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teleskop kosmiczny Hubble'a obs^wyj*



Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Tegoroczne lato dostarcza nam wielu świadectw ogromnej energii naszej 

dziennej gwiazdy. Dzięki niej mieliśmy w Polsce bardzo gorące lato. Ale też 
i dzięki niej nasi sąsiedzi przeżywali grozę powodzi i innych nawałnic, jakich  
nie znali czasem nawet od setek lat. Nieobliczalne je st nasze Słońce i do tego 
ciągle u szczytu aktywności bieżącego cyklu. W dalszym ciągu ma dużo plam, 
dużo protuberancji i innych erupcji oraz burz radiowych. Na wewnętrznych stronach bieżącego 
zeszytu mówimy trochę o tych zjawiskach. Materia słoneczna docierająca do Ziemi w postaci 
wiatru słonecznego, współdziałając z górnymi warstwami naszej atmosfery i ziemskim polem  
magnetycznym, powoduje przepiękne, tak liczne w tym roku, zjawiska zórz polarnych, które 
mogliśmy obserwować nawet w południowych rejonach Europy.

W lipcu przeżyliśmy grozę poważnej katastrofy kosmicznej mającej nastąpić za 17 lat: 
zderzenia Ziemi z  2-kilometrową planetoidą. Na szczęście bliższe poznanie drogi płanetki 2002 
NT7pozwoliło nam odetchnąć  —  tym razem do zderzenia nie dojdzie i oba ciała miną się 
w bezpiecznej odległości. W poprzednim numerze „ Uranii-Postępów Astronomii ” Ireneusz 
Włodarczyk w sposób bardzo kompetentny pisał o tego rodzaju zagrożeniach. Na stronach 
kolorowych bieżącego numeru przytaczamy kilka uzyskanych teleskopem kosmicznym Hubble ’a 
w roku 1998 obrazów planetoid wędrujących wśród gwiazd. Ipiszem y też, piórem Małgorzaty Styk 
z Torunia, o innych płanetoidach, które na pewno nie zderzą się z Ziemią —  o planetoidach 
transneptunowych, czyli obiektach pasa Kuipera.

Zeszyt otwieramy artykułem Andrzeja Krasińskiego z Warszawy, wyjaśniającym istotę teorii 
względności. O ile szczegółowa teoria względności była jakby podsumowaniem szeregu prac 
różnych autorów końca X IX  w., to ogólna teoria względności je st rozszerzeniem teorii 
szczegółowej na zjawiska zachodzące w polu grawitacyjnym i wiąże własności geometryczne 
przestrzeni z  rozkładem materii. Zwana jest też teorią grawitacji. W fizyce spowodowała 
zasadniczą rewolucję dzięki wprowadzeniu zupełnie nowego sposobu myślenia i nowych metod 
matematycznych. Od tej pory geometria przestrzeni stała się obiektem badań fizyki i astronomii.

Następnie Krzysztof Czart z Torunia przedstawia teleskop kosmiczny promieniowania 
wysokoenergetycznego (rentgenowskiego) CHANDRA i garść rezultatów, jakie dzięki niemu 
zdobyliśmy. W krótszych notatkach przybliżamy Państwu bieżące odkrycia dotyczące wieku 
Wszechświata i zjawisk towarzyszących jego narodzinom, gwiazd neutronowych i czarnych dziur. 
Pochodzą one głównie z opracowań Karoliny Zawady z Krakowa i były przygotowane dla 
internetowego serwisu edukacyjnego PTA. Obecne są też nasze tradycyjne rubryki „Elementarz 
astronomii”, „Poradnik obserwatora ” i „Kalendarz astronomiczny”. Chcemy odpowiedni kącik 
poświęcić „Astronomii i muzyce”. Na stronach obserwacji miłośników astronomii Tomasz Ściężor 
podsumowuje „żywot” komety C/2000 WM1 (LINEAR). Rozpoczynamy „Poradnik konstruktora 
teleskopu amatorskiego ”, który obiecał prowadzić Lucjan Newełski, znakomity konstruktor 
amatorskich teleskopów astronomicznych z Warszawy. Przygotowujemy się też do uruchomienia 
stron internetowych na ten temat. W Internecie rozpoczął ju ż  ukazywać się nasz Internetowy 
Słownik Astronomiczny. Na razie je st „w budowie” i zawiera ok. 600 haseł, ale planujemy znaczną 
jego rozbudowę. Oczywiście prosimy o listy wyrażające Państwa opinię o tych nowych 
inicjatywach.

Pozostaję z  szacunkiem i życzę Państwu pożytecznej lektury
Andrzej Woszczyk

Toruń, w sierpniu 2002 r.

5/2002 U R A N I A  -  Postępy astronom ii 193

fo
t. 

A.
 D

au
ks

za
-W

iś
ni

e
w

sk
a



czytelnicy piszą. E l
Szanowny Panie Redaktorze!

Data mi do myślenia cie
kawa propozycja z numeru 
2/2002 „Uranii”, żeby wymyśleć 
przedłużenie znanej anglosa
skiej regutki pozwalającej łatwo 
zapamiętać kolejności typów 
widmowych gwiazd. Jak dotąd 
wymyśliłem niewiele, ale może 
ktoś to podchwyci i poprawi.

Do angielskiej wersji moż
na dodać na przykład „less ti
midly” [„mniej nieśmiało" czy 
też lepiej „bardziej śmiało”]. 
Zdanie brzmiałoby wtedy: O 
Be A Fine Girl [Guy] Kiss Me 
Less Timidly.

Polskie zdanie mam w 
dwóch wersjach. Wersja „ro
mantyczna’': O Być Astrono
mem Fotografować Gwiazdy 
Kupić Mały Lekki Teleskop! 
I wersja powiedzmy bardziej 
„urzędowa”: Obywatelu Bądź 
Astronomem Fotografuj Gwiaz
dy Kup Mały Lekki Teleskop!

Z pozdrowieniami dla „Ura
nii”

Ludwik Lehman
Głogów

Szanowna Redakcjo i Drodzy 
Koledzy,

Swój pierwszy „teleskop” — 
piszę to w cudzysłowie, ponie
waż dziś wiem, jak daleko mu 
było, by go nazwać teleskopem
— zbudowałem ze szkieł oku
larowych w wieku 13 lat. Ma
rzeniem moim wtedy był wspa
niały astroobiektyw rozprowa
dzany, za niebotycznądla mnie 
cenę, przez PTMA. Ale miałem 
nieodpartą satysfakcję, że po
mimo takich trudności jak brak 
wystarczających środków fi
nansowych, nie poddałem się 
i szukałem sposobu realizacji 
swoich marzeń. Niemniej je

stem bogatszy o doświadcze
nia i wiedzę, której nie da się 
inaczej zdobyć i satysfakcję 
prowadzenia obserwacji nieba 
wykonanym przez siebie sprzę
tem. Mnie w dużej mierze uda
ło się zbudować teleskop, a w 
zasadzie dwa teleskopy, z mi
nimalnym nakładem środków 
finansowych, ale przy pomocy 
kolegów, ich pomysłów i swo
jego samozaparcia. Moje do
świadczenia wskazują na to, że 
wiele nie tylko młodych ludzi 
para się astronomią amatorską 
lecz w ich życiu jest również 
wiele innych spraw, które ab
sorbują ich równie silnie. Dla
tego szukając kompromisu po
między kosztami, efektami i 
oczekiwaniami oraz możliwo
ściami dla takich nie mających 
wielkich możliwości, stworzy
łem stronę internetową swoje
go projektu teleskopu. Staram 
się ją  stale rozwijać, by w ten 
sposób wznowić ochotę wśród 
miłośników astronomii do urze
czywistniania swojej inwencji 
twórczej i pomysłowości (http:/ 
/jpatka.w.interia.pl lub http:// 
strony.wp.pl/wp/jpatka). To wła
śnie potrzeba jest matką wyna
lazków i tylko ten, kto czuje 
potrzebę, będzie w twórczy 
sposób dążył do jej zaspokoje
nia. Myślę, że gdyby Redakcja 
„Uranii” pokusiła się chociaż o 
przypomnienie jakiegoś ciągu 
artykułów z zakresu samodziel
nego konstruowania telesko
pów, to pomogłaby również 
szerokiej rzeszy marzycieli, 
chcących samemu urzeczy
wistnić swe marzenia. Co praw
da gdyby chcieć umieścić 
wszystko, czego oczekują mi
łośnicy astronomii, to dawno 
nasz dwumiesięcznik przerósł
by encyklopedię. Może więc w

Polski Portal Astronomiczny
www.astronomia.pl

- ciekawe artykuły
- aktualne nowinki z Kosmosu
- mapa nieba
- kalendarz zjawisk na niebie
- informacje o wykładach
- astroczat (wtorki 19:00)
- bezpłatne ogłoszenia
- galeria astrofotografii

Poszukujemy współpracowników i redaktorów
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Tu może być reklama Twojej Firmy!
Nasz cennik jest następujący: 
cala 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 z ł - 
najmniejszy „moduł” 
rową.
Istnieje możliwość negocjowania warunków.

Zapraszamy na nasze łamy!

— ten rozmiar traktujemy jako 
Podobnie jest ze stroną kolo-

Kupię
Sprzedam
Zamienię
Nawiążę kontakt...

Sprzedam czasopisma po
dejmujące tematykę astro
nomiczną: „Sky and Tele
scope” 10 zł, „Świat Nauki” 
6 zł, „Wiedza i Życie" 5 zł, 
„Młody Technik" 5 zł, „Ura
nia" 5 zł. Piotr Ostrzycki, 
87-617 Bobrowniki

Sprzedam nowy obiektyw MC 
RUBINAR 10/1000 M42 -  
1050 zł, obiektyw 3M-5A-MC 
8/500 M42 -  450 zł, obiektyw 
CARL ZEISS JENA APO PLA
NAR 10 -  92/800 -  1200 zł, 
płytę szklaną o średnicy 265 
mm i grubości 40 mm -  250 
zł. Henryk Sielewicz, Slabada 
km., Lavoriskes past. 4027, 
Vilniaus raj., Litwa

W tej rubryce zamieszczamy bezpłat
nie ogłoszenia naszych Czytelników 
(do 250 znaków).

dobie rosnącej powszechności 
Internetu, np. na stronie „Ura
nii” założyć serwis, w którym 
wznowiono by publikacje o te
matyce budowy teleskopów a 
wszyscy ci, którzy sami już coś 
zbudowali, mogliby się podzie
lić swoimi rozwiązaniami róż
nych problemów z tej dziedzi
ny, na które ciągle brakuje nam 
miejsca w wydaniu papiero
wym. Z wyrazami szacunku

Jacek Patka 
Żagań

Red. Podzielamy zdanie Kole
gi na temat budowy teleskopów

amatorskich i od dłuższego już 
czasu poszukiwaliśmy auto- 
rów-doradców w tych spra
wach. Już w bieżącym nume
rze znany konstruktor i budow
niczy teleskopów amatorskich 
Lucjan Newelski odsłania ta
jem nice  oprawy głównego  
zwierciadła teleskopu i w na
stępnych zeszytach będzie 
kontynuował swój cykl porad 
konstruktorskich. Skorzystamy 
też z Internetu zgodnie z suge
stią Kolegi. Dziękujemy za dłu
gi i ciekawy list, który tylko 
w skrócie przytaczamy powy
żej.

Errata U-PA 4/2002
s. 163, kol. 1, wiersz 4 od dołu -  jest „w Lintzu”, powinno być 

„w Linzu”
s. 170 (tabela), wiersz 1 od góry -  jest „analemy” winno być 

„analemmy”
s. 170 (tabela), wiersz 6 od góry -  jest „Dąbrowski” winno być 

„Dobrowolski”
s. 174, kol. 1, wiersz 37 i 39 od góry -  jest „15 mm” i „1 mm”, 

winno być „15 ,«m” i „1 ,um”
okładka, s.III -  zdjęcia M42 są zamienione miejscami -  bardziej 

czuły na barwę czerwoną” powinien znaleźć się ponad 
„niebieskim”

Przepraszamy autora artykułu o planetoidach zagrażających Ziemi.
W notatce o Autorze zmieniliśmy Mu imię. Autorem jest Ireneusz
Włodarczyk. Wszystkie inne informacje o nim są poprawne.
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o czym to je s t196 Teoria względności 
i do czego służy?
Andrzej Krasiński
Szczególna teoria względności byłajakby podsumowaniem ciągu prac napisanych przez 
różnych autorów w końcu X IX  w. Ogólna teoria względności jest rozszerzeniem teorii 
szczegółowej na zjawiska zachodzące w polu grawitacyjnym i niejest teorią zamkniętą. 
Bogactwo przewidywanych przez nią zjawisk i trudny aparat matematyczny sprawiają, 
że ciągle kryją się w niej nierozwiązane zagadki.

204 Obserwatorium rentgenowskie CHANDRA
Krzysztof Czart
Pierwsze źródło rentgenowskie odkryto w 1949 r. — było nim Słońce. Następne, ScoX-I, 
zaobserwowano dopiero 13 lat później. Ale czekać trzeba było na satelitę UHURU 
w latach 1970-1973, by astronomowie zdali sobie sprawę z doniosłości zjawisk dzieją
cych się łv Kosmosie w tym oknie widmowym. Ostatni z  teleskopów kosmicznych pracu
jący w tej dziedzinie fal, CHANDRA, przynosi ciągle rewelacyjne informacje o proce
sach fizycznych we Wszechświecie i pomaga poznać tajemnice czarnych dziur.

210 Obiekty pasa Kuipera
Katarzyna Słyk
Analizując rozkład i charakter orbit kometarnych, Jan Oort doszedł do wniosku, że 
komety muszą pochodzić z jakiegoś wielkiego rezerwuaru drobnych ciał na peryferiach 
Układu Słonecznego, zwanym dzisiaj obłokiem Oorta. Gerard Kuiper dopowiedział, że 
komety krótkookresowe wyróżniają się niewielkim nachyleniem orbit do płaszczyzny 
ekliptyki i mogą pochodzić z płaskiego pasa asteroidów znajdujących się tuż poza or
bitą Neptuna. Trzeba było przeszło 40 lat, aby ta hipoteza znalazła obserwacyjne po
twierdzenie.

HST obserwuje: Odlegle planetoidy (okł. II); M  51 — kosmiczny 
wir (wkl. I); Dymiąca galaktyka NGC 4388 (okł. IV); Galeria Ura
nii (wkl. IV, okł. III) 
w skrócie: Czy Wszechświat jest starszy, niż dotychczas przypusz
czano? (203); Jonosfera polarna jako termiczna osłona Ziemi (216); 
Czarna dziura — kosmiczna prądnica! (220); Wiatry szaleją w at
mosferze Słońca (221); Sondowanie pierwszego światła Wszech
świata (222); Pole grawitacyjne gwiazdy neutronowej... (223) 

217 w kraju: Drugi Obóz Szkoleniowo-Obserwacyjny PTMA
218 elementarz Uranii: Kuzynki Słońca
224 P.T. M iłośnicy Astronom ii obserwują: Burzliwy żywot komety 

C/2000 WM1 (LINEAR)
228 poradnik obserwatora: Wybieramy kamerą wideo
230 poradnik konstruktora teleskopu: Oprawa lustra głównego
232 kalendarz astronomiczny 2002: listopad—grudzień
239 astronomia i muzyka: Z Vangelisem na Marsa
240 relaks z  Uranią: Jaka to mgławica?
240 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE
Obłoki jarzącego się gazu mieszają się z  pasmami ciemnego pyłu wewnątrz mgławicy Trój- 
listna Koniczyna, regionu gwiazdotwórczego w kierunku gwiazdozbioru Strzelca (Sagitta
rius). W centrum trzy wielkie pasma ciemnego pyłu, którym mgławica zawdzięcza swą naz
wę, schodzą się razem. Góry nieprzezroczystego pyłu można dostrzec po lewej na dole, 
podczas gdy włókna pyłowe widoczne są rozwleczone po całej mgławicy. Pojedyncza, ma
sywna gwiazda widoczna niemal w samym środku powoduje większość świecenia mgławi
cy. Trójłistna Koniczyna, znana również jako M  20 (zob. „ Urania-PA ” 2/99), ma tylko oko
ło 300 000 lat, co lokuje ją  pomiędzy najmłodszymi znanymi mgławicami emisyjnymi. M  20 
leży około 5000 lat świetlnych stąd, a przedstawiona część rozciąga się na ponad 20 lat 
światła. Prezentowane na okładce, cyfrowo wzmocnione zdjęcie w sztucznych barwach wy
konano za pomocą teleskopu Gemini Northjut-potsądm czerwca br.

BIBLIOTEKA*^- GMOS, Gemini Observatory

w rofltmj
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Andrzej Krasiński Teoria
względności

o czym to jest 
i do czego służy?

0  czym to jest?
Pod nazw ą „teoria w zględności” 

kryją się dwie teorie fizyczne. Starsza 
z nich, nazywana „szczególną teorią 
w zględności” , opublikowana przez 
Einsteina w roku 1905, opisuje zjawi
ska mechaniczne i elektromagnetycz
ne zachodzące w układach poruszają
cych się  z dużym i p rędkośc iam i 
względem obserwatora. „Duża pręd
kość” znaczy tu: będąca znacznym 
ułamkiem prędkości światła. Słowu 
„znaczny” można nadać wartość licz
bową przy opisie każdej konkretnej 
sytuacji: „znaczna” prędkość to taka, 
przy której odstępstwa od mechaniki 
Newtona są możliwe do zmierzenia za 
pomocą przyrządów, jakie mamy do 
dyspozycji. Teoria ta przewiduje róż
ne, dobrze dziś znane, ale kiedyś nowe
1 zaskakujące zjawiska, takie jak:
1. N iezależność prędkości św iatła 

w próżni od prędkości obserwato
ra, który ją  mierzy.

2. Niemożność przekroczenia pręd
kości światła w próżni przez przy
spieszanie obiektu: zwiększanie 
prędkości powoduje wzrost masy, 
zgodnie ze wzorem

m = m0 l V\ - v 2 / c2 .

Przy małych prędkościach v  zmia
na masy jest niezauważalna i ciała 
zachowują się zgodnie z mechaniką 
Newtona. Przy rosnącej prędkości 
dz ia łan ie  siły  przysp ieszającej

URANIA -  Po s t ę p y  A s t r o n o m i i

w coraz większym stopniu zwięk
sza masę, a w coraz m niejszym  
prędkość. Efekt ten jest obserwo
wany w akceleratorach cząstek.

3. Względność równoczesności: dwa 
zdarzenia równoczesne dla jedne
go obserwatora A, na ogół nie są 
równoczesne dla obserwatora B, 
poruszającego się względem A.

4. Niejednakowy upływ czasu w róż
nych układach: każdy z dwu obser
watorów, poruszających się wzglę
dem siebie, mierzy spowolniony 
upływ czasu u tego drugiego. Efekt 
ten też jest obserwowany. Na po
w ierzchni Z iem i obserw uje się 
cząstki powstające w górnych war
stwach atmosfery w zderzeniach 
z promieniami kosmicznymi. Nie
które z nich mają tak krótki czas 
życia, że nie zdążyłyby dolecieć do 
Z iem i, gdyby nie w spom niany 
efekt, nazywany „paradoksem bliź
niąt” .

5. Rów now ażność m asy i energii: 
energia wydzielona podczas po
wstawania układów związanych, 
takich jak jądra atomowe, powodu
je, że masa powstałego układu jest 
mniejsza niż suma mas składników. 
D efekt m asy, m, je s t zw iązany 
z wydzieloną energią, E, wzorem, 
który jest do znudzenia, choć naj
częściej bez zrozumienia powtarza
ny na okładkach książek i w arty
kułach prasowych: E  = mc2. Ten
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Rys. 1. Obserwowany kształt orbity planety. Kąt obrotu peryhelium (18° na obieg) 
i mimośród orbity (0,8) są  znacznie przesadzone. Dla prawdziwych planet orbity 
są prawie kołowe (mimośród orbity Merkurego wynosi 0,21), zaś największa pręd
kość obrotu peryhelium (dla Merkurego) wynosi ok. 1,5° na 100 lat, czyli 0,0037° 
na jeden obieg

efekt obserwuje się na Ziemi w re
akcjach między cząstkami elemen
tarnymi, jest on odpowiedzialny za 
produkcję energii w gwiazdach.
Tą starszą teorią względności nie 

będziemy się zajmowali w tym artyku
le. Jest ona dziś uważana za teorię za
mkniętą, tzn. zbadaną tak dokładnie, że 
nie oczekuje się od niej nowych wyni
ków. Jest częścią każdego kompletne
go kursu fizyki i można się jej nauczyć 
w kilka tygodni, pod warunkiem wcześ
niejszego opanowania mechaniki i pod
staw elektrodynamiki.

Przedmiotem naszych rozważań 
będzie teoria grawitacji, nazywana też 
ogólną teorią względności. Jest ona 
rozszerzeniem teorii szczególnej na 
zjawiska zachodzące w polu grawita
cyjnym. W odróżnieniu od poprzed
niej, nie jest ona teorią zamkniętą. 
Bogactwo przewidywanych przez nią 
zjawisk i skomplikowany, trudny do 
opanowania aparat matematyczny, 
sprawiają, że ciągle jeszcze kryją się 
w niej nierozwiązane zagadki.

Jak powstała ogólna teoria 
względności

P ow stanie  szczególnej teo rii 
względności, śledzone po upływie 
wielu lat za pomocą starych prac, nie 
wydaje się zaskakujące. Droga prowa
dząca do niej została zapoczątkowana 
już w latach 1870. przez J.C. Maxwel- 
la. Jego równania pola elektromagne
tycznego wyróżniają prędkość świa
tła c jako  sta łą  un iw ersalną, co 
sugerowało, wbrew podstawowej za
sadzie mechaniki Newtona, że istnie
je w przyrodzie wyróżniony układ 
inercjalny (układ ten próbowano po
wiązać z hipotetycznym ośrodkiem, 
który nawet miał nazwę — eter, mimo 
że nigdy nie został wykryty). Próby 
zrozumienia tej wyróżnionej roli c do
prowadziły w końcu, po przeszło 20 
latach, do sformułowania szczególnej 
teorii względności. Istniało na nią 
wyraźne zapotrzebowanie ze strony 
fizyki doświadczalnej, zaś Einstein 
dokonał w tym przypadku podsumo
wania ciągu prac napisanych przez 
innych autorów, wśród których trzeba 
wymienić na pierwszych miejscach 
H endrika L orentza i Henri 
Poincarego. Można sobie łatwo wy
obrazić, że prędzej czy później ktoś 
inny sformułowałby tę teorię, nawet 
gdyby zabrakło Einsteina.

Sytuacja z teorią grawitacji była 
zupełnie inna. Teoria grawitacji New
tona była zgodna ze wszystkimi testa
mi doświadczalnymi (z wyjątkiem jed
nego...) i nikt oprócz Einsteina i małej 
garstki fizyków nie dostrzegał w niej 
luk. Ogólna teoria względności spo
wodowała zasadniczą rewolucję w fi
zyce nie dzięki objaśnieniu zagadko
wych faktów, ale dzięki wprowadzeniu 
zupełnie nowego sposobu myślenia 
i zastosowaniu nowego (wtedy) dzia
łu matematyki. Od tej pory geometria 
przestrzeni stała się obiektem badań 
fizyki doświadczalnej i astronomii.

Tą jedyną trudnością, z którą teo
ria Newtona nie umiała sobie poradzić, 
były anomalie orbitalne Merkurego. 
Z równań ruchu Newtona wynika, że 
gdyby Słońce było dokładnie kuliste 
i gdyby krążyła wokół niego tylko jed
na planeta, to orbita tej planety była
by elipsą, której ognisko pokrywało
by się ze środkiem Słońca. Ponieważ 
planet jest więcej, zaburzają one na
wzajem swoje orbity. Główna część 
zaburzenia ujawnia się w ten sposób, 
że elipsa, po której planeta krąży, ob
raca się powoli w tym samym kierun
ku, w którym planeta ją  obiega (rys. 1). 
Prędkość obrotu elipsy jest odwrotnie

proporcjonalna do promienia orbity.
Efekt ten został zaobserwowany 

i zinterpretowany już w pierwszej po
łowie XIX w. Według dzisiejszych 
pomiarów prędkość obrotu peryhe
lium Merkurego wynosi 5599,74 ± 
0,41 sekund łuku (ok. 1,5°) na 100 lat. 
Ale w połowie XIX w. U. J. Leverrier 
postanowił dokładnie uzgodnić wyni
ki obserwacji z wynikami teorii. Zsu
mował on zaburzenia orbity Merku
rego wywołane przez inne planety 
i porównał tę liczbę z zaburzeniem ob
serwowanym. Różnica była tak duża, 
że nie dała się wyjaśnić błędami ob
serwacji — według dzisiejszych po
miarów wynosi ona 43,11 ± 0,45 se
kundy łuku na 100 lat.

Ta rozbieżność, opublikowana w ro
ku 1859, stała się główną zagadką 
astronomii XIX w. Próbowano ją  wy
jaśnić na różne proste sposoby w ra
mach mechaniki Newtona, np. obecno
ścią dodatkowej planety w Układzie 
Słonecznym, działaniem grawitacyj
nym m aterii m iędzyplanetarnej, 
spłaszczeniem Słońca spowodowa
nym siłą odśrodkową ruchu obrotowe
go. Wszystko zawodziło. Aby wywo
łać obserwowany efekt, dodatkowa 
planeta musiałaby krążyć po orbicie
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bliższej Słońca niż orbita Merkurego i 
mieć tak dużą masę, że jej przeoczenie 
byłoby niemożliwe. Materii międzypla
netarnej musiałoby być tak dużo, że 
ujawniłaby się o wiele wyraźniej w in
nych obserwacjach. Odpowiednio duże 
spłaszczenie Słońca powodowałoby 
dodatkowy efekt: kołysanie się płasz
czyzn orbit planet, czego nie zaobser
wowano. (Tu ciekawostka historyczno- 
edukacyjna: hipoteza o spłaszczeniu 
Słońca została ogłoszona przez S. New- 
comba w roku 1895 i obalona w kilka 
lat potem. Wrócono do niej pomiędzy 
rokiem 1965 i 1974, gdy R. Dicke 
twierdził, że spłaszczenie Słońca po
winno wyjaśnić tylko małą część tych 
43 sekund —  niecałe 4 sekundy —  po 
to, aby prawdziwa okazała się jego teo
ria grawitacji, tzw. teoria Bransa-Dic- 
kego. Tak małe spłaszczenie Słońca nie 
było sprzeczne ze znanymi wtedy wy
nikami obserwacji, ale nawet tego nie 
potwierdziły obserwacje późniejsze. 
Niestety, nie wszyscy astronomowie 
byli pilnym i studentam i. W latach 
1980. ktoś —  nazwiska lepiej nie przy
pominajmy —  z całą powagą zaczął 
głosić hipotezę Newcombajako swoją 
własną, w celu „prostszego” objaśnie
nia ruchu Merkurego i wywołał żywe 
zainteresowanie. Próby „powrotu do 
p rosto ty” przez zastąp ien ie  teorii 
względności założeniami dodawanymi 
ad hoc do teorii Newtona pojawiają się 
od czasu do czasu w literaturze astro
nomicznej. Bo też niektórzy astrono
mowie szczerze nie lubią fizyki teore
tycznej —  krępującej jakoby fantazję 
przyrodnika).

Wyjaśnienie anomalii orbitalnych 
Merkurego było pierwszym, zupełnie 
zresztą niespodziewanym sukcesem 
teorii grawitacji Einsteina. Wrócimy do 
niego w dalszym ciągu tekstu. Punkt 
początkowy rozumowania Einsteina 
był czysto spekulacyjny i niezwiązany

z problemami obserwacyjnymi.
Pierwsze prawo dynamiki Newto

na mówi, że w przestrzeni wolnej od 
w szelkich oddziaływ ań fizycznych 
każde ciało poruszałoby się ruchem 
jednostajnym prostoliniowym. Prawa 
tego nie da się jed n ak  spraw dzić 
w skali astronomicznej, bo nie da się 
uciec z zasięgu pól grawitacyjnych 
obiektów astronomicznych. Pierwsze 
prawo dynamiki Newtona jest abs
trakcją, niemożliwą do ścisłego zre
alizowania. Teoria Newtona radziła 
sobie z tą trudnością za pomocą II pra
wa dynamiki: ciała materialne doznają 
przyspieszeń pod wpływem działają
cych sił. Wskutek obecności pól gra
witacyjnych rzeczywiste tory ruchu 
ciał ulegają zakrzywieniu. W tym wy
jaśnieniu kryje się jednak nowa trud
ność: aby zm ierzyć zakrzyw ienie, 
musimy mieć wzorzec linii prostej.

