
li
ii

■ Tajemnicze cząst]|raOTmieniowania 
kosmicznego o m!jM®Bokich energiach

■ Profesor Antoni Opolski wspomina... 
i f t a emia -  planeta Kopernika • 
WmŜ tŚ\oah. Księżyc, planety i gwiazdy



Echo świetlne wokół V838 Monocerotis
Przedstawiona m ozaika czterech zdjęć m oże niewątpffWfe budzić kość na niebie to nieco w ięcej niż w ie lkość kątowa Jow isza,
w śród m iłośn ików  kinem atografii scieiTce-fictióri-skojarzenia Jeszcze przez kilka następnych lat będzie się ona pow iększać
z otwierającym  się jajem  obcego z  film u „Obcy —  decydujące j iy n ia r ę  ja k  pędzące z szybkością prawie 300 000 km /s św iatło
starcie”. „Ewidentne" rozszerzanie się materii to jednak złudzę-', będzie docierać do coraz odleglejszych od gw iazdy w arstw  od-
nip. Jest to efekt wędrów ki fotonów  odbijających s^ę od p y łu o d - rzuconej w cześniej m aterii. Taka w ędrów ka nieco okrężną drogą
rzuconego w ;w ie lokro tnych  w ybuchach z a g a d k o w |ftg im |zd y  jjo w o d u je , że m ateria staje»się dla nas w idoczna dopiero mie- 
V838 M onocerotis. Zjaw isko jes t nazywane „echęrrfśw feńfrfe& >>v* i ^ c e  po ty /n, jak  prom ien iow anie w yem itow ane podczas w ybu-

Nasza bohaterka to bardzo nietypow aygZedsjąw ic ie lka kia - -chu  w  naszym  kierunku dotarło ju ż  do Ziem i. O statecznie jed - 
sy gw iazd zm iennych, określanych m ie l^ f f lO T W fg m ^ o rm a l-  ‘ ^ -n a ic w ra zz  docieraniem  fo to n ó w z  tyłu m gław icy, echo św ietlne
ne” nowe to układy, w  k tó rych v̂ y l d a m f f i M R n p r z e z  akrecję sp b tó ^ fó je ^ n a że n ie  zapadania się jej aż  do zniknięcia gdzieś
p rzekazu ją  swój w odór na poyW feizi^TO ^TO Sgfeza —  białego w  roftu 2 0 l 0 j ^  ;,
Jfarła. G rom adzi się on ta m j^ f f iB ^C TB B W m ^ fe z n e g o  zap ło- To efektO TTO jW fiow isko jes t sw ego rodzaju „astronom icz-
B f ire a kcji jąd ro w ych^ p J ^ g ^ le ^ g ^ H T C irep ło zyw n ie  i odsłania- nym to m o g r^ ^ f e jA t ó ry dzięki potędze obserw acyjnej Telesko-
(gffffijffifoagie ja^dwfflW j^^^HEBnnperaturze rzędu setek tysięcy pu K o s m ic zT O fS H ^ W le ’a pozwoli na bardzo dokładne przeba-

m t m  odległości 20 tys. lat św ietlnych danie m atefo^jraW BTO^ei niegdyś część ta jem niczej V838 Mo-
od.fla^ ^ ^ H g f f i H M g ą e d n o ro żc a . V838 Mon nie utra iciła nocerotis. B ^ S ^ W a K ifa tw i to w ytłum aczenie m echanizm u jej

^ W p s tw , lecz „spęczniała” do n iesam ow i- w ybuchu oraz n iezw ykłego zachow ania , nie przew idyw anego
’ ^ ^ ^ B B j^ W w o d o w a ło  spadek tem peratury jej po- przez obecne teorie w ybuchów  nowych. Sam a gw iazda je s t do
1 kszej niż ta, jak ą  ma zw ykła żarów ka, tego stopnia unikatowa, że być m oże jes t reprezen tan tkg jak ie -

onfeki w ykonanym  na ziem i obserw acjom  goś przejściow ego stadium  ew olucji gw iazd, rzadka ta f e erw o-
f l j jP r o f to p o w y m , żeJĘ ja to  układ podwójny, a w ybuchow i ule- w anego. W ykazuje też n ieznaczne podobi&ństW pBfflr e f tm e l
“ a jedyn ie chłodniejsza 2  dw óch gw iazd. bardzo niestabilnej grupy starych gw iazd zrrrońnw Spgifeinych
*' Od m aja do grjran ia  u b ieg łego  roku śred n ica  m gław icy  w ybuchow ym i, które nagle i w  sposób n ie p rz ^ ^ n ^ g jfty iis ft ię k -
zw iększyła się z 4 db '7  lat św ietlnych. Jej obecna w idom a w iel- szają sw oją jasność, (m ag)
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Wielce Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
Wszechświat jest pełen niespodzianek. Początek roku przyniósł lawinowe 
odkrycia nowych satelitów Jowisza. Znamy ich teraz ju ż  nawet 60, a liczba 
znanych naturalnych satelitów w Układzie Słonecznym wzrosła do 127. Odkryto 
też dwie niezwykłe supernowe, które znajdują się w odległości 5 i 6 mld lat 
światła od Ziemi. Rok temu wybuchła gwiazda zmienna V838 Mon. W ciągu 
paru tygodni pojaśniała ona 10 tys. razy i stała się najjaśniejszym obiektem 
naszej Galaktyki, jest 600 tys. razy jaśniejsza niż nasze Słońce. Dziś, dzięki 
kolejnym zdjęciom wykonanym przez teleskop kosmiczny Hubble ’a, widzimy 
historię je j życia. Fotony wyemitowane w czasie wybuchu docierają do 
wcześniej odrzuconych przez nią warstw materii, a rozpraszając się na nich stwarzają wrażenie 
rozszerzającej się otoczki. A to jest „ echo świetlne ”, swoista „ tomografia ” gwiazdy. Pokazujemy te 
obrazy na obu stronach okładki. Pojawiły się też ostatnio nowe błyski gamma i zaobserwowano 
wiatry z czarnych dziur. Piszemy też o tym na naszych stronach.

Tym zeszytem pragniemy wyrazić nasz szacunek i uznanie dla nestora polskich astronomów, 
Profesora Antoniego Opolskiego. W czerwcu Profesor będzie obchodził 90. rocznicę urodzin. 
Kłaniamy się nisko Panu Profesorowi, gratulujemy serdecznie i zapraszamy do lektury rozmowy 
z Nim przeprowadzonej przez Jego wrocławskich uczniów.

Promieniowanie korpuskulame obok promieniowania elektromagnetycznego i poszukiwanego 
promieniowania grawitacyjnego jest ważnym źródłem informacji o naturze otaczającego nas świata. 
Cząstkom promieniowania kosmicznego jest poświęcony otwierający ten zeszyt artykuł profesora 
Michała Ostrowskiego z Krakowa. Dzisiaj wiemy, że bez zbadania cząstek o wielkich energiach nie 
potrafimy w pełni wyjaśnić takich procesów, ja k  formowanie się gwiazd, kwazarów i błysków gamma.

Nasz ukraiński kolega, Klim Czuriumow z Kijowa, przybliża nam Ziemię jako planetę. Opisuje 
okoliczności je j narodzin, osobliwości je j kształtu i struktury wewnętrznej, je j atmosferę i pole 
magnetyczne. Ciekawe są uwarunkowania wzajemnego oddziaływania Ziemi i Księżyca oraz 
przyszłe losy tego związku.

Rozgwieżdżone niebo interesuje i inspiruje artystów. Astronomiczną analizę niektórych dzieł 
wielkiego malarza, Vincenta van Gogha, przedstawia profesor Józef Smak z Warszawy.

W „Elementarzu Uranii” dotarliśmy do najgorętszych typów widmowych, gwiazd typu O, 
kończąc tym samym naszą prezentację klasyfikacji widmowej. W „Astronomii w szkole” zajmujemy 
się opisami zjawisk astronomicznych w dziełach Juliusza Verne ’a, a w „Poradniku obserwatora ” 
zasięgiem granicznym cyfrowego aparatu fotograficznego. Obserwatorom Pozycji i Zakryć 
przedstawiamy przygotowania do czerwcowej konferencji SOPiZ PTMA, a innym obserwatorom 
zapewne wiele pomoże omawiane oprogramowanie XEphem 3.5.

Młodzież szkół średnich odbyła swoje, ju ż  X IX  Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium 
Astronomiczne w Grudziądzu. Po raz drugi z rzędu wygrał je  Piotr Wirkus, uczeń Technikum 
Ekologicznego z Lęborka  —  gratulujemy zwycięzcy i wszystkim uczestnikom.

Chciałbym zachęcić Państwa do obserwacji niezwykłego zjawiska  —  przejścia Merkurego na tle 
tarczy słonecznej w dniu  7 maja 2003 r. Zjawisko rozpocznie się ok. godz. 7.17 czasu letniego, gdy 
Słońce będzie 15° nad horyzontem. Merkury będzie w połowie swej drogi na tarczy Słońca ok. 9.52, 
a ok. 12.28 nastąpi koniec tranzytu. Bardziej szczegółowe dane podane są w „Kalendarzyku 
astronomicznym ” w poprzednim zeszycie naszego pisma („Kalendarzyk” publikujemy 
z dwumiesięcznym wyprzedzeniem). W tym samym miesiącu będziemy mieli zaćmienie Słońca: jest to 
zaćmienie obrączkowe, ale w Polsce będzie widoczne jako zaćmienie częściowe.

Życzę Państwu przyjemnej lektury i interesujących obserwacji

Toruń, w kwietniu 2003 r.
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czytelnicy piszą.

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

Zapraszamy na nasze łamy!

Witam z Poznania. Po dłuższej 
przerwie mam znowu okazję 
prenumerować „Uranię”. Mam 
pytanie dotyczące zamieszcza
nych rysunków konfiguracji 
księżyców Jowisza i Saturna w 
dziale „Kalendarz astronomicz
ny 2003”. Księżyce Jowisza 
przedstawiane są w układzie 
rzeczywistym, tak jak je widzę 
przez mojąZRT. Księżyce Sa
turna natomiast widzę w ukła
dzie odwróconym, jak przez te
leskop. Czy taki jest powód od
wrotnych opisów kierunków 
wschód-zachód dla poszcze
gólnych rysunków, czy też przy
czyna jest inna? Rozpoczęty 
temat astrofotografii aparatem 
cyfrowym jest trafiony idealnie 
i wart kontynuowania, łącznie 
z późniejszą obróbką zdjęć. 
Z poważaniem

Mariusz

O dp. Szanowny Kolego, rze
czywiście, powodem różnego 
traktowania księżyców Jowisza 
i Saturna na diagramach jest 
ich „obserwowalność” . Otóż 
księżyce Jowisza obserwować 
można już przez lornetkę (i wie
le osób tak czyni), natomiast do 
obserwacji księżyców Saturna 
niezbędny jest teleskop. Z tej 
samej przyczyny mapy Księży
ca najczęściej publikuje się bie
gunem północnym ku górze, a 
np. mapy Marsa często odwrot
nie.

Pozdrawiam
Tomasz Ściężor

* * *

Szanowny Panie Profeso
rze!

W nawiązaniu do sprosto
wania z UPA 2/2003 dotyczą
cego planetoidy Varuna chcę 
poinformować, że właściwy 
numer i nazwa tej planetoidy to 
20000 Varuna, jak pisze p. Ka
tarzyna Słyk w UPA 5/2002 
s. 215, a nie 2000 Varuna, jak 
pisze ta sama Autorka na 
s. 210. Liczba przed nazwą pla
netoidy określa jej numer. Do

tej pory, 18 marca 2003, zna
my 215 930 (orbit) planetoid, 
z czego tylko 58 092 planetoid 
ma swój numer (od 1 do 58 
092). Planetoida otrzymuje 
swój numer, gdy dokładność 
wyznaczenia jej orbity osiąga 
pewną wartość akceptowaną 
przez Minor Planet Center dzia
łające przy Smithonian Astro- 
physical Observatory pod au
spicjami Komisji 20. Międzyna
rodowej Unii Astronomicznej. 
Gdy ta dokładność nie jest speł
niona, to planetoida odkryta 
w 2003 roku nazywa się np. 
2003 EE16. Warto wiedzieć, że 
10 395 planetoid ma już swoją 
nazwę, np. Ceres, Varuna. Te 
i inne informacje można zna
leźć na stronie cfa-www.har- 
vard.edu/iau/lists/ArchiveSta- 
tistic.html.

Serdecznie pozdrawiam 
Ireneusz Włodarczyk

* * *

Szanowna Redakcjo!
Pragnę wyrazić swoje po

dziękowanie i uznanie p. doc. 
dr hab. Andrzejowi Krasińskie
mu za świetny artykuł nt. teorii 
względności zamieszczony w 
„Uranii" 5/2002, który moim 
zdaniem znakomicie spełnia 
popularyzatorską rolę.

Choć przeczytałem już spo
ro publikacji na ten temat, 
to jednak dopiero teraz tak 
naprawdę dowiedziałem się 
„o czym to jest” (jak w tytule). 
Nie mogę co prawda powie
dzieć, że w pełni zrozumiałem 
teorię względności, bo jest to 
zagadnienie bardzo trudne 
i skomplikowane, ale w każdym 
razie poznałem jej podstawo
we założenia i zasady, które au
tor artykułu w sposób jasny, 
zwięzły i przystępny w nim 
przedstawił, a także wynikają
ce z niej efekty i zjawiska, któ
re przez jej genialnego twórcę 
Einsteina zostały przewidziane, 
a następnie przez wielu bada
czy obserwacyjnie potwierdzo
ne. Zrozumienie tych zjawisk

niewątpliwie ułatwia ich usys
tematyzowana prezentacja (w 
punktach), a objaśnienie różni
cy między OTW a STW jest 
również jasne i czytelne.

