrB (miryda) (15h21,4m, 

+31°22’) osiąga maksimum jasności (7,3m).
22d22h Minimalna libracja Księżyca (3,8°) w kierunku Sinus Iri

dium (oświetlona).
23d Gwiazda zmienna długookresowa R LMi (miryda) (9h45,6m, 

+34°31’) osiąga maksimum jasności (7,1m).
23d14h17m Słońce wstępuje w znak Skorpiona, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wówczas 210°.

Rys. 6. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w październiku 2002 (I — lo, II — Europa, III —  Ganimedes, IV 
— Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie 
satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa 
(tarczy planety), wschód na lewo

Rys. 7. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Satur
na w październiku 2002 (III — Tethys, IV — Dione, V — Rhea, 
VI — Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowego 
pasa (tarczy planety), wschód na prawo
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Rys. 9. Położenie radiantu meteorowego Drakonidów (GIA) 
w dniu 9 października 2002

24d00h56m Gwiazda zmienna 8 Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

25“ Gwiazda zmienna długookresowa RT Cyg (miryda) (19h43,6m, 
+48°47’) osiąga maksimum jasności (7,3m).

26d09h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.
27d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
27d07h Odkrycie gwiazdy eGem (3,2'n) przy ciemnym brzegu Księ

życa w pobliżu ostatniej kwadry, widoczne w całej Polsce 
(Szczecin 7h31m — Krosno 7h40m).

28d01h07,8m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie lo (I) przez Europę (II) trwające 
6 min. Jasność układu spada o 0,38m.

29d Gwiazda zmienna długookresowa R Vir (miryda) (12h38,5m, 
+6°59’) osiąga maksimum jasności (6,9m).

29d01h22m Gwiazda zmienna t; Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

29d22h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.

30d Gwiazda zmienna długookresowa R Cne (miryda) (8h16,6m, 
+11°44’) osiąga maksimum jasności (6,8m).

30d00h Maksymalna libracja Księżyca (9,3°) w kierunku krateru 
Schickard (oświetlony).

30a00h44m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fl Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m. 

31d12h Wenus w koniunkcji dolnej ze Słońcem.

UWAGA: Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie uni
wersalnym UT (Greenwich). Aby otrzymać datę w obowiązują
cym we wrześniu w Polsce „czasie letnim’’, należy dodać 2 go
dziny, po wprowadzeniu w październiku „czasu zimowego" nale
ży dodać 1 godzinę.

Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla geo- 
centrycznych złączeń w rektascensji. Momenty wzajemnych złą
czeń planet podane są dla maksymalnych zbliżeń. Podane są 
wszystkie złączenia, nie tylko widoczne w Polsce.

Opracował T.Ściężor
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Rys. 10. Mapa gwiazdozbioru Zająca do obserwacji gwiaz- 
dy zmiennej R Lep (4h59m36,3s, -14°48’23"). Podane ja
sności gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 6°, pół
noc u góry)
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Rys. 11. Mapa gwiazdozbioru Wieloryba do obserwacji
gwiazdy zmiennej W Cet (00h02m07,4s, -14°40’33”). Poda
ne jasności gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 7°,
północ u góry)

Rys. 8. Położenie i ruch własny radiantu meteorowego del
ta Aurigidów (DAU) w okresie od 5 września do 10 paź
dziernika 2002
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Czytelnicy piszą

FASTRON —  prosty statyw 
do fotografowania nieba

W'listopadzie 2001 r. ukończyłem, według wła
snego projektu, budowę statywu paralaktycznego 
z mikroruchami, służącego głównie do fotografo

wania nieba. W Warszawie niebo w nocy jest bardzo jasne, 
a u nas, w obserwatorium PTMA na dachu CAMK-u, można 
nawet czytać bez dodatkowego oświetlenia. Aby wykonać 
dobre zdjęcie nocnego nieba, należy udać się dość daleko od 
świateł miejskich, bo tylko wtedy jest możliwość dłuższego 
naświetlania błony fotograficznej bez prześwietlenia zdjęcia. 
Ta okoliczność zmusiła mnie do wykonania lekkiego, mobil
nego przyrządu umożliwiającego dobre prowadzenie aparatu 
za gwiazdami. Tak powstał statyw o tajemniczej nazwie FA
STRON. Nazwę tę wymyśliliśmy wspólnie z Piotrem Badow
skim. Statyw jest wykonany głównie ze sklejki, a jedyne 
metalowe elementy to śruby, nakrętki i trzy małe łożyska 
kulkowe, które są podstawą idealnego ruchu przyrządu. Do 
prowadzenia za gwiazdami stosuję obiektyw MTO-IOOO 
z oryginalnym okularem z zoomem z odchyleniem osi pa
trzenia o 90°. W ognisku okularu zamontowałem krzyż, któ
ry podświetlany jest diodą świecącą LED. Aparat fotogra
ficzny ma niezależne mocowanie od MTO, co daje możliwość 
fotografowania różnych fragmentów nieba przy ustawionej 
tej samej gwieździe prowadzenia.