Einstein zadał sobie następne py
tanie: czy istnieje wzorzec linii pro
stej możliwy do zastosowania w skali 
astronomicznej? Jedyna wyobrażalna 
m ożliw ość była następująca: linią 
prostąjest przedłużenie osi teleskopu. 
Jeżeli obserwator patrzący przez tele
skop stwierdza, że dalszy obiekt jest 
ukryty za b liższym , to obiekty te 
muszą leżeć na jednej prostej z obser
watorem. Przełożona na język fizyki 
definicja ta mówi: promienie świetlne 
rozchodzą się po liniach prostych. Czy 
to fakt, czy tylko fałszywa intuicja?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, 
przeprowadźmy eksperyment myślo
wy. Przypuśćmy, że dokładne wyzna
czenie linii prostej w przestrzeni mię
dzygwiezdnej jest możliwe i że po tej 
prostej porusza się, ze stałą prędkością 
v,  pewien pojazd załogowy. Przypuś
ćmy, że przelatuje on w sąsiedztwie 
gwiazdy o masie M,  ale że nie ma 
w nim okien, przez które można by tę 
gwiazdę po prostu zobaczyć. Wtedy

jedyną możliwość wykrycia gwiazdy 
daje jej pole grawitacyjne. Niech od
ległość gwiazdy od prostoliniowego 
toru pojazdu wynosi d  i niech ten naj
bliższy gwiazdy punkt toru będzie 
osiągany w chwili t = t(). Wtedy natę
żenie pola grawitacyjnego, zmierzo
ne we wnętrzu pojazdu w dowolnej 
chw ili t, będz ie  w ynosiło  (pa trz  
rys. 2):

g = ____ ™ _____  (1)
d 2 + [ v ( t - t 0)]2

Okazuje się, że to pole grawitacyj
ne można zasymulować za pom ocą 
odpowiednio dobranych przyspieszeń. 
Wyobraźmy sobie, że w przestrzeni 
wolnej od pola grawitacyjnego (taka 
przestrzeń istnieje tylko w naszej wy
obraźni) porusza się inny pojazd za
łogowy. Niech porusza się po linii 
krzywej ze zmiennym przyspiesze
niem równym:

GM r  ,„ x
a = --------- ----------------- 7----- , (2)

d 2 + [v(t - 10)]2 r

tzn. wektor przyspieszenia jest skie
rowany stale od  tego samego punk
tu p rz e s trz e n i, o w sp ó łrzęd n y ch  
r  = (x, y, z) = (0, 0, 0). Tym razem nie 
ma w sąsiedztw ie żadnej gwiazdy, 
a wielkości M, d  i v  są stałymi para
metrami toru o wymiarach, odpowied
nio, masy, odległości i prędkości, 
(uwaga: tym razem stały parametr v  
nie jest równy chwilowej prędkości 
pojazdu, która jest oczywiście zmien
na). Siła bezwładności -m  a, związa
na z przyspieszeniem (2), będzie skie
rowana stale do tego samego punktu 
przestrzeni (0, 0, 0) i będzie zależała 
od czasu w ten sam sposób, jak siła 
grawitacyjna w pierwszym przykła
dzie (rys. 2). Będzie więc, wzdłuż toru 
pojazdu, imitowała siłę grawitacyjną 
i żadne eksperymenty mechaniczne 
nie wykryją różnicy.

Rys. 2. Natężenie pola grawitacyjnego we wnętrzu pojazdu przelatującego w odległości d od gw iazdy o masie M, ze  sta lą 
prędkością v zm ienia się z czasem  według wzoru (1)
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Rys. 3. W  pojeździe poruszającym  się po krzywej wyznaczonej wzorem (2), za ło
ga będzie miała złudzenie, że  w punkcie oznaczonym  kółkiem znajduje się gw iaz
da o masie M ,  natomiast pojazd przelatuje obok niej po zaznaczonej na rysunku 
prostej. Te dwie sytuacje można by odróżnić, rejestrując rzeczyw iste położenia 
i prędkości pojazdu w różnych chwilach, ale to wymagałoby obserwacji na ze 
wnątrz pojazdu —  eksperymenty lokalne nie wykryją różnicy

Na ile dokładna jest ta imitacja i czy 
załoga pojazdu miałaby szansę odróż
nić te dwie sytuacje za pomocą eks
perymentów optycznych wewnątrz 
pojazdu? Gdyby promień świetlny był 
naprawdę wzorcem linii prostej, to 
w pierwszym przypadku obserwator 
w pojeździe nie zaobserwowałby od
chyleń promieni od prostoliniowego 
biegu, w drugim —  tak. Einsteinowi 
wydało się jednak nielogiczne, że 
światło mogłoby rozróżniać sytuacje, 
które są nieodróżnialne dla zjawisk 
mechanicznych. Własności mecha
niczne ciał są przecież tylko powierz
chownym obrazem oddziaływań elek
tromagnetycznych, które decydują
0 strukturze i elastyczności materii, 
zaś światło jest przecież falą elektro
magnetyczną. Zatem —  światło po
winno reagować na pole grawitacyjne 
tak samo, jak na przyspieszenie obser
watora.

Był to tylko domysł. W tamtym cza
sie (lata 1905— 1915) nie istniały 
wskazówki obserwacyjne, które by go 
potwierdzały. Einstein postanowił jed
nak zdać się na intuicję i wyciągnął 
z p ow yższego  spostrzeżenia taki 
wniosek: nie istnieje w przyrodzie 
wzorzec linii prostej dokładny w ska
li międzygwiezdnej. Trzeba zbudować 
taką teorię oddziaływań grawitacyj
nych, która nie będzie posługiwała się 
pojęciem prostej. Co stąd wynika dla 
geometrii przestrzeni? Jeśli nie istnieją 
w niej linie proste, to nasza przestrzeń 
musi być zakrzywiona, zaś to, co na
zywamy polem grawitacyjnym, jest 
obserwowalnym objawem zakrzywie
nia, a więc efektem geometrycznym. 
Silne pole grawitacyjne oznacza dużą 
krzywiznę, słabe pole grawitacyjne —  
małą krzywiznę, a więc przestrzeń pra
wie płaską.

W momencie, gdy Einstein wpadł 
na ten pomysł, istniała już od kilku
dziesięciu lat teoria matematyczna, 
umożliwiająca badanie geometrii za
krzywionych przestrzeni o dowolnej 
liczbie wymiarów —  geometria Rie- 
manna. Nie należała ona jednak do 
zakresu podstawowego wykształcenia 
fizyków; Einstein dowiedział się o jej 
istnieniu drogą prywatnych kontaktów
1 nauczył się jej samodzielnie —  przy 
asyście kolegi-matematyka, Marcela 
Grossmana.

Niestety, nie mamy szansy przed
stawić tej teorii w krótkim tekście.
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Podkreślmy tylko z naciskiem, że za 
każdym twierdzeniem podanym niżej 
stoi dowód wyprowadzony z poda
nych wyżej założeń za pomocą po
prawnego logicznie i matematycznie 
rozumowania (fizyki nie tworzy się 
przy użyciu argumentów retorycz
nych). Będziemy musieli te wywody 
pominąć tylko z powodu braku miej
sca i dla uniknięcia nadużycia cier
pliw ości Czytelników, ale są one 
możliwe do sprawdzenia i zostały 
wielokrotnie sprawdzone.

Wnioski z teorii względności 
i ich potwierdzenia 
obserwacyjne

Podstawą ogólnej teorii względno
ści są równania Einsteina, wiążące 
własności geometryczne przestrzeni 
z rozkładem materii. W jaki sposób 
geometria może być opisana za po
mocą równań? Podamy prosty przy
kład. Jeśli używamy na płaszczyźnie 
współrzędnych kartezjańskich prosto
kątnych i na każdej osi używamy tej 
samej jednostki odległości, to odle
głość A5 między punktem o współ
rzędnych (x , y)  i pobliskim punktem 
o współrzędnych (x + Ax, y  + A j) 
wyraża się wzorem

(As)2 = (Ac)2 + (A j)2, (3)

czyli znanym twierdzeniem Pitagora
sa. Jeśli obliczymy odległość dwu bli
skich punktów na powierzchni kuli
o promieniu a, z których jeden ma 
współrzędne sferyczne (6 , (/>), a drugi
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(9 + Ad, cp + A<p), to otrzymamy wynik 

(As)2 = a2[{A6)2 + sin2(0)(A0)2]. (4)

Jeśli obliczymy odległość dwu blis
kich punktów leżących na dowolnej 
2-wym iarowej powierzchni, przy 
czym ich współrzędnymi są (x, y )
i {x + Ax, y  + Aj), to wynikiem będzie

(As)2 = f(x, j)(A y)2 + 2 g(x, j)A xA j + 
+ h(x,y)(Ay)2, (5)

gdzie funkcje (f, g, h) są wyznaczone 
przez równania, opisujące położenie 
punktów powierzchni w przestrzeni 
trójwymiarowej. Na przykład dla 
płaszczyzny (3) są to równania

z = const, {x, y)  —  dowolne,

zaś dla kuli (4) są to równania

x = a sin# cos(j), 
y  = a sin# sin0, 
z = a cosd

Zespół funkcji (f, g, h), wspólnie 
z definicją układu współrzędnych, opi
suje wszystkie własności geometrycz
ne powierzchni. Dla 4-wymiarowej 
czasoprzestrzeni używanej w teorii 
względności funkcji tych jest 10 i one 
właśnie występują w równaniach Ein
steina. (W zastosowaniu do realnych 
sytuacji fizycznych zakłada się różne 
uproszczenia i niektóre z tych funkcji 
są od początku równe zeru albo mają 
zadane wartości, tak jak w twierdze
niu Pitagorasa, gdzie f = h  = 1, g  = 0. 
Na przykład przy obliczaniu niektó-
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Rys. 4. Promień świetlny, przebiegający w odległości d od środka kulistej gwiazdy G o masie M 
ugina się o kąt A<p = (4GMIc2)d. Uwaga: ten wzór jest przybliżony i stosuje się tylko w sytuacji, 
gdy d jest dużo większe niż tzw. promień grawitacyjny gwiazdy, równy 2GMIc2. R — rzeczywi
ste położenie źródła światła, P — położenie pozorne

rych opisanych dalej efek
tów zakłada się, że za 
chodzą  one w próżni w 
otoczeniu masywnego cia
ła o symetrii kulistej).

O pierw szym  efekcie 
te o rii w zg lęd n o śc i ju ż  
wspomnieliśmy —  został 
on zmierzony 56 lat przed 
jej sformułowaniem. We
dług tej teorii, nawet gdy
by Słońce było dokładnie 
kuliste i miało tylko jedną 
planetę, jej orbita byłaby 
nie elipsą, lecz obracającą się elipsą, 
przy czym prędkość obrotu osi elipsy 
powinna wynosić 43,03 sekundy łuku 
na 100 lat —  co bardzo dobrze zgadza 
się ze zm ierzoną w artością  43,11 
± 0,45. W latach 1970. odkryto pulsar 
w układzie podwójnym, PSR 1913 + 
16, dla którego ta sama prędkość wy
nosi 4,2° na rok —  35 000 razy wię
cej, niż dla Merkurego.

Drugim wnioskiem z teorii względ
ności, o którym też była już mowa, jest 
ugięcie promieni świetlnych w polu 
graw itacyjnym . Prom ień świetlny, 
przebiegający w odległości d  od środ
ka kulistej masy M  ugina się o kąt 
(mierzony w radianach) A<p = (4GM/ 
c2)d (rys. 4). Dla promienia styczne
go do powierzchni Słońca daje to 1,75 
sekundy łuku. Aby zmierzyć to ugię
cie, trzeba było wyznaczyć pozorne 
położenia gwiazd na niebie, gdy są one

w idoczne blisko tarczy słonecznej 
i porównać je  z położeniami na niebie 
kilka miesięcy później, gdy Słońce jest 
widoczne w całkiem innym kierunku 
(rys. 5). W latach 1915— 1920 jedyną 
szansę zaobserwowania i zmierzenia 
tego efektu dawało całkowite zaćmie
nie Słońca. Okazja zdarzyła się w roku 
1919; obserwacje wykonała ekspedy
cja Arthura Eddingtona na Wyspach 
K siążęcych w Zatoce Gw inejskiej 
i w Sobral w Brazylii. Uzyskano tam 
wyniki 1,61 ± 0,40" i 1,98 ± 0,16". 
Teoria względności uzyskała w ten 
sposób drugie potw ierdzenie, przy 
czym, w odróżnieniu od anomalii or
bitalnych M erkurego, był to efekt 
przedtem nie znany.

Dzisiaj pomiar ten wykonuje się 
metodą prostszą i dokładniejszą. Ob
serwuje się mianowicie trzy radioźró
dła, oznaczane symbolami 0111+02,

0116+08 i 0119+11, które leżą w przy
bliżeniu na jednej prostej. Każdego 
roku na przełomie marca i kwietnia, 
przez okres ok. 4 tygodni, Słońce 
w swojej rocznej wędrówce po niebie 
zbliża się do środkowego obiektu i na 
pewien czas zasłania go (rys. 6). Samo 
Słońce jest bardzo słabym źródłem fal 
radiowych i nie zakłóca obserwacji. 
Gdy obraz środkowego radioźródła 
jest widoczny na niebie w pobliżu tar
czy Słońca, jego obserwowane poło
żenie odchyla się od rzeczywistego; 
położenie rzeczywiste można łatwo 
obliczyć ze współrzędnych dwu pozo
stałych obiektów, których obrazy nie 
są odchylane. Pomiar taki wykonali 
w ia tach  1974 i 1975 E. Fom alont 
i R. Sramek uzyskali wynik 1,761 
±0,016".

Trzeci test teorii względności wy
konano dopiero 46 lat później. Świa
tło, wydobywając się z pola grawita
cyjnego obiektu astronom icznego, 
wykonuje pracę, a więc traci energię. 
Zgodnie z mechaniką kwantową ener
gia fali elektromagnetycznej jest pro
porcjonalna do częstotliw ości. Dla 
promienia świetlnego, wznoszącego 
się w polu grawitacyjnym, powinna 
więc maleć częstotliwość fali, co ob
razowo określa się jako poczerwienie
nie. W polu jednorodnym impuls pro
mieniowania, który przebył różnicę 
wysokości h, powinien zmienić swoją 
częstotliwość o wielkość:

Pierwsze pomiary wykonali R. Pound 
i G. Rebka w 1960 r. oraz R. Pound
i J. L. Snider w 1965 r. w polu grawi
tacyjnym Ziemi. Wykorzystany przez 
nich efekt Móssbauera (rezonansowa 
em isja/absorpcja prom ieni gamma 
przez jądra atomów żelaza 57Fe) za-
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pewnił tak dużą dokładność, że do 
przeprowadzenia pomiaru wystarczy
ła wieża uniwersytetu Harvard o wy
sokości zaledwie 22,6 m. Przewidy
wany przez teorię wynik Av/v = 
=2,46x 10-15 został potwierdzony z do
kładnością 1%.

Czwarty ważny test wykonał po raz 
pierwszy Irwin Shapiro w 1968 r. Je
śli fala elektromagnetyczna biegnąca 
od punktu A do punktu B musi po dro
dze przejść przez pole grawitacyjne, 
to czas potrzebny na pokonanie tej 
drogi jest dłuższy niż wtedy, gdy fala 
biegnie po drodze tej samej długości, 
ale nie napotyka pola grawitacyjnego. 
W praktyce pomiar wykonuje się dla 
sytuacji, gdy źródło i odbiornik fal 
znajdują się na orbitach wokół Słoń
ca. Ich położenia są w każdej chwili 
dokładnie znane, prędkość światła 
w próżni też jest znana, można więc 
obliczyć, ile czasu powinno upłynąć 
od momentu emisji sygnału do mo
mentu jego odbioru, gdyby przestrzeń 
na całej drodze była płaska. Jeśli od
ległość między źródłem i odbiorni
kiem wynosi /, odległości źródła i od
biornika od Słońca wynoszą r { i r2 
i sygnał porusza się między źródłem 
i odbiornikiem po linii prostej, to teo
ria względności przewiduje, że opóź
nienie momentu odbioru sygnału wy
niesie

Efekt jest więc największy, gdy źró
dło i odbiornik znajdują się po przeciw
nych stronach Słońca, a droga sygnału 
przebiega w pobliżu powierzchni Słoń

ca; wtedy (r, + r2 -  l) przyjmuje naj
mniejszą możliwą wartość. Występo
wanie tego efektu przewidział sam 
Shapiro w 1964r. Najwcześniejsze 
pomiary, wykonane za pomocą sygna
łów radarowych odbitych od po
wierzchni Merkurego i Wenus były 
mało dokładne. Pierwszy precyzyjny 
pomiar wykonał zespół J.D. Anderso
na w roku 1975 za pomocą sztucznych 
satelitów Słońca Mariner 6 i Mariner 
7. Przewidywane maksymalne opóź
nienie wynoszące ok. 200 /us zostało 
potwierdzone z dokładnością 0,1% 
przez zespół D. Reasenberga i I. Sha
piro w 1979 r.

Wszystkie opisane wyżej efekty 
były w ielokro tn ie potw ierdzone 
w późniejszych eksperymentach. Dal
sze eksperymenty, mające na celu 
zmierzenie następnych efektów, są 
w przygotowaniu. Wśród nich należy 
wymienić trwające od ponad 30 lat 
przygotowania do umieszczenia na or
bicie ziemskiej żyroskopu. Obliczenia 
wykonane przez L. Schiffa w 1960 r. 
pokazały, że oś obrotu żyroskopu krą
żącego po orbicie wokół Ziemi powin
na wykonywać precesję o dwu skła
dowych, z których jedna jest skutkiem 
ruchu po orbicie, druga jest spowodo
wana ruchem obrotowym Ziemi. Dla 
orbity o promieniu a przebiegającej 
nad biegunami Ziemi prędkość pierw
szej precesji wynosi ok. 8,1 (R/a)5/2 se
kund łuku na rok (R — promień Zie
mi), prędkość drugiej precesji wynosi 
0,05 (R /af  sin<j> sekund na rok (0 — 
kąt między osiami obrotu Ziemi i żyro
skopu). Trudności eksperymentu wy
nikają z konieczności zapewnienia sta-

Krzyż Einsteina —  obserwacyjny efekt za
krzywienia biegu światta odległego kwaza- 
ra w polu grawitacyjnym jądra galaktyki

łej prędkości wirowania żyroskopu 
przez przynajmniej szereg miesięcy, co 
wymaga ochłodzenia całego układu do 
temperatury ciekłego helu, a następ
nie bardzo dokładnej izolacji cieplnej, 
elektrycznej i mechanicznej.

Innym przygotowywanym ekspery
mentem jest poszukiwanie fal grawi
tacyjnych, które według teorii New
tona nie istnieją. Tu z kolei trudność 
polega na wykryciu bardzo słabych 
oscylacji pola, powodujących zmiany 
odległości próbnych mas wynoszące 
Al/l = 10-21. Oscylacje te są tak małe, 
że zakłócają je nawet ruchy termicz
ne atomów w detektorze. Ich elimina
cja znów wymaga ochłodzenia do jak 
najniższej temperatury i zawieszenia 
detektora w próżni.

Na tym zakończymy naszą przybli
żoną odpowiedź na pytanie „co to jest 
teoria względności” i przejdziemy do 
jeszcze krótszej odpowiedzi na drugie 
pytanie:
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Zjawisko Błąd po 24 godz.

Wpływ na zegary odbiorników
Pole grawitacyjne Ziemi 18 km
Spłaszczenie Ziemi 9,7 m
Wysokość położenia zegara (np.10 km) 28 m
Ruch obrotowy Ziemi (na równiku) 31 m
Prędkość ruchu zegara (np. 600 km/godz.) 10 m
Synchronizacja na obracającej się Ziemi do 62 m

Wpływ na zegary w satelitach
Pole grawitacyjne Ziemi 4,3 km
Prędkość ruchu satelity po orbicie 2,2 km

Wpływ na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych
Wpływ obrotu Ziemi do 41 m

Do czego to służy?

Nawiązując do tytułów prasowych 
z roku 1968, można by to pytanie po
stawić inaczej: komu to służy? Jesz
cze 20 lat temu odpowiedź byłaby 
długa i zawiła, opierałaby się na argu
mentach typu „nie da się powstrzymać 
ciekawości badaczy, która często 
w dalszej perspektywie przynosi ko
rzyści czysto praktyczne”. Ta „dalsza 
perspektywa” właśnie nadeszła i dziś 
odpowiedź na to pytanie jest cudow
nie prosta: wojsku! Teoria względno
ści służy (w) wojsku! W roku 1977 
uruchomiono, początkowo tylko do 
celów nawigacji wojskowej, satelitar
ny system służący do dokładnego okre
ślania położeń różnych obiektów na 
powierzchni Ziemi. System ten, GPS 
(Global Positioning System1), został 
udostępniony cywilnym użytkowni
kom w roku 1989 i jest coraz powszech
niej stosowany. Każdy z 24 satelitów 
wysyła impulsy fal elektromagnetycz
nych, w których zakodowana jest in
formacja o chwili wysłania sygnału i o 
położeniu satelity w tejże chwili. Aby 
odbiornik mógł spełnić swoją funkcję, 
musi odebrać sygnał od co najmniej 
czterech satelitów równocześnie. Niech 
współrzędnymi satelitów 1, 2, 3, 4 w 
momencie wysłania sygnałów będą (xr 
y p z), i = 1, 2, 3, 4, i niech t = t. będą 
odpowiednimi chwilami wysłania sy
gnałów. Ponieważ sygnały rozchodzą 
się z prędkością światła c, która jest 
taka sama dla wszystkich obserwato
rów, współrzędne i chwila miejsca ode
brania sygnału, (x,y, z, t), muszą speł
niać układ 4 równań:

c 2 (■*- * , f  +  { y - y , f  +  ( z - z , f ’  

i =  l , 2 , 3 ,4  ( f - t j  (6)

Znane są wszystkie (x, y„ z .,f ) i zna
ne jest c, rozwiązując ten układ dosta
jemy więc położenie i czas odbiorni
ka, (x ,y , z, t). Jak widać, GPS ma teorię 
względności u samej swojej podstawy

' Jak widać, nazwa GPS oznacza cały sys
tem, złożony z 24 satelitów, wielu naziem
nych stacji przekaźnikowych i stacji sterują- 
co-kontrolnej w Colorado Springs. W Polsce 
nazwa ta jest dość bezsensownie używana 
do oznaczenia pojedynczych przenośnych 
aparatów lokalizacyjnych. Dla spokoju su
mienia odnotowuję mój protest, pewnie bez
skuteczny.

przez wykorzystanie faktu stałości 
prędkości światła we wszystkich ukła
dach.

Dokładna lokalizacja odbiornika 
wymaga dokładnej synchronizacji ze
garów w satelitach i dokładnej infor
macji o ich położeniach. Wielkości te 
są wyliczane przez komputery w sate
litach i systematycznie sprawdzane 
i korygowane przez centralną stację na
ziemną. Sygnały kontrolne i korygują
ce też są przesyłane z pomocą fal elek
tromagnetycznych. Wszystkie te fale 
i zegary poruszają się w polu grawita
cyjnym Ziemi, a teoria względności, jak 
już wiemy, mówi nam o wpływie pola 
grawitacyjnego na rozchodzenie się fal 
elektromagnetycznych oraz, j ak j eszcze 
nie wiemy, na wskazania zegarów.

Okazuje się, że najsilniejszy wpływ 
na przekazywanie informacji w syste
mie GPS ma efekt, o którym wcześniej 
nie wspomnieliśmy: zegar umieszczo
ny w silniejszym polu grawitacyjnym 
systematycznie opóźnia się względem 
zegarów umieszczonych w słabszym 
polu i względem „zegarów idealnych”, 
które byłyby umieszczone w prze
strzeni płaskiej. Zegar na powierzch
ni Ziemi w ciągu każdej sekundy spóź
nia się o 4,465 xlO“10s względem zegara 
na orbicie i o 6,95 xlO~10 s względem 
zegara idealnego. Zdawałoby się, że to 
niewiele, ale sygnał świetlny przebiega 
w czasie 6,95 x 10-10 s drogę prawie 21 
cm. Gdybyśmy zapomnieli o tym efek
cie, porównanie wskazań zegara na 
Ziemi z (obliczonym) wskazaniem ze
gara idealnego już po 1 s dawałoby 
błąd położenia równy 21 cm, a błąd ten 
kumulowałby się z czasem. W ciągu 24 
godzin urósłby on do 18 km i przy tak

wielkim błędzie system GPS byłby bez
użyteczny nawet dla turystów pieszych, 
a przecież ma służyć do precyzyjnej 
nawigacji samolotów i rakiet.

Załączona tabela z artykułu N. Ash- 
by'ego (Mercury 25, nr 3, s. 23 (1966)), 
zawiera zestawienie błędów, jakie 
wystąpiłyby w systemie GPS, gdyby
śmy na okres 24 godzin zapomnieli 
o różnych efektach teorii względności. 
Z tej perspektywy odkrycie teorii 
względności przez Einsteina nabiera 
nowego sensu: gdyby Einstein nie 
wytłumaczył nam w roku 1915, że teo
ria Newtona wymaga poprawienia, 
zauważyliby to w roku 1977 oficero
wie armii amerykańskiej. (Wątpliwe 
jest jednak, aby umieli sami zrozu
mieć, co wymaga zmiany i jakiej. Nie
którzy z nich nie chcieli uwierzyć, że 
teoria Einsteina będzie potrzebna do 
precyzyjnego sterowania systemem. 
Przekonały ich o tym dopiero błędy 
pierwszych pomiarów, zgodnie z wy
nikami teorii względności). Upewnia 
nas to ostatecznie, że Einstein odkrył 
rzeczywiste zjawisko i że nawet bez 
jego udziału natknęlibyśmy się na 
skutki tego zjawiska. Pozostaje tylko 
filozoficzne pytanie: czy lepiej wie
dzieć zawczasu, czy dopiero wtedy, 
gdy życie nas do tego zmusza?

Doc. dr hab. Andrzej Krasiński jest 
pracownikiem Centrum Astrono
micznego im. Mikołaja Koperniku 
w Warszawie. W swych badaniach 
zajmuje się teorią względności i ko
smologią relatywistyczną.
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w skrócie

Czy Wszechświat jest starszy, 
niż dotychczas przypuszczano?

** BwreP»v l * ”  j

Widmo kwazara APM 08279+5255 ukazujące ślady chmur 
pierwiastków żelaza

Satelita Europejskiej Agencji 
Kosmicznej XMM — Newton 
wychwycił promieniowanie X, 

które podróżowało do nas przez 13,5 
mld lat. Analiza tego światła wykaza
ła, że Wszechświat może być starszy, 
niż uprzednio myślano lub też wczes
ny Wszechświat zaśmiecany był przez 
tajemnicze i do tej pory nie odkryte 
„fabryki żelaza”.

Norbert Schartel z ESA i jego współ
pracownicy z Max-Planck-Institut fiir 
Extraterrestrische Physik w Niemczech 
stwierdzili obecność żelaza w bardzo 
odległym obiekcie APM 8279+5255 
w ilości dużo większej niż ktokolwiek 
mógłby się spodziewać. Obiekt ten jest 
kwazarem, czyli młodą galaktyką, któ
rej region centralny jest niebywale jas
ny z powodu gazu, który promieniuje, 
spadając na gigantyczną czarną dziurę.

Kwazar APM 8279+5255 znajduje 
się w odległości 13,5 mld lat świetlnych 
od Ziemi. Naukowcy, podając taką od
ległość, opierają się na zjawisku redshif- 
tu światła (przesunięcie ku czerwieni), 
który spowodowany jest rozszerzaniem 
się Wszechświata. Wyemitowana przez 
źródło fala o danej długości przesunięta 
jest w stronę dłuższych fal (jest rozcią
gnięta), a wielkość tego przesunięcia jest 
miarą odległości do źródła.

Dane z XMM -  Newton pokazały, 
że w obserwowanym kwazarze jest 3 
razy więcej żelaza niż w całym Ukła
dzie Słonecznym.

Żelazo jest uwal
niane w czasie eks
plozji gwiazd, a na
ukowcy uważają, 
że jego ilość zwięk
sza się stopniowo 
w czasie. Układ 
Słoneczny uformo
wał się około 5 mld 
lat temu, więc powi
nien zawierać wię
cej żelaza niż obser- 
wowany kwazar, 
który powstał po
nad 13,5 mld lat 
temu. Dlatego fakt, 
że kwazar zawiera 3 razy więcej żelaza 
niż Słońce, jest zadziwiający.

Jedno z możliwych wytłumaczeń 
jest takie, że astronomowie błędnie 
wybrali sposób pomiaru odległości we 
Wszechświecie, opierając go na pomia
rze redshiftu. Wówczas niemal wszyst
kie przeliczenia redshiftu na odległość 
i na wiek obiektów byłyby błędne. Fred 
Jansen, naukowiec z projektu XMM -  
Newton z ESA, wyjaśnia, że może to 
oznaczać konieczność pisania na nowo 
podręczników. Gdy studiujesz ewolu
cję Wszechświata, jednym z podstawo
wych praw jest możliwość powiązania 
redshiftu z wiekiem obiektu. Odrębna 
możliwość wyjaśnienia tych obserwa
cji jest taka, że w redshiftcie, jaki ob
serwujemy, Wszechświat jest starszy niż 
myślimy.

Według Jansena, jeśli interpretacja 
Wszechświata starszego niż się sądziło, 
jest błędna, istnieje jeszcze jedna, dziw
niejsza możliwość. Gdzieś we wczes
nym Wszechświecie musiały istnieć nie 
odkryte „fabryki żelaza”, które produ
kowały ten metal w nieznany nam spo
sób. To zrozumiałe, że Jansen jest ostroż
ny, mówiąc: Uważam, że jest to mało 
prawdopodobne wytłumaczenie.

Jeśli te tajemnicze obiekty istnieją, to 
być może odkryje je XEUS, który bę
dzie w stanie obserwować pierwsze po
wstałe galaktyki. XEUS należy do na
stępnej generacji satelitów czułych na 
promieniowanie X, a jego wystrzelenie 
ESA przewiduje na przyszłe dziesięcio
lecie.

W październiku tego roku ESA wy
strzeli satelitę INTEGRAL* czułego 
w zakresie fal gamma (krótkofalowa 
część fal X). INTEGRAL będzie obser
wować eksplodujące gwiazdy, aby zba
dać proces powstawania pierwiastków 
chemicznych i być może uda mu się wy
tłumaczyć anomalne obserwacje żelaza.

Artykuł dotyczący przedstawionych 
analiz został opublikowany 10 lipca br. 
w „Astrophysical Journal Letters”, Vol. 
573, L77. Autorzy: G. Hasinger i S. Ko- 
mossa z Max-Planck-Institut fur Extra
terrestrische Physik oraz N. Schartel 
z European Space Agency.