Bardzo cennym uzupełnie
niem artykułu jest jego frag
ment dotyczący wykorzystania 
ogólnej teorii względności w 
praktyce, a mianowicie w za
stosowaniu do systemu GPS.

Pozwolę sobie jeszcze 
przedstawić kilka pytań i uwag 
szczegółowych skierowanych 
do autora artykułu.

1. Wydaje się, że do czte
rech zaobserwowanych i po
twierdzonych efektów OTW, 
opisanych na s. 201, należało
by dla kompletu dodać chyba 
piąty, o którym mowa na na
stępnej stronie, a dotyczący 
chodu zegara, który — umiesz
czony w silnym polu grawitacyj
nym — systematycznie opóź
nia się względem zegarów 
umieszczonych w słabszym 
polu (czy efekt ten można rów
nież nazwać dylatacją czasu — 
tak jak w STW?).

2. Drobnym mankamentem 
są moim zdaniem zbyt ubogie 
oznaczenia na rysunkach, brak 
tam bowiem nawet oznaczenia 
kąta ugięcia promieni świetl
nych (o błędzie zecerskim we 
wzorze dotyczącym tego kąta 
pisałem w moim poprzednim 
piśmie z dnia 13. 01. br.); w ich 
zrozumieniu pomogły mi rysun
ki zamieszczone w zeszytach 
„Uranii” 4/2002 s. 180 i 2/1996 
s. 48.

3. Skoro zegar na po
wierzchni Ziemi w ciągu każdej 
sekundy spóźnia się względem 
zegara na satelicie GPS, to 
prędkość chodu tego drugiego 
należy chyba z m n ie js z a ć ,

prawda? Moja wątpliwość spo
wodowana jest tym, że z arty
kułu zamieszczonego w „Po
stępach Astronomii” 1/1995 
s.18 (w ramce) wynika, iż wzor
ce atomowe na GPS-ach wy
magają systematycznego prze- 
strajania polegającego na 
z w ię k s z a n iu  ich częstotliwo
ści. Jak jest w rzeczywistości?

Z jakiego wzoru wyliczono 
opóźnienie zegara ziemskiego 
względem idealnego? Wartość 
4,465 x 10~10 uzyskuje się ze 
wzoru GMIRci2; w jakich przy
padkach stosuje się to wyraże
nie, a kiedy obowiązuje wzór 
relatywistyczny

dtldt = 1/(1 -  2G/W/RC2)1'2 
— („Urania” 10/1993 s. 261)?

4. Jaki wzór stosuje się do 
obliczania opóźnienia chodu 
zegara spowodowanego duży
mi prędkościami (STW)? Czy 
obowiązuje tu zależność po
dobnego typu jak w przypadku 
przyrostu masy, tj.

dtldt0 = 1/ [1 -  (v/c)2]1'2?
5. Jak pogodzić stwierdze

nie, że skoro w przestrzeni nie 
istnieją linie proste, to musi być 
ona zakrzywiona (s. 199) — ze 
stwierdzeniem zamieszczo
nym w innym artykule tego sa
mego zeszytu (s. 222), iż ist
nieje „dowód na to, że Wszech
świat jest płaski, czyli że dwie 
równoległe linie nigdy się w nim 
ani nie zbiegną, ani nie roz
biegną— zawsze będą równo
ległe”? Czy jest to związane z 
tzw. „największą pomyłką Ein
steina”? A może to po prostu 
dla mnie za trudne?

6. Czy zakrzywienie promie
ni świetlnych, które w szczegól
nym przypadku mogą okrążać

dokończenie na s. 135

Kupię
Sprzedam
Zamienię
Nawiążę kontakt...

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

Sprzedam teleskop Casseg- 
raina śr.=250, f=2270, montaż 
paralaktyczny, tubus ażurowy, 
głowica okularowa obrotowa, 
okular mikroskopowy o zmien
nym powiększeniu, napęd pro
wadzący.

tel 0-32-2413486
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W NUMERZE

100 Tajemnicze cząstki promieniowania 
kosmicznego o ultrawysokich energiach
Michał Ostrowski
Cząstki, które byty źródłem kaskad obserwowanych przed  drugą wojną światową przez 
Augera, miały energie o wiele większe niż najwyższe energie w  dzisiejszych akcelerato
rach. Obecnie wiemy, że  z kolei najwyższe energie promieni kosmicznych mogą być 
jeszcze ponad sto tysięcy razy większe (!). Właśnie ich tajemnicom poświęcony je s t ten 
artykuł.

105  Profesor Antoni Opolski wspomina
Z okazji 80-lecia swego istnienia i 80-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Astrono
micznego „ Urania "prosiła o wspomnienia wielu polskich astronomów lub przeprowa
dziła z nimi wywiady. Z  profesorem Antonim Opolskim rozmawiają Barbara Cader- 
-Sroka i Andrzej Pigulski.

112 Ziemia  —  planeta Kopernika
Klim I. Czuriumow
Ziemię możemy z  całą pewnością uważać za planetę Kopernika, bowiem to On wpro
w adziłjąjako planetę do swego systemu heliocentrycznego. Nasz ukraiński A utor przy
bliża nam okoliczności narodzin Ziemi, opisuje strukturę je j  wnętrza, osobliwości kształtu, 
je j  atmosferę, pole magnetyczne i przyszłe losy je j  związków z Księżycem.

118 Van Gogh, Księżyc, planety i gwiazdy
Józef Smak
Rozgwieżdżone niebo od wieków zaciekawia i inspiruje artystów. Powstają piękne  
strofy poezji, kompozycje muzyczne i malarskie. W tym roku przypada 150 rocznica 
urodzin wielkiego malarza Vincenta van Gogha, który niebu pośw ięcił kilka ze swych  
arcydzieł. Ciekawa je s t  astronomiczna analiza niektórych jeg o  dzieł, którą przedsta
wia ten artykuł.

■■■i w kolorze : Echo świetlne wokół V838 Monocerotis (okł. II); Van Gogh, Księ
życ, planety i gwiazdy (wkł. I); Mgławica „Jajko ” (wkl. II-III); Galeria Uranii 
(wid. IV; okł. III); Astronomiczne spotkania w Grudziądzu i w Łodzi (okl. IV) 
rozm aitości: Wiatry z  czarnych dziur (116); Błyski gamma — nowe dowo
dy (117); Księżycowa niemoc (122)
w kra ju : PTA informuje (121); XIX OMSA w Grudziądzu (132)

124 elementarz Uranii: Typ widmowy O
126 poradnik obserw atora: Aparat cyfrowy w astrofotografii (cz. III -  gra

niczny zasięg gwiazdowy)
127 astronomia W szko le : Astronomia w dziełach Juliusza Verne 'a
130 P.T. M iłośnicy Astronom ii obserw ują : Spotkanie obserwatorów SOPiZ 
134 recenzje : SCHODY DO GWIAZD. Obserwacje nieba w trzech wielkich sta

rożytnych kulturach (134); TAJEMNICA EPOKI LODOWCOWEJ. Dlaczego 
wymarty mamuty i inne wielkie ssaki przeszłości (134); XEphem 3.5 (135)

136 kalendarz astronom iczny 2003: Upiec — sierpień
143 astronomia i m uzyka: Planety Gustava Holsta
144 re laks z  Uranią: krzyżówka 
144 ciekaw e strony internetowe

NA OKŁADCE

Położona w odległości 20 tys. lat świetlnych od nas gwiazda zmienna V838 Mon wybuchła 
w styczniu 2002 r. i w ciągu kilku tygodni pojaśniała 10 tys. razy, stając się jedną z najjaś
niejszych gwiazd naszej Galaktyki, 600 tys. razy jaśniejszą od Słońca.

Wykonane w październiku tego samego roku zdjęcie pokazuje zjawisko tzw. echa świetl
nego. Fotony wyemitowane podczas wybuchu docierają do kolejnych warstw materii od
rzuconej w poprzednich erupcjach i odbijając się od pyłu, biegną ku nam, wywołując złu
dzenie rozszerzania się gwiezdnej otoczki. Sama gwiazda zmienna, której czerwone światło 
widać w centrum „kokonu", to bardzo intrygująca i nietypowa nowa, o której piszemy 
nieco więcej na drugiej stronie okładki.

Fot. NASA, ESA i H.E. Bond (STSci).
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Michał Ostrowski
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V
Pierre Victor Auger — odkrywca pęków 
promieniowania kosmicznego

Tajemnicze
cząstki
promieniowania 
kosmicznego 
o ultrawysokich 
energiach
W ?W iWyjaśnienie pochodzenia do

cierających do Ziemi z głę
bin Wszechświata cząstek 

z energiami sięgającymi nieraz kilku
dziesięciu dżuli może być w niedale
kiej przyszłości największym osiąg
nięciem astrofizyki, a może też spo
wodować rewolucję w fizyce. Poniżej, 
krótko i bardziej obrazowo niż ściśle, 
przedstawiam prowadzone obecnie ba
dania, w których biorą też udział pol
scy uczeni z Krakowa i Łodzi.

Historia badania promieni kosmicz
nych zaczęła się w roku 1912, kiedy 
to profesor Victor Hess wzniósł się ba
lonem na wysokość 5 km, mierząc 
w trakcie lotu tempo rozładowywania 
się elektroskopu. Przypuszczano wte
dy, że utrata ładunku przez nawet naj
lepsze takie urządzenia jest wywoła
na przenikliwym promieniowaniem 
gamma z rozpadów pierwiastków ra
dioaktywnych, które — jonizując po
wietrze w elektroskopie —  umożli
w iają przepływ niewielkiego prądu 
neutralizującego zgromadzony w nim 
ładunek elektryczny. Hess wyruszył 
w podniebną podróż, spodziewając się, 
że z dala od Ziemi proces ten zaniknie. 
Całkiem niespodziewanie zauważył 
przy wznoszeniu, że od pewnej wyso
kości elektroskop rozładowywał się

coraz szybciej, a zatem tempo joniza
cji powietrza wzrastało wraz z wyso
kością. Musiało być za to odpowie
dzialne promieniowanie przychodzące 
do nas z kosmosu, bo radioaktywność 
samego powietrza jest znikoma. Do
piero wiele lat później stwierdzono, 
że dochodzące promienie, nazwane 
prom ieniow aniem  kosm icznym , to 
w w ięk szo śc i cząstk i m ate ria ln e  
o wielkich energiach. Obecnie wiemy, 
że bez zbadania tych cząstek i ich po
chodzen ia  nie po trafim y  w pełn i 
wyjaśnić większości ważnych proce
sów w kosmosie —  od formowania 
gwiazd w dysku galaktyki do kwaza- 
rów i błysków gamma. Być może mia
ły one także wpływ na procesy ewo
lucji na Ziemi, bo wnikając do żywych 
organizmów, mogły przypadkowo mo
dyfikować w nich kod genetyczny. Po
niżej zajmiemy się tą częścią obecnych 
badań promieniowania kosmicznego 
o najwyższych energiach, która sięga 
w nieznane obszary astronomii, a mo
że i fizyki.

W najw iększych akceleratorach 
cząstek, budowanych przez fizyków 
na Ziemi, potrafimy tak bardzo roz
pędzać protony, że niesiona przez nie 
energia jest tysiące razy większa od ich 
energii spoczynkowej E  = mc2. W trak-
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Rys. 1. Detektor AGASA (Akeno Giant A ir Shower A r
ray) w Japonii. Biały budynek poniżej środka zdjęcia to 
centralne laboratorium, gdzie są ulokowane komputery 
gromadzące ogromne ilości danych

cie zderzeń takich cząstek ze sobą 
część tej energii jest zamieniana z po
wrotem na masę wielu wytwarzanych 
przy tym cząstek wtórnych, a jeden 
rozpędzony proton może wyproduko
wać dziesiątki protonów lub innych 
znanych (a jeśli badacz miał szczęście, 
to i nieznanych) fizykom cząstek. 
W dziedzinie promieni kosmicznych 
okazuje się jednak, że takie energie to 
betka. Już w roku 1937 Francuz 
Pierre Auger odkrył, że docierające do 
powierzchni Ziemi cząstki promienio
wania kosmicznego przychodzą częs
to w pękach, bombardując na dużej po
wierzchni grunt i rozmieszczone na 
nim detektory. Wyjaśniono, że jest to 
efekt końcowy związany z wdarciem 
się do naszej atmosfery jednej cząstki 
o bardzo wielkiej energii. Ta, zderza
jąc się z atomami powietrza (a dokład
niej z jądrami tych atomów), zamie
nia swoją początkową energię na nowo 
tworzone cząstki wtórne lub obdziela 
swoją energią cząstki wybite z jąder. 
Te z kolei zderzają się z kolejnymi ato
mami, zwiększając tak długo swoją li
czebność, aż energia pojedynczych 
cząstek stanie się za mała dla tworze
nia czy wybijania nowych. Zanim to 
nastąpi, jedna docierająca do atmo
sfery ziemskiej cząstka zamienia się 
w rój cząstek biegnących ku ziemi 
z prędkością bliską prędkości światła. 
Cząstki, które były źródłem kaskad 
obserwowanych przed drugą wojną 
światową przez Augera, miały energie
o wiele większe niż najwyższe ener
gie w dzisiejszych akceleratorach. 
Obecnie wiemy, że z kolei najwyższe 
energie promieni kosmicznych mogą 
być jeszcze ponad sto tysięcy razy 
większe (!). Właśnie ich tajemnicom 
poświęcony jest ten artykuł.