Wygodniejszą metodą prowadzenia za ruchem sfery nie
bieskiej jest zastosowanie zamiast okularu z krzyżem kame
ry CCD i wtedy na monitorze z namalowanym na nim krzy
żem łatwiej jest utrzymać gwiazdę w środku tego znaku. To 
rozwiązanie mniej męczy kręgosłup przy dłuższych ekspo
zycjach. Statyw FASTRON ma regulowany kąt pochylenia 
głównej płaszczyzny równikowej. Z dwóch zblokowanych 
ze sobą ekierek zbudowałem tester ustawienia kąta nachy
lenia płaszczyzny równikowej w zależności od szerokości 
geograficznej miejsca, gdzie udaję się z tym statywem. Ten 
tester ustawiam pod odpowiednim kątem równym (90° -  <p) 
— szerokości geograficznej. Dzięki temu po spoziomowaniu

Statyw FASTRON z zamontowanym aparatem fotograficznym 
i MTO-IOOO jako prowadzeniena nim obiektywami

płyty dolnej (dwie poziomice ustawione pod kątem prostym 
+ śruby regulacyjne w podstawie) i wycelowaniu osi przyrzą
du na północ prawie za każdym razem trafiam właściwe usytu
owanie FASTRON-a. Dzięki łożyskom kulkowym prowadze
nie odbywa się lekko, bez szarpnięć. Długość śruby 
prowadzącej umożliwia naświetlanie nawet ponad godzinę 
czasu, ale jeszcze tego nie próbowałem. Statyw ten można 
szybko rozkręcić na mniejsze fragmenty, łatwiejsze do przewo
zu, a składanie go trwa do 8 minut. Samo ustawianie statywu 
na biegun przy płaskim podłożu zajmuje maks. 15 minut. FA
STRON wybudowałem z myśląo zdjęciach komet i nawet dość 
szybko doczekałem się atrakcyjnej komety z warkoczem. Ta 
ostatnia Ikeya-Zhanga była śliczna, z warkoczem widocznym 
bez trudu gołym okiem. Mając tym razem trochę szczęścia, 
gdyż 3 kwietnia wieczorem była piękna pogoda i to bez Księ
życa, mogłem wykonać atrakcyjne zdjęcie tej komety w pobli
żu galaktyki w Andromedzie M 31, będąc w Puszczy Kampi
noskiej (zdjęcie prezentowaliśmy w poprzednm zeszycie 
„Uranii-PA”— przyp. red.). Wcześniej, w listopadzie 2001, te
stowałem FASTRON na planetoidzie (4) Westa, która przela
tywała przez Hiady. Tutaj pierwsze zdjęcia pokazały, że prowa
dzenie za gwiazdami jest idealne. Gwiazdy wyszły w postaci 
równych kropeczek.

Wykonanie takiego statywu w warunkach amatorskich nie 
jest trudne. Część planów FASTRON-a i więcej zdjęć umie
ściłem na mojej stronie internetowej http://astro-jawil.tele- 
skopy.pl w rozdziale , Astro-foto przyrządy”. Gorąco zapra
szam do odwiedzenia tej strony i służę tam także innymi 
informacjami, jak zbudować taki przyrząd czy nawet własny 
teleskop zwierciadlany. Polecam także program AstroJaWil 
do szybkiego orientowania się na niebie i przewidywania, 
kiedy jest najlepsza pora obserwacji jakiegoś obiektu na nie
bie. Przy planowaniu zdjęć komety Ikeya-Zhanga program 
ten bardzo mi się przydał.

Janusz Wiland

Zdjęcie gromady Praesepe w gwiazdozbiorze Raka wykonane 
z pomocą statywu FASTRON
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ozwiązanie eliminatki z „Uranii-PA” 
2/2002 nie nastręczyło naszym czy- 

żadnych problemów i otrzy
maliśmy stosunkowo dużą ilość odpowiedzi. 

<3 | Rozwiązaniem było okolicznościowe hasło: 
W i „osiemdziesiąt lat Uranii”. Nagrody książko- 
03 . we wylosowali Piotr Szady z Zabrza i Woj

ciech Skałuba z Niemodlina. Gratulujemy. 
Nagrody prześlemy pocztą.