K. Zawada

* Zob. Post. Astr. 1997, Tom 45 z. 1 s. 10

Artystyczna wizja nowego „zunifikowanego modelu” dla różnego rodzaju aktywno
ści kwazarów
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Obserwatorium
rentgenowskie
CHANDRA

Rys. 1. Subrahmanyan Chandrasekhar 
w młodym wieku.
Subrahmanyan Chandrasekhar (1910— 
-1995) był hinduskim astrofizykiem, lau
reatem Nagrody Nobla. Udowodnił, że ist
nieje górna granica masy, jaką może mieć 
biały karzeł. Obecnie ta graniczna masa 
nazywana jest granicą Chandrasekhara. 
Wynika ona z zależności masa-promień 
dla gwiazd: rozmiar białego karła jest tym 
mniejszy, im większą ma on masę. War
tość graniczna (dla gwiazdy o promieniu 
dążącym do zera) wynosi około 1,4 MQ. 
W roku 1937 wyemigrował z Indii do Sta
nów Zjednoczonych. Przez 19 lat był re
daktorem Astrophysical Journal. Pod jego 
opieką wykonano ponad 50 prac doktor
skich. Opublikował 10 książek z różnych 
zakresów astrofizyki. W 1983 roku został 
laureatem Nagrody Nobla za teoretycz
ne badania procesów fizycznych związa
nych z budową i ewolucją gwiazd. Jego 
badania dotyczyły m.in. białych karłów, 
dynamiki gwiazd, transferu promieniowa
nia, hydrodynamiki, astrofizyki relatywi
stycznej, matematycznych podstaw teo
rii czarnych dziur.

Źródło: http://chandra.harvard.edu

W lipcu 1999 r. wahadłowiec 
Columbia umieścił na or
bicie satelitę CHANDRA. 

Jego przeznaczeniem są obserwacje 
w zakresie rentgenowskim.

Promieniowaniem rentgenowskim 
(Roentgena, X) nazywamy promie
niowanie elektromagnetyczne, które 
powstaje w wyniku oddziaływania 
naładowanych cząstek i fotonów 
z atom am i, obejm ujące zakres 
0,1— 100 keV. Granice te są umowne. 
Za górną czasem przyjmuje się 511 
keV, która to wartość jest energią spo
czynkową elektronu. Rozróżnia się 
miękkie (0,1— 10 keV) oraz twarde 
promieniowanie X (powyżej 10 keV). 
W jednostkach długości promieniowa
nie rentgenowskie pokrywa fale w za
kresie 10-11— 10_9m.

Historia obserwacji 
w promieniach X

W 1895 r. niemiecki fizyk W.K. 
Roentgen dokonał odkrycia promie
niowania. Ze względu na zaskakujące 
wówczas własności (przenikało przez 
wiele materiałów zatrzymujących 
światło) nazwał je  prom ieniow a
niem X.

W 1949 r. odkryto rentgenowskie 
prom ieniowanie Słońca. Później, 
w roku 1962, w gwiazdozbiorze Skor
piona zaobserwowano pierwsze źró
dło rentgenowskie poza Układem 
Słonecznym (Sco X-1). Pierwszym 
istotnym satelitą rentgenowskim był 
UHURU (SAS 1) (1970— 1973). Ob
serwacje nim były prowadzone w za

kresie 2—6 keV. W 1978 r. wystrze
lono satelitę Einstein (HEAO 2). Był 
on przeznaczony do badania miękkie
go promieniowania rentgenowskiego 
i funkcjonował do 1981 r. W 1990 r. 
wyniesiono na orbitę niemiecko-ame- 
rykańsko-angielskiego satelitę o na
zwie ROSAT. Miał on dwa teleskopy: 
rentgenowski o średnicy 84 cm i ogni
skowej 240 cm działający w zakresie 
0,2—2 keV i czułości kilkakrotnie 
większej niż w przypadku satelity Ein
stein oraz drugi, przeznaczony do ob
serwacji nadfioletowych. Z nowszych 
satelitów można wymienić jeszcze: 
ASCA (1993—2000), RXTE (1995), 
XMM (1999). W 1999 r. NASA umieś
ciła na orbicie satelitę CHANDRA.

Astrofizyczne podstawy emisji 
rentgenowskiej

Atomy wszystkich pierwiastków 
mogą emitować widmo charaktery
styczne promieniowania rentgenow
skiego, gdy są bombardowane przez 
elektrony o dużych energiach. Jest to 
widmo liniowe. Drugim procesem, 
w którym emitowane jes t widmo 
rentgenowskie (tym razem ciągłe), jest 
promieniowanie hamowania. Pokrywa 
ono ciągły zakres długości fal aż do 
pewnej wartości minimalnej Amin, któ
ra zależy od energii cząstek. Ze wzglę
dów historycznych ten rodzaj promie
niowania jest nazywany niemiecką 
nazwą Bremsstrahlung. W odróżnie
niu od widm optycznych, w widmie 
promieniowania rentgenowskiego nie 
występują linie absorpcyjne.
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W warunkach astrofizycznych ist
nieją trzy główne mechanizmy produ
kujące promieniowanie X. W każdym 
przypadku cechy widma są inne, co 
pozwala na stwierdzenie, z którym 
procesem mamy do czynienia. Emisja 
rentgenowska może zachodzić na sku
tek: 1) termicznej emisji gazu o wy
sokiej temperaturze (elektrony poru
szające się w polach jonów dodatnich), 
2) promieniowania synchrotronowego 
(relatywistyczne elektrony poruszają
ce się w polu magnetycznym), 3) pro
mieniowania ciała doskonale czarne
go (o temperaturze milionów K).

Teleskopy i detektory
Obserwacje promieniowania X na

potykają na wiele trudności. Ziemska 
atmosfera całkowicie pochłania docie
rające do nas z Kosmosu promienio
wanie rentgenowskie, toteż jego ob
serw acje m ożliwe są jedyn ie za 
pomocą satelitów. Kolejny problem to 
fakt, iż promieniowanie X jest odbija
ne przez zwierciadła tylko w bardzo 
ograniczonym stopniu. Ulega ono od
biciu od powierzchni metali takich jak 
beryl, nikiel, glin czy złoto w przypad
ku, gdy kąt padania w stosunku do 
płaszczyzny zwierciadła jest bardzo 
niewielki. Krytyczny kąt, przy którym 
promienie zostaną jeszcze odbite, za
leży od właściwości metalu oraz ener
gii fotonów. Dla energii większych od 
4 keV kąt jest mniejszy od 1°.

Detektorami promieniowania rent
genowskiego są liczniki proporcjonal
ne, scyntylacyjne oraz rentgenowskie 
kamery CCD. W przypadku licznika 
proporcjonalnego pomiędzy anodą 
i katodą znajduje się gaz. Wpadający 
foton powoduje wyładowania elek
tryczne, których wielkość jest propor
cjonalna do jego energii. Istota dzia
łania licznika scyntylacyjnego polega 
na wykorzystaniu zjawiska Bragga 
w kryształach. Promieniowanie X ule
ga dyfrakcji i wywołuje w krysztale 
błyski luminescencyjne.

Źródła promieniowania 
rentgenowskiego

Astronomowie prowadzący obser
wacje za pomocą CHANDRY nie 
mogą narzekać na brak obiektów do 
badań. We Wszechświecie istnieje 
wiele źródeł promieniowania rentge
nowskiego, poczynając od naszego 
najbliższego sąsiedztwa w Układzie

Tabela 1. Podstawowe dane satelity CHANDRA

Obserwatorium rentgenowskie CHANDRA
Informacje ogólne
Rozmiar (z bateriami słonecznymi): 13,8 x 19,5 m

Masa: 4800 kg
Orbita: 10 000 x 140161 km

Nachylenie orbity: 28,5°
Węzeł wstępujący: 200°

Argument perygeum: 270°
Czas działania: co najmniej 5 lat

Informacje o satelicie
Zasilanie: dwie 3-panelowe silikonowe baterie 

słoneczne (2350 W), trzy niklowo- 
-wodorowe baterie po 40 Ah każda

Anteny: dwie anteny stożkowe 
Częstotliwości: transmisja 2250 MHz, 

odbiór 2071,8 MHz 
Zapis danych: 1,8 GB (16,8 godzin zapisu) 

Częstotliwość odbioru danych: zazwyczaj co 8 godzin

Teleskop
High Resolution Mirror Asembly 4 pary zagnieżdżonych parabolicz

nych i hiperbolicznych zwierciadeł
Długość: 83,3 cm (każde zwierciadło)

Masa: 956,4 kg (wszystkie)
Ogniskowa: 10 m 

Zewnętrzna średnica: 1,2 m
Pole widzenia: 1° średnicy 

Rozdzielczość kątowa: 0,5”
Pole widzenia kamery: 1,40 * 1,40 stopnia 

Stabilność położenia: w promieniu 0,25” (RMS) przez 95% 
czasu 10 s

Dokładność pozycjonowania: 30” przez 99% czasu
Uwagi: lustro ma 400 cm2 powierzchni efek

tywnej dla 1 keV; dokładność wyko
nania powierzchni zwierciadeł 1,3 pm

Instrumenty naukowe
ACIS (Advanced Charged Couple Imaging Spectrometer)

Chip CCD do uzyskiwania obrazów i spektroskopii; rozdzielczość 
obrazów 0,5 sekundy łuku w zakresie energii 0,2— 10 keV, czułość: 
4 x 10~15 erg cm-2 s~1 w czasie 105 s

HRC (High Resolution Camera)
Urządzenie składające się z micro-channel plates, które pozwalają 
na wykonanie obrazów o dużym polu widzenia; rozdzielczość kąto
wa <0,5 sekundy łuku w polu widzenia 31x31 minut łuku; rozdziel
czość czasowa: 16 ps, czułość: 4 * 10~15 erg crrr2 s~1 w czasie 105 s

HETG (High Energy Transmission Grating)
Spektrograf o rozdzielczości widmowej 60— 1000 w zakresie 
0,4— 10 keV

LETG (Low Energy Transmission Grating)
Spektrograf o rozdzielczości widmowej 40—2000 w zakresie 
0,09—3 keV

Źródło: http://chandra.har-vard. edu
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Słonecznym, poprzez gwiazdy, galak
tyki, gromady galaktyk, a na promie
niowaniu tła kończąc.

Satelita CHANDRA
O bserw ato rium  ren tgenow sk ie  

CHANDRA zostało umieszczone na 
orbicie przez wahadłowiec Columbia 
w lipcu 1999 r. Obserwatorium skła
da się z trzech części: teleskopu rent
genow skiego, którego zw ierciadła 
skupiają pochodzące od obserwowa
nych obiektów promieniowanie X, in
strumentów naukowych, których za
daniem jest rejestracja otrzymanego 
promieniowania oraz oprzyrządowa
nia satelity dostarczającego energii, 
utrzymującego pozycję i pozwalające
go na przesyłanie danych.

Satelita znajduje się na eliptycznej 
o rb icie  z perygeum  w od leg łości 
10 000 km od Ziemi i apogeum w od
ległości 140 161 km. Jednego obiegu 
Ziemi CHANDRA dokonuje w ciągu 
64 godzin i 18 minut. Przez 85% cza
su satelita znajduje się poza obszara
mi pasów van Allena, co umożliwia 
ciągłe obserwacje trwające do 55 go
dzin. Centrum obsługi satelity znajdu
je  się w Cambridge, Massachusetts 
w Smithsonian Astrophysical Obser
vatory.

Obserwatoria satelitarne wymagają 
zaawansowanych technologii i odpo
wiedniego planowania, projekty reali
zowane są przez w iele lat. Po raz 
pierwszy koncepcja satelity CHAN
DRA została przedstawiona w NASA

w 1976 r. Rok później przyznano po
czątkowe fundusze na realizację pro
jektu. W 1992 r., z powodu redukcji 
kosztów, zmniejszono liczbę planowa
nych zwierciadeł z dwunastu do ośmiu, 
a używanych przyrządów naukowych 
do czterech. Zmieniono także plano
waną orbitę z niskiej na wysoką.

Satelita ma rozmiary 13,8 x 19,5 m 
(razem  z bateriam i słonecznym i), 
waży 4800 kg. Zasilanie zapewniają 
dwie 3-panelowe baterie słoneczne 
o mocy 2350 W. Teleskop składa się 
z 4 par zagnieżdżonych zwierciadeł 
parabolicznych i hiperbolicznych. 
Średnica zew nętrzna teleskopu to 
1,2 m, ogniskowa jest równa 10 m, 
pole widzenia stanowi okrąg o pro
mieniu 1°, rozdzielczość kątowa wy
nosi 0,5".

W ognisku teleskopu znajdują się 4 
przyrządy naukowe. ACIS oraz HRC 
służą do otrzymywania obrazów oraz

ustalania informacji o przychodzących 
fotonach rentgenowskich: ich liczbie, 
pozycji na niebie, energii oraz czasie 
rejestracji. Rozdzielczość kamery CCD 
w urządzeniu ACIS wynosi 0,5", dzia
ła ona w zakresie 0,2— 10 keV. Roz
dzielczość kątowa urządzenia HRC jest 
mniejsza niż 0,5", a pole widzenia wy
nosi 31x31 minut łuku. Pozostałe dwa 
instrumenty: HETG oraz LETG to 
spektrometry. Ich rozdzielczości wy
noszą odpowiednio: 60— 1000 w za
kresie 0,4— 10 keV oraz 40— 2000 
w zakresie 0,09— 3 keV.

Schem at budowy satelity został 
przedstawiony na rys. 2, natomiast 
podstawowe dane zebrano w tab. 1.

Satelita rentgenowski został na
zw any CHANDRA. N azw a ta ma 
uczcić Subrahm anyana Chandrase
khara (1910— 1995), hinduskiego 
astrofizyka, laureata Nagrody Nobla 
(zob. rys. 1).

Rys. 4. Gromada Łuki (Arches). Promieniowanie X: NASA/ 
Rys. 3. Galaktyka NGC 253, data obserwacji: 16.12.1999 r. CXC. Podczerwień: NASA/HST/NICMOS. Zakres radio
źródło: promieniowanie X: NASA/SAO/CXC, optyczne: ESO wy: NRAO/VLA
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Rys. 2. Schemat satelity Chandra. Źródło: http://chandra.harvard.edu
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Rys. 5. Z lewej: północne głębokie pole Hubble’a, z prawej: północne głębokie pole CHANDRY. Listopad 1999 — luty 2001, 
obszar o boku 2,5 minuty kątowej. Kolory oznaczają temperaturę/intensywność promieniowania X 
Źródło: NASA

Wyniki obserwacji 
Z CHANDRY

Jest bardzo wiele prac naukowych 
opartych na obserw acjach CHAN
DRY. Przedstawię zatem tylko kilka 
wybranych rezultatów z lat 2001—  
— 2002. Wyniki wielu obserwacji są 
zebrane i przedstawione w formie „re
lacji prasowych” na witrynie interne
towej poświęconej misji (chandra.har
vard, edu).

Mnogość czarnych dziur
Satelita CHANDRA zaobserwował 

w kilku galaktykach nowe populacje 
obiektów będących prawdopodobnie 
średniomasywnymi czarnymi dziura
mi (rys. 3). Znajdują się one w galak
tykach będących w stadium intensyw
nych narodzin gwiazd.

Grupa uczonych przebadała wybra
nych 37 galaktyk w celu zbadania su- 
permasywnych czarnych dziur w ją 
drach. Stwierdzono, iż 25% z nich 
zawiera bardzo jasne źródła promie
niowania rentgenowskiego, które są 
prawdopodobnie punktowe i wykazują 
od 10 do 1000 razy większą jasność 
niż podobne źródła w Galaktyce oraz 
w M81. W galaktyce NGC 253 wy
stępuje koncentracja bardzo jasnych 
źródeł rentgenowskich w pobliżu cen
trum. Cztery źródła są rozmieszczone 
w odległości do 3000 lat świetlnych 
od jądra galaktyki. Możliwe, iż spa
dają one na centrum, gdzie połączą się,

tworząc jedną supermasywną czarną 
dziurę. Jeśli tak jest faktycznie, ozna
cza to, że NGC 253 zamienia się właś
nie w galaktykę aktywną.

Zaobserwowano zmienność źródeł 
oraz duży stosunek twardego promie
niowania rentgenowskiego do mięk
kiego, co jest charakterystyczne dla 
spadku gorącej materii na czarną dziu
rę. Nie istnieje powszechnie akcepto
wana teoria form owania się takich 
średniom asywnych czarnych dziur, 
jednak są wysuwane hipotezy, iż po
wstają one z zapadnięcia się dużego, 
pojedynczego obłoku gazu lub połą
czenia się kilku „gwiazdowych” czar
nych dziur.

Inną możliwością wyjaśnienia tak 
dużej jasności rentgenow skiej jest 
ukierunkowanie emisji. W takiej sy
tuacji jej wartość, szacowana przy za
łożeniu jednakowej emisji we wszyst
kich kierunkach, jest zawyżona.

Obszar narodzin gwiazd 
w okolicach centrum Drogi 
Mlecznej

W pobliżu centrum Galaktyki za
obserwowano obłok gazu o tempera
turze 60 milionów stopni, otaczający 
gromadę młodych gwiazd (rys. 4). Ob
serwacja promieniowania X w otocze
niu młodych gwiazd może dostarczyć 
argumentów potwierdzających teore
tyczne przewidywania, iż wiatry ma
sywnych gwiazd zderzają się ze sobą, 
tworząc gorący gaz.

Obserwowana gromada znajduje się 
w odległości 25 000 łat świetlnych od 
Słońca i jedynie 100 lat świetlnych od 
miejsca, w którym, jak się uważa, znaj
duje się supermasywna czarna dziura 
w centrum Galaktyki. Wiek gromady 
jest oceniany na 1— 2 min lat. Zawiera 
ona 150 gwiazd typu O w obszarze 
o promieniu 1 roku świetlnego.

O bserw acje  CH A N D RY  m ogą 
przyczynić się do poznania pochodze
nia wielkich obłoków gorącego gazu, 
znajdujących się w pobliżu centrum 
Galaktyki. Uczeni, którzy badali gro
madę, sugerują, iż gaz jest na tyle go
rący, że ucieka z gromady.

Czarne dziury w głębokim 
polu CHANDRY

Obrazy tzw. głębokiego pola uka
zują bardzo słabe obiekty, znajdujące 
się w odległościach wielu miliardów 
lat świetlnych. Najdalszy rentgenow
ski obraz uzyskany przez CHANDRĘ 
sięga odległości 12 m iliardów  lat 
świetlnych. Grupa uczonych porówna
ła obrazy głębokiego pola z teleskopu 
H ubble’a oraz CHANDRY (rys. 5). 
Czas ekspozycji po złożeniu wielu dłu
gich obserwacji wynosił 1 000 000 se
kund i obejm ow ał fragm ent nieba 
w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwie
dzicy. Podobnych obserwacji dokona
no dla nieba południowego.

Uzyskane obrazy ujawniają, że już 
w tak odległej historii Wszechświata 
istniały supermasywne czarne dziury
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Rys. 6. Rozbłysk gamma GRB 010222 z 22-23.02.2000. 
Skala: 5 » 4  minuty kątowe. Źródło: NASA

w centrach galaktyk. Porównanie ob
razów rentgenowskich i podczerwo
nych pokazuje, że młode czarne dziu
ry są często przesłonięte przez obłoki 
gazu i pyłu. Na zdjęciu nieba połu
dniowego zidentyfikowano rentge
nowski kwazar odległy o 12 miliardów 
lat świetlnych, który jest otoczony 
przez gaz i pył.

Pochodzenie błysków gamma
Istnieje wiele teorii dotyczących 

pochodzenia błysków gamma (rys. 6). 
Według jednej z nich powstająone przy 
łączeniu się gwiazd neutronowych lub 
czarnych dziur. Inna hipoteza wskazu
je, że ich źródłem są wybuchy masyw
nych gwiazd. M usiałyby one być 
znacznie silniejsze od normalnych su
pernowych, więc czasem zwane są „hi- 
pemowymi”.

Dane z dwóch satelitów rentgenow
skich (CHANDRA i BeppoSAX) suge
rują, iż błyski gamma mogą pochodzić 
z obszarów formowania się gwiazd. Kie
dy następuje rozbłysk promieniowania 
gamma powoduje on wyrzut materii o 
prędkościach relatywistycznych. Uzy
skane dane mogą oznaczać, że materia 
ta przedziera się przez obłok gęstego 
gazu, w którym rodzą się gwiazdy. 
Wskazywałyby zatem na hipotezę „hi- 
pemowych”. Bardzo masywne gwiaz
dy ewoluują szybko, w czasie rzędu 
miliona lat. Zatem w momencie wybu

chu supernowej po
winny być nadal oto
czone przez obłok 
materii, z której po
wstały. Taki wybuch 
może spowodować 
kolejne masowe na
rodziny nowych 
gwiazd.

Badania 
ciemnej materii

Grupa astrono
mów (DC. Allen i in
ni) przeprowadziła 
obserwacje pięciu 
największych zna
nych gromad galak
tyk, leżących w odle
głościach 1,5—4mld 
lat świetlnych. Wy
konano mapy temperatury gorącego 
gazu znajdującego się w gromadach. 
Dzięki znajomości tego rozkładu moż
na obliczyć masę niezbędną do utrzy
mania gazu w gromadzie (uchronić 
przed jego rozproszeniem i ucieczką z 
gromady). Według obliczeń, obserwo
wane gwiazdy w galaktykach i gaz sta
nowią tylko 13% wymaganej masy. 
Reszta pochodzi prawdopodobnie od 
tzw. ciemnej materii (rys. 7). Być może 
jest to nieznany typ cząstek elementar
nych (o nazwie WIMP, od weakly inter
acting massive particles).

Nowa forma materii?
Zaobserwowano dwie gwiazdy: 

jedną zbyt małą, a drugą zbyt chłodną 
— według przewidywań obecnej teo
rii (rys. 8).

Porównując obrazy z CHANDRY 
i HST astronom J. Drake z Cam
bridge stwierdził, iż obiekt o nazwie 
RX J1856.5-3754 promieniuje jak cia
ło stałe o temperaturze 700 000 K i ma 
średnicę ok. 11 km. Sugeruje to gwiaz
dę neutronową, jednak podane warto
ści nie zgadzają się ze standardowym 
modelem. Obserwowany obiekt może 
być zatem nie gwiazdą neutronową, 
a „gwiazdą kwarkową”. Możliwe jest 
także inne wyjaśnienie: obserwujemy 
gwiazdę neutronową z gorącą plamą.

Obserwacje drugiego obiektu prze
prowadzili P. Siane i S. Murray (Uni
wersytet Cambridge) oraz D. Helfand 
(Uniwersytet Columbia). Gwiazda 
neutronowa 3C58 powstała prawdopo
dobnie na skutek wybuchu supernowej 
zarejestrowanej przez Chińczyków 
i Japończyków w 1181 r. Jej tempera
tura nie zgadza się z obecnymi mode
lami chłodzenia gwiazd neutrono
wych. Wszystko byłoby w porządku, 
gdyby zawierała ona nie tylko neutro
ny, ale i inną formę materii.

Gigantyczna pajęczyna gazu 
i ciemnej materii

Pod koniec lipca br. cztery grupy 
naukowców przedstawiły wyniki ob
serwacji gazu znajdującego się poza 
gromadami galaktyk. Obserwowano
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Rys. 7. Gromady galaktyk: Abell 2390 oraz MS2137.3-2353, położone w odległości 2,5 
i 3,1 mld lat św. Po lewej znajdują się obrazy z CHANDRY (prom. rentgenowskie), po 
prawej z Teleskopu Hubble'a (prom. optyczne). Data obserwacji: 7.11.1999 i 18.11.1999, 
czas ekspozycji: 2,5 i 5,7 godzin. Źródło: NASA/IOTA/S.AIIen et al. oraz HST
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Rys. 8. Po lewej: gwiazda neutronowa RX J1856.5-3754. Odległość: 400 lat św. Daty obserwacji: 10.03.2000 i pomiędzy 8 
a 15.10.2001, tączny czas obserwacji: 139,4 godzin, instrument: HRC/LETG. Źródło: NASA/SAO/CXC/J.Drake et al.
Po prawej: gwiazda neutronowa 3C58. Odległość: 10000 lat św. Data obserwacji: 4.09.2000, czas obserwacji: 9,4 godziny, 
instrument: ACIS. Źródło: NASA/SAO/CXC/P.SIane et al.

fragmenty „pajęczyny” gazu o tempe
raturze od 300 tys. do 5 min kelwinów. 
Jeden z badanych fragmentów otacza 
Drogę Mleczną i Galaktykę Androme
dy, inne leżą w odległościach miliar
dów lat świetlnych.

Do wykrycia gazu zastosowano 
dwie metody. Jedna polega na wyko
rzystaniu faktu, iż gaz absorbuje pro
mieniowanie X odległych galaktyk 
(rys. 9), druga — zjawisko odwrotne. 
Ponieważ gorący gaz sam jest źródłem

promieniowania rentgenowskiego, 
można badać absorpcję tego promie
niowania przez galaktyki pola. Na tej 
podstawie można wyznaczyć masę, 
temperaturę i gęstość gazu.

Przez pierwsze kilka miliardów lat 
istnienia Wszechświata jedynie 20% 
materii weszło w skład gromad galak
tyk. Obserwacje CHANDRY potwier
dzają teoretyczne przewidywania, iż 
pozostała jej część formuje gigan
tyczną sieć, złożoną z gazu i ciemnej

materii. Jednocześnie gaz jest zbyt 
gorący do wykrycia w świetle widzial
nym czy podczerwieni.

Międzygalaktyczny gaz może po
służyć do zbadania rozmieszczenia 
ciemnej materii we Wszechświecie, co 
jest istotne w zrozumieniu jego ewo
lucji.

O bserwatorium  rentgenow skie 
CHANDRA nadal znajduje się na or
bicie i możemy oczekiwać w przyszło
ści kolejnych odkryć.
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Rys. 9. Wizja artysty. Promieniowanie X z odległego kwazara przechodzi przez ob
łok gazu, gdzie jest osłabiane przez tlen i inne pierwiastki. Nałożono widmo kwaza
ra PKS 2155-304. Źródło: SAO/CXC/A.Hobart, widmo: NASA/MIT/T.Fang et al.
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wał, że komety krótkookresowe, któ
rych cechą charak terystyczną je s t 
niewielkie nachylenie orbit do płasz
czyzny ekliptyki, m ogą pochodzić 
z płaskiego pierścienia znajdującego 
się za orb itą  N eptuna. A nalizując 
strukturę Układu Słonecznego, do
szedł do wniosku, że materia prasło- 
necznej mgławicy, która nie weszła 
w skład planet i księżyców, nadal, 
w postaci m ilionów lub m iliardów  
obiektów o niewielkich rozmiarach, 
krąży na stabilnych orbitach poza or
bitą Neptuna. Gęstość w tym obsza
rze, mającym rozciągać się od 35 do 
50 j.a., była zbyt mała, by mogły tam 
powstać duże planety. Natomiast nis
ka temperatura, wynosząca od 40 do 
50 K, pozwalała na istnienie ciał zło
żonych z wody w postaci lodu oraz 
różnych zamrożonych gazów na po
dobieństwo jąder kometamych.

Mija dziesięć lat, od kiedy Jane Luu 
oraz David Jewitt, prowadząc poszu
kiwania przy pomocy 2,2-metrowego 
teleskopu w obserwatorium na Mau- 
na Kea, odkryli pierwsze obiekty, któ
rych odległość od Słońca potwierdzała 
istnienie ciał w obszarze przewidzia
nym przez Kuipera (patrz „Urania-PA” 
3/98). Od tego czasu prowadzone są 
obserwacje kolejnych obiektów, któ
re wypełniają przestrzeń w pierście
niu od 36 do ok. 200 j.a. Ich jasności 
wahają się w przedziale od 22 do 25 
mag. (28,6— 27,8 mag. dla obiektów 
wykrytych przez Teleskop Kosmicz
ny Hubble’a). Na podstawie jasności 
w izualnych  szacuje  się  rozm iary

obiektów pasa Kuipera, wykorzystu
jąc do tego celu wyrażenie:

i,4VR2= 4 , 5 3 x l 0 5r2 A 2p 1 10“°

gdzie R jest promieniem w kilome
trach, r —  odległością obiektu od 
Słońca w j.a., A —  odległością obiek
tu od Ziemi w j.a., p —  albedo, V —  
jasnością wizualna w magnitudo. Przy 
czym dla wszystkich obiektów trans- 
neptunowych przyjm uje się albedo 
równe 0,04, co jest wartością charak
terystyczną dla komet.

Obecnie znanych jest przeszło 500 
spośród, jak  się szacuje, 70 000 obiek
tów transneptunowych o średnicach 
większych niż 100 km oraz ok. 1010 
mniejszych ciał. Okazało się, że pas 
Kuipera nie jest tworem jednolitym, 
lecz biorąc pod uwagę parametry or
bit kolejnych jego składników, można 
wyróżnić w nim kilka klas obiektów.