Na rys. 2 przedstawiono liczbę do
cierających do nas cząstek o najwyż
szych energiach, zmierzoną w olbrzy
mim japońskim detektorze AGASA. 
Patrząc na rysunek, niełatwo odczy
tać główną trudność, jaką napotykają 
astrofizycy przy takich pomiarach: 
bardzo małe liczby dolatujących do 
nas cząstek. O ile jedna cząstka z tych 
obserwowanych przez Augera wpada 
w atmosferę mniej więcej raz na ty
dzień na metr kwadratowy, to jedna 
z tych o energiach sięgających dzie
siątek dżuli —  to znaczy więcej niż 
1020 elektronowolta (eV) —  pada śred
nio na kilometr kwadratowy raz na sto

lat. Zatem aby zaob
serwować kilka ta
kich cząstek, potrze
ba naprawdę olbrzy
mich detektorów.
Wspomniany wyżej 
jap o ń sk i detektor 
jest położony w spo
rej dolin ie w śród 
w zgórz n iedaleko 
Tokio, na powierzch
ni około 100 km2. Na 
szczęście nie trzeba 
całej powierzchni 
przykrywać apara
turą, wystarczy, że 
pojedyncze detekto
ry są od siebie odda
lone o około 1 km.
Cząstki, którymi się 
zajmujemy, przela
tując przez atmosfe
rę, wytwarzają dzie
s ią tk i m iliard ów  
cząstek wtórnych, 
które bom bardują 
potem powierzchnię 
Ziemi na przestrzeni 
wielu kilometrów. Zarejestrowanie ich 
w kilku detektorach nie pozwala oczy
wiście od razu podać energii całej ka
skady. Staje się to możliwe, gdy po
równamy obserw acje z wynikami 
komputerowego modelu dla kaskady, 
którego przykład pokazano na rys. 3. 
Różne czynniki utrudniają taki po
miar energii pierwotnej cząstki. Nie
dokładna znajomość oddziaływania 
początkowej cząstki, której energia 
jest dużo wyższa niż możliwości do
konywania pomiarów w akcelerato
rach, jest jednym z nich. W rezulta
cie energię kaskady można wyzna
czyć z dokładnością do około 20%. 
Dodatkowo, pomiary opóźnień docie
rania —  wyglądającego jak  płaski na
leśnik wypełniony cząstkami —  pęku 
do kolejnych detektorów pozwalają na 
dosyć dokładne wyznaczenie kierun
ku, z którego przyleciała początkowa 
cząstka.

Inną ciekawą możliwością obser
wacji takich kaskad jest obserwacja 
świecenia wywoływanego przez nie 
przy przelocie w atmosferze. Cząstki 
kaskady, lecąc w powietrzu, „obijają 
się” o cząsteczki azotu, pobudzając je  
do świecenia fluorescencyjnego w za
kresie niebieskich fal widzialnych. 
Inny ciekawy mechanizm świecenia

cząstek kaskady wynika z tego, że 
prędkość światła w powietrzu jest nie
co m niejsza niż prędkość światła 
w próżni. Dzięki temu cząstki o bar
dzo wysokich energiach mogą się po
ruszać w atmosferze Ziemi szybciej 
niż światło. Wykazują one wzdłuż kie
runku swego ruchu tak zwane promie
niowanie Czerenkowa, które można 
obserwować jako zwykłe światło nie
bieskie. Oba powyższe typy promie
niowania: promieniowanie fluorescen
cyjne atm osfery oraz rozproszone 
promieniowanie Czerenkowa można 
obserwować prostymi teleskopami 
optycznymi. Mierząc ilość docierają
cego światła i przesuwania się świe
cenia po niebie, można oceniać ener
g ię  i k ierunek  p rzy ch od zący ch  
cząstek. Niestety, takie błyski światła 
są zbyt słabe dla oka ludzkiego. Po
ważnym kłopotem dla wspomnianych 
pomiarów są  wymagania dotyczące 
idealnych warunków pogodowych
i możliwość obserwacji jedynie wte
dy, gdy Księżyc nie rozświetla nam fir
mamentu. N ajw iększe d z ia ła jące  
obecnie obserwatorium tego typu mie
ści się na pustyni w stanie Utah, w Sta
nach Zjednoczonych. Uzyskano tam 
ważny wynik: w najwyższym rozpa
trywanym zakresie energii charakte-
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rystyki obserwowanych kaskad dobrze 
pasują do hipotezy, że wywołujące je  
cząstki to protony, a nie na przykład 
jądra ciężkich pierwiastków, które po
winny zapoczątkowywać kaskady nie
co wyżej w atmosferze.

Warto może wspomnieć, że obec
nie próbuje się też całkiem nowych 
typów pomiarów. Przykładowo, jeśli 
cząstka o najwyższej energii uderzy 
w K siężyc i w niknie pod jego  po
wierzchnię (łatwiej jej to zrobić, jeśli 
jest słabo oddziałującym  z m aterią 
neutrinem), to zderzając się tam, może 
wytworzyć w gruncie księżycowym 
kaskadę cząstek promieniującą w za
kresie fal radiowych. Próby rejestra
cji takich fal wyłaniających się z grun
tu księżycowego podejm ują fizycy 
z Los Angeles olbrzymim radiotele
skopem w Goldstone. Na razie nie 
mamy jednak pewności, czy wśród 
cząstek promieniowania kosmicznego 
są też wspomniane tu neutrina. Jeśli 
są, to mogłyby one przelatywać swo
bodnie przez naszą atmosferę i two
rzyć kaskady na przykład pod po
wierzchnią oceanów. Cząstki kaskady, 
która rozwija się w gęstej wodzie mor
skiej jak kilkudziesięciocentymetrowa 
miniaturka zjawiska obserwowanego 
w atmosferze, zdeponują tam energię 
wielu dżuli, powodując momentalne 
podgrzanie i rozprężanie wody, wywo
łujące fale dźwiękowe. Podejmuje się 
próby „usłyszenia” takich fal, wyko
rzystując rosyjskie (amerykańskie od
bierają na zbyt niskich częstościach) 
podmorskie wojskowe detektory łodzi 
podwodnych. Próby stosowania takich 
niekonw encjonalnych metod m ogą 
niektórych dziwić, ale jak tu nie pró
bować, skoro badanie cząstek o naj
wyższych energiach daje szansę na 
w ielkie odkrycie czegoś naprawdę 
nowego w nauce.

Skąd te cząstki?
Uzyskanie odpowiedzi na to pyta

nie stanowi obecnie jeden z najbar
dziej pasjonujących problemów ba
dawczych. Poniżej opiszemy niektóre 
z hipotez i propozycji wyjaśnienia ich 
pochodzenia. Zajmijmy się najpierw 
tym, czym te cząstki prawie na pewno 
nie są. Proton o energii 1020 eV w ta
kim polu magnetycznym jak  w naszej 
Galaktyce, około 100 tys. razy słab
szym od pola na Ziemi, porusza się po 
okręgu o promieniu dużo większym od

rozm iarów całej Galaktyki. Zatem, 
gdyby nasze cząstki były protonami 
i powstawały w Galaktyce, powinny 
docierać do Ziemi słabo odchylone od 
kierunku ich źródeł. Obserwowane 
kierunki cząstek nie wykazują jednak 
wcale tendencji do grupowania na nie
bie w pasie Drogi Mlecznej, malowa
nej przez gwiazdy i mgławice naszej 
Galaktyki. Z drugiej strony, protony 
takie (a tym bardziej złożone jądra ato
mowe) nie mogą docierać do nas z od
ległych głębin kosm osu z powodu 
„tarcia” o wypełniające Wszechświat 
mikrofalowe promieniowanie tła. Po
trafi ono spowolnić cząstkę o dowol
nie dużej energii do wartości poniżej 
1020 eV po przebyciu drogi będącej 
drobną częścią całego obserwowane
go Wszechświata, niewiele większej 
niż „marne” 100 min lat świetlnych.

Zatem, skoro cząstki te nie są ani 
z bardzo bliska, ani z bardzo daleka, 
to skąd one właściwie są? W tej chwi

li astrofizycy rozpatrują dwie główne 
koncepcje dotyczące ich pochodzenia. 
Pierwsza przyjmuje, że hipotetyczne, 
nie obserwowane dotąd bardzo cięż
kie cząstki powstałe we wczesnych fa
zach ewolucji Wszechświata rozpa
dają się teraz, wyrzucając przy okazji 
cząstki o najw iększych energiach. 
Z kolei rozpatrywane są też możliwo
ści przyspieszania cząstek do takich 
energii w rozmaitych obiektach astro
nomicznych, w znanych astrofizykom 
procesach akceleracji.

W poszukiwaniu kosmicznych 
akceleratorów

Aby rozpędzić naładowaną cząst
kę do w ielkich energii, musimy ją  
jakoś utrzymać, uwięzić w obszarze 
przyspieszania. W przestrzeni ko
smicznej jest to możliwe dzięki polu 
magnetycznemu. Z kolei, aby straty 
energii (takie jak wspomniane wyżej 
„tarcie” o promieniowanie mikrofalo-
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Rys. 2. Strumień cząstek promieniowania kosmicznego w funkcji ich energii zmie
rzony japońskim detektorem AGASA. Obserwacje (punkty) nie zgadzają się z mo
delem teoretycznym (linia ciągła) wyliczonym dla źródeł cząstek rozłożonych rów
nomiernie we Wszechświecie. Obok punktów o najwyższych energiach podano 
liczbę cząstek, jakie zaobserwowano przy danej energii

102 U R A N I A  -  Postępy Astronom ii 3/2003



Rys. 3. Wymodelowany komputerowo obraz kaskady cząstek w atmosferze, za
początkowanej przez wpadający proton o energii 1019 eV (około 2 J energii). Za
znaczono tory tylko niektórych spośród miliardów cząstek kaskady, a protony i im 
podobne cząstki biegną w gęstwinie w centrum kaskady. Pierwsze zderzenie wpa
dającej cząstki zaszło jeszcze kilka kilometrów powyżej górnej części przedsta
wionej kaskady

we) nie zahamowały procesu przyspie
szania, musi on być odpowiednio 
szybki. Rolę obu tych czynników ana
lizował na początku lat 80. Michael 
Hillas i pokazał, które z obiektów 
astronomicznych warto badać jako po
tencjalne źródła cząstek o ultra wyso
kich energiach. Opiszmy krótko nie
które z nich.

Galaktyki rozłożone są we Wszech- 
świecie w obszarach przypominają
cych z grubsza połączone ze sobą pla
stry lub kolumny, w których lokalne 
zgęszczenia obserwujemy jako groma
dy galaktyk. Na takie olbrzymie, roz
ciągające się na dziesiątki milionów 
lat świetlnych, struktury może opadać 
przyciągany grawitacyjnie gaz nie 
przerobiony jeszcze na gwiazdy. Jak 
pokazało modelowanie komputerowe 
procesu  tw orzenia struktury we 
Wszechświecie, mogą się przy takim 
spadku tworzyć olbrzymie fale uderze
niowe, gdy masy gazu zderzają się 
z prędkościami większymi od prędko
ści dźwięku. D ziała wtedy proces 
przyspieszania cząstek. Do dziś nie 
wiadomo, jak  często i wydajnie dzie
je  się to w otaczającym nas kosmosie. 
Ponadto modele samego procesu ak
celeracji wskazują, że w najlepszym 
przypadku dopuszczalnym przez ob
serwacje (a często przez ich brak) nie 
ma szans na uzyskanie cząstek o ener
giach bliskich 1020 eV, chociaż dzie
sięć razy mniejsze energie sąjuż moż
liwe. Jednym z głównych powodów 
trudności z przyspieszaniem cząstek 
do większych energii okazuje się tu 
niewielka (w porównaniu z prędkością 
światła!) prędkość spadającej materii 
—  „tylko” jakieś 1000 km/s.

Zwróćmy zatem uwagę na fale ude
rzeniowe obserwowane w miejscach, 
gdzie materia płynie z prędkością bliską 
prędkości światła, np. w strugach ma
terii wyrzucanych z obszarów aktyw
nych jąder galaktyk i tworzących ol
brzymie radioźródła pozagalaktyczne 
o rozmiarach sięgających niekiedy mi
lionów lat świetlnych. Strugi te, czy jak 
często się mówi „dżety”, kończą swój 
bieg, tworząc relatywistyczne fale 
uderzeniowe obserwowane jako silnie 
świecące radiowo „gorące plamy”. 
Prędkości przepływu materii w dże
cie tworzącym gorącą plamę nie da się 
dokładnie zmierzyć, ale astronomowie 
oceniają, że jest ona bliska przynaj
mniej połowie prędkości światła. Wte

dy przyspieszane w tej fali cząstki mo
głyby w sprzyjających warunkach 
osiągnąć najwyższe obserwowane 
energie. Piszemy tu o „sprzyjających 
warunkach”, bo współczesne techniki 
obserwacyjne nie są w stanie dokład
nie zmierzyć parametrów fizycznych 
w obszarze działania procesu akcele
racji i zwykle przyjmuje się, że te pa
rametry są właśnie takie, jakich po
trzeba do uzyskania najwyższych 
energii. Jednak znacznym kłopotem 
dla takiego wyjaśniania pochodzenia 
promieni kosmicznych jest brak odpo

wiednio silnych radioźródeł w sąsiedz
twie naszej Galaktyki.