Rozwiązanie bieżącego konkursu utworzą 
litery w wyróżnionych kratkach diagramu 
ponumerowane od 1 do 10. Rozwiązanie 
należy przesłać na adres Redakcji w termi
nie do końca sierpnia br. Wśród autorów traf
nych odpowiedzi rozlosujemy tym razem dwa 
programy komputerowe AstroJawil ufundo
wane przez ich autora Janusza Wilanda.

Osoby nie będące prenumeratorami „Ura
nii”, aby wziąć udział w losowaniu nagród, 
muszą dołączyć do rozwiązania kupon kon
kursowy. Prenumeratorzy mogą przesyłać 
rozw iązania pocztą  elektroniczną (ura- 
nia@astri.uni.torun.pl).

Poziomo:
1. Droga Słońca na tle gwiazd 2. Gwiazdy zmienne 
i... 3. Struga wypływająca z centrum kwazara (ang. 
pisownia) 4. Żyjemy w przestrzeni iw ...  5. Jeden 
z rodzajów gwiazd neutronowych 6. Pierwszy Ro
sjanin w kosmosie 7. Jednostka odległości w astro
nomii 8. Trójatomowa cząsteczka tlenu 9. Najwięk
szy towarzysz Neptuna 10. Wynik rozszczepienia 
fali elektromagnetycznej (np. w pryzmacie) 11. Gwał
towny etap w życiu gwiazdy 12. Jedna z najjaśniej
szych gwiazd na niebie 13. Rodzaj jądra znajdują
cego się w kometach 14. Obłok, w którym zanurzo
ny jest nasz Układ 15. Pomocnik Marsa 16. Lekko, 
lub mocniej spłaszczone koło 17. Meteoryty, które 
saperzy lubią najbardziej 18.Cząstka o zerowej 
masie spoczynkowej 19. Europejski program ko
smiczny 20. Cztery we Wszechświecie 21. Dysk 
. . . w kwazarach 22. W pobliżu Kasjopei 23. „Po
wierzchnia" Słońca 24. Tor, po którym dane ciało 
niebieskie porusza się w przestrzeni

Pionowo:
1. Jest miarą bezwładności 2. Wewnętrzna własność 
cząstek przypominająca wirowanie wokół własnej 
osi 3. Ma je w swoim wnętrzu prawie każde ciało 
niebieskie 4. Jedna z gwiazd w najbliższym ukła
dzie potrójnym 5. Największy księżyc w Układzie 
Słonecznym 6. Pozostałość po supernowej (gwiaz
da) 7. Najjaśniejszy obiekt we Wszechświecie 
8. Zamieszkała planeta 9. Rodzaj meteorytu 10. 
Związek krzemu 11. Era w historii Ziemi 12. Jedna

z największych rakiet nośnych używanych do wy
noszenia satelitów 13. Pozycja w cyklu, w określo
nej chwili 14. Warstwa pyłu na powierzchni Księży
ca 15. Pływają po niebie 16. Jeden z warkoczy ko
mety 17. Jednostka odległości Ziemi od Słońca
18. Przemiana pierwiastków lżejszych w cięższe
19. Pierwsze laboratorium w kosmosie 20. Cząstka 
elementarna o zerowym ładunku elektrycznym 
i (prawdopodobnie) znikomej masie 21. Czarna ... 
-  duże skupisko materii 22. Porcja energii

Wulkan Pele (na powierzchni lo) tak jak widać go w nocy. 
Obraz uzyskano z odległości około 6000 km w czasie 
przelotu Galileo w pobliżu lo w październiku 2001 r. Wi
doczne są szczegóły o rozmiarach do 60 m.

Fot. NASA/JPL/University of Arizona.

Ciekawe strony internetowe...
W związku z kończącą się misją GALILEO proponuję dziś 

obejrzenie pięknych, niekiedy niesamowitych obrazów po
wierzchni jednego z galileuszowych księżyców Jowisza (lo) 
uzyskanych w czasie ostatnich przelotów nad jego powierzch
nią. Można je znaleźć pod dwoma adresami: 

http://www.jpl.nasa.gov/images/io/ 
http://pirlwww.lpl.arizona.edu/missions/Galileo/releases/ 
Drugi adres jest nieco wygodniejszy -  odnośniki do dodat

kowych informacji są aktywne, podczas gdy pod pierwszym 
adresem znajdziemy je jedynie w postaci zwykłego tekstu.

Na niektórych obrazach można rozróżnić szczegóły o roz
miarach zaledwie kilkudziesięciu metrów. Pozornie martwy 
świat zdumiewa swoim bogactwem i różnorodnością. Na mnie 
największe wrażenie wywołało nocne zdjęcie aktywnego wul
kanu Pele. Do każdego obrazu dołączony jest obszerny opis 
wraz ze wspomnianymi już odnośnikami do dodatkowych in
formacji. (rs)
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