Klasyczny pas Kuipera
Zawiera ciała znajdujące się w od

ległości 42— 48 j.a. od Słońca. Jego 
nazwa wzięła się stąd, że właśnie ten 
obszar uważano za najbardziej praw
dopodobną lokację pasa Kuipera. To 
w tym obszarze znajdują się pierwsze 
zaobserwowane obiekty: 1992 QB, 
oraz 1993 FW. Składniki „klasyczne
go” pasa są na tyle daleko od Neptu
na, że nie podlegają jego wpływowi 
g raw itacy jnem u . Ich c h a ra k te ry 
styczną cechę stanowi niewielka eks- 
centryczność orbit (e < 0,2). Zagad
nieniem nie do końca wyjaśnionym 
jest zróżnicowanie nachyleń orbit tych 
obiektów do płaszczyzny ekliptyki,
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które sięgają32 stopni. Zauważono też 
zależność kąta inklinacji od jasności 
absolutnej, a tym samym od rozmia
rów obiektów (zakładając jednakowe 
albedo 0,04 dla wszystkich ciał). Pro
ponowany jest nawet podział obiek
tów „klasycznego” pasa Kuipera na 
dwie populacje. Jedna zawierać mia
łaby obiekty poruszające się po orbi
tach o dużym kącie inklinacji (nawet 
do ok. 35 stopni) oraz o jasności ab
solutnej wynoszącej ok. 4,5 mag., co 
daje promień sięgający 330 km. Drugą 
populację stanowiłyby obiekty, któ
rych orbity mają inklinację mniejszą 
niż 5 stopni, a ich jasność absolutna 
jest większa niż 6,5 mag., czyli pro
mienie tych ciał są mniejsze niż 170 
km. Proponuje się dwa scenariusze 
wyjaśniające zjawisko zwiększenia 
nachyleń orbit do płaszczyzny eklip- 
tyki. Jeden zakłada „wrzucenie” przez 
Neptuna dużych planetozymali w ob
szar pasa Kuipera we wczesnym sta
dium Układu Słonecznego. Ciała te 
mogłyby jednak wpłynąć nie tylko na 
inklinację orbit, ale także zakłóciłyby 
rezonanse, w jakich poruszają się opi

sane dalej obiekty. Dragą możliwością 
jest przejście w pobliżu Słońca (w od
ległości ok. 100 j.a.) innej gwiazdy. 
Obliczenia numeryczne wykazują, że 
nie wpłynęłoby ono na istniejące w 
pasie rezonanse, a byłoby prawdopo
dobne, gdyby Słońce powstało w pew
nej grupie gwiazd. Również kraniec 
„wewnętrznego” pasa Kuipera sięga
jący 48 j.a. może być wynikiem takie
go bliskiego przejścia innej gwiazdy.

Obiekty rezonansowe
Stanowią ponad 1/3 populacji „we

wnętrznego” pasa Kuipera. Najlicz
niejszą ich grupą są Plutina (np. 1993 
SB, 1994 TB, 1995 QY9) uwięzione, 
podobnie jak Pluton (stąd ich nazwa), 
w rezonansie 3:2 z Neptunem. Ozna
cza to, że wykonują one dwa pełne 
obiegi wokół Słońca w czasie, w ja 
kim Neptun wykonuje trzy takie obie
gi. Plutina znajdują się w pasie będą
cym w odległości 39,4 j.a. od Słońca. 
Mimośród ich orbit mieści się w gra
nicy 0,3. Przyjmuje się, że istnienie 
obiektów rezonansowych jest wyni
kiem wymiany mechanicznego mo

mentu pędu między planetozymalami 
we wczesnym Układzie Słonecznym, 
kiedy p lanety  m igrow ały  jeszcze  
w stosunku do Słońca. W szczególno
ści ruch Neptuna, wynoszący od 5 do 
nawet 10 j.a., mógł spowodować, że 
dysk obiektów został schwytany w re
zonans. Nachylenia orbit dobrze zaob
serwowanych Plutin sięgają do ok. 20 
stopni. Wartości te dobrze zgadzają się 
z nachyleniami spodziewanymi z hi
potezy migracji planet przy wiarygod
nych założeniach o ruchu Neptuna.

Innymi znanymi składnikami po
pulacji „rezonansow ej” są obiekty 
w rezonansie  5:3 p o rusza jące  się 
w odległości ok. 42 j.a. oraz, dotych
czas, jeden (1995 DA2) w  rezonansie 
4:3 w odległości 36,6 j.a. Są to ciała 
o niewielkiej ekscentryczności orbit 
(e < 0,2) i kącie inklinacji wynoszą
cym mniej niż 20 stopni. Obiekty w re
zonansie 2:1 znajdują się w odległo
ści 47,8 j.a. Tę odległość uważa się za 
granicę między „wewnętrznym” a „ze
wnętrznym” pasem Kuipera, ponieważ 
wydaje się, że poza nią nie istnieją 
obiekty o małej ekscentryczności or-

-100 -50 0 50 100 150 200
X [AU]

W środku widoczna jest orbita Jowisza. Źródło: http://www.ifa.hawaii.edu/facuity/jewitt/kb/Rys. 1. Orbity obiektów pasa Kuipera. 
kb-plan.html
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bit. Mimośród dla tych obiektów wy
nosi ok. 0,4.

Rozproszony pas Kuipera
Jego pierwszym odkrytym przed

stawicielem jest 1996 TL66. Tę popu
lację tworzą obiekty o silnie ekscen
trycznych (ok. 0,6) orbitach, których 
wielkie półosie przekraczają 50 j.a. 
W peryhelium ciała te zbliżają się do 
Neptuna (ich najmniejsza odległość do 
Słońca wynosi od 34 do 36 j.a.) i dla
tego ze względu na okresowy wpływ 
tej planety właśnie te obiekty są uwa
żane za źródło komet krótkookreso
wych. Mimo niewielkiej liczby za
obserwowanych obiektów, co jest 
spowodowane tym, że tylko niewiel
kie fragmenty ich orbit leżą na tyle 
blisko Słońca, by być widoczne z Zie
mi, szacuje się, że całkowita liczba ciał

o promieniach od 50 do 1000 km może 
sięgać 3><104, co jest zbliżone do sza
cowanej liczby obiektów leżących 
w pasie do 48 j.a., która wynosi ok. 
105. Masa tej populacji szacowana jest 
na ok. 0,05 masy Ziemi (łączną masę 
„klasycznego” pasa oraz obiektów re
zonansowych przyjmuje się 0,04— 0,1 
masy Ziemi). Co więcej, zakładając, 
że przez cały czas istnienia Układu 
Słonecznego przetrwał jedynie 1% 
pierwotnego „rozproszonego” pasa 
Kuipera, musiałby on zawierać 107 
obiektów o łącznej masie przekracza
jącej 50 mas Ziemi.

Pochodzenie tej klasy obiektów jest 
łączone z wyrzucaniem planetozyma- 
li przez planety olbrzymy we wczesnej 
fazie Układu Słonecznego. Planetozy- 
male mogły pod wpływem grawitacji 
albo zderzyć się z planetą, albo ulega

jąc siłom pływowym Galaktyki zostać 
przeniesione na orbity odpowiadają
ce obłokowi Oorta (w odległości ok. 
104 j.a. od Słońca). Obiekty rozproszo
nego pasa Kuipera nie osiągnęły ob
łoku Oorta, lecz pozostały na orbitach 
rozciągających się do odległości na
wet kilkuset j.a.

Centaury
Chociaż nie należą do pasa Kuipe

ra, ściśle wiążą się z opisanymi wyżej 
obiektami. Centaury przebywają na 
wydłużonych niestabilnych orbitach, 
przecinających orbity planet olbrzy
mów. Wszystkie leżą do odległości 
30 j.a. Niestabilność orbit powoduje, 
że dany obiekt nie może przebywać na 
danej trajektorii dłużej niż kilka mi
lionów lat. Zatem wszystkie obecnie 
obserwowane Centaury muszą pocho
dzić z innego regionu Układu Słonecz
nego. Uważa się, że są one pośrednim 
stadium między pasem Kuipera a ko
metami krótkookresowymi. Świad
czyć o tym może chociażby aktywność 
kometama Chirona. Na obecnych or
bitach Centaury mogły znaleźć się 
w wyniku zderzeń między obiektami 
w pasie Kuipera lub pod wpływem 
grawitacji jakiegoś dużego obecnego 
tam obiektu. Inną wspomnianą już 
możliwością jest długotrwały wpływ 
Neptuna na obiekty „rozproszonego” 
pasa. Za teorią o pochodzeniu Centau
rów z pasa Kuipera może przemawiać 
także fakt odkrycia dwóch obiektów 
(1999 OX3 oraz 1998 BU48) na orbi
tach o wielkich półosiach przekracza
jących 30 j.a., przecinających w swym 
ruchu orbitę Neptuna. Czy są one fazą 
pośrednią między obiektami transnep- 
tunowymi a Centaurami?

Obiekty podwójne
Podwójność jest cechą jedynie 8 

obecnie znanych obiektów transnep- 
tunowych (w tym Plutona). Liczba 
tych ciał może być o wiele większa, 
lecz główną przeszkodą w ich detek
cji jest wzajemna bliskość oraz duża 
różnica jasności składników takich 
układów. Kątowe odległości między 
zaobserwowanymi składnikami obiek
tów podwójnych wynoszą od 0,2 do 
4,0”, a różnice w ich jasności od 0,4 
do 3,2 magnitudo. Jak mogły powstać 
podwójne obiekty pasa Kuipera? Zwy
kłe przechwycenie jednego obiektu 
przez drugi nie jest możliwe bez za-

1---- 1---- 1---- 1----1----1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1----1---- 1----1“

_l____I____I____I___ I___ I___ l_

80 100 120

Wielka półoś a (j.a.)

Rys. 2. Rozkład obiektów transneptunowych. Widoczne są Uran i Neptun (duże 
punkty). Linie pionowe wyznaczają odległości rezonansów 3:2 i 2:1, natomiast 
krzywe na dolnym rysunku - odległości w peryhelium równe 30 i 35 j.a. Strzałka 
wskazuje kierunek do obiektu 2000 R C106, dla którego (a, e, i) = (675, 0,940, 23°) 
Źródło: Gladman et al. (2001)
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Źródło: Jewitt (2002)

istnienia mechanizmu zmniejszające
go energię kinetyczną obu składników. 
Są nim wzajemne zderzenia ciał, dla
tego właśnie przede wszystkim takie 
scenariusze są brane pod uwagę. Ze 
znanych podwójnych obiektów jedy
nie Pluton ma na tyle dużą masę, by 
Charon, podobnie jak Księżyc, mógł 
powstać z akreującej materii wyrzu
conej z planety na skutek zderzenia. 
Dlatego przyjmuje się, że ciała te po
wstawały najprawdopodobniej w wy
niku wzajemnych zderzeń z niedużą 
prędkością (ok. 100 km/s) — mniejszą 
lub porów nyw alną z p rędkością  
ucieczki z tych obiektów. Część takich 
zderzeń mogła prowadzić do „zlepia
nia się” dwóch ciał, czego dowodem 
może być duża liczba obecnie obser
wowanych ratujących obiektów o wy
dłużonym kształcie. Możliwe było tak
że odskoczenie składników wraz 
z utratą pewnej ilości masy oraz ener
gii i utworzenie układu podwójnego. 
Większość podwójnych obiektów 
musiała powstać dawno, kiedy pas 
Kuipera był o ok. 100 razy gęstszy 
a zderzenia odpowiednio częstsze.

Analiza fizyczna
Badania fizycznych właściwości 

składników pasa Kuipera są utrudnio
ne ze względu na niewielką jasność 
tych obiektów; obejmują one fotomet
rię szerokopasmową, a dla najjaśniej
szych obiektów również spektrosko
pię w bliskiej podczerwieni. Analizy 
wykazały duże zróżnicowanie widm 
i kolorów tego typu ciał, czego przy
czyna nie jest dobrze poznana.

Barwa obiektów jest określana przy 
pomocy wskaźnika V-R. Dla ciał 
transneptunowych osiąga on wartości 
od ok. 0,3 do ok. 0,9. Oznacza to róż
norodność barwy od prawie neutral

nej, gdy współczyn
nik  o d b ic ia  d la  
wszystkich długości 
fali jest jednakowy, 
do bardzo czerwonej 
— współczynnik od- 
b icia czerwonego 
zakresu widma jest 
większy niż zakresu 
niebieskiego. Nale
ży zauw ażyć , że 
również dla Centau
rów wskaźnik V-R 
zmienia się w tym 
sam ym  zak res ie , 
czego nie obserwuje 
się w przypadku in
nych, niew ielkich 
ciał Układu Słonecz
nego. Barwa jest za
tem kolejnym argu
mentem na korzyść 
pochodzenia Cen
taurów. D laczego 
jednak nie obserwu
je się podobnej bar
wy dla jąder komet 
krótkookresowych, 
które, jak się uważa, 
pochodzą z pasa 
Kuipera? Czerwony 
k o l o r  o b i e k t ó w  
transneptunowych 
powstaje prawdopodobnie na skutek 
bombardowania mieszaniny lodów 
(H20 , NHj, CH4) promieniowaniem 
kosmicznym. Zjawisko to prowadzi do 
stopniowej utraty wodoru z warstw ze
wnętrznych oraz sprzyja formowaniu 
się chemicznie złożonych polimerów, 
które są ciemne i czerwone ze wzglę
du na wysoką obfitość węgla. Okazu- 
je  się, że jądra komet są bardziej 
niebieskie, ponieważ materiał wystę
pujący na powierzchni ciała przeby

wającego w pasie Kuipera zostaje 
zniszczony podczas przemieszczania 
obiektu do wewnątrz Układu Słonecz
nego. Zjawiskiem odpowiedzialnym 
za ten proces może być początkowo 
sublimacja związków bardzo lotnych, 
takich jak CO, a później, w miarę 
zbliżania się do Słońca, również lodu 
wodnego.

Co jest powodem zróżnicowania 
barwy wśród składników pasa Kuipe
ra? Nie została zaobserwowana żadna 
korelacja między kolorem obiektu a je
go odległością od Słońca, wielką pół- 
osią orbity, kątem inklinacji, ekscen- 
trycznością orbity, prędkością kołową 
czy jasnością absolutną. I chociaż wy
daje się, że obiekty, o odległościach 
w peryhelium większych niż 40 j.a. są 
bardziej czerwone od pozostałych, to 
kolory „klasycznego” pasa i obiektów 
rezonansowych pozostają nierozróż- 
nialne. Jedna z hipotez mówi, że zde
rzenia odsłaniają materiał znajdujący 
się w głębszych warstwach, co spra
wia, że kolor obiektu jest bardziej nie
bieski. Teoria ta zakłada, że czas mię-

Tabela 1. Dane o orbitach wybranych obiektów pasa Kuipera

Nazwa a [j a ] e i[°] Typ

1992BQ1 44,007 0,07 2,2 klasyczny

1993 FW 43,731 0,047 7,8 klasyczny

1996 TP66 39,654 0,395 5,7 plutino

1993 SZ4 39,760 0,262 4,7 plutino

1995 DA2 36,625 0,07 6,5 rezonans 4:3

1996 TL66 84,599 0,586 24,0 rozproszony

1999 CV118 53,291 0,296 5,5 rozproszony

a — duża półoś; e — mimośród; i — kąt inklinacji
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Długość fali (//m)

Rys. 4. Widmo wody w postaci lodu oraz Centaura Pho- 
lus. Lód wodny jest obecny na wielu obiektach zewnętrz
nego Układu Słonecznego. Absorpcja na długości fali 
2,3 pm w widmie Pholusa została zinterpretowana jako 
metanol w postaci lodu.
Źródło: Brown et al. (2000)

dzy kolejnymi zderzeniami oraz ciem
nienia powierzchni wskutek promie
niowania jest porównywalny. Jednak 
powinno się obserwować ciągły roz
kład stanów od neutralnych do najbar
dziej czerwonych a także zależność 
koloru od rozmiaru obiektu, ponieważ 
czas „w ym iany” pow ierzchni ciał 
mniejszych jest krótszy niż dla ciał 
większych, gdy tymczasem bombar
dowanie promieniami kosmicznymi 
jest niezależne od rozmiarów. Druga 
h ipoteza zakłada różny skład po
wierzchni obiektów, która mogłaby 
wynikać z różnego pochodzenia lub 
ewolucji tych ciał. Trudno jednak wy
jaśnić, jak przy jednakowych warun
kach fizycznych owe różnice m ogły
by powstać. Pewnym wyjaśnieniem 
jest możliwość istnienia słabej w ar
stwy atmosfery wokół największych 
obiektów. N atom iast w przypadku 
mniejszych ciał czynnikiem różnicu
jącym  barwę powierzchni mogłyby 
być rozpady prom ieniotw órcze ta
kich izotopów , jak : 40K , 232Th, 
235U i 238U (izotopy te są obserwo
wane w chondrytach będących naj
mniej przeobrażoną m aterią m eteo
rytową).

Obiekty na tyle jasne, aby można 
było otrzymać ich widma, są bardzo 
rzadkie, jednak  te, które udało się 
otrzymać, wskazują na ich duże zróż
nicowanie. W widmie 1993 SC (jas
ność V = 22,2 mag.) zostały rozpozna
ne linie absorpcyjne węglowodorów. 
Natomiast widmo 1996TL66(V = 20,7 
mag.) nie wykazało żadnych struktur, 
zaś widmo 1996 T 0 66 (V = 20,9 mag.) 
miało wyraźne linie absorpcyjne wody 
w postaci lodu. Również widmo obiek
tu 2000 EB]73, którego jasność wyno

si ok. 19,9 m ag., 
nie w ykazało żad
nych struktur. Za to 
w widmie Centaura 
Pholus zaobserw o
wano absorpcję na 
długości fali 2,3 ^m, 
k tó rą  z in te rp re to 
wano jako metanol 
w postaci lodu lub 
pochodną metanolu.
B r a k  t e j  l i n i i  
u o b iek tów  pasa  
Kuipera może wska
zyw ać, że Pholus, 
w porównaniu z in
nym i C entauram i, 
nie jest „świeżym” 
obiektem w tym re
jo n ie  U kładu S ło
necznego. Widoczny 
je s t brak zw iązk u  
m iędzy strukturami 
widmowymi i jasno
ścią wizualną: 1996 
T 0 66 oraz 1996 TL66 są niemal tak 
samo jasne, a m ają zupełnie różne 
widma, natomiast 1996 TL66 i 2000 
E B 173 różnią się jasnością, gdy ich 
widma jednakowo wydają się nic nie 
wykazywać.

Spektrofotom etria obiektu 1996 
T 0 66 oraz trzech kolejnych ciał: 1996 
T P66 (V = 20,9 m ag.), 1996 TQ 66 
(V = 22,6 mag.) i 1996 TS66 (V = 22,1 
mag.) wykonana przy pomocy apara
tury N1CMOS (Near Infrared Camera 
and M u lti-O b jec t S p ec tro m eter) 
umieszczonej na Kosmicznym Tele
skopie Hubble’a, pozwoliła na pierw
sze próby klasyfikacji obiektów pasa 
Kuipera na podstawie otrzymanych 
widm. Okazało się bowiem, że obiek

ty 1996 TP66, 1996 TQ66 i 1996 TS66, 
w odróżnieniu od 1996 T 0 66, który jest 
neutralny w zakresie w idzialnym , 
mają barwę czerwoną, a ich widma nie 
wykazują żadnych struktur będących 
dowodem istnienia na ich powierzch
niach wody w postaci lodu. Czerwo
na barwa obiektów, jak już wspomnia
no, może świadczyć o zestalonych 
związkach organicznych na ich po
wierzchniach. Stworzenie jednak peł
nej klasyfikacji może być niezwykle 
trudne, ponieważ nie zawsze wyłącz
nie barwa obiektów świadczy o struk
turze ich powierzchni. Przykładem 
może być w spom niany w cześniej 
obiekt 1996 TL66, który mimo takiej 
samej barwy i zbliżonej jasności jak 
1996 T 0 66, ze względu na różnice 
w widmie nie może być uznany za cia
ło tej samej klasy.

Rekordziści
W roku 2000, w czasie poszukiwań 

ciał transneptunowych, realizowanych 
za pomocą 4-metrowych teleskopów 
znajdujących się w Arizonie i Chile, 
odkryto obiekt o jasności 24 mag., któ
ry oznaczono 2000 CR |(IJ. Po rocznej 
obserwacji okazało się, że orbita 2000 
CR |05 jest bardzo ekscentryczna i roz
ciąga się aż do prawie 400 j.a . — 
znacznie dalej niż orbita jakiegokol
wiek znanego obiektu pasa Kuipera. 
Odległość, na jak ą  zbliża się on do

Układ podwójny Pluton-Charon na zdjęciu uzyskanym za pomocą Teleskopu Ko
smicznego Hubble'a. Fot. R. Albrecht (ESA/ESO), NASA
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Rys. 5. Porównanie widm obiektów transneptunowych. 
Wszystkie widma zostały otrzymane przy pomocy tego 
samego instrumentu na teleskopie Kecka. W przypadku 
1996 T 0 66 oraz Charona jest wyraźnie widoczna absorp
cja na 2,0 pm, co odpowiada wodzie w postaci lodu (patrz 
rys. 4)
Źródło: Brown et al. (2000)

Słońca, w peryhelium wynosi 44,5 j.a., 
co stanowi odległość poza zasięgiem 
perturbacyjnego wpływu Neptuna. 
Trudno zatem wyjaśnić, co spowodo
wało osadzenie tego obiektu na takiej 
orbicie. Istnieje szereg teorii na ten 
temat. Możliwe, że orbita 2000 CR105 
jest dynamicznie chaotyczna i jest re
zultatem bezwładnego dryfu w prze
strzeni. Inny scenariusz zakłada, że pas 
Kuipera uformował się w swej środ
kowej części z licznych ciał wielko
ści planet, które podczas ewolucji 
Układu Słonecznego spowodowały 
zmiany w orbitach obecnie krążących 
tam obiektów. Być może sam Neptun 
krążył dalej od Słońca przed znalezie
niem się na obecnej orbicie. Najbar
dziej zadziwiającą hipotezą jest istnie
nie masywnego obiektu poza znaną 
granicą pasa Kuipera. Przy czym oka
zuje się, że ciało o masie Marsa, orbi
tujące w odległości 200j.a., do tej pory 
łatwo mogło ujść uwadze astronomów.

Przez pewien czas uważano, że 
największym obiektem pasa Kuipera 
jest ciało o nazwie 20000 Varuna (oko
ło 900 km), Ponieważ jest to obiekt 
ciemniejszy od Plutona, uznano, że 
jego pow ierzchnia pozbawiona jest 
świeżego lodu. W 2001 r. przy pomo
cy 4-m etrow ego teleskopu Blanco 
w obserwatorium Cerro Tololo Inter- 
American Obserwatory w Chile doko
nano odkrycia nowego obiektu, który 
oznaczono 2001 KX76. Świeci on z ja 
snością 20 mag. Przy założeniu, że 
2001 KX?6 ma podobną budowę jak 
20000 Varuna, grupa astronomów — 
łącząc najnowsze zdjęcia z danymi 
uzyskanymi z wirtualnego teleskopu 
Astrovirtel (którego oprogramowanie 
pozwala na skanowanie starych zdjęć

nieba w poszuk i
w aniu  p laneto id )
—  oszacowała roz
miar średnicy tego 
obiektu naw et na 
1200 km, co daje 
wynik wyższy niż 
najw iększa znana 
dotąd średnica pla- 
netoidy Ceres (950 
km).

Zakończenie
Wiedza o obiek

tach pasa Kuipera 
w z r a s t a  w r a z  
z liczbą kolejnych 
odkrywanych ciał.
B adania nie sku
piają się jednak wy
łącznie na najwięk
szych ob iek tach .
W marcu  2000 r. 
został uruchom io
ny pierw szy te le
skop będący częścią 
tajw ańsko-am ery- 
kańskiego projektu 
TAOS (The Taiwan- 
Am erica Occulta- 
tion Survey). Celem 
tego projektu jest 
bezpośrednie mie
rzenie liczby obiek
tów pasa Kuipera, 
które mają typową wielkość jąder ko- 
metarnych (kilku km) przy pomocy 
obserwacji zakryć gwiazd. Prawdopo
dobieństwo zakrycia jest jednak tak ni
skie, że wymaga prowadzenia 100 mi
liardów pomiarów na rok, aby dostrzec 
od dziesięciu do czterech tysięcy za
kryć. Na potrzeby tego projektu pla

nuje się użycie trzech małych (20 ca
lowych, f/1,9) mechanicznych telesko
pów wyposażonych w kamery CCD 
(2048 x 2048 pikseli). Ogromna baza 
danych tego projektu będzie zawiera
ła nie tylko informacje o rozkładzie 
niewielkich ciał pasa Kuipera, ale tak
że dane o gwiazdach zmiennych.

Duże nadzieje pokładane są w mi
sji Pluton-Pas Kuipera, której start jest 
planowany na rok 2006. Sonda ma 
zbadać układ Pluton-Charon oraz je 
den lub dwa obiekty pasa Kuipera, co 
może przynieść odpowiedzi na temat 
własności ich powierzchni, budowy 
wewnętrznej oraz atmosfery.

2001 KX76

•

•

<•
•

•
•

•

•

• •
•

................... ............................................................................................................................................................... ......... ..........  ....... ..
•

Największa znana planetoida 2001 KX76 na zdjęciu wykonanym 2,2-metrowym 
teleskopem ESO w La Silla (Chile)

Autorka jest studentką 111 r. astro
nomii na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika. Artykuł powstał ita pod
stawie je j pracy seminaryjnej.
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w skrócie

Jonosfera polarna jako termiczna osłona Ziemi

Tegoroczne gorące lato daje nam 
(co prawda nikłe, ale konkretne) 
pojęcie o potężnym strumieniu 

energii słonecznej, w którym zanurzo
na jest Ziemia. Odczuwane w sposób 
bezpośredni zjawiska pogodowe wystę
pują głównie w niższych warstwach at
mosfery. Ale oddziaływanie Słońca 
z otoczeniem Ziemi sięga znacznie wy
żej (może lepiej powiedzieć — dalej), 
obejmując cały obszar magnetosfery, 
czyli obszaru kontrolowanego przez 
ziemskie pole magnetyczne. W wyniku 
tych oddziaływań pojawiają się prądy 
o natężeniu milionów amperów, zamy
kające się w polarnych obszarach ziem
skiej jonosfery — warstwy atmosfery 
w znacznym stopniu zjonizowanej i roz
ciągającej się z grubsza na wysokościach 
100— 1000 km.

Od kilkunastu lat wiadomo, że 
wzmożona aktywność słoneczna znaj
duje swoje odbicie we wzroście strumie
nia jonów — w szczególności tlenu — 
wypływających z górnych warstw jo
nosfery polarnej. To zjawisko ma szcze
gólnie widowiskową formę w sytuacji 
nagłych, gwałtownych zmian w magne- 
tosferze, spowodowanych, np. zderze
niem z obłokami plazmy powstającymi 
w trakcie koronalnych wyrzutów masy 
(CME). Prędkość wiatru słonecznego za 
falą uderzeniową może wzrosnąć nawet 
dwukrotnie, a jego ciśnienie kilkakrot
nie, fluktuując wokół wysokich warto
ści jeszcze przez kilka godzin po przej
ściu czoła fali. Jedną z odpowiedzi 
jonosfery polarnej na dojście zaburze

nia jest wyrzut do magnetosfery gęste
go obłoku stosunkowo chłodnej plazmy. 
Dotychczasowa wiedza na ten temat 
pochodziła z pomiarów lokalnych prze
prowadzanych niekiedy w kilku miej
scach (przykładowa sekwencja to reje
stracja CME z pomocą koronografów 
SOHO, pomiar parametrów fali uderze
niowej jeszcze w wietrze słonecznym— 
misja WIND, obserwacje wypływu ma
terii w obszarze zorzowym — przyrzą
dy na pokładzie satelity POLAR).