Kolejna możliwość rozpatrywana 
przez astrofizyków to wytwarzanie 
cząstek ultrawysokich energii w falach 
uderzeniowych, towarzyszących zja
wisku „błysku gamma”. Pomiarów 
strumieni wysokoenergetycznych fo
tonów gamma z takich błysków nie da 
się wyjaśnić, jeśli nie przyjmiemy, że 
promieniująca materia porusza się 
z prędkością bliską 0,999 999 prędko
ści światła, prawdopodobnie jako skie
rowany w naszym kierunku dżet. Ma-
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teria dżetu zderza się z otaczającym 
go ośrodkiem i tworzy przy tak wiel
kiej prędkości „ultrarelatywistyczną” 
falę uderzeniową, w której można uzys
kiwać promienie kosmiczne z najwyż
szego wymaganego przez obserwacje 
zakresu energii. Oczywiście i tu staje 
się to możliwe, gdy przyjmujemy, że 
niemożliwe do wyznaczenia parame
try fizyczne mają wartości sprzyjają
ce przyspieszaniu. Problem natomiast 
z tym, że błyski gamma pochodzą 
z rozległych obszarów W szechświa
ta i z większości z nich cząstki nie

mają szans na dotarcie do Ziemi, ze 
względu na omawiany wcześniej pro
ces strat energii przez tarcie o pro
mieniowanie tła.

Całkiem  inny model akceleracji 
w ykorzystuje szybko ro tujące ko
smiczne magnesy, takie jak młode, tuż 
po powstaniu po wybuchu gwiazdy 
supernow ej, gw iazdy neutronow e. 
Obracając szybko swoim potężnym 
polem magnetycznym, mogłyby roz
pędzać jądra żelaza wyrywane z po
wierzchni gwiazdy neutronowej (ma
teria neutronowa zaczyna się nieco

głębiej) do olbrzymich energii i wy
rzucać je  w kosmos. Ponieważ młode 
gwiazdy i wybuchy gwiazd superno
wych występują głównie w pobliżu 
dysku naszej Galaktyki, więc brak 
koncentracji kierunków obserwowa
nych cząstek blisko tej płaszczyzny 
świadczy przeciwko takiemu modelo
wi dla cząstek o najwyższych ener
giach, może natomiast mieć istotny 
przyczynek do promieniowania ko
smicznego o nieco niższych energiach. 
Podobną ciekawą możliwość zaczęto 
rozpatrywać w zeszłym roku. Obec
nie mamy coraz więcej obserwacji su
gerujących, że w centrach większości 
obserw ow anych galaktyk rezydują 
czarne dziury o m asach milionów, 
a nawet miliardów mas Słońca. Mają 
to być pozostałości po dawnych okre
sach św ietności, gdy jaśn ia ły  one 
w kosmosie jako kwazary. W tej chwili 
niewielka ilość spadającej na te „mar
twe kwazary” materii nie daje możli
wości takiego potężnego świecenia. 
Niemniej jednak wnoszone ze zjoni- 
zowaną materią do szybko kręcącej się 
czarnej dziury pole magnetyczne po
winno prowadzić do procesów podob
nych do tych rozpatrywanych dla pul- 
sarów  i p rzy sp ie sza jący ch  część 
znajdujących się tam cząstek do wy
sokich energii. W tej chwili jest sprawą 
nie rozstrzygniętą, czy mogą być przy 
tym osiągane najwyższe energie wy
magane przez obserwacje.

Czy te lub inne podobne modele 
akceleracji cząstek wyjaśnią nam po
chodzenie cząstek najwyższych ener
gii? Być może odpowiedź na to pyta
nie dadzą obserw acje budowanym 
teraz w Argentynie, także z udziałem 
Polski (http://auger.iQ.edu.pl), olbrzy
mim obserw atorium  prom ieni ko
smicznych AUGER. A może okaże się, 
że trzeba zmodyfikować podstawy fi
zyki? Dziś nikt jeszcze nie zna odpo
w iedzi na te pasjonujące fizyków  
i astrofizyków pytania.
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Rys. 4. Cząstka wysokiej energii wpadająca do atmosfery, wcześniej czy później 
zderza się z jądrem atomowym któregoś ze składników powietrza, powodując po
wstanie wielu cząstek wtórnych. Te wtórne cząstki z kolei znów zderzają się z napot
kanymi atomami, produkując cząstki następnej generacji. Po wielu takich aktach 
powstaje cała kaskada cząstek, zwana wielkim pękiem atmosferycznym

Profesor Michał Ostrowski jest dy
rektorem Obserwatorium Astrono
micznego UJ w Krakowie. Jego 
zainteresowania naukowe koncen
trują się wokół problemów astrofi
zyki wysokich energii
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Profesor 
Antoni Opolski
wspomina• •

Z  okazji 80. rocznicy powstania „Uranii” i 80. rocznicy założenia Polskiego 
Towarzystwa Astronomicznego wywiad z Profesorem przeprowadzili Barbara 
Cader-Sroka i Andrzej Pigulski.

BCS, AP: Szanowny Panie Profesorze, 
80. rocznica powstania „Uranii” to 
dobra okazja, żeby powspominać. Czy 
zechciałby Pan zatem odpowiedzieć 
nam na kilka pytań związanych z Pana 
życiem i astronomią?
AO: „Urania” ma 80 lat, a ja zacząłem 
90. rok życia. Chętnie podzielę się 
z Czytelnikami tego zasłużonego pisma 
moimi wspomnieniami z okresu, który 
przyniósł tyle ważnych zmian w Pol
sce i w polskiej astronomii.

BCS, AP: Czy mógłby Pan powiedzieć 
coś o swoim dzieciństwie i latach 
szkolnych ?
AO: Należę do pokolenia Polaków, 
którzy przeżyli dwie wojny światowe.

Urodziłem się w 1913 r. w małej 
miejscowości nad Dniestrem, gdzie 
pracował mój ojciec, inżynier. Wtedy 
była to Galicja, należąca do Austrii. 
Byłem więc obywatelem austriackim. 
Gdy miałem 13 miesięcy, zaczęła się 
pierwsza wojna światowa. Ojca prze
noszono z miejsca na miejsce, a ja częs
to przebywałem z matką u babci we 
Lwowie. Dlatego nie pamiętam domu 
rodzinnego, tylko jakieś fragmenty po
bytów w różnych miejscowościach.

Po zakończeniu wojny (1918 r.) 
i walk polsko-ukraińskich (1919 r.), 
już w roku 1920 przeniesiono ojca do 
Buczacza w woj. tarnopolskim. Tam 
też zamieszkaliśmy „na stałe” mimo 
tego, że wschodnia granica Polski na 
Zbruczu została ustalona w 1921 r.,

a uznana przez państwa zachodnie do
piero w 1923 r. W Buczaczu chodzi
łem do szkoły, do gimnazjum i zda
łem maturę w 1931 r. Pochodzę więc 
z Kresów.

Po 25 latach historia powtórzyła się. 
W 1938 r. we Lwowie urodził się mój 
syn, a po 13 miesiącach rozpoczęła się 
następna wojna światowa. Jako podpo
rucznik rezerwy artylerii brałem w niej 
udział. Nie udało mi się jednak zwy
ciężyć Niemców, natomiast dostałem 
się do niewoli i do końca wojny 
(1945 r.) przebywałem w oficerskich 
obozach jenieckich, zwanych oflagami. 
W tym trudnym okresie żona z synem 
przebywali we Lwowie, który kolejno 
był radziecki, niemiecki i znowu ra
dziecki. Po wojnie spotkaliśmy się we 
Wrocławiu i tutaj osiedliliśmy się na 
stałe, mimo wypowiadanych wówczas 
wątpliwości co do trwałości polskiej 
granicy zachodniej, nie zagwarantowa
nej traktatem pokojowym. A jednak 
Ziemie Odzyskane, te Kresy Zachod
nie, okazały się trwalsze niż poprzed
nie, wschodnie, i dopiero we Wrocła
wiu życie moje i mojej rodziny się 
ustabilizowało.

Jako uzupełnienie mogę dodać, że 
po urodzeniu się syna w mojej rodzi
nie przychodziły na świat tylko dziew
czynki: córka i trzy wnuczki, i trzecia 
wojna światowa nie wybuchła, chociaż 
ją  przepowiadano. Ale chyba związku 
przyczynowego nie należy się tu doszu
kiwać.

Profesor Antoni Opolski w  I 9 6 0 1:

Profesor Antoni Opolski w Nalczyku 
(Kaukaz) w czasie wyprawy na obser
wacje całkowitego zaćm ienia Słońca 
w czerwcu 1954 r.
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BCS, AP: Jak to się stało, że został 
Pan astronomem?
AO: Jeszcze przed maturą zastanawia
łem się nad wyborem przyszłych stu
diów. Bez trudu odrzucałem zawody, 
które mi zdecydowanie nie odpowia
dały: prawnika, lekarza, księdza. Jako 
syn inżyniera, dla podtrzymania tra
dycji, powinienem studiować na poli
technice. Ale w tym czasie dostałem 
popularnonaukową książkę Jeansa 
Wszechświat i dzięki niej zafascynowa
łem się astronomią — taka miłość od 
pierwszego czytania. Naiwnie wyobra
żałem sobie pracę w obserwatorium, 
z dala od ludzi, tylko z gwiazdami. Po 
maturze, w 1931 r., wyjechałem do 
Lwowa i zapisałem się na Wydział 
Matematyczno-Przyrodniczy Uniwer
sytetu Jana Kazimierza, UJK. Wtedy 
na uniwersytecie astronomii nie było. 
Po śmierci prof. M. Ernsta w 1930 r. 
Katedra Astronomii nie została jesz
cze obsadzona. Zacząłem więc studio
wać matematykę, ale po kilku miesią
cach przyjechał z Warszawy zastępca 
profesora, doc. E. Rybka i ogłosił wy
kłady i ćwiczenia z astronomii. Dopi
sałem je do indeksu i w ten sposób roz

począłem studia astronomii od drugie
go trymestru pierwszego roku. Dodat
kową okolicznością sprzyjającą pod
jęciu tej decyzji była nowa ustawa, 
która nadawała magistrom astronomii 
prawo nauczania matematyki w szko
łach średnich, a po zdaniu egzaminów 
dodatkowych, również prawo naucza
nia fizyki. Zdałem te wszystkie egza
miny, aby ułatwić sobie uzyskanie po
sady nauczyciela gimnazjalnego na 
wypadek, gdyby sama astronomia nie 
zapewniała mi możliwości utrzymania 
rodziny. W 1935 r. przedstawiłem pra
cę magisterską i zdałem egzamin koń
cowy, a Rada Wydziału Matematycz
no-Przyrodniczego UJK nadała mi 
stopień „magistra filozofii, jako do
wód zakończenia studiów wyższych 
w zakresie astronomii”.

BCS, AP: Jakie były okoliczności i wa
runki Pańskich studiów? Jak pisał Pan 
swoje rozprawy — magisterską, dok
torską?
AO: Moja praca magisterska nosi tytuł 
„Oceny gwiazdy X Centauri i 19 no
wych gwiazd zmiennych dokonane na 
płytach z Johannesburga”. Profesor 

E. Rybka pożyczył 
do opracowania se
rię 297 klisz ze zdję
ciami obszaru nieba 
p o ł u d n i o w e g o ,  
współrzędne środka 
a=  12h08m,ó=-44°. 
Zdjęcia uzyskano 
wiatach 1928-1934 
w Johannesburgu. 
Na jednej z klisz 
zaznaczone były 
gwiazdy zmienne 
odkryte przy pomo
cy blinkmikroskopu. 
Należało odszuki
wać te gwiazdy na 
wszystkich kliszach 
i metodą Argelande- 
ra oceniać ich jas
ność przez porów
nanie z sąsiednimi 
gwiazdami stałymi. 
Potem następowało 
opracowanie tych 
ocen i wyznaczanie 
typów i okresów 
zmienności. W wy
niku ustaliłem na
stępujące typy: 10 
gwiazd długookre

sowych Mira Ceti, 3 RR Lyrae i 1 za
ćmieniową. Dla pozostałych zmien
nych nie udało mi się oznaczyć typu 
zmienności.

Pracę tę przypomniałem sobie nie
dawno, czytając artykuł prof. Paczyń
skiego („Urania-Postępy Astronomii” 
1/2002) o masowym i w pełni zauto
matyzowanym odkrywaniu gwiazd 
zmiennych. A ja wpatrywałem się przez 
lupę w czarne plamki na szarym tle 
emulsji kliszy i oceniałem różnice mię
dzy nimi w subiektywnej skali. Jak 
dużo zmieniło się przez te 70 lat!

W latach 1935/1936 odbywałem 
służbę wojskową w Szkole Podchorą
żych Rezerwy Artylerii. Następnie po
wróciłem do Instytutu Astronomiczne
go UJK i rozpocząłem pracę jako 
asystent młodszy, a potem starszy. 
W latach 1937-1939 zbierałem i opra
cowywałem materiał do rozprawy dok
torskiej pt. „Niebieska, żółta i czerwo
na fotometria RT Aur i AW Per oraz 
gwiazd sąsiednich”. Zdjęcia wykony
wałem 10-cm kamerą o ogniskowej 50 
cm, zamontowaną na tarasie budynku, 
w którym znajdował się Instytut, a więc 
na wzgórzu, ale w mieście. Do zdjęć 
używałem odpowiednich klisz i filtrów. 
Po zmierzeniu czułości spektralnej 
tych systemów wyznaczyłem ich efek
tywne długości fali: 4300 A, 5500 A 
i 6300 A. W tych trzech systemach fo- 
tometrycznych uzyskałem 98 klisz ob
szaru RT Aur i 87 obszaru AW Per. Dla 
ustalenia skali wielkości gwiazdowych 
wykonywałem zdjęcia z siatką dyfrak
cyjną nakładaną na obiektyw kamery. 
Wszystkie klisze zmierzone zostały na 
fotometrze Schilta. W wyniku otrzyma
łem krzywe zmian jasności badanych 
cefeid oraz wielkości 28 gwiazd w oko
licy RT Aur i 7 gwiazd obok AW Per 
— wszystkie dane w trzech systemach 
fotometrycznych. Następnie przepro
wadziłem dyskusję zmian jasności 
i wskaźników barwy.

BCS, AP: Uzyskał Pan doktorat tuż 
przed wojną i prawie natychmiast zo
stał wcielony do wojska, był na woj
nie, w obozie. Czy zechciałby Pan opo
wiedzieć o tych wydarzeniach?
AO: Mój przewód doktorski zakończył 
się w czerwcu 1939 r. Uzyskałem sto
pień doktora filozofii w zakresie astro
nomii. Jeszcze w tym samym miesiącu 
(26.) rozpocząłem ćwiczenia wojsko
we, które trwały do 19 sierpnia. Wró-

Profesor Antonii Opolski przy teleskopie horyzontalnym, 
który wówczas by) używany do obserwacji planet. W la
tach późniejszych używano go już do obserwacji Słońca 
(1951 r.)
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Profesor Antoni Opolski i Profesor Wilhelmina Iwa
nowska w czasie zwiedzania Obserwatorium Astro
nomicznego w Moskwie w lipcu 1954 r.

ciłem do Lwowa na kilka dni, by wkrót
ce zacząć urlop z rodziną. Ale ogłoszo
no mobilizację i zamiast na urlop 30 
sierpnia zgłosiłem się do mego pułku, 
6 Pułku Artylerii Ciężkiej we Lwowie. 
Tak rozpoczął się okres krótkiej wojny 
i długiej niewoli, który zakończył się 
w grudniu 1945 r., gdy wróciłem do 
kraju i we Wrocławiu spotkałem się 
z rodziną, która przyjechała z Bucza- 
cza i ze Lwowa.

BCS, AP: Czy w czasie 6 lat pobytu 
w obozach jenieckich miał Pan moż
liwość zajmowania się astronomią?
AO: W okresie niewoli nie byłem tak 
zupełnie oderwany od astronomii. Ko
rzystając z warunków istniejących 
w oflagach, wygłaszałem odczyty po
pularne, przeprowadziłem kurs astro
nomii dla nauczycieli geografii i mate
riały z tego kursu opracowałem jako 
podręcznik. Tak więc po wojnie przy
jechałem do Wrocławia z manuskryp
tem podręcznika „Astronomiczne pod
stawy geografii” oraz projektem „Atlasu 
astronomicznego”. Obie pozycje zosta
ły wkrótce wydrukowane. W ostatnim 
okresie pobytu w Niemczech, gdy cze
kałem na zorganizowanie pierwszego 
transportu do kraju, spędziłem kilka ty
godni w obserwatorium w Bergedorfie 
pod Hamburgiem, gdzie mogłem ko
rzystać z biblioteki.

BCS, AP: Jakie było 
przygotow anie i p rze 
prowadzenie przewodu 
habilitacyjnego?
AO: Ważnym wydarze
niem w moim życiu astro
nomicznym było uzyska
nie stypendium z fundu
szów UNESCO, przyzna
ne mi przez 38. Komisję 
Międzynarodowej Unii 
Astronomicznej. Stypen
dium to umożliwiło mi 
roczny pobyt w Obserwa
torium Sztokholmskim 
w Saltsjóbaden w latach 
1949-1950. Był to okres, 
w którym realizowałem 
moje przedmaturalne ma
rzenia. Mieszkałem w po
koju gościnnym w bu
dynku Obserwatorium, 
miałem dostęp do boga
tej biblioteki i do instru
mentów, kontaktowałem 
się tylko z astronomami 
szwedzkimi. W tych wa
runkach udało mi się ukończyć 4 pra
ce, które zostały opublikowane w „Ar- 
kiv for Astronomi” oraz zebrać mate
riał do piątej pracy.

Oto krótkie omówienie tych prac.

O nieciągłościach w rozkładzie mas 
i zawartości wodom 
na wykresie Hertz- 
sprunga-Russela 

W tym  czas ie  
uznawano ogólnie 
słuszność związku 
masa-jasność, wyłą
czając z niego białe 
ka r ły  i g w iazdy  
Trumplera. Jasność 
w tym związku poda
wana była w mocach 
promieniowania lub 
absolutnych wielko
ściach bolometrycz- 
nych. Ukazała się 
jednak praca, w któ
rej autor dochodził 
do wniosku, że uzys
kuje się lepszą zgod
ność z danymi ob
serwacyjnymi, jeżeli 
do tego związku do
damy typ widmowy 
jako trzeci parametr. 
Należy więc rozwa

żać związek masa-jasność-typ widmo
wy. Ale parametry jasność i typ wid
mowy są współrzędnymi na wykresie 
H-R. Zgodnie z powyższym związkiem 
należało oczekiwać linii stałych mas na 
wykresie H-R i właśnie wyznaczaniem 
tych linii zająłem się w omawianej pra
cy. Zgodnie ze związkiem masa-jas
ność linie stałych mas powinny być 
równocześnie liniami stałych jasności
i na wykresie H-R przecinać ciąg głów
ny. Z mego opracowania wynikało, że 
linie stałych mas w dolnej części wy
kresu przebiegają w przybliżeniu zgod
nie z tym związkiem, natomiast w gór
nej części wykresu linie stałych mas 
układają się wzdłuż ciągu głównego, 
ale tylko między pewnymi granicami, 
na których następuje skokowy wzrost 
masy. Te zmiany mas łączyłem z od
powiednimi zmianami zawartości wo
doru. Uważałem wówczas, że najcie
kawsze są właśnie te nieciągłości 
w rozkładach mas i dlatego wymieni
łem je w tytule.

Dzisiaj, pół wieku od napisania tej 
pracy wiem, że nikogo do tych skoków 
mas nie przekonałem. I słusznie. Było 
to zbyt śmiałe wnioskowanie, nie opar
te na dostatecznej liczbie dokładnych 
danych obserwacyjnych. Sam problem 
linii stałych mas na wykresie H-R jest 
nadal aktualny, ale w innym aspekcie.

Profesor Antoni Opolski z żoną i dr Tadeusz Jarzębow
ski na Wystawie Wszechzwiązkowej w czasie Zjazdu Mię
dzynarodowej Unii Astronomicznej w Moskwie w 1958 r.
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Obecnie przyjmuje się ogólnie, że ewo
lucja gwiazd przebiega przy stałej ma
sie, co w czasie pisania tej pracy było 
jeszcze sprawą dyskusyjną. Teraz więc 
ścieżki ewolucyjne gwiazd są na wy
kresie H-R liniami stałych mas. Prze
biegają one rozmaicie. Na pewnych 
etapach ewolucyjnych gwiazdy, za
chowując stałą masę, zw iększają 
znacznie swoją jasność. Zrywają więc 
związek masa-jasność, który obowią
zuje chyba jeszcze tylko dla gwiazd 
wieku zerowego.

Fotograficzne wielkości 71 gwiazd 
centralnego obszaru Praesepe

Otrzymałem do opracowania 6 klisz 
ze zdjęciami centralnego obszaru gro
mady otwartej Praesepe oraz okolic 
bieguna ze standardowymi gwiazdami 
Północnego Ciągu Biegunowego, NPS. 
Za pomocą tych gwiazd wyznaczyłem 
jasności gwiazd gromady do 13 mag.

Orientacja płaszczyzn orbit gwiazd 
wizualnie podwójnych

W pracy tej korzystałem z paralaks 
dynamicznych wyznaczonych przez 
Russella i Moore’a dla układów wizu
alnie podwójnych, w których zaobser
wowano tak mały łuk orbity, że nie 
można jeszcze wyznaczyć jej elemen
tów. Znane są tylko: wielkości obser
wowane, typy widmowe, odległości 
między składnikami, kąty pozycyjne 
linii łączących te składniki oraz pręd
kości zmian obu ostatnich parametrów.

Autorzy podali statystyczną metodę, 
jak z tych danych wyznaczyć paralak- 
sę dynamiczną i opublikowali katalog 
2529 tych wielkości. Paralaksy te nie 
mają znaczenia dla poszczególnych 
układów, ale średnie z nich utworzone 
dla odpowiednich grup gwiazd dają 
wyniki porównywalne z paralaksami 
trygonometrycznymi.

W mojej pracy podałem kryteria 
pozwalające z tego dużego materiału 
wydzielić układy, w których prostopa
dła do płaszczyzny układu jest zwró
cona do nas (kąt nachylenia i jest bli
ski 0°) i w których obserwowane od
ległości nie podlegają skrótom per
spektywicznym, oraz układy, których 

płaszczyzny ustawio
ne są „bokiem” do 
nas (kąt nachylenia i 
jest bliski 90°) i w 
których obserwowa
ne odległości skład
ników  m ogą być 
skrócone przez na
chylenie do obserwa
tora. Podałem sto-

W pracy tej zajmowałem się kore
lacją między masami i prędkościami 
gwiazd oraz problemem ekwipartycji 
energii kinetycznej z uwzględnieniem 
istnienia dwóch populacji.

Paralaksy spektrofotometryczne 42 
układów wizualnie podwójnych

Widma gwiazd uzyskałem za po
mocą 102-cm reflektora ze spektrogra
fem, który obracałem tak, by szczelina 
była prostopadła do linii łączącej skład
niki układu. Pozwalało to na uzyska
nie widma poszczególnych składników, 
gdy odległość między nimi była więk
sza od 2". Registrogramy widm przy
wiozłem do Wrocławia, tutaj dopiero 
opracowałem je i przygotowałem pra
cę do druku. Opracowanie to pozwoli
ło na wyznaczenie typów widmowych, 
wielkości absolutnych i paralaks spek- 
trofotometrycznych badanych układów.

Po powrocie do Wrocławia ze Szwe- 
cji (co budziło u niektórych zdziwie
nie, bowiem w tym czasie Polacy ucie
kali z kraju do Szwecji) rozpocząłem 
przewód habilitacyjny. Jako rozprawę 
habilitacyjną przedstawiłem opisaną 
pracę o nieciągłościach rozkładu mas. 
Dyskusja habilitacyjna odbyła się 
w grudniu 1951 r. na posiedzeniu Rady 
Wydziału Matematyczno-Fizycznego. 
Rada ta wysłuchała również mego wy
kładu: „Promieniowanie ciągłe gwiazd”. 
Po pozytywnej ocenie całego przewo
du habilitacyjnego Rada Wydziału 
nadała mi prawo „nauczania z zakresu 
astronomii na Uniwersytecie Wrocław
skim”. Uchwała ta została w 1952 r. za-

Antonii Opolski (po prawej) ze Stanisławem Szeligowskim i Stefanią Kosibową 
(1960 r.)

Profesor Opolski w towarzystwie dwóch swoich magi- 
strantek z Wietnamu (1974 r.)

sunki liczby układów 
obu grup i stwierdzi
łem istnienie obsza
rów sfery niebieskiej, 
gdzie stosunkowo 
więcej jest układów 
o m ałych  w a rto 
ściach kąta i.

Uwagi o rozkładzie 
prędkości i energii 
kinetycznej gwiazd 
na wykresie H-R twierdzona przez Ministra Szkolnictwa
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Wyższego za zgodą Rady Głównej do 
Spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Dzięki temu zostałem habilitowany 
jako docent astronomii, ale pozostałem 
nadal na etacie adiunkta, aż do 1954 r., 
gdy zostałem zastępcą profesora.

BCS, AP: Jak Pan „widział” między
wojenną polską astronomię?
AO: W okresie międzywojennym po
wstawała w Polsce astrofizyka, chociaż 
dominowała jeszcze astronomia kla
syczna. W tym czasie największym 
autorytetem cieszył się prof. Tadeusz 
Banachiewicz, dyrektor Obserwato
rium Krakowskiego. Zajmował się róż
nymi działami astronomii klasycznej 
i geodezji wyższej, uzyskując w tych 
dziedzinach poważne osiągnięcia. Był 
twórcą krakowianów. Nawet zainicjo
wane przez niego obserwacje momen
tów minimów gwiazd zaćmieniowych 
nie były związane z badaniami własno
ści fizycznych tych układów. Momen
ty te odgrywały rolę pozaziemskich sy
gnałów czasu służących do kontroli 
skali czasu wyznaczanego przez ruchy 
Ziemi. Astrofizyczne zainteresowania 
asystenta, dra Piotrowskiego, nie zyska
ły aprobaty prof. Banachiewicza, co 
spowodowało, że późniejszy prof. Pio
trowski przeniósł się do W arszawy 
i wspólnie z prof. Zonnem stworzyli 
tam po II wojnie światowej ośrodek już 
czysto astrofizyczny. Przed II wojną 
światową wyraźny kierunek astrofi
zyczny m iały badania prowadzone 
przez prof. Dziewulskiego i prof. Iwa
nowską w Wilnie. Badania takie roz
poczynał prof. Rybka we Lwowie. 
W obu przypadkach pobyty w ośrod
kach zagranicznych i zapoznanie się 
tam z zagadnieniami astrofizycznymi 
stały się impulsem do przeniesienia tej 
tematyki do Polski.