Od niedawna stało się możliwe ob
serwowanie stanu dużych obszarów 
magnetosfery jednocześnie — uzysku
jąc ich obrazy w ramach misji IMAGE 
(Imager for Magnetopause to Aurora 
Global Exploration). Jak zwykle w ta
kich wypadkach bywa, zaobserwowa
no nie tylko to, czego oczekiwano, ale 
pojawiły się też nowe elementy. Okaza
ło się, że górne warstwy jonosfery tracą 
kilkaset ton plazmy w wyniku przepły
wu prądu wywołanego przez zaburze
nia magnetosfery. Dzięki temu niższe 
warstwy jonosfery nie nagrzewająsię— 
mamy do czynienia z odpowiednikiem 
ekranu termicznego — poprzez odpa
rowanie osłaniającego niższe warstwy 
przed przegrzaniem. Ale to nie koniec 
historii. Udało się bowiem zobaczyć, co 
dzieje się dalej z odparowaną plazmą. 
Pomogły w tym dwa instrumenty IMA- 
GER-a: LENA (Low Energy Neutral 
Atom imager) oraz HENA (High Ener
gy Neutral Atom imager). Pierwszy 
z nich przeznaczony do obserwacji 
(z oddali) atomów o niskich energiach

pozwala zobaczyć obłok jonów tlenu, 
o którym była mowa już wcześniej 
(rys. 1). Dalszy los obłoku jest znany 
dzięki drugiemu przyrządowi (również 
zbierającemu dane z odległych obsza
rów), przeznaczonemu do analizy ato
mów o wysokich energiach. Jak można 
zorientować się z drugiego rysunku, są 
to energie rzędu setek keV — w tym 
konkretnym przypadku 180—264 keV. 
Pole widzenia jest tu znacznie większe. 
Ziemia to mały okrąg w środku rysun
ku, pętle obrazują wybrane linie ziem
skiego pola magnetycznego. Widzimy 
Ziemię od strony bieguna magnetycz
nego, liczby opisujące linie sił pola od
noszą się do tzw. lokalnego czasu ma
gnetycznego — analogicznego do czasu 
lokalnego słonecznego, ale we współ
rzędnych dipola magnetycznego. Ina
czej — z lewej strony mamy nocną 
magnetosferę, z prawej dzienną. Jony 
tlenu uzyskały wysokie energie odpo
wiadające temperaturom rzędu miliar
dów kelwinów, wypełniając powłoki 
magnetyczne w magnetosferze. Proces 
energetyzacji jonów nastąpił w magne
tosferze w wyniku jej oddziaływania ze 
wspomnianym już zaburzeniem (np. 
CME). Takie „halo” bardzo gorącej pla
zmy (rys. 2) pojawia się w okolicach 
Ziemi w czasie zaburzeń magnetosfery 
— gdyby nie „odparowywanie” jono
sfery, byłoby ono znacznie mniejsze, a sa
telity komunikacyjne mogłyby czuć się 
bardziej bezpieczne. We wspomnianym 
wyżej procesie Ziemia dostarcza mate
riału, zaś wiatr słoneczny energii, (rs)
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M 51 — kosmiczny wir
----------------------------------------------------------------------------— _

„Idź wzdłuż dyszla Wie^kietjpWoźi 
lekka na południe i zachód, a po\ 
brzmieć przepffs na znalezienie te: 
za*pisana w jego słynnym katalogi 
ramiona spiralne i pasma pyłu wy 
o*około 37 min lat św ie tlnych,^ ' 
Venatici). M51 jest wi3ocznajwz&2 
35-centymetrowym teleskopiettife 
minuty. Fot. Tony i Daphne Hallas 
Br, ^  -

p  tu ta sama para galaktyk w i
dziana w promieniach Roentge
na przez kosm iczny te leskop  

. CHANDRA. W id o czn ych  je s t
• w ty tę  obrazie ponad 80 źródeł

* promieniowania X. To jest bardzo 
•dużo, jak na normalną galaktykę

eljptyczną lub spiralną ł można 
i stąd wnioskować, że zachodzi tu
•  proces licznych narodzin gwiazd 

masywnych. Wiele z tych źródeł 
to  u k ła d ^ p p d w ó jn e  „gw iazda 
neutronowa’-czama dziura” . J ą ^  
dra obu galaktyk wykazują rów
nież dużg aktywność w promie- 
niowaniuJC i są otoczone gorą- 
cftn gazem o temperaturze wie- 

jjdu m ilionóvPkelw inów. W pobli- 
^ m Ł ją d ra  NGC 5194 (po prawej 

sffi&nie obrazu) po tw ierdzono  
ooroność wysokoenergetyczne- 
goBromieniowarfia pozostałości 
s u rm o w e j,  w cześn ie j o dk ry 
tych z  Ziemi w-1994 r.
Fot. A. W ilso #U M D  et al., CXC 
iNASA^ W

'Ęwwim %
5  _>oo“ •

gfploStatniej jasnej gwiazdy dyszla. Potem przesuń swój teleskop 
j||$ fjgkną parę oddziałujących ze sobą galaktyk” — tak mógłby 
Sfppr. Prawdopodobnie oryginalna mgławica s p ira la  Messiera, 
g p je s t te ż  skatalogowana jako NGC 5194. Jej dobrze widoczne 
ftgwarzyszącą galaktyką (po lewej), NGC 5195. Para jest odległa 
gffaftfcach niewielkiego gwiazdozbioru Psów Gończych (Canes 
iba, rozmyta plamka, zaś ten wyraźny, kolorowy obraz wykonano

|em kamery cyfrowej przy łącznym czasie naświetlania 3 godziny i ^
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Mariusz Świętnicki ze Żręcyja przysłał do Galerii kolejną 
już serię zdjęć obiektów mgławicowych. Tym razem są to 
(po prawej, u góry): galaktłdta Sombrero z gwiazdozbio
ru Panny, figurująca w katafigu Messiera pod pozycją104 
(8.05.2002 r., Newton 250/1520r eksp. 25 min., Konica 
C enturia 400); galaktyka NGCa4565 znajdująca się 
w gw iazdozbiorze W arkocz Bereniki (zdjęcie niżej, 
7.05.2002, Newton 205/907, eksp. 30 min., Konica Centu
ria 400), gromada kulista M 5 w gwiazdozbiorze Węża (po
niżej, 26.06.2002, Newton 206fB07, eksp. 15 min., Konitfa 
Centuria 400) oraz mgławica Orzeł, M 16, również w gwiaz
dozbiorze Węża (zdjęcie dolne po prawej, 10/11.07.2002, 
Newton 205/907, eksp. 30 min., Konica Ceotffna 40(Jy 
Zdjęcie u dołu po lewej ukazuje słabo widoczną galakty
kę M 74 w gwiazdozbiorze Ryb wraz z supernową SN 2002 
ap (04.02.2002, Newton 205/907, eksp. 20 min., Fujicolor 
Superia X-TRA 400). Wszystkie zdjęcia były eksponowa
ne w ognisku głównym tełeśkppu i zostały wykadrowane 
do ćlruku
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Drugi Obóz Szkoleniowo-Obserwacyjny PTMA

W'dniach 12-22 VII2002 r. na 
polanie Kudłacze koło Pci
mia (ok. 10 km na południe 
od Myślenic) odbył się drugi Obóz 

Szkoleniowo-Obserwacyjny PTMA 
„OSOP 2002”, w którym wzięło udział 
prawie 30 uczestników z całej Polski. 
Obóz został zorganizowany przez Od
dział Krakowski przy znaczącym 
współudziale Oddziału Łódzkiego 
PTMA.

Pogoda była niezbyt dobra, w sumie 
5 nocy, podczas których można było coś 
obserwować (rok temu tylko 
dwie). Nie zabrakło doświad
czonych obserwatorów, którzy 
przekazywali swe umiejętności 
początkującym i mniej do
świadczonym. W dzień odby
wały się wykłady. Szef Obozu,
Sławomir Stachniewicz z Kra
kowa, mówił o układach współ
rzędnych astronomicznych, 
czasie w astronomii oraz o tym, 
jak korzystać z kalendarzy 
astronomicznych. Leszek Be- 
nedyktowicz z Krakowa zade
monstrował typy montaży te
leskopowych, Paweł Maksym z Łodzi 
opowiedział o obserwacjach zakrycio- 
wych, Kamila Glinkowska z Łodzi o ob
serwacjach meteorów, Marcin Filipek 
z Krakowa o obserwacjach gwiazd 
zmiennych, Jacek Burda z Krakowa
o optyce teleskopowej a Tomasz Ścię- 
żor z Krakowa o obserwacjach ciał 
Układu Słonecznego (planet i ich księ
życów, komet i planetoid).

Oprócz zaproszonych instruktorów 
wykłady wygłosili również uczestnicy: 
Jakub Pietrzak z Łodzi opowiedział o wy
krywaniu promieni kosmicznych, a naj
starszy uczestnik, znakomity gawędziarz, 
Tadeusz Szufa z Oświęcimia wygłosił 
uwagi praktyczne na temat fotografowa
nia nieba. Na obozie pojawiła się rów
nież Agata Karska z Inowrocławia, 
uczestniczka zlotu obserwatorów gwiazd 
zmiennych zaćmieniowych na Suhorze, 
i opowiedziała o różnych typach gwiazd 
zmiennych zaćmieniowych.

Nie sposób nie wspomnieć, że pew
nego popołudnia pojawił się również 
sam Prezes Towarzystwa, dr Henryk 
Brancewicz, który opowiadał o różnych 
znanych polskich astronomach. Na za
kończenie obozu Sławomir Stachnie
wicz na specjalne życzenie niektórych 
uczestników zrobił wykład na temat 
Wielkiego Wybuchu i najnowszych tren
dów w kosmologii.

Okoliczny teren nie tylko sprzyja mi
łośnikom astronomii, ale również jest 
atrakcyjny pod względem turystycznym. 
Uczestnicy odwiedzili obserwatorium 
astronomiczne Krakowskiej Akademii 
Pedagogicznej na Suhorze, gdzie akurat 
odbywał się zlot obserwatorów gwiazd 
zmiennych zaćmieniowych. Przewodni
kiem był jeden z pracowników Obserwa
torium, mgr Waldemar Ogłoza, który za
demonstrował aparaturę i odpowiadał na 
pytania, przy okazji dorzucając wiele in
teresujących uwag. Następnie grupa się 

podzieliła. Niektórzy wrócili 
do Koninek i stamtąd autobu
sem do Pcimia, część weszła na 
Obidowiec i zeszła do Rabki, 
a najbardziej wytrwali poszli 
na Turbacz i stamtąd zeszli do 
Nowego Targu.

Uczestnicy nieraz odwie
dzali pobliską górę Lubomir, na 
której znajdują się resztki sta
cji obserwacyjnej Obserwato
rium Krakowskiego, zniszczo
nej przez Niemców w 1944 r. 
Niektórzy próbowali stamtąd 
podziwiać wschody Słońca, ale 

zwykle było to utrudnione ze względu 
na pogodę. Odbyło się również wiele 
innych wycieczek po okolicznym tere
nie, ale w mniejszych grupach i we wła
snym zakresie.

Mimo nie najlepszej pogody tego
roczny OSOP był udany, uczestnicy byli 
zadowoleni, co dobrze wróży tego typu 
imprezom w przyszłości.

Sławomir Stachniewicz

Grono uczestników Obozu. Fot. Tadeusz Szufa

Na rozkładówce:
Od miliardów lat masywne gwiazdy naszej Galaktyki —  Mlecznej Drogi

l -— prowadzą widowiskowe życie. Kolapsując z ogromnych, kosmicznych 
obłoków, rozpalają swój nuklearny ogień i tworzą ciężkie pierwiastki w jąd
rach. Po kilku milionach lat wzbogacony materiał wyrzucany jes t z pow
rotem w przestrzeń międzygwiezdną, gdzie formowanie gwiazd rozpoczy
na się od nowa. Ekspandujący obłok pozostałości znanej jako Kasjopea A 
to przykład końcowej fazy cyklu życiowego gwiazdy. Światło z eskplozji, 
która utworzyła tę pozostałość supernowej, przypuszczalnie widziane było 
na niebie Ziemi nieco ponad 300 lat temu, choć dotarcie do nas zajęło mu 
więcej niż 10 000 lat. Na tym wspaniałym obrazie Z  Teleskopu Kosmicz- Fot. R. Fesen (Dartmouth) and J. Morse (CASA, U. Colorado), 

nego Hubble'a stygnących włókien i węzłów pozostałości Cas A, światło Hubble HentaQe Team' NASA
od różnych pierwiastków zostało odmiennie pokolorowane, by pomóc astronomom w zrozumieniu zasad recyclingu gwiezd
nej składowej naszej Galaktyki. Na przykład, czerwone obszary zdominowane są przez emisję atomów siarki, podczas gdy 
niebieskie odcienie związane są  z tlenem. Pokazany obszar rozciąga się na około 10 lat świetlnych

-ii
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Kuzynki Słońca

Gwiazd żadnego z typów wid
mowych nie znamy równie 
dobrze, a zarazem równie sła

bo jak gwiazd typu widmowego G. To 
pozornie sprzeczne stwierdzenie bie
rze się stąd, że żółta gwiazda typu wid
mowego G2V rozświetla nasze niebo 
każdego dnia. Liczba informacji, jaką 
udało nam się uzyskać o Słońcu w cią
gu kilkudziesięciu lat nowoczesnych 
obserwacji, jest imponująca. Możemy 
bardzo dokładnie badać strukturę po
wierzchni i atmosfery naszej dziennej 
gwiazdy i śledzić zachodzące tam 
zm iany. R ów nocześn ie  teo re tycy  
wciąż mają problem z ogarnięciem tak 
ogromnej liczby danych i szereg fun
damentalnych zagadnień dotyczących

Słońca czeka na ostateczne rozstrzyg
nięcie. Heliofizyka to odrębna dziedzi
na badań, a jej interesującą prezenta
cję można znaleźć np. w książce R. 
Kippenhahna Na tropie tajemnic Słoń
ca. Dziś przyjrzymy się raczej odleg
łym kuzynkom Słońca.

G w iazdą niem al identyczną jak  
Słońce jest najjaśniejszy  składnik 
układu a  Centauri. Nawiasem m ó
wiąc, z przedstawicielkami najbliższe
go nam gwiezdnego systemu spotka
liśmy się już  w dwóch poprzednich 
częściach cyklu poświęconego typom 
widmowym: składnik wtórny jest bo
wiem gwiazdą typu K I, zaś trzeci, 
najsłabszy (Proxima), to gwiazda roz
błyskowa typu M5. Szósta pod wzglę

dem jasności gwiazda nocnego nieba
—  Kapella —  to stosunkowo bliska 
para olbrzymów o typach widmowych 
GO i G5. N ajjaśniejszą pojedynczą 
gwiazdą typu widmowego G jest po
łożona w pobliżu A rktura M ufrid 
(r/ Bootis, G0IV, o jasności 2,7 mag.). 
Gwiazdą o największej znanej jasno
ści absolutnej w typie widmowym G 
jest nadolbrzym o widomym blasku 5 
magnitudo (z konstelacji Kasjopei) 
oznaczony HR 8752 (lub HD 21776)
—  patrz rys. 1. Jako niezwykle jasną 
gwiazdę cechuje ją  pewna niestabil
ność —  stąd widomy blask waha się 
nieregularnie w granicach ok. pół ma
gnitudo (jako zmienna nosi ona ozna
czenie V 509 Cas).

Gdy przechodzimy od chłodnych 
obiektów typów K i M do obejmują
cych pośredn i zakres tem pera tu r 
(5000— 6000 K) gwiazd G, słabną li
nie neutralnych metali, takie jak linia 
wapnia Cal 422,6 nm oraz linie D 
sodu. Coraz silniejsze stają się linie 
metali jednokrotnie zjonizowanych — 
np. H i K wapnia Cali, które domi
nują w części fioletowej widma Słoń
ca. W klasie G po raz ostatni ujrzymy 
pasma molekularne; tylko najsilniej 
związane cząsteczki mogą przetrwać 
w tych temperaturach. Pasmo G (mo
lekuły CH) osiąga maksimum w pod- 
typie G5 i słabnie w miarę przesuwa
nia się w kierunku typu F.

Jak wyglądałoby Słońce z odległo
ści kilkudziesięciu lat św ietlnych? 
Możemy się o tym przekonać, odnaj
dując na niebie jedną z gwiazd poda
nych w tabelce. Są to bowiem karły 
ciągu głównego typu widmowego G2 
(tylko 16 Cygni A i B to odpowiednio 
G l,5  oraz G2,5). Warto zwrócić uwa
gę na rozrzut jasności absolutnych, 
wynikający z pewnej szerokości pasa 
ciągu głównego. Gwiazdą zasługującą 
na miano bliźniaczki Słońca jest 9 
Ceti.

Podobnie jak w typie widmowym 
K, w dziedzinie optycznej widma naj
ważniejszym wskaźnikiem aktywno
ści chromosferycznej jest emisja w li
niach Call H i K (rys. 2). Całkowity 
strumień związany ze składową emi-

Rys. 1. Diagram HR dla gwiazd typu G (wg J. Kaler)

RVTau
8Lyr

«UMa 

Cape Ha Arcturus
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Oznaczenie Widomy Odległość Jasność
gwiazdy blask V (PC) absolutna V

53 Aquarii A 6,57 18 5,35
a  Centauri A -0,01 1,33 4,37
9 Ceti 6,39 20 4,84
p  Coronae Borealis 5,41 25 3,42
16 Cygni A 5,96 26 3,92
16 Cygni B 6,20 26 4,16

syjną linii chromosferycznych jest w 
wielu przypadkach wyraźnie zmienny, 
na ogół w dwóch skalach czasowych: 
od kilkunastu do kilkudziesięciu dni 
oraz od kilku do kilkunastu lat (rys. 
3). Szybsze z tych zmian uważane są 
za wynik obrotu gwiazd, zaś zmien
ność długookresowa —  za przejaw 
cyklicznych zmian aktywności chro- 
mosferycznej. Wiek gwiazd odgrywa 
ważną rolę w ujawnianiu —  bądź nie 
—  tej aktywności. Gwiazdy starsze są 
mniej aktywne i rotują wolniej, co 
zresztą najprawdopodobniej jest ze 
sobą związane.

Przesuwając się na diagramie HR 
(rys. 1) w kierunku wyższych jasno
ści absolutnych, jakieś 2 magnitudo 
ponad ciągiem głównym napotkamy 
gałąź podolbrzymów. Część z nich 
zalicza się do układów zaćmieniowych 
typu RS Canum Venaticorum (patrz 
rys. 4). W takich układach składnika
mi są olbrzymy, podolbrzymy i jasne 
karły typów od F do K. Ich okresy 
obiegu zawierają się w przedziale od 
ok. I dnia do ok. 20 dni —  co ozna
cza, że układy te są rozdzielone, ale 
jednocześnie wystarczająco stare, by 
siły przypływowe zdążyły doprowa
dzić do synchronizacji obrotu skład

ników z ich okresem orbitalnym. Cha
rakterystyczne jest więc to, że skład
niki gwiazd RS CVn są  szybkimi ro-

tatorami w porównaniu z pojedynczy
mi gwiazdami tego samego typu wid
mowego.
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Rys. 3. Zmiany strumienia linii Call H i K obserwowane w widmach gwiazd ciągu głównego w skali rzędu lat i dni (liczby po
prawej stronie wykresów są numerami gwiazd w katalogu HD)
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Rys. 4. Krzywa zmian jasności gwiazdy podwójnej RS Canum Venaticorum. Fala 
między zaćmieniami uważana jest za wynik zaplamienia jednego ze składników 
układu

Kolejne 2 magnitudo wyżej na dia
gramie HR rozciąga się gałąź olbrzy
mów. Różnica między olbrzymami 
a karłami dość szybko się zaciera: 
gwiazda typu G2III jest średnio rzecz 
biorąc tylko 6 razy większa od Słoń
ca. Jednak nadolbrzymy w dalszym 
ciągu porażają swymi rozmiarami: HR 
8752 jest przeszło 500 razy większa 
od Słońca, zatem umieszczona na jego 
miejscu w naszym układzie planetar
nym w swym wnętrzu zmieściłaby

jeszcze orbitę Ziemi.
Wśród olbrzymów i nadolbrzymów 

typu G spotykamy gwiazdy pulsują
ce. Niektóre czynią to w sposób nie
regularny, inne — półregulamy. Cha
rakterystyczną cechą krzywych blasku 
może być występowanie po sobie na 
przemian głębszych i płytszych mini
mów — jak w przypadku zmiennych 
typu RV Tauri, o okresach w przedziale 
od 30 do 150 dni (rys. 5). Co ciekawe, 
z czasem minima płytsze mogą stawać

się głębsze i na odwrót; przyczyny 
i charakter tej zmienności nie zostały 
jeszcze jednoznacznie wyjaśnione. Są 
wreszcie i takie gwiazdy, które pulsują 
w sposób niezwykle regularny. Należą 
do nich cefeidy, spotykane już w ty
pie widmowym G, jednak w większo
ści (wraz z prototypem d Cep) należą
ce do typu widmowego F. Tak więc 
o nich opowiemy już następnym ra
zem. (kr)

Czarna dziura — kosmiczna prądnica!

Naukowcy z Los Alamos (U.S. 
Departament of Energy’s Los 
Alamos National Laboratory): 

Philipp Kronberg, Quentin Dufton, 
Stirling Colgate i Hui Li przekonują, 
że czarne dziury mogą być efektyw
nymi źródłami energii. Linie pola 
magnetycznego, rozciągające się na 
odległość milionów lat świetlnych 
poza galaktykę, mogą być efektem 
działania dynama (jak w silniku elek
trycznym) wewnątrz czarnej dziury.

Badając fale radiowe pochodzące 
z obszarów przestrzeni okalającej ga
laktyki, naukowcy odtworzyli struk
turę pola magnetycznego. Rozciąga się 
ono od centrum galaktyki (gdzie praw
dopodobnie znajduje się czarna dziu
ra) i wybiega daleko poza granicę ga
laktyki. Do badań wybrano galaktyki 
odizolowane, nie oddziałujące z inny
mi, dzięki czemu struktura linii sił pola 
magnetycznego nie jest zaburzona.

Energia czarnej dziury jest efektyw
nie przekształcana w energię pola 
magnetycznego. Choć mechanizm ten 
nie jest do końca poznany, można 
przypuszczać, że dużą rolę odgrywa 
dysk akrecyjny rotujący wokół czar
nej dziury. Namagnetyzowana mate
ria tworząca dysk skręca linie pola 
magnetycznego, które unoszone są 
w postaci pętli daleko poza centralne 
obszary galaktyki. Energię tego pola 
możemy obserwować w postaci emi
sji radiowej.

Jednym z problemów jest wyjaśnie
nie mechanizmu przekształcania ener
gii m agnetycznej na ogrzew anie 
ośrodka międzygwiazdowego, co ob
serwuje się w postaci wysokoenerge
tycznych (bardzo szybkich) cząstek 
promieniowania kosmicznego. Jed
nym z procesów przyspieszania cząs
tek może być rekoneksja linii pola 
magnetycznego (tzn. przełączanie się 
linii pola magnetycznego o przeciw
nych kierunkach, prowadzące do 
uwalniania energii magnetycznej).

Zapoznanie się z procesami zacho
dzącymi w polach magnetycznych ga
laktyk może mieć duże znaczenie dla 
ludzi — tu, na Ziemi. Gdyby można 
było przeprowadzać te procesy w spo
sób kontrolowany, to kto wie, może 
udałoby się zbudować system „reak
torów m agnetycznych”, będących 
efektywnym źródłem energii?

B. KuleszaNASA/Internet
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Wiatry szaleją w atmosferze Słońca

Według nowych obserwacji 
z satelity NASA — Transi
tion Region and Coronal 

Explorer (TRACE) i satelity Europej
skiej Agencji Kosmicznej oraz NASA
— Solar and Heliospheric Observatory 
(SOHO) wiatry naelektryzowanego 
gazu przeszywają atmosferę słoneczną, 
pędząc z prędkością bliską tamtejszej 
prędkości dźwięku.

Nowy wynik uzyskany przez astro
nomów z Harvard-Smithsonian Center 
for Astrophysics (CfA) w Cambridge 
pokazuje, że wiatry i burze atmosfery 
słonecznej — o prędkości ponad 
300 000 km na godzinę — są tak inten
sywne, że przy wyznaczaniu gęstości at
mosfery grają one większą rolę niż gra
witacja. Grawitacja Słońca na jej 
widzialnej powierzchni jest 28 razy sil
niejsza niż na Ziemi. Osoba ważąca 70 
kg, na Słońcu ważyłaby niemal 2000 kg. 
Na Ziemi podobne zjawiska jak na Słoń
cu zaszłyby, gdyby wiatr wiał z prędko
ścią 5000 km na godzinę.

To odkrycie zupełnie zmienia nasze 
pojmowanie pętli koronalnych, ogrom
nych, łukowatych struktur naelektryzo
wanego gazu, które stanowią ze
wnętrzną atmosferę Słońca — koronę 
słoneczną — powiedziała Amy Wine- 
barger, główna autorka artykułu, który 
w marcu ukazał się w Astrophysical 
Journal. Obserwacje te wzbudzają 
żywe zainteresowanie naukowców, tym 
bardziej że aktywność Słońca w koro
nie słonecznej powoduje czasem zakłó
cenia w działaniu urządzeń elektronicz
nych na Ziemi.

Atmosfera Słońca przeniknięta jest 
polem magnetycznym generowanym 
przez naelektryzowany gaz lub plazmę, 
która gwałtownie miesza się pod wi
doczną powierzchnią Słońca. Astrono
mowie od dawna obserwują pętle plaz
my, nazywane pętlami koronalnymi. 
Wydają się one odwzorowywać skom
plikowaną strukturę pola magnetyczne
go korony słonecznej, w dużym stopniu 
tak, jak żelazne opiłki otaczając magnes 
ujawniają niewidzialne linie jego pola 
magnetycznego. Pętle koronalne mają 
różne rozmiary, ale większość z nich jest 
olbrzymia, zdolna objąć kilkanaście pla
net takich jak Ziemia.

Astronomowie wiedzą, że cząstki 
wchodzące w skład plazmy są elektrycz
nie naładowane, a więc czują obecność 
pola magnetycznego. Dotychczas na
ukowcy uważali, że pętle koronalne są 
rurkami plazmy schwytanymi i otoczo
nymi przez łukowatego kształtu pole 
magnetyczne korony.

Zdjęcie pętli koronalnych wykonane z sateli
ty TRACE. Zrobione je, wykorzystując świat
ło ultrafioletowe emitowane przez gorący, na
elektryzowany gaz w pętlach. Fot. NASA, 
TRACE team

Jednak pętle koronalne mają tajem
nicze cechy. Istnienie silnej grawitacji 
Słońca doprowadziło astronomów do 
wniosku, że plazma powinna być gęst
sza przy podstawie pętli i rzadka na jej 
szczycie, tak jak przyciąganie ziemskie 
powoduje, że atmosfera Ziemi rozrze
dza się wraz ze wzrastającą wysokością. 
W rzeczywistości pętle koronalne wy
dają się mieć jednakową gęstość na ca
łej wysokości, mimo że niektóre z nich 
rozciągają się na milion kilometrów po
nad powierzchnię Słońca.

Na filmie wykonanym ze zdjęć z sa
telity TRACE jasne plamy plazmy 
wznoszą się w górę i opadają w dół. 
Dane z SOHO potwierdzają, że poru
szały się one z olbrzymią prędkością. 
Doprowadziło to naukowców do wnio
sku, że pętle koronalne nie są nieru
chomą plazmą, ale raczej strumieniami 
plazmy poruszającymi się niezwykle 
szybko, które wybuchają z powierzch
ni Słońca i wytryskują pomiędzy struk
tury pola magnetycznego w koronie.

Te pętle to raczej nie rurki plazmy 
zawarte w magnetycznym pojemniku, ale 
dżety gorącej plazmy płynące pomiędzy 
silnym polem magnetycznym korony — 
powiedział Leon Golub z CfA, współ
autor wspomnianego artykułu. Jeśli pęt
le koronalne są rzeczywiście strumienia

mi plazmy poruszającej się wbrew gra
witacji Słońca, mogłyby mieć z grub
sza tę samą gęstość na całej długości, 
tak jak stała jest gęstość wody wytry- 
skującej z fontanny.

Naukowcy obserwują przepływy 
plazmy w około połowie pętli koronal
nych, jakie widzi satelita TRACE. Prze
pływy mogą być obecne również w po
zostałych, ale mogą być one, wg badaczy, 
zbyt słabe, aby TRACE mógł je zmie
rzyć. Aby zbadać pozostałe pętle, po
trzebny jest lepszy sprzęt, ponieważ część 
pętii jest zbyt mała lub ma inną tempera
turę, niż TRACE potrafi zmierzyć.

Według naukowców, przepływ pla
zmy, który formuje pętlę, spowodowa
ny jest prawdopodobnie przez nierów
nomierne ogrzewanie podstaw pętli — 
plazma przepływa od gorętszego końca 
do chłodniejszego. Podstawy pętli dzie
li odległość tysięcy kilometrów i nie ma 
powodu, by zakładać, że środowisko na 
jednym końcu będzie identyczne i będzie 
dostarczać dokładnie tę samą ilość cie
płajak środowisko na drugim końcu pętli
— mówi Leon Golub.

Naukowcy nie są pewni, co jest 
głównym czynnikiem grzejącym pętle, 
ale ich prace mogą pomóc odkryć, dla
czego korona słoneczna jest setki razy 
gorętsza niż powierzchnia Słońca. Jest 
wiele teorii tłumaczących grzanie ko
ronalne, ale tylko w kilku z nich ma 
miejsce niezwykle szybki przepływ plaz
my, który widzimy w pętlach koronal
nych, tak więc nasze odkrycie bardzo 
zawęża ich liczbę — powiedziała Amy 
Winebarger.

K. Zawada

Pętle koronalne mają zróżnicowany kształt 
i rozmiar, ale większość z nich jest olbrzymia, 
zdolna objąć kilkanaście planet o rozmiarze 
Ziemi. Fot. NASA, TF5ACE team
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w skrócie

Sondowanie pierwszego światła 
Wszechświata

A stronomowie, pracując na od- 
/ %  ległym płaskowyżu chilij skiej 

JL JL pustyn i, stworzyli najbardziej 
szczegółowe obrazy ukazujące najstar
sze światło wyemitowane we Wszech- 
świecie, jakie kiedykolwiek wykonano. 
Dostarczyli tym samym niezależnego 
potwierdzenia kontrowersyjnych teorii 
do tyczących  pochodzen ia  m aterii 
i energii.

Przesuwając granice dostępnej 
technologii, Cosmic Background 
Imager (CBI) ufundowany przez 
National Science Foundation (NSF) 
i California Institute o f Technology 
(Caltech) wykrył zmiany rzędu mi
nuty łuku w kosmicznym promie
niowaniu tła, promieniowaniu, któ
re podróżowało do Ziemi prawie 14 
mld lat. Mapa fluktuacji pokazuje 
pierwsze ziarna materii i energii, 
które później m ogły ewoluować 
w gromady setek galaktyk.

Pom iary dostarczyły rów nież 
niezależnego dowodu na od dawna 
dyskutowaną teorię inflacji. Infla
cja postuluje, iż Wszechświat prze
szedł okres gwałtownej ekspansji 
w pierw szych chwilach swojego 
istnienia, a 300 000 lat później ochło
dził się na tyle, że mogły uformować 
się ziarna materii. Wszechświat stał się 
„przezroczysty”, a światło mogło swo
bodnie podróżować, niemal z niczym 
nie oddziałując.CBI obserwuje pozo
stałości po tym wczesnym promienio
waniu. Uzyskane stąd dane pomogą

również naukowcom zrozumieć lepiej 
odpychającą siłę nazw aną „ciem ną 
energią”. „Ciemna energia” wydaje się 
przeciwstawiać grawitacji i zmusza 
Wszechświat do przyspieszania swo
jej ekspansji, a tempo tej ekspansji 
wzrasta.