BCS, AP: Jak ocenia Pan początkowe 
lata astronomii we Wrocławiu i pierw
sze powojenne lata astronomii p o l
skiej?
AO: Po II wojnie światowej astrono
mia polska znalazła się w bardzo trud
nej sytuacji, straciła bowiem ośrodki 
lwowski i wileński. Budynek Obserwa
torium w Warszawie został zniszczo
ny. Ocalały tylko placówki w Krakowie 
i Poznaniu. W trudnych powojennych 
czasach nie można było liczyć na uzy
skanie znacznych funduszy na cele 
astronomiczne. A potrzeby były palą

ce. Należało odbudować obserwato
rium warszawskie i tworzyć zupełnie 
nowe obserwatorium pod Toruniem, 
gdzie znaleźli się astronomowie z Wil
na. Do Wrocławia przeniesiono pra
cowników naukowych Uniwersytetu 
Jana Kazimierza ze Lwowa. W tej gru
pie byli również astronomowie lwow
scy, którzy zastali budynki dawnej nie
mieckiej Stemwarte w dobrym stanie, 
ale instrumentarium zdewastowane.

Równocześnie ciągle była pielęg
nowana piękna idea stworzenia w Pol
sce, kraju Kopernika, dużego Central
nego Obserwatorium Astronomiczne
go, COA. C hyba p ierw sze próby 
realizacji tej idei podjął prof. Bana
chiewicz ok. 1920 r., usiłując stworzyć 
Narodowy Instytut Astronomiczny. 
Idea ta odżyła, gdy projekt Centralne
go Obserwatorium Astronomicznego 
znalazł się, nie wiem z czyjej inicjaty
wy, w planach Polskiej Akademii Nauk, 
PAN. Rozpoczęto stopniową realizację 
tej poważnej inwestycji. Utworzono 
Grupę Roboczą dla COA, która prze
kształciła się w Zakład Astronom ii 
PAN z trzema pracowniami przy ośrod
kach w Warszawie, Toruniu i w Borow
cu pod Poznaniem. Pracownie te stały 
się wzmocnieniem etatowym i finan

sowym ośrodków uniwersyteckich, przy 
których zostały utworzone. A w sprawie 
samego COA prowadzono działania, 
które można nazwać pozornymi. Wie
lu astronomów obawiało się realizacji 
tego projektu, który mógłby stać się 
potężnym konkurentem dla słabych, 
niedoinwestowanych ośrodków uni
wersyteckich. Przypuszczano, że COA 
skupiłoby zdolniejszych astronomów, 
zapewniając im lepsze warunki pracy 
bez obciążeń dydaktycznych i łatwiej
sze wyjazdy zagraniczne. Dlatego na 
posiedzeniach Rady Naukowej Zakła
du Astronomii PAN prowadzono jało
we dyskusje na temat warunków kli
matycznych w Polsce, ale nie doszło do 
ustalenia lokalizacji przyszłego obser
watorium. Nie poruszano problemu 
jego obsady personalnej, w szczegól
ności nie wytypowano kandydata na 
dyrektora, który zacząłby opracowy
wać plany działania przyszłej placów
ki. Gdy Zeiss rozpoczął budowę serii 
dwumetrowych teleskopów i uzyskał 
zamówienia z NRD i Bułgarii, PAN też 
złożyła zamówienie na taki teleskop, 
ale potem je wycofała. Jedyną kon
kretną sprawą, która została zrealizo
wana pod hasłem COA, był zakup za 
fundusze Ministerstwa i PAN telesko-
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pu Schmidta-Cassegraina 90/60 cm, 
który „czasowo” ulokowano w Piwni
cach. Wierzono, że energia i stanow
czość prof. Iwanowskiej zapewni szyb
kie uruchomienie i właściwą opiekę 
nad tym przyrządem, z którego mieli 
korzystać wszyscy polscy astronomo
wie. W praktyce tylko astronomowie 
warszawscy przez pewien czas do
jeżdżali do tego teleskopu, który stał 
się teleskopem toruńskim.

W 1973 r. podczas obchodów z oka
zji 500-lecia urodzin Mikołaja Koper
nika nie w spom inano ju ż  o COA. 
Duży wysiłek poświęcono na zorga
nizowanie Nadzwyczajnego Kongre
su Międzynarodowej Unii Astrono
micznej (MUA), który odbywał się 
Warszawie, Toruniu i Krakowie. Kon
gres ten nazywał się nadzwyczajny, 
ponieważ w tym samym roku, zgod
nie z poprzednio zatwierdzonymi pla
nami, Zwyczajny Kongres MUA odbył 
się w Sydney. W wyniku starań prof. 
Iw anowskiej i prof. P iotrow skiego 
władze MUA wyraziły zgodę na zor
ganizowanie drugiego, nadzwyczajne
go kongresu w Polsce. To ważne osią
gnięcie jest dowodem międzynarodo
w ego uznania polskości M ikołaja 
K opernika, mimo podejm ow anych 
w NRF i w Berlinie Zachodnim prób 
przedstaw ienia naszego astronom a 
jako Niemca. Natomiast, jako inwe
stycja realizowana z tej okazji, powstał 
budynek dla Centrum Astronomiczne
go PAN w Warszawie przy ul. Bartyc- 
kiej. Tam też ulokowano nowoczesny 
komputer.

Obecnie piękna idea COA jest już 
niepotrzebna. W Toruniu pracuje duży 
radioteleskop. Astronom owie w ar
szawscy zbierają obserwacje w dosko
nałych warunkach pogodowych w Chi
le i dysponują tam dobrymi instrumen
tami z oryginalnym oprogramowaniem 
(teleskop 1,3 m), co jest dużo lepsze 
niż 2 m teleskop w Polsce. Inne ośrod
ki też wzbogaciły się tak, że — jak  na 
nasze m ożliwości —  osiągnęliśm y 
warunki do prowadzenia badań astro
nomicznych.

Jeszcze kilka słów o ośrodku wroc
ławskim. My też mieliśmy piękną ideę 
budow y obserw atorium  górskiego 
w Sudetach, na szczycie W ielkiej 
Sowy, 1015 m n.p.m. Projekt miał po
parcie wszystkich władz lokalnych. 
Odbyły się wizje lokalne, architekci- 
-projektanci zwiedzili obserwatoria za

graniczne, studenci badali warunki at
mosferyczne, zamówiono instrumenty. 
Potem cały plan upadł, ale zamówione 
instrumenty przyszły i zostały uloko
wane w Białkowie. 60-cm teleskop 
„przypadkiem” zmieścił się w istnieją
cej kopule, z której usunięto poniemiec
ki refraktor, a dla Dużego Koronogra- 
fu zbudowano nowy pawilon. Gdyby 
nie było projektu obserwatorium na 
Wielkiej Sowie, to nie dorobilibyśmy 
się wtedy tych instrumentów.

BCS, AP: Czym było dla Pana Polskie 
Towarzystwo Astronomiczne?
AO: Polskie Towarzystwo Astrono
miczne, PTA, założone w 1923 r. peł
ni ważną rolę integrującą polską spo
łeczność astronomiczną. Różne formy 
kontaktów stwarzane przez PTA na 
zjazdach krajowych i w ycieczkach 
zagranicznych pomagają w lepszym 
poznaniu się m łodych astronomów 
z różnych ośrodków i zapobiegają po
wstawaniu ciasnych, lokalnych „pa- 
triotyzm ów ”, co chyba było cechą 
astronomii po I wojnie światowej.

Z czasów  mojej prezesury, lata 
1959-1963, za szczególne osiągnięcie 
uważam zorganizowanie zwiedzania 
niemieckich obserwatoriów w ówczes
nej NRD. Obecnie takie wyjazdy nie 
są problemem, ale w tamtych latach 
były znaczne trudności z wyjazdami 
zagranicznymi. A już nasza trasa wy
cieczki odb iegająca od zw ykłych 
szlaków turystycznych budziła za
strzeżenia władz, tak polskich, jak

i niemieckich, odnoszących się bardzo 
nieufnie do takich imprez.

BCS, AP: Jakie miał Pan problemy 
przy pełnieniu różnych funkcji?
AO: W czasie mojej pracy pełniłem 
różne funkcje. Na Uniwersytecie Wro
cławskim byłem dyrektorem Instytu
tu Astronomicznego, prodziekanem, 
dziekanem i prorektorem, a w Wyższej 
Szkle Pedagogicznej w Opolu —  rek
torem. Wszystkie te funkcje traktowa
łem jako obowiązki koleżeńskie. Aby 
wymienione instytucje mogły praco
wać i rozwijać się, ktoś musi pełnić 
dyżur w gabinecie rektora, dziekana 
czy dyrektora i urzędować, czyli zała
twiać bieżące sprawy administracyj- 
no-organizacyjne i realizować wielo
letnie plany rozwoju, uwalniając od 
tych kłopotów kolegów, aby mogli po
święcić więcej czasu na podstawowe 
prace naukowo-dydaktyczne. Stara
łem się jednak, by te moje dyżury 
trwały możliwie krótko i by nie stać 
się „zawodowym” funkcyjnym. Tylko 
prezesem PTA byłem przez dwie ka
dencje.

BCS, AP: Dziękujemy bardzo, Panie 
Profesorze, za poświęcony nam czas 
i ciekawą rozmowę.

Zdjęcia pochodzą z archiwów Instytutu 
Astronomicznego we Wrocławiu i doc. T. Ja
rzębowskiego
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Ziemia
—planeta 
Kopernika

W~ "W "Tstarożytności znano 
m / m / 5 jasnych planet —

W r  Merkurego, Wenus, 
Marsa, Jowisza i Saturna. 
Niewątpliwie pierwsza spośród 
nich została „odkryta” Wenus, 
planeta nadzwyczajnej jasności, 
kiedy pojawiała się nagle na 
porannym albo wieczornym 
niebie, przyciągając uwagę 
człowieka od niepamiętnych 
czasów.
Drugą planetą, którą na pewno 
„odkryła” ludzkość, był Jowisz
—  co do jasności następną 
po Wenus. Dalej, według 
hierarchii jasności planet, 
zostały odkryte: Mars, Merkury 
i Saturn. Szóstą planetę odkrył 
w X V I wieku Kopernik To była 
Ziemia, która —  dzięki 
wprowadzeniu systemu 
heliocentrycznego Kopernika
—  zajęła swoje należne miejsce 
wśród innych planet Układu 
Słonecznego, obiegając 
centralnie położoną naszą 
Gwiazdę Dzienną.
Dlatego, dzięki wybitnemu 
Astronomowi, można 
pełnoprawnie nazywać Ziemię 
również planetą Kopernika. 
Zatem Ziemia to jedna 
Z rodziny dużych planet —  

od Merkurego do Plutona.

I  chociaż obecnie specjaliści 
mechaniki nieba domagają się, 
Żeby klasyfikować Plutona jako 
największy obiekt odkrytego 
w 1992 r. Pierścienia Kuipera 
— pasa komet i planetoid, który 
znajduje się za orbitą Neptuna, 
to jednak nie wszyscy 
astronomowie się z tym 
zgadzają. Orbity dużych planet 
są zbliżone do kołowych, leżą 
niemal w tej samej płaszczyźnie, 
planety obiegają Słońce w tym 
samym kierunku (przeciwnie do 
ruchu wskazówek zegara, jeśli 
patrzeć z północnego bieguna 
ekliptyki). Ten kierunek ruchu 
nazywa się prostym, zaś 
przeciwny —  wstecznym. 
Niemal kołowa orbita Neptuna 
wskazuje na to, że górna 
granica wieku układu 
planetarnego wynosi nie więcej 
niż bilion (1012) lat Dolną 
granicę wieku daje określenie 
gwiazdowych źródeł energii. 
Wiek najstarszych obiektów 
w Galaktyce — gromad 
kulistych  —  wynosi ponad 13 
mld lat Wynika stąd, że Słońce 
ma nie więcej niż 6 mld lat 
Ziemia oraz inne planety nie 
mogą być starsze od Słońca. 
Obecnie uważa się, że wiek 
Ziemi nie przekracza 4,6 mld lat
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Narodziny Ziemi
Zgodnie z jedną  najbardziej po

wszechną obecnie hipotezą, Protoziemia 
powstała z obłoku protoplanetamego
0 bardzo niskiej temperaturze rozległej 
masy gazu, kiedy Słońce nie było jesz
cze ciałem świecącym. Jej pierwotna 
masa wynosiła w przybliżeniu 500 Mz, 
początkowe rozmiary —  około 0,15 j .a. 
= 1800 Dz. Pierwotna kondensacja two
rzyła się w kształcie cząstek, niewiel
kich jak pył między gwiazdo wy, lecz ich 
rozmiary wzrastały znacznie szybciej 
z powodu o wiele większej koncentra
cji materii niż w ośrodku międzygwiaz- 
dowym. Być może, iż podczas tej kon
densacji powstało również wtórne jądro, 
z którego mógł się utworzyć Księżyc. 
Słońce nadal kurczyło się i stawało co
raz jaśniejsze. Ten proces przebiegał 
w ciągu niemal 80 min lat. Promienio
wanie słoneczne zaczęło „wymiatać” 
drobne czsptki pyłowe z obłoku proto
planetamego (analogicznie do tego, jak 
tworzą się warkocze kometame). Plane
ty, które już powstały, trafiły pod potęż
ny strumień fotonów i wiatru słonecz
nego, co sprzyjało ucieczce gazów 
z młodych planet. Nawet obecnie wo
dór H2 i hel He intensywnie uciekają 
w przypadku atmosfery ziemskiej, pod
czas gdy w trakcie powstawania Proto- 
ziemi wodór i hel stanowiły do 99% jej 
masy. Proces ucieczki gazów trwał set
ki milionów lat. Następnie rozpoczęły 
się procesy przetapiania wnętrza Pro- 
toziemi, które trwały prawie miliard lat. 
W wyniku pierwotnej dyferencjacji 
geochemicznej utworzyło się jądro, 
płaszcz i fragmenty kory kontynental
nej. Następnie płaszcz zaczął się zesta
lać, ciepło wewnętrzne już nie mogło 
być przekazywane w płaszczu przez 
konwekcję i temperatura głębokich 
warstw nie mogła się znacznie obniżyć 
z powodu niskiej przewodności ciepl
nej płaszcza. Od momentu przejścia 
w stan stały płaszcza (ok. 4,6 mld lat 
temu) rozpoczęła się historia geologicz
na Ziemi. Do tego momentu istniał okres 
pregeologiczny, który trwał niemal
1 mld lat. Pod wpływem radioaktywno
ści proces przetapiania Ziemi odbył się 
jednorazowo. Rzecz w tym, iż rozmiary 
radioaktywnych atomów są względnie 
duże i nie mogą wejść w skład budowy 
krystalicznej krzemianów stanowiących 
strukturę wnętrza Ziemi. Podczas prze
chodzenia w stan stały atomy radioak
tywne wciąż były wypierane, aż wresz

cie przyłączyły się do fragmentów kory. 
Te resztki powinny unosić się na po
wierzchni roztopionej masy płaszcza. 
Dlatego też większość pierwiastków ra
dioaktywnych zgromadziła się w gór
nych warstwach Ziemi —  na głęboko
ści 30-80 km. Wydzielane przez nie cie
pło łatwo docierało na powierzchnię 
planety dzięki przewodnictwu cieplne
mu. Zatem, chociaż Ziemi w całości nie 
zagrażało niebezpieczeństwo roztopie
nia się, ukryte pod korą pierwiastki ra
dioaktywne w dalszym ciągu sprzyjają 
procesom wulkanicznym i górotwór
czym. Ilość neutralnych gazów we 
współczesnej atmosferze wskazuje na 
to, że z pierwotnej otoczki gazowej 
pozostała tylko jej niewielka część. Pra
wie całkowicie zniknął metan i amo
niak. Bilans ucieczki gazów obojętnych 
może w yjaśnić obecność zaledwie 
1/1000 obfitości azotu w dzisiejszej at
mosferze, a pozostała jego ilość wydo
stała się z kory ziemskiej później.

W ten sposób Ziemia utraciła niemal 
całą pierwotną otoczkę gazową. Odpa
rowania tworzące nową atmosferę były 
prawdopodobnie zbliżone swoim skła
dem do wyziewów współczesnej kory 
ziemskiej. Wobec nieobecności tlenu 0 2 
(i grupy OH) promieniowanie nadfiole
towe, zdolne rozkładać parę wodną, 
przenikało do atmosfery znacznie głę
biej —  do warstw, gdzie pary wodnej 
było już bardzo dużo. Niszcząc mole
kuły H20 , promieniowanie nadfioleto
we uwalniało tlen 0 2, z którego powsta
w ał ozon 0 3. Tw orzący się  ozon 
natychmiast blokował dalsze powsta
wanie tlenu. W ten sposób przez jakiś

moment historii geologicznej mogła ist
nieć stabilna atmosfera ze śladową za
wartością wolnego tlenu. Obecność
0.001% 0 2 w atmosferze była wystar
czająca dla powstania warstwy 0 2 za
wierającej połowę jego obecnej zawar
tośc i, zdolnej do osłony  żyw ych 
komórek od śmiercionośnego promie
niowania nadfioletowego.

Osobliwości kształtu Ziemi
W celu rozwiązywania zadań astro

nomii należy określić kształt Ziemi za 
pom ocą pew nej praw id łow ej p o 
wierzchni matematycznej z dosyć od
powiednio prostym zewnętrznym polem 
grawitacyjnym, które może aproksymo- 
wać realnie istniejące pole grawitacyj
ne Ziemi. Taka Ziemia nazywa się Zie
mią normalną, a odpowiadające jej pole 
grawitacyjne —  normalnym polem gra
witacyjnym. Za powierzchnię regular
nej Ziemi można uważać elipsoidę ob
rotową.

Materia Ziemi, podobnie jak wosk, 
jednoczy w sobie cechy i bryły sztyw
nej, i cieczy: reaguje jak ciecz —  o nad
zwyczajnie dużej lepkości —  na wpły
wy innych c ia ł, trw ające  tysiące
i miliony lat oraz jak  sprężyste ciało 
sztywne podatne na wpływy trwające 
nie dłużej niż kilka lat.

Główne siły, które działają na Zie
mię, to siły wszechobecnej grawitacji, 
siła odśrodkowa, przyciąganie Księży
ca oraz Słońca, spadki planetoid i ko
met. Te ostatnie mogą istotnie wpływać 
na rzeźbę terenu.

Rozpatrując pierw sze dwie siły
1. Newton doszedł do wniosku, że pla-
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neta powinna przyjąć kształt elipsoidy 
obrotowej o niewielkim spłaszczeniu 
na biegunach. Wielkość spłaszczenia 
jest proporcjonalna do stosunku siły 
odśrodkowej do siły ciężkości na rów
niku. Oznacza to, że kształt planety 
może się zmieniać w zależności od 
zmian jej rozmiarów, rozkładu gęstoś
ci i prędkości ruchu obrotowego.

W połowie XIX w. z powodu roz
bieżności wyników w określaniu dłu
gości różnych południków powstały 
wątpliwości co do poprawności trak
towania spłaszczonej figury Ziemi jako 
elipsoidy obrotowej. Zostało wysunię
te przypuszczenie, że równik ziemski 
jest elipsą, albo —  inaczej mówiąc — 
że elipsoida ziemska jest trójosiowa. 
W wyniku tego biegun planety opisuje 
wokół swojego średniego położenia 
elipsę nutacji, której oś wielka jest pro
stopadła do osi wielkiej równika ziem
skiego. Gdyby Ziemia dokładnie sta
nowiła elipsoidę obrotową, ta krzywa 
byłaby okręgiem. U podstaw wyzna
czenia elementów elipsoidy trójosiowej 
leżą pomiary kątowe wykonane przede 
wszystkim na terytorium Azji, Europy 
i Ameryki Północnej. Geodeci praco
wali w zasadzie na półkuli północnej, 
stąd wszystkie elipsoidy charakteryzują 
nie ogólną figurę Ziemi jako całości, 
lecz tylko jej półkulę północną.

Półkule Ziemi —  północna i połu
dniowa —  są niesymetryczne. Na pół
kuli północnej przeważają masy konty
nentalne, na południowej —  oceaniczne, 
na południowym obszarze podbieguno
wym znajduje się kontynent, na północ
nym —  ocean itd. Półkule: północna 
i południowa są antysymetryczne —  
jedna jest przeciwzwierciadlanym odbi
ciem drugiej. Historia geologiczna oraz 
budowa kory ziemskiej obu półkul też 
się różnią. Taka struktura powoduje 
zwiększenie spłaszczenia półkuli połu
dniowej, a zmniejszenie —  północnej, 
co oznacza, że elipsoida ziemska przyj
muje kształt kardioidy, z osiową wklę
słością na biegunie południowym i wy
pukłością na północnym.

Zatem w pierwszym przybliżeniu fi
gura Ziemi to spłaszczona sfera, w dru
gim —  trójosiowa elipsoida, w trzecim 
— kardioida, w czwartym— geoida. Jak 
wiadomo, powierzchnię, w której we 
wszystkich punktach wielkości poten
cjału siły ciężkości są jednakowe, na
zywa się powierzchnią ekwipotencj alną 
siły ciężkości. Takich powierzchni ota

czających Ziemię istnieje nieskończenie 
wiele. Jedna z powierzchni ekwipoten- 
cjalnych, która pokrywa się z powierzch
nią oceanów w stanie spokoju, jest na
zywana geoidą. Powierzchnia geoidy 
wznosi się nad powierzchnią elipsoidy 
trójosiowej nie więcej niż 100 m.

Kora ziemska i jądro
Korą ziemską nazywa się zewnętrzną 

warstwę Ziemi, która rozciąga się mię
dzy powierzchnią naszej planety a gra
nicą, na jakiej następuje gwałtowny skok 
drgań sejsmicznych. Tę granicę nazwa
no imieniem Mohorovićića (albo po
wierzchnią Moho), na cześć jugosło
wiańskiego geofizyka Mohorovićića, 
który odkrył ją  w 1909 r. Szybkość po
dłużnych drgań sejsmicznych na tej gra
nicy zmienia się skokowo od 6,5 -r 7,6 
km/s do 8,0 -s- 8,3 km/s, natomiast po
przecznych —  od 3,6 H- 4,2 km/s do 
4,7 km/s. Według składu utworów skal
nych (górskich) korę ziemską można 
podzielić na oceaniczną i kontynen
talną. Kora oceaniczna składa się prze
ważnie ze skał osadowych i bazalto
wych mających maksymalną grubość 
ok. 10 km. W skład kory kontynental
nej wchodzą trzy typy skał: osadowe, 
granitowe i bazaltowe. Kora kontynen
talna może osiągnąć maksymalnie 70 
km grubości. Niekiedy granicę między 
granitowymi a bazaltowymi warstwa
mi kory ziemskiej nazywa się granicą 
Konrada —  na cześć uczonego, który 
określił ją  w 1925 r., obserwując trzę
sienie ziemi w Alpach.

Kora oceaniczna dochodzi najbliżej 
do powierzchni Ziemi w strefach osio
wych grzbietów środkowooceanicz- 
nych, które ciągną się na dnie oceanu 
na ogrom ne n iek iedy  od leg łośc i. 
W tych strefach, czyli dolinach ryf- 
towych, zachodzi wydobywanie się law 
bazaltowych, odkładania ich na zbo
czach dolin i rozsuwanie się wzdłuż 
nich dna oceanicznego. Na przykład na 
dnie Morza Czerwonego znajduje się 
dolina ryftowa, która rozszerza się 
z prędkością 1,5 cm/rok. To oznacza, 
że za 20 min lat szerokość Morza Czer
wonego zwiększy się o 300 km.

Kora ziemska, oceaniczna i konty
nentalna składa się głównie z tlenków 
krzemu (~55% zawartości wagowej), 
glinu (~15%), potasu (~8%), żelaza 
(~6%), magnezu (~5%); 11% całkowi
tej masy kory przypada na tlenki innych 
pierwiastków. Oznacza to, że materia

kory ziemskiej składa się głównie z za
ledwie ośmiu pierwiastków (O, Si, Al, 
Fe, Ca, Mg, K). Ponad 50% całkowitej 
masy kory przypada na tlen.

Dzięki badaniom sejsmologicznym 
ustalono, że Ziemia ma ciekłe jądro, 
wewnątrz którego znajduje się jeszcze 
jedno, bardziej gęste i składające się 
głównie z metali. Zewnętrzna (ciekła) 
warstwa jądra znajduje się na głęboko
ści od 2900 do 5000 km. Jego objętość 
wynosi ok. 15,2% objętości Ziemi, 
a masa —  ok. 30% masy naszej plane
ty. Warstwa ta przepuszcza tylko po
dłużne fale sejsmiczne i dlatego zakła
da się, że jest ona w stanie ciekłym. 
Warstwa przejściowa zalega na głębo
kości od 5000 do ok. 5140 km, j ej masa 
osiąga 7 1 0 19 ton, gęstość materii waha 
się od 12,5 do 13 g/cm3, ciśnienie wy
nosi 3,2-106 atm., prędkość fal podłuż
nych —  od 10 do 11 km/s.

Jądro wewnętrzne zalega na głębo
kościach od 5140 do 6378 km: jego 
masa osiąga 12-10 19 ton (~1% masy 
całej Ziemi), objętość wynosi 0,7% 
objętości Ziemi, gęstość materii waha 
się od 13 do 13,5 g/cm3, ciśnienie do
chodzi do 3,6 106 atm, prędkość fal 
podłużnych —  od 11,1 do 11,4 km/s. 
Pośrednim świadectwem istnienia sta
nu stałego (zbliżonego do półpłynne
go) jądra wewnętrznego jest fakt prze
chodzenia przez nie fal poprzecznych 
z prędkością 3,6 km/s.

W centralnej części jądra Ziemi tem
peratura dochodzi do 6000 K, ciśnie
nie —  do 3,65-106 atm.

Stała kora ziemska, umownie ozna
czona literą A, ma przeciętną grubość 
(głębokość) 33 km i stanowi 0,8% cał
kowitej masy Ziemi. Płaszcz umownie 
dzieli się na górny (warstwa B) zalega
jący na głębokości od 33 do 400 km, 
przejściowy (warstwa C) —  od 400 do 
1000 km —  i dolny (warstwa D) —  od 
1000 do 2900 km. Jądro dzieli się na 
zewnętrzne (warstwa E) —  od 2900 do 
5000 km, granica między zewnętrznym 
a wewnętrznym jądrem (warstwa F) —  
od 5000 do 5100 km —  i wewnętrzne 
jądro (warstwa G) —  od 5100 do 6378 
km. Wszystkie warstwy charakteryzują 
się zw iększaniem  gęstości m aterii 
i temperatury wraz z głębokością.

Atmosfera Ziemi
Atmosfera to otoczka gazowa Zie

mi, która rozciąga się na wysokość po
nad 2000 km i dzieli się na troposferę,
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stratosferę, jonosferę (mezosferę z ter- 
mosferą) i egzosferę.