K ażdy now y ob ra z w czesnego  
Wszechświata udoskonala nasz model

tego, ja k  to wszystko się zaczęło. Zu
pełnie tak, ja k  Wszechświat urósł i roz
przestrzenił się, wiedza człowieka o je 
go pochodzeniu rozszerza się dzięki 
um iejętnościom  technicznym  oraz 
cierpliwości i wytrwałości naukowców 
takich ja k  ci — powiedziała Rita Col
well, szefowa NSF.

Po raz pierwszy widzimy 
ziarna, które były zaczątkiem 
gromad galaktyk, a tym sa
mym teorie formowania ga
laktyk można sprawdzać ob
serwacyjnie — powiedział 
AnthonyReadhead szef gru
py z Caltechu. Te obserwa
cje o wyjątkowo wysokiej 
rozdzielczości dostarczają 
nowy szereg testów kosmo
logicznych, a także dostar
czają nowego niezależnego 
dowodu na to, że Wszech
świat je s t płaski i zdomino

wany przez ciemną materię i ciemną 
energię.

Naukowcy z USA, Kanady i Chile 
w ykonali na jlepsze  pom iary, aby 
określić wiek mikrofalowego promie
niowania tła —  CMB (Cosmic Micro
wave Background). CMB jest zapisem 
pierwszych fotonów, które uciekły 
z gwałtownie ochładzającego się, roz

szerzającego się W szechśw iata 
około 300000 lat po kosmicznej 
eksplozji nazywanej Wielkim Wy
buchem, która miała być początkiem 
naszego Wszechświata.

Dane z CBI, dotyczące rozkładu 
temperatur w CMB, potwierdzają 
teorię inflacji. Inflacja stwierdza, 
że gorąca plazm a początkowego 
Wszechświata przeszła przez okres 
sk ra jn ie  gw ałtow nej ekspansji 
w pierwszej 10'32 sekundy. Zmia
ny tem peratury zmierzone przez 
CBI są rzędu 10 milionowych częś
ci stopnia.

Według naukowców piki rozkła
du temperatury promieniowania tła 
wskazują, że dane z CBI są całkowi
cie zgodne z teorią inflacji i potwier
dzają wyniki innych naukowców. 

W kwietniu 2000 r. międzynarodowa 
grupa kosmologów, kierowana przez 
Andrew Lange'a z Caltechu, ogłosiła 
pierwszy poważny dowód na to, że 
Wszechświat jest płaski, czyli że dwie 
równoległe linie nigdy się w nim ani 
nie zbiegną, ani nie rozbiegną —  za
wsze będą równoległe. Zespół Lange'a 
obserwował niebo na innych często
ściach niż CBI, używając balonu wzno
szącego się wysoko nad Antarktyką.

CBI składa się z 13 interferometrów 
zamontowanych na platformie o śred
nicy 6 metrów; działa w zakresie od 26 
GHz (1,1 cm) do 36 GHz (8mm). Urzą
dzenie znajduje się na najbardziej su
chej pustyni świata —  Atacama. Dzię
ki takiemu położeniu zapewniono CBI 
prace w niskiej wilgotności powietrza, 
jaka panuje na wysokości 5080 metrów. 
Wyniki badań ukażą się w „Astrophy- 
sical Journal”.

K. Zawada
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w skrócie

Pole grawitacyjne gwiazdy neutronowej ba
dane dzięki jej własnemu promieniowaniu X

P zy użyciu satelity CHANDRA 
astronomowie wykryli właści
wości, które mogą być pierw

szym bezpośrednim  dowodem na 
efekt grawitacji w promieniowaniu 
z gwiazdy neutronowej. Jeśli to od
krycie zostanie potwierdzone, może 
pozwolić naukowcom zmierzyć pole 
grawitacyjne gwiazd neutronowych 
i ustalić, czy zawierają one egzo
tyczną formę materii nie spotykaną 
na Ziemi.

Zespół kierowany przez George’a 
Pavlova z Penn State U niversity 
w University Park (USA) obserwował 
obiekt 1E 1207.4-5209 — tak nazwa
no gwiazdę neutronową znajdującą się 
w centrum pozostałości po supernowej 
około 7000 lat świetlnych od Ziemi. 
Rezultaty zaprezentowano 6 czerwca 
br. na posiedzeniu Amerykańskiego 
Towarzystwa Astronomicznego w Al
buquerque w stanie Nowy Meksyk 
(USA).

Grupa Pavlova odkryła dwa spadki 
w widmie promieniowania X pocho
dzącego z gwiazdy, które mogą być 
oznaką absorpcji. Jeśli tak jest rzeczy
wiście — promienie X pochłaniane są 
przez jony helu blisko powierzchni 
gwiazdy w silnym polu magnetycz
nym — to obserwowane spadki wska- 
zują na to, że pole graw itacyjne 
zmniejsza energię promieni Roentge
na uciekających z gwiazdy neutro
nowej.

Taka interpretacja jest zgodna z na
szymi danymi — powiedział Pavlov — 
ale takie cechy mogą być mieszanką 
wielu innych własności. Potrzebujemy 
dokładniejszych pomiarów, najlepiej 
ze spektrometru siatkowego satelity 
CHANDRA.

Cechy wskazujące na absorpcję 
mogą być pierwszym dowodem efek
tu grawitacji w promieniowaniu bli
sko powierzchni samotnej gwiazdy 
neutronowej — powiedział Pavlov. 
Jest to szczególnie ważne, bo pozwo
liłoby nam ograniczyć, jakie typy ma
terii mogą wchodzić w skład  tej 
gwiazdy.

Gwiazdy neutronowe formowane są 
w momencie, gdy masywna gwiazda 
wypala swoje paliwo, a jądro zaczyna 
zapadać się (kolapsować). Następuje 
eksplozja supernowej, a skolapsowa- 
ne jądro jest kompresowane do gorą
cego obiektu o średnicy około 20 km 
z cienką atmosferą, w skład której 
wchodzi wodór i być może cięższe 
jony — taka atmosfera znajduje się 
w polu grawitacyjnym 100 mld razy 
silniejszym niż ziemskie.

Obiekty takie, o gęstości większej 
niż miliard ton na objętość łyżeczki do 
herbaty, nazywane są gwiazdami neu
tronowymi, ponieważ wydaje się, że 
złożone są głównie z neutronów. Choć 
obiekty te badane są od ponad 30 lat, 
ich natura jest wciąż nieznana.

Nie jesteśm y nawet pewni, czy 
gwiazdy neutronowe złożone są z neu
tronów — powiedział Divas Sanwal 
z Penn State. Równie dobrze mogą być 
one zbudowane z pionów, kaonów czy 
nawet ze swobodnych kwarków.

Jednym ze sposobów ograniczania 
możliwych rodzajów materii jest po
miar siły grawitacji na powierzchni 
gwiazdy neutronowej poprzez obser
wowanie skutków działania grawita
cji na promienio
wanie X bardzo 
blisko powierzch
ni gwiazdy. We
dług teorii grawi- 
tacji E insteina, 
przyciąganie foto
nów przez pole 
grawitacyjne pro
wadzi do zmniej
szenia energii fo
tonów  (w zrasta 
długość fali pro
mieniowania). Po
miar tego grawita
cyjnego redshiftu 
(przesunięcia ku 
czerwieni, ku dłuż
szym falom) wiąże 
masę gwiazdy z jej 
promieniem i po
zwala na spraw

dzenie teorii z różnymi możliwymi 
wartościami gęstości materii.

Zespół naukowców rozważał kilka
naście możliwych wyjaśnień cech ab
sorpcji obserwowanych w 1E 1207. 
Moc i energia obserwowanego pro
mieniowania X czyniła je jednak nie
prawdopodobnymi, a to z powodu 
przeszkadzającej materii między- 
gwiazdowej lub absorpcji wywołanej 
elektronami lub jonami krążącymi 
w silnym polu magnetycznym. Naj
bardziej prawdopodobna hipoteza 
mówi, że obserwowane własności 
spowodowane są absorbowaniem  
promieniowania X przez jony helu 
w polu magnetycznym silniejszym 
od ziemskiego pola magnetycznego 
o około 100 bilionów (1014) razy. 
W takim przypadku grawitacyjny red- 
shift redukuje energię promieniowa
nia Roentgena o 17%.

Grupa Pavlova obserwowała 1E 
1027 przy pom ocy spektrom etru 
umieszczonego na satelicie CHAN
DRA — Advanced CCD Imaging 
Spectrometer — 6 stycznia 2000 i 5 
stycznia 2002 r., za każdym razy przez 
około 30 000 sekund (8,3 godz.).

K. Zawada

Artystyczna wizja obiektu 1E 1207.4-5209 — gwiazda neu
tronowa z gorącą plamą polarną i silnym polem magnetycz
nym (fioletowe linie). Gwiazda neutronowa znajduje się w od
ległości około 7000 lat świetlnych od Ziemi. Załączony wy
kres pokazuje oczekiwane (przerywana linia) i obserwowane 
(ciągła linia) widmo promieniowania X pochodzącego z go
rącej plamy. Nachylenia w widmie obserwowanym wskazuje 
na absorpcję (pochłanianie) promieniowania przez gaz w at
mosferze gwiazdy neutronowej.
Ilustracja: CXC/M.Weiss; Wykres: NASA/PSU/G.Pavlov i in.
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nicy stronomii 
obserwują: Burzliwy żywot komety 

C/2000 WM1 (LINEAR)

Zdjęcie wykonane przez Leszka Marcinka (Lublin) 
w dniu 20 listopada 2001 (ob. SONNAR 4/300, film 
Konica 400, eksp. 12 min.)

Kometa C/2000 WM1 (LINE
AR) została odkryta w ra
mach programu LINEAR na 

zdjęciach wykonanych 16 grudnia 
2000 r. jako obiekt o jasności 17,8m. 
Wkrótce została także znaleziona na 
zdjęciach wykonanych 16 i 18 listo
pada 2000 r. Już 20 grudnia T.B.Spahr 
(USA) zaobserwował otoczkę o śred
nicy 10” oraz szeroki, słaby warkocz
o długości 10”—20” i kącie pozycyj
nym (PA) 45°. Pierwsza paraboliczna 
orbita nowej komety wyznaczona 
przez znanego badacza orbit kometar- 
nych Briana Marsdena wskazywała, że 
22 stycznia 2002 r. przejdzie ona przez 
peryhelium w odległości jedynie 0,55 
j.a. od Słońca, osiągając jasność 4ra.

Przez całą wiosnę i lato kometa 
powoli jaśniała, osiągając l l m na po
czątku października 2001 r., a pod 
koniec miesiąca już 9,5m. Kometa jaś
niała coraz szybciej i pod koniec li
stopada osiągnęła już ok. 6m. W poło
wie listopada wielu obserwatorów 
zauważyło cienki, skierowany ku 
Słońcu anty warkocz, będący jak wia
domo efektem geometrycznym rzuto
wania materii pyłowej otaczającej gło
wę komety na sferę niebieską przy 
określonej konfiguracji kometa-Słoń- 
ce-Ziemia. Obserwowano także zło
żone struktury w głowie komety.

Kometa C/2000 WM1 systematycz
nie kierowała się na południe i w po
łowie grudnia jej obserwacja z półku
li północnej stała się niemożliwa. 
Wraz z oddalaniem się od Ziemi jas
ność komety powoli spadała, jednak 
efekt ten był kompensowany wzros
tem jej jasności własnej, związanym 
ze zbliżaniem się do Słońca. W mo
mencie przechodzenia przez peryhe
lium w dniu 22 stycznia 2002 r. jasność 
komety oceniano na ok. 6,2m. Od tego 
momentu jej jasność powinna spadać 
jeszcze szybciej, jednak ku zdumie
niu obserwatorów nastąpił wybuch, 
który w ciągu kilku zaledwie dni 
zwiększył jasność komety aż do 2,5m, 
w związku z czym stała się ona pięk
nym widowiskiem niebieskim, wi

docznym z łatwością gołym okiem. Po 
wybuchu jasność komety ponownie 
zaczęła powoli spadać. Gdy pojawiła 
się znów na niebie północnym w mar
cu 2002 r. miała jasność zaledwie 7m. 
Od tego czasu jasność komety spada
ła już „zgodnie z planem”.

Najbliżej Ziemi, w odległości za
ledwie 0,316 j .a. kometa C/2000 WM1 
znalazła się 3 grudnia 2001 r., czyli 
w okresie, gdy kończyła się jej wi
dzialność na półkuli północnej. Nie 
licząc opisanego wcześniej rozbłysku, 
był to jednocześnie okres jej najwięk
szej jasności (ok. 5m).

Ostatecznie wyznaczone elementy 
orbity komety są następujące:

T0 = 2002 styczeń 22,6734 TT 
q =0,555330 j.a. 
e = 1,000262 
(o =276,7731°
Q = 237,8958°
i =72,5520°

(elementy kątowe podane dla epoki 
2000).

Jak widać z powyższych elemen
tów, kometa krąży po orbicie hiperbo- 
licznej, czyli byłaby to jej pierwsza 
wizyta w pobliże Słońca. Nie zapomi
najmy jednak, że jest to orbita tzw. 
oskulacyjna, będąca efektem oddzia
ływań grawitacyjnych planet oraz 
efektów niegrawitacyjnych1. Aby zna
leźć odpowiedź na pytanie, skąd po
chodzi kometa, należałoby wyznaczyć 
jej tzw. orbitę pierwotną. Jest to o tyle 
istotne, że kometa C/2000 WM1 
w dniu 27 lutego 2002 r. przecięła or
bitę Ziemi2. W miejscu tym Ziemia 
znalazła się 19 maja 2002 r. Niestety, 
nastąpiło to już kilka miesięcy po prze
locie komety, tak więc deszczu mete
orów pochodzących z obecnego „prze-

1 Tzw. efekty niegrawitacyjne w ruchu ko
mety są związane z odrzutem materii wy
pływającej z centrów aktywnych na po
wierzchni jej jądra.

2 Gdyby wtedy była w tym miejscu Ziemia, 
to mielibyśmy wspaniałe widowisko niebie
skie, a nawet mogłoby nam grozić zderze
nie z kometą!
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Tabela 1
Obserwator Miejscowość Użyty sprzęt
Jacek Adamik Zręcin L150 B50 E
Jan Bartnikiewicz Białystok L110B50 L200
Jerzy Bohusz Brwinów L250
Wojciech Burzyński Czarna Białostocka L200 L110 B60
Kazimierz Czernis Moletai (Litwa) B50
Antoni Chrapek Nehrybka L350
Grzegorz Duszanowicz Akersberga (Szwecja) L150
Marcin Filipek Jerzmanowice L165B100 B50 L330
Krzysztof Grączewski Izabelin L300 B40
Piotr Guzik Krosno L150 B50E
Adam Kisielewicz Lublin B50
Tomasz Krzyt Warszawa L240
Maciej Kwinta Kraków R80
Marian Legutko Gliwice B40
Paweł Maksym Łódź L90 L150
Leszek Marcinek Lublin B50
Jerzy Marcinek Lublin B50
Paweł Paczkowski Serock L210
Mieczysław Paradowski Lublin B50
Aleksandra Pilecka Gdynia L90
Jacek Powichrowski Białystok L200 L110 B60 B50
Zbigniew Rzepka Lublin B60
Piotr Sadowski Pcim L110 B60
Henryk Sielewicz Slabada (Litwa) R120
Marcin Siekierko Michałowo L200 L150
Mieczysław Sikora Lublin B80
Ryszard Siwiec Szczecin B60
Emilian Skrzynecki Krosno L250
Jarosław Smysło Busko Zdrój B50 L130
Jerzy Speil Wałbrzych B50
Patryk Szczerba Kraków B50
Tomasz Ściężor Kraków B67 B60
Mariusz Średziński Kleosin L200
Mariusz Świętnicki Zręcin L250
Dariusz Tober Lublin B60
Łukasz Walec Stalowa Wola L200
Robert Włodarczyk Częstochowa L180L150 B60

Oznaczenia: B — lornetka, R — refraktor, L — newton, M — maksutow, 
T— schmidt—cassegrain, C — cassegrain, E — oko. Liczby oznaczają 
średnicę instrumentu w milimetrach

lotu” nie należało się spodziewać i rze
czywiście nie nastąpił. Gdyby jednak 
kometa już niegdyś do nas zawitała...

W Sekcji Obserwatorów Komet 
PTMA otrzymaliśmy obserwacje od 
37 obserwatorów, którzy wykonali 
łącznie 242 ocen jasności, 239 pomia
rów średnicy otoczki oraz 232 ocen 
stopnia kondensacji. Wykonano także 
60 obserwacji warkocza. Obserwacje 
wykonane można podzielić na dwie 
serie: pierwszą, w 2001 r. oraz drugą, 
po powrocie komety na naszą półkulę 
w 2002 r.

W tabeli wypisani są obserwatorzy, 
którzy nadesłali nam swoje obserwa
cje. Obserwatorzy, nie będący człon
kami SOK, napisani są kursywą.

A oto autorzy niektórych rekordów 
(I seria — 2001 r., II seria — 2002 r.): 

pierwsza obserwacja (I seria) (26 
IX 2001) — Jacek Powichrowski, 

ostatnia obserwacja (I seria) (9 XII
2001) — Jerzy Marcinek, Piotr Sa
dowski, Tomasz Ściężor,

pierwsza obserwacja (II seria) (8 III
2002) — Dariusz Tober,

ostatnia obserwacja (II seria) (18 V 
2002) — Mariusz Świętnicki3, 

najdłuższa seria (2 6 IX 2001 — 11 
V 2002) — Jacek Powichrowski, 

najwięcej nocy obserwacyjnych: 38 
— Jacek Powichrowski.

Przegląd wyników jak zwykle roz
poczniemy od analizy krzywej blasku. 
Jak wiemy, znacząca część „życia” 
komety nie została objęta obserwacja
mi SOK — po prostu kometa nie była 
wtedy widoczna na naszej półkuli. 
W celu zapełnienia tej luki do posia
danych obserwacji SOK (czarne kwa
draty — 242 obserwacje) dodano tak
że obserwacje Sekcji Kometarnej 
Brytyjskiego Towarzystwa Astrono
micznego (BAA — białe kwadraty — 
843 obserwacje). Poniżej przedstawio
no postać podstawową krzywej — po
nad tysiąc ocen jasności sprowadzone 
do standardowej średnicy teleskopu 
6,84 cm przedstawione są w funkcji 
czasu. Widać, jak na tle obserwatorów 
BAA korzystnie prezentują się obser
watorzy SOK — z nielicznymi wyjąt
kami różnice jasności komety widzia
nej oczyma różnych obserwatorów nie

3 Stan na 25 maja 2002 r.; oddalająca się 
kometa może być nadal obserwowana przez 
zaawansowanych miłośników astronomii.

przekraczają l m, co jest wynikiem do
brym (średnie odchylenie standardo
we oceny jasności można ocenić na 
0,5m). Wyraźnie widać, że maksy
malną jasność równą w przybliżeniu 
5,5m kometa osiągnęła ok. 7 grudnia 
2001 r., czyli w okresie maksymalne
go zbliżenia do Ziemi. Jednocześnie 
widać, że do tego momentu jasność 
obserwowana pokrywała się z jasno
ścią przewidywaną (linia przerywana) 
(rys. 1).

Widać niestety także, że najciekaw
sza część „życia” komety rozgrywała 
się poza naszymi oczami. Pomimo że 
kometa powinna nadal nieznacznie 
jaśnieć, wyraźnie widoczny jest spa
dek jasności i 25 stycznia 2002 wyno
siła ona już tylko 6™. Jednak już 26

stycznia widoczny jest gwałtowny 
wzrost jasności i 30 stycznia kometa 
osiągnęła aż 2,8m. Oznacza to, że 
w ciągu pięciu dni jasność komety 
wzrosła prawie dwudziestokrotnie! 
Jest to klasyczny wręcz przykład wy
buchu komety. Po wybuchu jasność 
komety C/2000 W M1 zaczęła „plano
wo” spadać, jednak przy nieco wyższej 
wartości od pierwotnie przewidywa
nej.

W celu uchwycenia ogólnego sen
su zmian blasku oczyszczono krzywą 
blasku z fałszującego wpływu zmien
nej odległości komety od Ziemi. Ob
serwowaną jasność komety redukuje
my do tzw. jasności heliocentrycznej 
mA (zabieg ten ma sens taki, jak gdy
by pomiary jasności danej komety
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byłyby przeprowadzane w stałej od
ległości 1 j.a. od niej). Obserwacje tak 
zredukowane przedstawia poniższy 
rysunek4 (rys. 2).

Przypomnijmy, że zależność jasno
ści heliocentrycznej komety od loga- 
rytmu jej odległości od Słońca powin
na mieć charakter liniowy, zgodnie 
z klasyczną formułą:

m = H(l 51og D  2,5 n log r 

gdzie:
m —  jasność obserwowana,
H0 — jasność absolutna (1 j.a. od 

Słońca i 1 j.a. od Ziemi),
D  —  odległość od Ziemi
r —  odległość od Słońca
n —  czynnik określający aktyw

ność komety (a właściwie jej „podat
ność” na cieplne promieniowanie sło
neczne).

Jak widać, w przypadku komety 
C/2000 WM1 do powyższego zbioru 
punktów m ożna dopasować cztery 
odcinki prostoliniowe:

1. Przed 10 grudnia 2001 r.
W tym okresie jasność komety ros

ła zgodnie z prognozami i można ją  
opisać parametrami:

H0 = 7,5m± 0 , l m 
n = 3,8 ± 0,1

Wielkość jasności absolutnej wska
zuje na średnicą jądra równą ok. 6 km 
(pamiętajmy, że jest to górna granica 
tej wartości), co jest wielkością prze
ciętną dla większości komet. Także 
wartość czynnika n jest typowa dla 
komet długookresowych.

2. Od 11 grudnia 2001 do 21 stycz
nia 2002 r.

W tym  okresie jasność  kom ety 
można opisać przy pomocy parame
trów:

H0 = 7,6m± 0 , lm 
n = 2,1 ±0,1

Jak  w idać , ja sn o ść  ab so lu tn a , 
a więc albedo jądra nie uległo zmia
nie, spadła natomiast znacząco wiel
kość n, co oznacza zmniejszenie ak
tywności jądra na płynące ze Słońca

4 Wartości ujemne na osi poziomej oznaczają 
okres przed osiągnięciem peryhelium, do
datnie —  po. Pionowa przerywana linia 
wyznacza położenie peryhelium. Proszę 
zwrócić uwagę na zbieżność wybuchu ko
mety z momentem osiągnięcia peryhelium.

c iep ło . M oże to 
oznaczać, że „zatka
niu” uległo jakieś 
aktywne centrum na 
powierzchni jądra.

3. Od 22 stycz
nia do 30 stycznia 
2002 r.

Jest to okres wy
buchu, który oczy
wiście nie może być 
opisany powyższą 
formułą. Możliwe, 
że nastąpiło gwał
towne, wybuchowe 
uaktywnienie cen
trum  aktyw nego,
„zatkanego” w po
przednim okresie.

4. Po 31 stycznia 2002 r.
W tym okresie jasność komety moż

na opisać przy pomocy parametrów:

H0 = 6,3m± 0 ,lm 
n = 5,4 ±0,1

Jak widać, wzrosła zarówno war
tość jasności absolutnej (czyli albedo 
jąd ra), jak  też aktyw ność komety. 
Mamy prawdopodobnie do czynienia 
z sytuacją analogiczną do pierwszego 
etapu aktywności komety, gdy zbliża
ła się ona do Słońca. Tym razem jed 
nak na powierzchni jądra czynne jest 
silne centrum aktywne, a wypływają
ca z niego jasna materia zwiększyła al
bedo jądra.

W celu zweryfikowania postawio
nych tez należy zbadać zmienność 
pozostałych parametrów.

Pierwszym z nich jest obserwowa
na średnica głowy komety. Początko
wo miała ona średnicę jedynie 2 ’, po 
czym wraz ze zbliżaniem się komety 
do Ziemi wzrosła do wartości ponad 
20’ w połowie grudnia 2001 r., gdy 
kometa była najbliżej Ziemi. Wielkość 
ta następnie zaczęła systematycznie 
spadać aż do 1’ w maju 2002 r. W okre
sie opisanego wcześniej wybuchu nie 
nastąpiła wyraźna zmiana średnicy 
głowy, co oznacza, że nie wprowadził 
on do otoczki znaczących ilości świe
żej materii.

Aby poprawnie zinterpretować po
wyższe spostrzeżenia, należy wyzna
czyć rzeczywistą średnicę głowy ko
m ety, uw zględn ia jąc  je j zm ienną 
odległość od Ziemi. Okazuje się, że 
średnica głowy komety początkowo 
była stała i w ynosiła 200 tys. km.

W połowie października rozpoczął się 
jej liniowy wzrost i w połowie listo
pada osiągnęła 400 tys. km. Wielkość 
tę  u trzy m ała  do p oczą tku  m arca 
2002 r., gdy rozpoczął się jej spadek 
ponownie do wartości ok. 200 tys. km. 
Także i w tym przypadku nie jest wi
doczny okres wybuchu.

Kolejnym parametrem opisującym 
wygląd komety jest stopień konden
sacji otoczki DC (rys. 3). Ocena tej 
wielkości zawsze sprawia obserwato
rom wiele kłopotów, jednak w przy
padku omawianej komety wyraźnie 
widoczny jest systematyczny wzrost 
od ok. 3 we wrześniu 2001 r. do 7 
w drugiej połow ie stycznia  2002. 
Przypomnijmy, że duże DC oznacza 
obecność aktywnych centrów w środ
ku głowy komety, tak więc wartość 7 
w tym okresie niewątpliwie należy 
wiązać z opisanym wcześniej wybu
chem i hipotetycznym centrum aktyw
nym na powierzchni jądra. Następnie 
widoczny jest bardzo szybki spadek 
DC aż do wartości równej 1 w maju 
2002 r., co niew ątpliw ie w iąże się 
z utratą aktywności („wyczerpywa
niem zasobów”) omawianego centrum 
aktywnego.

Wielu obserwatorów widziało war
kocz komety C/2000 W M 1. Jego dłu
gość rosła systematycznie i w momen
cie „ p rz e jśc ia ” kom ety  na n iebo  
południow e w ynosiła praw ie 1,5°. 
Długość warkocza rosła jednak nadal 
i na początku lutego 2002 r. wynosiła 
już ponad 3°. Jednocześnie w związ
ku z wybuchem wzrosła także jego 
jasność i stał się wyraźną ozdobą oma
wianej komety. Niestety, w ciągu lu
tego warkocz systematycznie zanikał
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i na nasze niebo kometa powróciła już 
praktycznie pozbawiona tej ozdoby. 
Po uwzględnieniu zmiennej odległo
ści komety od Ziemi oraz zmiennej 
konfiguracji Słońce-kom eta-Ziem ia 
można zobaczyć, jak  zmieniała się li
niowa długość warkocza w przestrze
ni (rys. 4). Jak widać o pojawieniu się 
warkocza można mówić od początku 
listopada, gdy w krótkim czasie roz
winął się na długość ok. 4 min km. 
W ielkość ta utrzymywała się aż do 
opisywanego wcześniej wybuchu, gdy 
długość ta gwałtownie wzrosła do ok. 
10 min km, aby następnie stosunko
wo szybko prawie całkowicie zanik
nąć. Oznacza to, że materia wyrzuco
na w czasie w ybuchu stosunkow o 
szybko uległa rozproszeniu.

Jak wiadomo, każda kometa posia
da dwa rodzaje warkoczy: gazowy 
(plazmowy) i pyłowy. Jaki był obser
wowany w naszym przypadku? W roz
wiązaniu tego problemu może nam

pomóc zmienność kąta fazowego PA 
warkocza (rys. 5). Pam iętajm y, że 
warkocz plazmowy jest zawsze skie
rowany w przybliżeniu w kierunku 
odsłonecznym. Na przedstawionym 
wykresie PA kierunku odsłonecznego 
wyznaczone jest linią ciągłą. Jak wi
dać, praktycznie wszystkie obserwa
cje SOK z 2001 r. odbiegają znacznie 
od teoretycznego przebiegu PA. Ozna
cza to, że wtedy był obserwowany nie
wątpliwie warkocz pyłowy, co więcej, 
prawdopodobnie część obserwatorów 
widziała tzw. przeciwwarkocz —  war
kocz pozornie skierowany w stronę 
Słońca, w rzeczywistości będący efek
tem rzutowania geometrycznego war
kocza pyłowego w płaszczyźnie orbi
ty komety. Wydaje się natomiast, że 
warkocz gazowy w ogóle nie był ob
serwowany (wynika to z analizy zdjęć 
komety). Może to oznaczać kometę 
„suchą”, o niskiej zaw artości pary 
wodnej w materii jądra.

Podsumowując, można stwierdzić, 
że C/2000 W M 1 (LINEAR) była bar
dzo dobrym przykładem zwyczajnej 
komety długookresowej, która w y
buchła. Zwykle wybuchy tego rodza
ju  zachodzą dla komet krótookreso- 
wych, zwiększając ich jasność od np. 
20m do 13m, co nadal pozostawia je  
niemożliwymi dla obserwacji przez 
przeciętnego miłośnika astronomii. 
Tym razem każdy mógł taki wybuch 
zobaczyć na własne oczy. Niestety —  
każdy, lecz na półkuli południowej...

Warto jeszcze wspomnieć, że po
w racająca na nasze niebo w iosną 
2002 r. kometa C/2000 WM1 dołączy
ła do grona obserwowanych wtedy 
czterech innych komet, z których dwie 
można było zobaczyć gołym okiem 
[C/2002 C l (Ikeya-Zhang) i C/2002 
FI (U tsunom iya)]. Ta „kom etarna 
wiosna 2002” jest jednak tematem na 
odrębny artykuł.

Tomasz Ścięior
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poradnik obserwatora ig f
WYBIERAMY KAMERĘ WIDEO

Historia filmu sięga końca XIX w., kiedy to bracia 
A i L. Lumiere 28 grudnia 1895 r. zaprezentowa 
li publicznie swój film. Od tych pionierskich wyda

rzeń minęło całe stulecie XX w., w którym technika filmowa 
osiągnęła ogromny postęp. Kamery filmowe początku ubieg
łego wieku były drewnianymi skrzynkami, w których krył 
się napędzany ręcznie mechanizm przesuwający perforowaną 
taśmę filmową ruchem skokowym. Z przodu kamery znaj
dował się obiektyw o ściśle określonej ogniskowej. W póź
niejszych latach pojedyncze obiektywy zastąpione zostały 
obiektywami rewolwerowymi, składającymi się z kilku obiek
tywów. Takie rozwiązanie dawało operatorowi więcej moż
liwości, gdyż za pomocą jednej kamery można było filmo
wać obiektywami o różnych ogniskowych. Na początku lat 
czterdziestych XX w. filmy czarno-białe, używane od sa
mego początku kinematografii, były stopniowo wypierane 
przez filmy kolorowe, oparte na procesie subtraktywnym 
TECHNICOLOR. Kolejnym przełomem w technice filmo
wej było zastosowanie w kamerach elektronicznych przetwor
ników obrazu — matryc CCD. Lata 80-te XX w. były przeło
mowe nie tylko z powodu zastosowania nowych technologii 
-— kamery oparte o CCD ( kamery wideo), ale przede wszyst
kim z powodu wielkiego sukcesu komercyjnego, jakim były 
i są kamery CCD. Można powiedzieć, że „bitwę o rynek” 
wygrały kamery wideo, praktycznie eliminując tradycyjne 
kamery filmowe.

W chwili obecnej jest dostępnych kilkadziesiąt modeli ka
mer wideo pracujących w różnych systemach, zarówno ana
logowych, jak i cyfrowych. Każdy z systemów wideo ma 
swoje wady i zalety, ale niewątpliwą zaletą, z którą tradycyj
na błona filmowa nie może rywalizować, jest fakt, iż taśma 
magnetyczna (umieszczona w kasecie) może być wielokrot
nie zapisywana. Poza tym koszty kaset wideo są stosunkowo 
niskie, zwłaszcza kaset systemu VHS. Koszt 4-godzinnej ka
sety VHS jest porównywalny z kosztem filmu małoobrazko
wego. Kolejną, wspólną zaletą kamer wideo, pracujących 
w różnych systemach, jest możliwość natychmiastowego 
obejrzenia efektu naszej pracy w wizjerze kamery, ekraniku 
LCD, w który coraz częściej wyposażane są kamery, lub w te
lewizorze.

Podstawowe zalety (z) i wady (w) popularnych systemów 
wideo:
• VHS (z: duża popularność, dostępność osprzętu, stosun

kowo niewielki koszt kamer i kaset, bardzo długi czas re
jestracji (do 4 h); w: duża waga i rozmiary kamer, niska 
jakość obrazu (rozdzielczość, kolory), niska jakość kolej
nych kopii)

• S-VHS (z: wyższa jakość obrazu (rozdzielczość przekra
cza 400 linii), rozdzielenie sygnałów luminancji i chromi
nancji, bardzo długi czas rejestracji (do 4 h), podwyższo
na jakość kopii; w: duża waga i rozmiary kamer, wysoki 
koszt kamer i kaset, brak bezpośredniej współpracy ka
mer S-VHS z urządzeniami obsługującymi system VHS, 
np. z popularnymi magnetowidami VHS)

• VHS-C (z: niewielka waga i rozmiary kamer wynikają 
z zastosowania mniejszych kaset; kasety tego systemu 
mogą być odtwarzane na popularnych magnetowidach 
VHS poprzez zastosowanie specjalnego adaptera-kasety; 
w: krótki czas nagrywania (do 1 h), wysoki koszt kaset, 
niska jakość obrazu (rozdzielczość, kolory), niska jakość 
kopii)

• S-VHS-C (z: mała waga i rozmiary kamer, stosunkowo 
wysoka rozdzielczość obrazu (przekracza 400 linii), roz
dzielenie sygnałów luminancji i chrominancji, dobra ja
kość kolejnych kopii; w: krótki czas rejestracji, wysoki 
koszt kaset, wysoki koszt kamer, brak współpracy z urzą
dzeniami pracującymi w systemie VHS)

• Video 8 (z: małe rozmiary i waga kamer, długi czas reje
stracji (do 2 h), wyższa jakość obrazu oraz kolejnych ko
pii niż w systemie VHS; w: brak bezpośredniej współpra
cy z urządzeniami VHS)

• Hi8 (z: małe rozmiaiy i waga kamer, długi czas rejestra
cji (do 2 h), większa jakość obrazu (rozdzielczość, kolo
ry), popularność i dostępność osprzętu; w: brak bezpośred
niej współpracy z urządzeniami VHS)

• Digital8 (z: małe rozmiary i waga kamer, półprofesjonal
na jakość obrazu, długi czas rejestracji (2 h), stosunkowo 
niewielki koszt kaset, możliwość odtwarzania kaset na
granych w systemie Video 8 lub Hi8; w: brak bezpośred
niej współpracy z urządzeniami VHS)

• Mini DV (z: niewielkie rozmiary i waga kamer amator
skich, profesjonalna jakość obrazu (wysoka rozdzielczość, 
regulowane nasycenie barw), długi czas rejestracji (do 2 
h), doskonała jakość kopii; w: wysokie koszty kamer i kaset, 
brak bezpośredniej współpracy z urządzeniami VHS). 
System wideo determinuje ogólną jakość obrazu. Nato

miast decydujący wpływ na końcowy efekt, komfort pracy 
oraz kreatywne możliwości ma kamera wideo. Obecnie pro
ducenci kamer CCD, tacy jak SONY, PANASONIC, JVC czy 
CANON wkładają wiele wysiłku, aby nawet najprostsze 
modele zawierały wiele przydatnych funkcji czy efektów, któ
re jeszcze kilka lat temu można było znaleźć w kamerach 
półprofesjonalnych. Jednak z punktu widzenia filmowania 
obiektów astronomicznych większość dostępnych efektów 
cyfrowych jest zbędna.

Czym powinna charakteryzować się kamera wideo mają
ca rejestrować obiekty astronomiczne? Bardzo istotnym ele
mentem kamery jest obiektyw, który powinien mieć możli
wość ręcznego ustawiania ostrości oraz jak najszerszy zakres 
ogniskowych. Jest to bardzo istotne, gdyż w amatorskich ka
merach wideo nie można wymieniać obiektywów. Faktem 
jest, iż dostępne są specjalne nasadki zwiększające lub zmniej
szające ogniskową obiektywu, jednak stosunkowo drogie, 
a jakość obrazu uzyskanego za pomocą nasadki nakręconej 
na obiektyw jest wyraźnie słabsza niż samego obiektywu. Pro
ducenci obok wartości optycznego powiększenia (dochodzą
cego do 25x) często podają również wartość powiększenia 
cyfrowego, które osiąga wartość 300—400 razy! Cyfrowe

228 U R A N I A  -  Postępy Astronom ii 5/2002



powiększenie polega na elektronicznym powiększeniu otrzy
manego obrazu, co powoduje znaczny spadek ostrości i kon- 
trastowości. Wielkość cyfrowego powiększenia nie wpływa
jąca znacząco na jakość obrazu, nie powinna przekraczać 
1,5—2*. Producenci poza krotnością powiększenia obiekty
wu podają również rzeczywisty zakres ogniskowych oraz 
efektywny, porównywalny z formatem małoobrazkowym. Na 
przykład kamera SONY TRV87E wyposażona jest w obiek
tyw o zakresie ogniskowych 3,6— 72 mm (20x), co odpo
wiada zakresowi ogniskowych 41— 820 mm dla formatu klat
ki 24 x 36 mm.

Kamery wideo, którymi chcemy filmować obiekty astro
nomiczne, powinny posiadać również dużą czułość (<1 luk- 
sa), jak największe rozmiary matrycy CCD oraz możliwość 
ręcznego sterowania ekspozycją (czas ekspozycji, przesło
na). Bardzo przydatną funkcją występującą w niektórych ka
merach jest tzw. wolna migawka, która umożliwia filmowa
nie z długimi czasami ekspozycji. Kamera SONY TRV87E 
posiada cztery wartości długich czasów ekspozycji: 1/25, 
1/12, 1/6 oraz 1/3 sekundy. Czas ekspozycji wynoszący 1/3 
sekundy umożliwia zarejestrowanie gwiazd o jasnościach do 
8,5 mag.! Większość kamer nie posiada tej funkcji, toteż naj
dłuższy czas ekspozycji, wynoszący na ogół 1/50 sekundy,

poradnik obserwatora

umożliwia zarejestrowanie tylko najjaśniejszych gwiazd. Poza 
jasnymi gwiazdami kamery wideo umożliwiają także filmo
wanie faz Księżyca, największych kraterów na Księżycu 
(obiektywy o zakresie 20—25x), tarczy Słońca oraz grup plam 
(przez specjalny filtr), zaćmień Słońca i Księżyca oraz najja
śniejszych planet. Podczas filmowania pamiętajmy o wyłą
czeniu automatycznego ustawiania ostrości. Niezbędnym ele
mentem wyposażenia kamery przy realizacji filmów  
astronomicznych jest statyw wideo, który powinien być moż
liwie ciężki i stabilny. Podczas filmowania zimą pamiętajmy
0 szybkim zużywaniu się akumulatorków kamery, zwłaszcza 
jeśli korzystamy z wbudowanego ekranika LCD.

Możliwości amatorskiej kamery wideo wydatnie wzrosną 
jeśli połączymy ją z teleskopem (projekcja okularowa). Ta
kie wykorzystanie kamery CCD pozwoli uzyskać duże po
większenia, rzędu 200— 500x, odpowiadające ogniskowej 
10—25 metrów dla formatu małoobrazkowego. Tak duże po
większenia umożliwiają filmowanie gór i kraterów na Księ
życu, wielu detali na powierzchniach planet, takich jak Jo
wisz, Saturn czy Mars, faz Wenus i Merkurego, zakryć gwiazd
1 planet przez Księżyc oraz najjaśniejszych układów podwój
nych gwiazd.

Wiesław Skórzyński

HST obserwuje:
Zdjęcie zrobione przez Kosmiczny Tele
skop Hubbie’a pokazuje jedną z najdziw
niejszych znalezionych do tej pory wy
dłużonych mgławic planetarnych -  młodą 
mgławicę Henize 3-401. Naukowcy uwa
żają, że mgławice te są kluczem do zro
zumienia, w jaki sposób Wszechświat 
wzbogacił się o pierwiastki ciężkie, dla
tego też są one intensywnie badane. Jed
nak wciąż nie do końca rozumiemy, dla
czego idealnie okrągła gwiazda mogła 
przekształcić się w tak dziwnie wygląda
jącą mgławicę.

Nadzwyczajne zdolności obserwacyj
ne teleskopu Hubble'a pokazały, że jest 
to najbardziej wydłużona mgławica pla
netarna wśród do tej pory odkrytych. 
Zdjęcie pokazuje dwa bardzo długie wy
pływy ze skomplikowanąnitkowatą struk
turą i postrzępionymi końcami. Po raz 
pierwszy widzimy centralną gwiazdę od
powiedzialną za wspaniałe oświetlenie 
mgławicy.

Mgławica Henize 3-401 przechodzi 
teraz przez bardzo krótko trwającą fazę 
(krótką w sensie astronomicznym) i nie 
ma zbyt wielu podobnych obiektów w po
bliskiej przestrzeni, aby móc przeprowa
dzić podobne badania. Za kilka tysięcy 
lat centralna gwiazda wyczerpie swoje 
paliwo jądrowe i stanie się zimnym, gas
nącym białym karłem.

Chociaż mgławice planetarne istnieją 
w wielu kształtach, jednak często są wy
dłużone (bipolarne). Astronomowie nie są

zgodni co do przyczyn takiego kształtu. 
Jedni twierdzą że potrzebna jest druga 
gwiazda, towarzysz krążący dookoła 
gwiazdy centralnej, aby utworzyć podob
ne do dżetów wypływy gazu. Inni uwa
żają, że silne pola magnetyczne są 
w stanie spowodować taki lejkowaty wy
pływ gazu.

Europejscy astronomowie analizo
wali obrazy z teleskopu Hubble’a oraz 
z kilkunastu innych teleskopów, m.in. In
frared Space Observatory (ISO) i Inter
national Ultraviolet Explorer (IUE), ale 
trudno jest im zrozumieć pochodzenie 
tej mgławicy. Pedro Garcia-Lario z ESA 
ISO Data Centre w Hiszpanii mówi: „Ba
damy gwiazdy w krytycznym momencie 
ich życia -  gdy umierają. Naszym naj
większym zadaniem jest dokładne zro
zumienie tego, jak umierające gwiazdy 
rozprzestrzeniają we Wszechświecie tak

wielką ilość wyprodukowanego materia
łu. W jaki sposób idealnie sferyczna 
gwiazda może przejść gwałtowną me
tamorfozę, aby stać się tak wydłużonym 
obiektem jak Henize 3-401? Jest to klu
czowe pytanie, na które musimy odpo
wiedzieć, jeśli chcemy zrozumieć jak, 
pod względem chemicznym, rozwijała 
się nasza Droga Mleczna.”

Mimo trwających intensywnych ba
dań nad mgławicą Henize 3-401, jej włas
ności i pochodzenie pozostają nadal ta
jemnicą.

Mgławica znajduje się w konstelacji 
Carina (Kil, niebo południowe) w odległo
ści około 10 000 lat świetlnych. Pokazane 
zdjęcie jest kompozycją trzech ekspozycji 
uzyskanych z Hubble Wide Field Planeta
ry Camera 2 12 czerwca 1997 roku.

K. Zawada
Fot. ESA, Pedro Garcia-Lario
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Oprawa lustra głównego

Ważnymi elementami konstrukcji teleskopu są 
oprawy części optycznych. W przypadku tele
skopu zwierciadlanego problemów technicz

nych dostarcza zamocowanie lustra głównego. Ma ono 
dosyć duże rozmiary i znaczny ciężar. Zwierciadło w opra
wie musi zachowywać stały kierunek swej osi optycznej 
względem pozostałych elementów optycznych teleskopu, 
nie może zmieniać w istotny sposób swego kształtu, a jed
nocześnie musi jak gdyby „pływać” na podporach. Szkło 
jest stosunkowo sztywnym materiałem, ale narzucone przez 
falową naturę światła warunki zachowania kształtu po
wierzchni zwierciadła są bardzo ostre.

Doświadczony szlifierz, miłośnik astronomii, potrafi 
nadać powierzchni odbijającej zwierciadła bardzo precy
zyjny kształt. Na przykład, jeśli odchyłka frontu fali świetl
nej odbitej od zwierciadła nie przekracza A/10, to sama 
powierzchnia odbijająca jest obarczona błędem dwa razy 
mniejszym: 1/20, co odpowiada 0,000028 mm dla A = 
0,00056 (światło zielone).

Oprawa zwierciadła musi zapewnić zachowanie tej do
kładności. Uginanie się lustra pod własnym ciężarem po
winno być znikomo małe. Traktując zwierciadło jako ciało 
doskonale sztywne, wystarczy podeprzeć je  w trzech 
punktach symetrycznie rozłożonych pod nim. Ciałem ta
kim zwierciadło jednak nie jest. Jako płyta szklana po
siada ono pew ną elastyczność, tym w iększą im mniejsza 
jest jego grubość w stosunku do średnicy. Jeśli lustro ma 
niewielką średnicę i jest odpowiednio grube, to podpar
cie na trzech punktach jest zupełnie wystarczające. Jed
nak w miarę zwiększania rozmiarów zwierciadła, a tym 
samym jego ciężaru, konieczne staje się zwiększenie licz
by podpór.

Liczbę koniecznych podpór i ich rozmieszczenie dla 
zwierciadła w zależności od jego rozmiarów, grubości i ro
dzaju szkła ustala tzw. „Reguła Coudera”, określająca sto
pień ugięcia w danych warunkach cylindrycznej płyty 
szklanej. D. Maksutow podaje następującą wersję tej re
guły:

d = K x — x  
E h2

xcos z (1)
y

o =  c „x (2)

gdzie symbol o  też określa sztywność zwierciadła, z tym 
że a  = 1 jest tu wartością graniczną. Dla a  < 1 zwierciadło 
jest zbyt cienkie dla danego sposobu podparcia, a dla a > 1 
zwierciadło posiada odpowiedni zapas sztywności. Cn speł
nia tę samą rolę co K  w równaniu (1) z tym, że wartości Cn 
zostały ustalone doświadczalnie na podstawie badań prze
prowadzonych przez A. Coudera. Rozpatrując najmniej 
korzystne ustawienie zwierciadła przy z = 0 i kładąc o  = 1, 
znajdujemy hmin ze wzoru (2), czyli minimalną grubość 
lustra przy danym sposobie podparcia.

=  D2 d
C E

(3)

Ze względu na rozmiary zwierciadeł stosowanych w te
leskopach amatorskich wystarczy rozpatrzyć podparcie na 
3, 6, 9 i 18 punktach. Odpowiednie współczynniki Cn są 
następujące:

C3 = 580 C9 = 7500 C 18 = 50000

Są one tak dobrane, by nie nastąpiło zauważalne pogor
szenie jakości obrazów gwiazd, wywołane uginaniem się

gdzie:
D  —  średnica zwierciadła, h —  grubość zwierciadła, 

d  —  gęstość szkła, E  —  moduł Younga dla danego szkła, 
z  —  to kąt między kierunkiem pionu a osią symetrii zwier
ciadła (rys. 1). Współczynnik K  zależy od sposobu pod
parcia zwierciadła i zastosowanego systemu jednostek.

Człon dIE charakteryzuje mechaniczne właściwości 
zwierciadła, a (D4/h2) określa jego geometryczną sztyw
ność przy danych rozmiarach, sposobie podparcia i nachy
lenia do pionu. Można powiedzieć, że określona zostaje 
w ten sposób wspomniana elastyczność zwierciadła.

Przy konkretnych obliczeniach wygodnie posłużyć się 
zmodyfikowaną postacią wzoru (1):
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szkła. Dla Pyrexu d  = 2,25, E  = 6200. D  i h są w milime
trach.

Wstawiając te wartości do wzoru (3), możemy ułożyć 
tabelki z D i h minimalnym.

D2Dla 3 punktów: h . = ------mm 1250

D 50 60 80 100 150 200 250

^m in 2 2,9 5,1 8 18 32 50

D 2
U  Id U UU11MUW. /IV  min 3 7 8 0

D 150 200 250 300 350 400 450

h mm 6 10,6 16,5 23,8 32,5 42,3 53,6

D 2
L/ia y  uuiiivLuw . n —

ł  mm 4 5 4 6

D 250 300 350 400 450 500 550

h . mm 14 19,8 27 35,2 44,6 55 66,6

Dla 18 punktów :/; =
D2

11738

D 4 0 0 450 500 550 600 650 700

h min 13,6 17,3 21,3 25,8 30,7 36 41,7

W przypadku szkła typu Kron, które jest cięższe od Py
rexu, jego gęstość i moduł Younga wynoszą odpowiednio: 
d  = 2,53, E = 7000. Formuły na h . będą następujące:

= W (3 punkty), 
m,n 1267,3

Dh .  = (6 punktów),
m,n 3794,5

D2
Hmin = 4557 (9 punktów),

D 2h . = (18 punktów).
m,n 11766,2

Punkty podparcia, na których zwierciadło spoczywa, 
muszą być rozmieszczone w określony sposób. Przy pod
parciu w 3 i 6 punktach miejsca podparcia mogą być roz
mieszczone blisko krawędzi płyty zwierciadła, co 120 lub 
60 stopni względem jego środka, (rys. 2 i 3). Jeśli punk
tów podparcia jest 9 lub 18, sposób rozmieszczenia jest 
bardziej skomplikowany Stosowną metodę podał J.H. Hin- 
dle. Polega ona przede wszystkim na ustaleniu tzw. okrę
gów równowagi —  (ang. Radii o f  equilibrium), na których 
są umieszczone punkty podparcia. (cdn .)

Lucjan Newelski, Tomasz Krzyt

/B 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

Rys. 2

Rys. 3
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Listopad
Słońce

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

W nocy z 19 na 20 listopada nastąpi półcieniowe za
ćmienie Księżyca, widoczne w Polsce.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h UT)

Data 2002 P[°] B0 [°] Lo n
XI 1 24,54 4,40 26,06

3 24,19 4,19 359,69
5 23,82 3,98 333,32
7 23,41 3,77 306,95
9 22,97 3,55 280,58

11 22,50 3,33 254,22
13 22,00 3,10 227,85
15 21,47 2,87 201,48
17 20,90 2,63 175,12
19 20,31 2,39 148,75
21 19,69 2,15 122,39
23 19,04 1,91 96,02
25 18,37 1,66 69,66
27 17,66 1,41 43,30

XI 29 16,94 1,16 16,94
XII 1 16,18 0,91 350,59

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
2d23h26m i 30d06h51m — heliograficzna długość środ
ka tarczy wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w na początku 

miesiąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym mie
siącu następująca: nów 4d20h35m, pierwsza kwadra 
11d20h52m, pełnia 20a01h34m i ostatnia kwadra 27d15h46m. 
W perygeum Księżyc znajdzie się 4 listopada o 0h48m, 
a w apogeum 16 listopada o 11 h30m.

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

niewidoczny.
W połowie miesiąca nad ranem staje się możliwa ob

serwacja Wenus jako „Gwiazdy Porannej" o jasności -4 m. 
W ciągu miesiąca wysokość planety nad południowo- 
wschodnim horyzontem rośnie, osiągając pod koniec listo
pada 19° (na początku świtu cywilnego, tzn. ok. godzinę 
przed wschodem Słońca). W tym czasie planeta na niebie 
oddala się od Słońca, zwiększając swoją fazę przy maleją
cej średnicy. W połowie listopada przez teleskop można 
obserwować tarczę Wenus o średnicy prawie 1 ’ i fazie rów
nej zaledwie 0,08, natomiast pod koniec miesiąca wielko
ści te wynoszą odpowiednio 40” i 0,20.

AD

Rys. 1. Wenus i Mars nad wschodnim horyzontem (w War
szawie) na początku świtu cywilnego w listopadzie i grud
niu 2002 (około godziny przed wschodem Słońca)

Także nad ranem powyżej Wenus (na wysokości 20° 
nad horyzontem) można obserwować Marsa jako „gwiaz
dę" o jasności zaledwie 1,8m. Planeta oddala się na niebie 
od sierpniowej koniunkcji ze Słońcem, znajdując się nadal 
„po drugiej stronie” Słońca względem Ziemi, w związku 
z czym jej tarcza ma średnicę zaledwie 4” i obserwacja ja 
kichkolwiek szczegółów powierzchniowych jest praktycz
nie niemożliwa.

W drugiej połowie nocy możemy obserwować Jowisza 
świecącego na granicy gwiazdozbiorów Raka i Lwa z jas
nością -2 ,2m. Przez teleskop można obserwować zjawi
ska w układzie księżyców galileuszowych planety, w szcze
gólności ich wzajemne zakrycia związane z unikalną kon
figuracją płaszczyzny równikowej Jowisza względem Zie
mi.

Także w drugiej połowie nocy w gwiazdozbiorze Byka 
widoczny jest zbliżający się do opozycji Saturn świecący 
z jasnością-0 ,3m. Duża wysokość planety nad horyzon
tem ułatwia teleskopowe obserwacje struktur w jej atmos
ferze oraz układu pierścieni, w szczególności „Przerwy Cas- 
siniego” (do jej zobaczenia wystarczający jest teleskop
0 średnicy 10 cm przy powiększeniu 100').

Wieczorem, ok. 25° nad południowym horyzontem 
w gwiazdozbiorze Koziorożca, można obserwować Urana
1 Neptuna jako „gwiazdy" o jasnościach odpowiednio 5,8m 
i 7,9m.

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

W listopadzie w pobliżu opozycji znajdują się jasne pla
netoidy:

(1) Ceres, (jasność 8,1m). 7 XI: 0h38,2m, -10°15’; 17 XI: 
0h34,2m, -9°48 ’; 27 XI: 0h32,4m, -9°05 ’.

(18) Melpomene, (jasność 8,7"). 7 XI: 0h23,0m, -1 3°56'; 
17 XI: 0h26,1m, -13°17’; 27 XI: 0h32,2m, -12°08'.

Meteory
Od 1 października do 25 listopada promieniują mete

ory z kompleksu Taurydów, związanego z kometą 2P/Enc- 
ke: Południowe Taurydy (STA) i Północne Taurydy (NTA).
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Radianty meteorów leżąw  gwiazdozbiorze Byka i m ająod- 
powiednio współrzędne: rekt. 3h28m, deki. +13° oraz rekt. 
3h52m, deki. +22°. Maksimum aktywności STA przypada 5 
listopada, natomiast NTA 12 listopada. Meteory z obu ro
jów sąjasne i powolne, co czyni je łatwymi celami dla astro- 
fotografii amatorskiej. Dodatkową zachętą do obserwacji 
tych meteorów są stosunkowo często pojawiające się jas
ne bolidy. Tegorocznym obserwacjom meteorów nie bę
dzie przeszkadzał Księżyc m iędzy nowiem i p ierwszą 
kwadrą.

Od 14 do 21 listopada prom ieniują meteory z roju Leo
nidów (LEO), związanego z kometąTempel-Tuttle. Radiant 
meteorów leży w gwiazdozbiorze Lwa i ma współrzędne: 
rekt. 10h08m, deki. +22°. Maksimum aktywności przypada 
19 listopada. W związku z niedawnym powrotem macie
rzystej komety nadal możliwa jest zwiększona aktywność 
roju, a niektóre prognozy przewidują deszcz Leonidów w ła
śnie w tym roku. Z proponowanych momentów deszczu: 
17X1,20h; 19X1, 3h50m; 19X1,10h36m, obserwatorów w Pol
sce może zainteresować jedynie drugi. Niestety obserwa
cjom meteorów bardzo będzie przeszkadzał Księżyc w peł
ni, jednak możliwe są jasne bolidy, które częściowo zre
kompensują tę niedogodność.

*  *  ★

1d21h33m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/? Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m. 

2d18h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.
3d18h31m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
4d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
4d02h44m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m.

4d03h27,8m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza zacho
dzi częściowe zakrycie lo (I) przez Europę (II) trwające 6 min. 
Jasność układu spada o 0,39m.

4d06h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 9°.
4d09h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 2°.
4d17h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 6°.
4d12h Uran nieruchomy w rektascensji.
5d00h Minimalna libracja Księżyca (3,7°) w kierunku Mare Austra- 

le (oświetlone).
7d19h09m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m).
9d03h18m Gwiazda zmienna <3 Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
10d22h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
11 d11h Maksymalna libracja Księżyca (9,4°) w kierunku Mare 

Humboldtianum (oświetlone).
12d Gwiazda zmienna długookresowa R Peg (miryda) (23h06,6m, 

+10°32’) osiąga maksimum jasności (7,8m).
12d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
12d05" Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
12d23h05,0m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za

chodzi częściowe zakrycie Europy (II) przez Callisto (IV) trwa
jące 6 min. Jasność układu spada o 0,32m.

14d Gwiazda zmienna długookresowa R And (miryda) (00h24,0m, 
+38°35’) osiąga maksimum jasności (6,9m).

14d03h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
16d21h50m Zakrycie brzegowe gwiazdy 89 Psc (5,3m) przez brzeg 

Księżyca zbliżającego się do pełni. Linia zakrycia brzegowe
go ciągnie się od punktu o współrzędnych <p = 50°25’ N, X = 
16°16' E, do punktu o współrzędnych <f> = 53°25’ N, A = 23°43’ 
E, przechodząc 3 km na południowy-wschód od Łodzi, 13 km 
na północny-zachód od Warszawy i 5 km na północny-za- 
chód od Białegostoku.

Rys. 2. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w li
stopadzie 2002 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  Cal
listo). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity 
w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tar
czy planety), wschód na lewo

Rys. 3. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Saturna 
w listopadzie 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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17d22h46m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum jasności 
(3,6m).

19d Gwiazda zmienna długookresowa V Cas (miryda) (23h11,6m, +59°42’) 
osiąga maksimum jasności (7,9m).

19d/20d Półcieniowe częściowe zaćmienie Księżyca widoczne w Europie, Afry
ce, zachodniej i północnej Azji, prawie całej Afryce, Ameryce Północnej 
i Południowej i całym Atlantyku. W Polsce zaćmienie widoczne przy dużej 
wysokości Księżyca nad horyzontem. Zaćmienie rozpocznie się o 23h32m

zbioru Wieloryba w listopadzie i grudniu 2002 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

(19 XI), zakończy o 4h01m (20 XI). Maksymalna 
faza zaćmienia półcieniowego wyniesie 0,886.

19d13h Wenus nieruchoma w rektascensji.
19d15h Minimalna libracja Księżyca (3,2°) w kierun

ku Sinus Iridium (zacieniona).
19d20h53m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga 

maksimum jasności (3,5m).
20d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 

wschodniej.
20d17h46m Zakrycie brzegowe gwiazdy tu2 Tau (5,3m) 

przez brzeg Księżyca w pełni. Linia zakrycia brze
gowego ciągnie się od punktu o współrzędnych 
<p = 50°21’ N, A = 17°17’ E, do punktu o współ
rzędnych ip = 54°20’ N, A = 22°11’ E, przecho
dząc 12 km na północny-zachód od Opola i 17 
km na północny-zachód od Łodzi.

21d Gwiazda zmienna długookresowa R Gem (miry
da) (07h07,4m, +22°42’) osiąga maksimum jasno
ści (7,1m).

21d21h17,1m W układzie księżyców galileuszowych 
Jowisza zachodzi częściowe zakrycie lo (I) przez 
Europę (II) trwające 6 min. Jasność układu spa
da o 0,15m.

22d11h52m Słońce wstępuje w znak Strzelca, jego 
długość ekliptyczna wynosi wówczas 240°.

22d12h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.
24d Gwiazda zmienna długookresowa R Leo (miry

da) (09h47,6m, +11 °26’) osiąga maksimum jasno
ści (5,8m).

24d20h04m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi 
Per) osiąga minimum jasności. Jasność gwiaz
dy spada od 2,1m do 3,4m.

24d23h44m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 5,9m do 6,7m.

26d07h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 5°.
26d20h Maksymalna libracja Księżyca (8,8°) w kie

runku krateru Schickard (oświetlony).
26d20h09m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur 

osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 5,8m do 6,6m.

27d01h05m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 5,9m do 6,7m.

27d02h Odkrycie gwiazdy rj Leo (3,6m) przy ciemnym 
brzegu Księżyca w ostatniej kwadrze, widoczne 
w całej Polsce (Szczecin 2h06m -  Lublin 2h12m).

28d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 
zachodniej.

28d02h23m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga 
maksimum jasności (3,5m).

28d02h23m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,6m)

28d21h31,5m W układzie księżyców galileuszowych 
Jowisza zachodzi częściowe zaćmienie lo (I) 
przez cień Europy (II) trwające 7 min. Jasność 
układu spada o 0,27m.

28d23h37,2m W układzie księżyców galileuszowych 
Jowisza zachodzi częściowe zakrycie lo (I) przez 
Europę (II) trwające 6 min. Jasność układu spa
da o 0,08m.

29d02h26m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 5,9m do 6,7m.

N
l
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Rys. 4. Przebieg półcieniowego zaćmienia Księżyca na Ziemi 20 listo
pada 2002 [wg F.Espenak -  NASA/GSFC]

Momenty kontaktom

P I = 13:31:04 U T  
P4=  04:01:08 U T

P. Lspenak, NASA/GSFC - Tiur, 1999-ton 01
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Grudzień
Słońce

Słońce w swym ruchu rocznym po ekliptyce zmierza 
w kierunku punktu przesilenia zimowego: 22 grudnia osią
ga najniższy punkt ekliptyki pod równikiem niebieskim 
i wstępując w znak Koziorożca rozpoczyna astronomiczną 
zimę. Dni są  nadal coraz krótsze. W Warszawie 1 grudnia 
Słońce wschodzi o 6h22m, zachodzi o 14h27m, 22 grudnia 
wschodzi o 6h43m, zachodzi o 14h25m, a 31 grudnia wscho
dzi o 6h45m, ale zachodzi o 14h32m.

W dniu 4 grudnia nastąpi całkowite zaćmienie Słońca, 
niewidoczne w Polsce.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2002 P [° ] B0 [°1 L-o [°]

XII 1 16,18 0,91 350,59
3 15,40 0,65 324,23
5 14,60 0,40 297,87
7 13,78 0,14 271,52
9 12,93 -0 ,12 245,17

11 12,07 -0 ,37 218,81
13 11,19 -0 ,63 192,46
15 10,30 -0 ,88 166,11
17 9,39 -1 ,14 139,76
19 8,46 -1 ,39 113,41
21 7,53 -1 ,64 87,06
23 6,58 -1 ,89 60,71
25 5,63 -2 ,14 34,37
27 4,67 -2 ,38 8,02
29 3,70 -2 ,63 341,68

XII 31 2,73 -2 ,86 315,34
2003 I 2 1,76 -3 ,10 289,00

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

B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

27d14h37m —  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku grud

nia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: nów 4d07h34m, pierwsza kwadra 11 d15h48m, 
pełnia 19d19h10m i ostatnia kwadra 27d00h31m. W perygeum 
Księżyc znajdzie się 2d08h51m, w apogeum 14d03h58m i po
nownie w perygeum 30d01h03m.

Planety i planetoidy
Pod koniec miesiąca, wieczorem, nisko nad południo- 

wo-zachodnim horyzontem można próbować dostrzec Mer
kurego, który pod koniec zmierzchu cywilnego (ok. godzinę 
po zachodzie Słońca) osiąga wysokość zaledwie 5° świe
cąc z jasnością ok. 0m. Przez teleskop można zobaczyć tar
czę planety o średnicy 7", w fazie zbliżonej do kwadry.

Na porannym niebie nadal jaśnieje Wenus jako „Gwiaz
da Poranna” . Przez cały miesiąc planeta utrzymuje stałą 
wysokość nad horyzontem równą ok. 20° (na początku

a n
Rys. 6. Merkury nad zachodnim horyzontem (w Warsza
wie) pod koniec zmierzchu cywilnego w grudniu 2002 i stycz
niu 2003 (około godziny po zachodzie Słońca)

świtu cywilnego, tj. ok. godzinę przed wschodem Słońca), 
rośnie natom iast je j e longacja  od S łońca. W grudniu 
w związku z oddalaniem się od Ziemi średnica tarczy We
nus powoli maleje, przy rosnącej jednocześnie fazie (pod 
koniec miesiąca średnica wynosi 30” przy fazie 0,4).

W pobliżu Wenus, w odległości zaledwie 2°, można 
zobaczyć Marsa świecącego jednak z jasnością jedynie 
+1,6m. Planeta nadal znajduje się daleko od Ziemi i przy 
średnicy tarczy 4,5” obserwacja szczegółów powierzchnio
wych jest właściwie niemożliwa.

Nadal w drugiej połowie nocy możemy obserwować 
Jowisza na granicy gwiazdozbiorów Raka i Lwa jako „gwiaz
dę” o jasności aż -2 ,5 m. Przez teleskop zobaczymy tarczę 
planety o średnicy 44”, co ułatwi obserwację zmian zacho
dzących w atmosferze Jowisza nawet w niewielkich tele
skopach amatorskich. Przez teleskopy można także ob
serwować coraz częściej wzajemne zakrycia i zaćmienia

P. EsptnaK NAS AJ GSFC - TAK m 9 M o .y 2 7

Rys. 7. Przebieg całkowitego zaćmienia Słońca na Ziemi 4 
grudnia 2002 [wg F. Espenak -  NASA/GSFC]

Zeinin./WeiAin 
kontakty półcienia 

P I «  04:51:U.7 UT 
P i -  06:55:14.7 UT 
P3 -  08:06:55.1 UT 
P 4 «  10:11:00.2 UT

ZeiNn./Wewn. 
kontakty cienia 

Ul = 05:50:19.5 UT 
U l = 05:50:48.7 UT 
U3 = 09:11:30.6 UT 
U4 = 09:11:55.6 UT
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księżyców galileuszowych, co jest związane z 
coraz lepszym „wycelowaniem ” płaszczyzny 
równikowej planety w kierunku Ziemi.

Przez całą noc w gwiazdozbiorze Byka mo
żemy obserwować Saturna o jasności -0 ,4 m. W 
grudniu planeta znajduje się w opozycji do Słoń
ca, dzięki czemu przez teleskop zobaczymy jej 
tarczę o średnicy prawie 21”. W tym samym 
czasie układ pierścieni Saturna osiągnie roz
piętość aż 46” przy dużym nachyleniu ich płasz
czyzny do Ziemi, co ułatwi znacznie dostrzeże
nie tzw. „Przerwy Cassiniego” nawet przez te
leskopy amatorskie. Taki sam teleskop umożli
wi zobaczenie księżyców Saturna: Tethys (9,9m), 
Diony (10,1m), Rhei (9,4m), Tytana (8,0m) i lape- 
tusa (od 10,0m w maksymalnej elongacji za
chodniej do 11,3m w m aksym alnej e longacji 
wschodniej).

Urana i Neptuna można próbować obser
wować wieczorem na początku miesiąca nisko 
nad południow o-zachodnim  horyzontem . W 
grudniu widzialność obu planet systematycznie 
pogarsza się i pod koniec miesiąca ich obser
wacja (zwłaszcza Neptuna) staje się praktycz
nie niemożliwa).

Pluton nadal znajduje się na niebie w pobli
żu Słońca i jest niewidoczny.

W grudniu w pobliżu opozycji znajdują się 
jasne planetoidy:

(1) Ceres, (jasność 8,6m). 7 XII: 0h32.9m, -  
8°07’; 17 XII: 0h35.6"\ -6 °5 8 ’; 27 XII: 0h40.3m, -  
5°40'.

(4) Westa, (jasność 7,6m). 7 XII: 12h04,0m, 
+ 5 ° 3 1 17 X II: 12h17 .1m, + 4 °4 0 ’ ; 27 X II: 
12h29,1m, +3°59’.

(20) Massalia, (jasność 8,5m). 7 XII: 5h10.8"\ 
+21 °56 ’ ; 17 X II: 5h0 0 ,2m, +21°39 ’ ; 27 XII: 
4h50,7m, +21°23’.

Rys. 10. Trasa planetoidy (4) Westa na tle gwiazd gwiazdozbioru Panny w grud
niu 2002 (zaznaczone gwiazdy do 9m)

Meteory
Od 26 listopada do 15 grudnia promieniują 

m eteory z roju ch i-O rion idów , zw iązanego 
z kompleksem Taurydów (XOR). Radiant meteorów leży 
w gwiazdozbiorze Byka i ma współrzędne: rekt. 5h30m, deki. 
+23°. Maksimum aktywności XOR przypada 2 grudnia. 
Strumień jest wizualnie słaby, jednak stosunkowo aktywny 
teleskopowo. Tegorocznym obserwacjom meteorów nie bę
dzie przeszkadzał Księżyc w nowiu.

Od 7 do 17 grudnia prom ieniują meteory z roju Gemini- 
dów (GEM) związanego z planetoidą (prawdopodobnie „wy
gasłą" kometą) 3200 Phaeton. Radiant Geminidów leży 
w gwiazdozbiorze Bliźniąt i w momencie maksimum ak
tywności w dniu 14 grudnia ma współrzędne rekt. 7h28m, 
deki. +33°. Warunki obserwacyjne Geminidów w tym roku 
są nie najlepsze w związku z Księżycem między I kwadrą 
i pełnią.

Na początku grudnia można podjąć próby obserwacji 
meteorów z roju Monocerotydów (MON) związanego z ko
m etą D/Mellish (1917 F1). Meteory promieniują w okresie 
od 27 listopada do 17 grudnia 2002 z radiantu położonego 
w gwiazdozbiorze Jednorożca o współrzędnych rekt. 6h40m. 
deki. +8°. Są to meteory zwykle słabe, jednak wcześnie

w grudniu 2002 (zaznaczone gwiazdy do 9m)

zachodzący Księżyc w okresie maksimum (9 grudnia) ułat
wi znacznie obserwacje tego słabo zbadanego roju.

1d10h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 3°.
1d14h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.
1d21h21m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m.
3d02h Minimalna libracja Księżyca (2,5°) w kierunku Mare Austra- 

le (zacienione).
3d22n33m Gwiazda zmienna i] Aql (cefeida) osiąga maksimum jas

ności (3,5m).
4d Całkowite zaćmienie Słońca widoczne głównie na Oceanie In

dyjskim. Całkowita faza zaćmienia widoczna także w połu
dniowej Afryce. Maksymalna faza całkowita równa 1,024 bę
dzie trwała 1 m08s i nastąpi o godzinie 7h31m w punkcie o współ
rzędnych <p = 39°S, A = 59°E. Fazy częściowe zaćmienia wi
doczne będą w południowej części Oceanu Indyjskiego, pra
wie całej Afryce, części Antarktydy i zachodniej Australii.
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4d21h Jowisz nieruchomy w rektascensji.
5d04b Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 0,6°.
5d23h16m Gwiazda zmienna <5 Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
5d23h53.5m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza zacho

dzi częściowe zaćmienie lo (I) przez cień Europy (II) trwające 
8 min. Jasność układu spada o 0,44m.

6d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
6d01 h58.1m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza zacho

dzi częściowe zakrycie lo (I) przez Europę (II) trwające 5 min. 
Jasność układu spada o 0,04m.

6d06h Złączenie Wenus z Marsem w odl. 1,5°.
6d22h33m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m.
7d22h10.0m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza zacho

dzi częściowe zakrycie Callisto (IV) przez lo (I) trwające 13 
min. Jasność układu spada o 0,18m.

8d08h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
9d10h Maksymalna libracja Księżyca (9,0°) w kierunku Mare Hum- 

boldtianum (oświetlone).
9d14h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
10ai2 h Pluton w koniunkcji ze Słońcem.
10d19h Zakrycie gwiazdy r2 Aqr (4,2m) przez ciemny brzeg Księ

życa w pobliżu pierwszej kwadry, widoczne w całej Polsce 
(Szczecin 19h49m -  Lublin 19h58m).

11d02h47m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

11d23h45m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m.

12d00h58m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/S Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.

13d02h18,0m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi obrączkowe zaćmienie lo (I) przez cień Europy (II)

trwające 9 min. Jasność układu spada o 0,58'".
14d Gwiazda zmienna długookresowa W And (miryda) (02h17,6m, 

+44° 18’) osiąga maksimum jasności (7,4m)
14d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
14d21h46m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m.
16d02h06.7m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za

chodzi całkowite zakrycie lo (i) przez Callisto (IV) trwające 7 
min. Jasność układu spada o 0,67m.

16d16h51m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

17d Gwiazda zmienna długookresowa R Crv (miryda) (12h19,6m, 
-19o15’) osiąga maksimum jasności (7,5m).

17d Gwiazda zmienna długookresowa U Ori (miryda) (05h55,9m, 
+20o11’) osiąga maksimum jasności (6,3m).

17d00h Minimalna libracja Księżyca (3,0°) w kierunku Sinus Iri
dium (zacieniona).

17d00h57m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m.

18d06h Saturn w opozycji do Słońca.
19d15h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 3°.
20d04h45,9m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za

chodzi obrączkowe zaćmienie lo (I) przez cień Europy (II) 
trwające 11 min. Jasność układu spada o 0,72m.

20d17h Odkrycie gwiazdy e Gem (3,2m) przy ciemnym brzegu Księ
życa w pobliżu pełni, widoczne w całej Polsce (Krosno 17h25m 
-G dańsk 17h31m).

20d20t’59,8m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie lo (I) przez Europę (II) trwające 13 
min. Jasność układu spada o 0,21m.

20d22h28,0m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie lo (I) przez Europę (II) trwające 
poniżej 1 min. Jasność układu spada o 0,11m.

Rys. 8. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza w grud
niu 2002 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  Callisto). 
Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity w cie
niu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tarczy pla
nety), wschód na lewo
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Rys. 9. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Saturna 
w grudniu 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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kalendarz astronomiczny 2002

20d22h28,1m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza lo (I) 
„wraca się” i ponownie jest zakrywana przez Europę (II). Tym 
razem zakrycie trwa 1 min. Jasność układu spada o 0,13m.

21d Gwiazda zmienna długookresowa R Ser (miryda) (15h50,7m, 
+15°08’) osiąga maksimum jasności (6,9m).

21d Gwiazda zmienna długookresowa RS Lib (miryda) (15h24,3m, 
-22°55’) osiąga maksimum jasności (7,5m).

21d18h Odkrycie gwiazdy k Gem (3,7m) przy ciemnym brzegu 
Księżyca w pobliżu pełni, widoczne w całej Polsce (Krosno 
18h32m-G dańsk 18h39m).

22d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
22d01h14,4m Słońce wstępuje w znak Koziorożca, jego długość 

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

22d01h38m Gwiazda zmienna d Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

23d Gwiazda zmienna długookresowa T Aqr (miryda) (20h49,9m, 
-5°09’) osiąga maksimum jasności (7,7m).

23d00h15,0m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi obrączkowe zakrycie Ganimedesa (III) przez Europę
(II) trwające 8 min. Jasność układu spada o 0,23m.

23d12h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.
23d18h39m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m.
24d03h52,8m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za

chodzi częściowe zakrycie Callisto (IV) przez lo (I) trwające 6 
min. Jasność układu spada o 0,17m.

24d04h Maksymalna libracja Księżyca (8,0°) w kierunku krateru 
Schickard (oświetlony).

25d01h45,1m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie Callisto (IV) przez Ganimedesa
(III) trwające 9 min. Jasność układu spada o 0,08m.

25d20h00m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m.

26d03h02,9m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie lo (I) przez Ganimedesa (III) trwa
jące 17 min. Jasność układu spada o 0,06m.

26d06h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 
równej 20°.

27d03h21m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m.

27d21h21m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m.

28d02h56,1m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie lo (I) przez Europę (II) trwające 
15 min. Jasność układu spada o 0,06m.

29d22h42m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m.

30d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
30d01h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 1°.
30d05h54,8m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za

chodzi częściowe zakrycie Ganimedesa (III) przez Europę 
(II) trwające 29 min. Jasność układu spada o 0,20m.

30d09h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.
30d19h Minimalna libracja Księżyca (2,0°) w kierunku Mare Fe- 

cunditatis (zacienione).
30d20h38,2m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za

chodzi częściowe zaćmienie lo (I) przez cień Europy (II) trwa
jące 13 min. Jasność układu spada o 0,58m.

30d21h12,4m W układzie księżyców galileuszowych Jowisza za
chodzi częściowe zakrycie Ganimedesa (III) przez Callisto
(IV) trwające 13 min. Jasność układu spada o 0,28m.

Rys. 12. Mapa gwiazdozbioru Woźnicy do obserwacji gwiazdy 
zmiennej zaćmieniowej WW Aur (6h32m27,2s, +32°27'18”) (typu 
Algola). Podane jasności gwiazd porównania (pole widzenia wy
nosi 15°, północ u góry)

Rys. 13. Mapa gwiazdozbioru Byka do obserwacji gwiazdy zmien
nej zaćmieniowej HU Tau (4h38m15,8s, +20°41’05”) (typu Algola). 
Podane jasności gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 15°, 
północ u góry)

UWAGA: Mom enty w szystkich z jaw isk podane są 
w czasie uniwersalnym UT (Greenwich).

Aby otrzymać datę w obowiązującym w listopadzie 
i grudniu w Polsce „czasie zimowym”, należy dodać 1 go
dzinę.

Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla 
geocentrycznych złączeń w rektascensji. W przypadku wza
jemnych złączeń planet podano momenty ich największe
go zbliżenia. Podane są wszystkie złączenia, nie tylko w i
doczne w Polsce.

Opracował T.Ściężor
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astronomia i muzyka

V A N G E  L I S Z Vangelisem na Marsa

M Y T H O D E A
M U M l  r O R  I I I I  N \ s \  M I S S I O N ;  2 0 0 1  MARS  OIłYSSfcY

Jego prawdziwe nazwisko to Evan- 
ghelos Odyssey Papathanassiou. 
Urodził się 29 marca 1943 r. w Volos, 
w Grecji. Zajął się muzyką jako czte
rolatek i już dwa lata później wystąpił 
przed publicznością, prezentując 
własną kompozycję.

Prawdziwa kariera tego muzyka 
zaczęła się w latach 60. od występów 
z grupą „Aphrodite's Child” i trwa nie
przerwanie do dziś. W tym czasie ar
tysta zdążył m.in.: założyć własne stu- 
dio nagran iow e, zdobyć Oscara 
(w 1982, za muzykę do filmu „Rydwa
ny ognia”) i nagrać słynną płytę „A Tri
bute to El Greco” (z Montserrat Caballe 
i Konstantiosem Paliatsarasem), któ
ra była sprzedawana wyłącznie przez 
National Gallery jako dzieło sztuki.

W 1976 r. ukazała się płyta „Albedo 
0,39” zawierająca takie „kosmiczne” 
utwory, jak „Pulstar”, „Mare Tranquilli- 
tatis” (z wkomponowanymi dialogami 
astronautów na Księżycu), „Sword of 
Orion”. Tytułowy utwór „Albedo 0,39” 
kończący album został zbudowany 
w oparciu o monotonną recytację pa

rametrów ciała kosmicznego zwane
go... Ziemią. Tąwłaśnie płytą Vange- 
lis trafił na listy przebojów, a singel 
z utworami „Pulstar” i „Alfa” był jednym 
z najlepiej sprzedawanych w tamtym 
okresie!

Ostatnio Vangelis zajął się także or
ganizacją artystycznej strony dużych 
imprez, np. przekazania przez Grecję 
ognia olimpijskiego Australii w związ
ku z Igrzyskami Olimpijskimi w Syd
ney, a ostatnio skomponował muzykę 
do mistrzostw świata w piłce nożnej Ja- 
ponia-Korea 2002.

W lipcu 2001 r. Vangelis spełnił swe 
artystyczne marzenie: we wspaniałej 
atmosferze Olimpijskiej Świątyni Zeu
sa w Atenach zaprezentował światu 
swoją symfonię chóralną „Mythodea”.

Podczas tego wielkiego widowiska 
wystąpiły słynne sopranistki Kathleen 
Battle i Jessye Norman, którym towa
rzyszyła orkiestra, 120-osobowy chór 
i aż 20 perkusistów. Sam Vangelis za
grał na organach elektronicznych.

Polska telewizja pokazała koncert 
z prawie rocznym opóźnieniem, w póź
nych godzinach nocnych. Na szczęś
cie „Mythodea” ukazała się na nośni
kach VHS i DVD, a sama muzyka — 
na kasetach MC i płytach CD wyda
nych przez Sony Musie Polska.

„Mythodea” połączyła kulturę an- 
tycznąz technologią przyszłości NASA 
oraz zdjęciami Marsa i została oficjalną 
muzyką tow arzyszącą m isji Mars 
Odyssey.

Misja ta rozpoczęłą się 7 kwietnia 
2001 r., gdy z Przylądka Canaveral na 
Florydzie wystartował statek kosmicz
ny NASA, który szczęśliwie dotarł do 
Czerwonej Planety 24 października 
tegoż roku. Celem misji było przepro
wadzenie obserwacji planety, klimatu, 
zbadanie jej historii geologicznej, oraz, 
przede wszystkim, poszukiwanie wody 
i śladów życia.

Vangelis wierzy w inne cywilizacje. 
„Byłoby wielkim samolubstwem i igno
rancją sądzić, że jesteśmy jedyni” — 
powiedział muzyk w wywiadzie, które
go udzielił Piotrowi Iwickiemu dla „Ga
zety Wyborczej”. Artysta zdradził, że 
— mimo iż nie lubi koncertów — chęt
nie odwiedziłby Polskę: „Czasem łapię 
się, że z uwagą czytam artykuły pra
sowe o waszym kraju”.

Międzynarodowa popularność twór
czości Vangelisa oraz jego zafascyno
wanie Wszechświatem sprawiły, że 
Centrum Małych Planet Międzynarodo
wej Unii Astronomicznej w Cambridge 
w USA nazwało jego imieniem jedną 
z planetoid leżących między Marsem 
a Jowiszem. „Vangelis” jest oddalony 
od Słońca o 274 min mil i ma całkiem 
przyzwoite towarzystwo: „Beethove- 
na", „Mozarta” i „Bacha”.

oprać. J.D.

Więcej informacji można znaleźć m.in. 
na stronach: http://mars.jpl.nasa.gov/ 
odyssey i http://mythodea.com

INFORMACJE O PRENUMERACIE URANIbPA
Prenumerata na rok 2002 (6 zeszytów) kosztuje 42 zł (zagraniczna 70 zł). 
Cena pojedynczego zeszytu 8,50 zł. Wpłaty prosimy kierować na konto:

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

Nr 44 11602202-55305241

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

Karolina Wojtkowska 
Centrum Astronomii UMK 

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

E-mail: urania@astri.uni.torun.pl 
tel/fax (0-56) 611 30 14 / 611 30 08
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relaks z  Uranią Jaką to mgławica ?

W zeszycie „Uranii-PA” nr 3 z br. zamieściliśmy 
krzyżówkę z kometą. Rozwiązaniem krzyżów
ki była nazwa pokazanej na zdjęciu w tle ko

mety, a zarazem nazwisko jej odkrywcy: HYAKUTAKE. 
Wszyscy miłośnicy astronomii zostali zasmuceni wiado
mością z kwietnia br. o śmierci tego zasłużonego odkryw
cy komet.

Nagrody książkowe wylosowały dwie panie: Iwona Fi-

I lipek z Jerzmanowic i Teresa Rosiak z Warszawy. Gratu
lujemy. Książki wyślemy pocztą.

Tym razem, zamiast krzyżówki, proponujemy zabawę 
w odgadywanie. Fragmenty jakich znanych obiektów mgła
wicowych (wszystkie były prezentowane na łamach „Ura
nii-PA” !) przedstawiają zamieszczone obok zdjęcia? Od
powiedzi —  numery zdjęć i nazwy obiektów —  prosimy 
przysyłać na kartach pocztowych lub pocztą elektroniczną 
(adresy na s. 195) do końca października br. Uwaga, osoby 
nie będące prenumeratorami „Uranii-PA”, aby wziąć udział 
w losowaniu nagród, muszą przysłać odpowiedź na karcie 
pocztowej z załączonym kuponem konkursowym.

Ciekawe strony internetowe...
O ile jeszcze stosunkowo niedawno astronomowie mog

li obserwować planety (i inne obiekty Układu Słoneczne
go) jedynie z oddali, to w chwili obecnej dysponujemy 
znacznie bardziej dokładnymi obrazami ich powierzchni. 
Dziś proponuję udać się pod adres:

http://maps.jpl.nasa.gov 
David Seal umieścił tu przede wszystkim mapy planet 

(m.in. olbrzymie mapy Marsa i Księżyca). W oparciu o ma
py działa tzw. Symulator Układu Słonecznego. Przy jego 
pomocy można zobaczyć dla wybranego momentu, np. Jo
wisza widzianego z powierzchni Io czy z pokładu sondy 
Cassini lub Galileo. Oprócz czasu można zdefiniować pole 
widzenia, w jego obrębie zobaczyć gwiazdozbiory czy or
bity planet i ich księżyców. Mapy są zbliżone do „orygi
nału” na ile to możliwe, jednak nie nadają się do celów 
naukowych z różnych względów —  poczynając od tak try
wialnego jak  duża dynamika zmian atmosferycznych na 
Jowiszu, a kończąc na „białych plamach” (wypełnionych 
odpowiednią teksturą) w niektórych rejonach. Mimo to 
warto popatrzeć! (rs)

f l p  i spyglass on the c osmos. Select your planetary system of choice and download 
maps, or browse the surface features of your favorite planet or satellite!

detail.: - more information about how these maps wtie made «nil what they ihould be 
used for

Hiyhrtl if  soluW. nlap.' • for CO experts with large hard dnves only'
Feedback. - if you h«ve comments, or questions about this site that can't be answeied by the

pages above
; - noteworthy links and he>t picks of these pages
>vei 11 million tats, and 300.000 hosts servedl

Tier (i e the fine print) though » ■my of these textures hav<i been stitched together directly from
•riafl, they should not be 'used for scientific analysis Many of

images have blank spots where no 
y altered for aesthetic appeal For si

iniages have been taken, a 
>me bodies, no global uiap

lome have also been enhanced and

atmospheric dynamic;

,y reasonably mgn resolution images i ui.e riuio; iviaps or me 
id Uranus) and Titan aie merely meant to be representative, 
i will change the body's appearance daily

tumUMaaus
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®  •  Coj-obi w „Galerii Uranii” zdjęcie japońskiego miecza 
zwane J^feitaną? Otóż jego tsuba^/ykonana została z... 
meteorynrzelaznego Gibeon, którecjo wielkie ilości znaj
dowane są do dzisiejszego dnia na terenie Namibii i pół
nocnej częścPRPA. Katana została wykonana przez Ry
szarda Dudka z Lidzbarka Warmińskiego 
Fot. Jerzy Puszcz Jf* _____ «_________

Henryk Sielewicz z Litwy przysłał, 
dwa zdjęcia wykonane w kwietniu br. 
Pierwsze przedstawia motyw, który 
ostatnio ćżęsto gościł na łamach 
n&szej Galerii — kometa C/2002 C1 
()keya^^ll%)wtpwarzysfl^ie galak
tyki #131 (3,kwfejnia, f = 50 mm/1,7, 
eksp. 30 s; P S fr ^ O ^ A ) . Drugie 
zdjęciir*ukazuje kolejną zorzę po
larną, jaką autor miał okazję widzieć 
i fotografować w czasie bieżącego 
cyklu aktywności słonecznej (17 
kwietnia, f =s28 mm/2,8 + filtr UV, 
eksp. 30 s, Fuji 200 ASA)
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Dymiąca galaktyka 
• NGC 4388 "

Galaktyka NGC 4388 wchodzi w skład najbliższej nam gromady galaktyk, Gromady Virgo. Jest odległa od 
nas o 60 njjn lat światła. Posiada jasne jądro, wysyłające dużo więcej energii niż galaktyki nomifflne, 
i dlatego została sklasyfikowana jako galg^tyka aktywna. Ale to zdjęcie wykonane japońskim#telesKopem i 
Subanf$la Mua Kea niespodziewanie pokazało, że galaktyka jest spowita olbrz$mi^(o rozmiarach 10TD 
tys. lat światła) chmurą gazową. Jedna z hipotez stwierdza, że ten gaz został wyrwany ze środka galaktyki 
NGC 4388, gdy ta przechodziła przez o'środejji międzygalaktyczny w gromadzie, a inna, że jest pozostałością 
mniejszej galaktyki, kfóra została rozerwana jłtjzez większą NGC 4388, gdy ta znalazła się w jej pobliżu. 
Potrzebrfś są cJblsze obserwacje dl£i zrozunrfflfflftia tego zjawiska i dróg ewolucji galaktyk wewnątrz ich 
masywnych gromad. „ , .$»

Fot. Suprime-C^m, Teleskop Subar^ NOAJ
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