Troposfera jest to dolna warstwa at
mosfery przylegająca do powierzchni 
Ziemi. Wznosi się na wysokość 16 -h 
17 km nad równikiem, 10 11 km nad 
szerokościami średnimi i 7 -s- 8 km nad 
biegunami. Masa troposfery wynosi 
w przybliżeniu 3/4 masy całej atmos
fery i zawiera niemal wszystką parę 
wodną. Profil temperatury w troposfe- 
rze jest określony przez temperaturę po
wierzchni Ziemi i w tej warstwie tej za
chodzą główne procesy decydujące
0 zmianach klimatu. W górnych war
stwach troposfery temperatura spada do 
-60°C.

Stratosfera jest to warstwa znajdu
jąca się nad troposferą i rozciągająca 
się do wysokości niemal 80 -5- 85 km. 
Ze wzrostem wysokości temperatura 
najpierw spada do ok. -80°C, potem, 
na wysokości 55 60 km, wzrasta do 
+50 -5- +75°C, po czym znowu spada 
do -50  -75°C. W stratosferze znaj
duje się warstwa ozonowa, która po
chłania nadfioletowe i długofalowe 
promieniowanie słoneczne. Pojawienie 
się warstwy ozonowej umożliwiło po
wstanie wysoko rozwiniętych organi
zmów żywych.

Jonosfera (mezosfera z termosferą) 
to warstwa rozciągająca się od górnej 
stratosfery do wysokości prawie 800 
km i charakteryzująca się podwyższoną 
zawartością jonów oraz swobodnych 
elektronów, co umożliwia zwiększenie 
zasięgu fal radiowych i łączności. Na 
wysokościach od 80 +  85 km do 400 
km zachodzi powstawanie jonów pod 
wpływem wiatru słonecznego, a także 
p rom ien iow ania  u ltrafio le tow ego
1 rentgenowskiego Słońca. Wiatr sło
neczny to strumień elektronów i pro
tonów osiągający pole magnetyczne 
Ziemi w wysokich szerokościach geo
graficznych, przenikający do górnych 
warstw atmosfery i rozbijający mole
kuły. W wyniku tego gazy atmosferycz
ne zaczynają świecić, pojawiają się 
zorze polarne, podobnie jak świecą się 
gazy w reklamach neonowych pod 
wpływem przepuszczania przez nie 
prądu elektrycznego. Na wysokości 
120 km temperatura w jonosferze (wła
ściwej termosferze) osiąga +150°C.

Egzosfera to warstwa atmosfery, 
która rozpoczyna się na górnej granicy 
termosfery (termopauzy) i rozciąga się 
do wysokości ponad 2000 km. W tej

warstw ie tem peratura dochodzi do 
2000 +  3000°C, ale gaz jest już na tyle 
rozrzedzony, że tak wysoka tempera
tura nie zaszkodzi ani statkom kosmicz
nym orbitującym  tak w ysoko, ani 
kosmonautom, którzy czują się bez
piecznie, a nawet komfortowo zarów
no wewnątrz stacji kosmicznych, jak 
i w otwartym kosmosie.

Atmosfera składa się głównie z azo
tu (78%), tlenu (21%), argonu (0,9%), 
dwutlenku węgla (0,035%) i pary wod
nej (0 -r 4%).

Pole magnetyczne Ziemi
Jeszcze w 1600 r. uczeni doszli do 

wniosku, że Ziemia jest ogromnym 
magnesem, który wytwarza pole mag
netyczne wokół planety. Pole geomag
netyczne zmienia w czasie swoją po- 
lamość, kiedy północny i południowy 
biegun zam ien iają  się m iejscam i. 
W ciągu minionych 4,5 min lat, jak 
sądzą niektórzy uczeni, zdarzyło się 
20 takich inwersji, czyli średnio zmia
na polarności pola m agnetycznego 
Ziemi zachodzi co 225 tys. lat. Czas 
trwania okresu inwersji wynosi prawie 
5000 lat, tj. 2% całego okresu zmian. 
Kiedy zachodzi inwersja biegunów, 
pole magnetyczne przestaje być ekra
nem ochronnym przed twardym pro
mieniowaniem kosmicznym, którego 
strumień bez przeszkód dociera do 
powierzchni Ziemi i wpływa ujemnie 
na żywe organizmy.

Pole magnetyczne Ziemi jest dipo
lowe. Jego linie sił wybiegają z biegu
nów i zamykają się w przestrzeni ko
sm icznej. Pod działan iem  w iatru  
słonecznego pole geomagnetyczne de
formuje się —  zostaje ściśnięte na 
„dziennej” stronie i rozciąga się na 
„nocnej”, tworząc magnetosferę, która 
widziana z boku przypomina warkocz 
komety. Warkocz magnetosfery rozcią
ga się na setki tysięcy kilometrów, aż 
poza orbitę Księżyca.

Jak pow stało pole m agnetyczne 
Ziemi?

Według jednej z hipotez powstanie 
pola magnetycznego jest związane z ru
chem obrotowym Ziemi wokół jej osi. 
Otoczka o dużej lepkości (warstwa E) 
obraca się wolniej niż stała strefa (D). 
Jeszcze inną prędkość ruchu obrotowe
go ma jądro wewnętrzne (F). Uważa się, 
że prędkość ruchu obrotowego odbiega 
od rotacji płaszcza o jeden obrót w cią
gu mniej więcej 2000 lat. Przyczyną tego

opóźnienia jest właśnie pole magnetycz
ne Ziemi oraz zachodnie odchylenie 
anomalii magnetycznej (deklinacja za
chodnia) o 0,2° na rok. Według innej 
hipotezy pojawienie się pola magnetycz
nego naszej planety jest związane ze 
skokiem temperatury na granicy warstw 
E i A, w wyniku czego zachodzi w tym 
obszarze pionowy ruch materii. Ciecz, 
która wznosi się z warstwy E, odchyla 
się na zachód, zaś materia, która opada 
—  na wschód. Na skutek ruchu obroto
wego Ziemi na półkuli północnej zawi
rowania strumieni materii zachodzą 
w jed n ą  stronę, na południowej —  
w drugą. Sprawia to wrażenie, iż w środ
ku Ziemi pracuje swojego rodzaju tur
bogenerator albo dynamomaszyna, która 
właśnie generuje pole magnetyczne Zie
mi. W wyniku tego, że wewnętrzne ją 
dro metaliczne o średnicy 2500 km 
„pływa” pośrodku ciekłego jądra, co 
warunkuje przesunięcie centrum dipola 
magnetycznego, bieguny magnetyczne 
„błądzą” po powierzchni Ziemi na od
ległość dziesiątek i setek kilometrów.

Wiatr słoneczny w pobliżu orbity 
Ziemi ma prędkość 400 km/s i gęstość 
równą 1 -r 10 cząstek/cm3. Przez niecią
głości w magnetosferze, znajdujące się 
na wysokich szerokościach geograficz
nych, przenika on do górnych warstw 
atmosfery Ziemi, powodując ich świe
cenie (zorze polarne). W trakcie poja
wiania się protuberancji na Słońcu 
prędkość wiatru słonecznego wzrasta 
do 1000 km/s, a jego gęstość —  do 100 
cząstek/cm3. Wywołują one zaburzenia 
pola magnetycznego —  burze magne
tyczne. Cząstki naładowane wiatru sło
necznego (protony i elektrony) prze
chwytuje pole m agnetyczne Ziemi
i tworzą one pasy radiacyjne: zewnętrz
ny oraz wewnętrzny. W płaszczyźnie 
równikowej wewnętrzny pas radiacyj
ny znajduje się na wysokości od 600 
do 6000 km, a zewnętrzny —  od 20000 
do 60000 km od powierzchni Ziemi. 
Zewnętrzny pas radiacyjny stanowią 
głównie elektrony, które mają energię 
kilkudziesięciu kiloelektronowoltów 
w strumieniu 2 1 07 elektronów/cm2s. 
W pasie wewnętrznym elektrony mają 
energię rzędu 30 keV i strumienie ~105 
H- 106 elektronów/cm2s. Jednak, oprócz 
elektronów, w pasie tym znajdują się 
też protony mające energię 10 -s- 100 
MeV i strumienie 2-106 protonów/cm2s. 
Cząstki w pasach radiacyjnych poru
szają się wzdłuż linii sił i mogą trafiać
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do pułapek m agnetycznych, w skutek 
czego strumienie naładowanych cząs
tek w  pasach radiacyjnych m ogą być 
setki milionów razy intensywniejsze od 
strum ienia w iatru słonecznego, stwa
rzając niebezpieczeństwo dla kosm o
nautów w ychodzących w  otwarty ko
smos. Chcąc tem u zapobiec, aparaty 
kosmiczne um ieszcza się na orbitach 
poniżej pasów radiacyjnych.

Los układu Ziemia-Księiyc
Układ Ziemia-Księżyc jest unikato

w y w  całym  Systemie Słonecznym —  
stosunek mas tych ciał wynosi 1:81,3. 
N iem al 80%  m om entu pędu  układu 
przypada na ruch orbitalny Księżyca 
(na odwrót niż w układzie Jowisza czy 
Saturna). Rzeczywiste położenia K się
życa obserwowane przez astronomów 
w ciągu ostatnich 200 lat nie zgadzają 
się z pozycjami obliczonymi teoretycz
nie. W swoim ruchu po orbicie Księżyc 
spóźnia się względem wyliczonego po
łożenia w  długości o 10" na stulecie. Wa
riacje prędkości kątowej Księżyca, któ
re się obserwuje z Ziemi, m ogą wynikać 
albo ze zmian okresu rotacji Księżyca, 
albo ze zmian prędkości ruchu obroto
wego Ziemi, lub też z obu tych powo
dów. O bserwacje Słońca, M erkurego 
i Wenus pokazały, że wiekowe przyspie
szenie w ruchu K siężyca częściow o 
wynika ze spowolniania rotacji Ziemi, 
a po części —  ze zmian prędkości kąto
wej Księżyca. W szystkie nieregularne 
fluktuacje ruchu Księżyca są uw arun
kowane w ariacjam i prędkości rotacji 
Z iem i. N iem al po łow a w iekow ego  
przyspieszenia Księżyca w długości (5" 
na stulecie) wynika z zaburzeń orbity 
Ziemi —  ze strony planet olbrzymów 
Układu Słonecznego. Druga połow a to 
wynik wspólnego działania spowolnia
nia rotacji Ziemi i spowolnienia ruchu 
Księżyca na orbicie. Spowolnienie ru
chu orbitalnego K siężyca i znaczna 
część spowalniania rotacji Ziemi jest 
uw arunkow ana ich oddziaływ aniem  
pływowym. Oprócz tego ruch w irowy 
Ziemi spowalniają słoneczne siły pły
wowe. N ie związane ze zm ianami se
zonowymi nieregularne fluktuacje w y
n ik a ją , ja k  s ię  w y d a je , z pow o d u  
wymiany momentu pędu pom iędzy ją 
drem a płaszczem Ziemi dzięki oddzia
ływ aniu elektrom agnetycznem u. O d
działywania pływowe między Ziem ią 
a Księżycem powodują stopniową utra
tę energii ruchu obiegowego i obroto

wego układu. Z tego powodu Księżyc 
je st zwrócony ku Ziemi zawsze jedną 
i tą  sam ą stroną. Jednak całkowity m o
m ent pędu układu pow inien pozosta
w ać stały. D latego u trata  m om entu 
pędu w trakcie spow alniania rotacji 
Z iem i je s t kom pensow ana zw iększe
niem momentu ruchu orbitalnego Księ
życa. W  w yniku tego Księżyc stopnio
wo oddala się od Ziemi.

Energia rotacji Ziemi częściowo jest 
zużywana na zwiększenie energii ruchu 
orbitalnego Księżyca, lecz głównie roz
prasza się w postaci ciepła, które w y
dziela się w  trakcie przypływów i od
pływów. N iew ielka wypukłość Ziemi 
utworzona przez siły pływowe w yw o
łuje ze swej strony parę sił, która zwięk
sza prędkość Księżyca na orbicie, a to 
z kolei prowadzi do wydłużania okre
su ruchu obrotowego Ziemi. Za pomocą 
lokacji laserowej Księżyca ustanowio
no, że oddala się on od Ziemi z prędko
ścią 3,8 cm/rok. Analiza danych uzyska
nych podczas zaćmień obserwowanych 
w czasach historycznych daje dla tej 
prędkości wartość 4,4 cm/rok. Długość 
doby w wyniku miesięcznego tarcia pły
wowego zwiększa się o 0,0018 s na stu
lecie. Pływy w ywoływane przez Słoń
ce zw iększają długość doby o 0,0004 s 
na stulecie. W wyniku tego sum arycz
ne pływowe spowolnienie rotacji w cią
gu ostatnich 200 lat wynosiło 0,0022 s 
na stulecie.

Dzięki historycznym  danym o zać
mieniach z m inionych 2 t  3 tys. lat 
również m ożna ocenić w iekowe przy
spieszenie ruchu Księżyca i odpowia
dające mu spowolnienie okresu rotacji 
Ziemi. Zgodnie z tymi ocenami długość 
doby zwiększała się o 0,0016 s na stu
lecie. Tę rozbieżność można wyjaśnić 
tym, że teraz zachodzi intensywniejsze 
tarcie pływowe zm niejszające moment 
bezwładności Ziemi (topnienie lodow
ców, osiadanie żelaza w  jądrze Ziemi) 
i siła przyciągania grawitacyjnego stop
niowo maleje.

Jeszcze dokładniej daw niejszą „hi
storię” orbity Księżyca i rotacji Ziemi 
pozw alają prześledzić pewne gatunki 
kopalnych koralowców ery paleozoicz- 
nej. W  ich budowie m ożna znaleźć do
bowe i roczne przyrosty (analogiczne 
do słojów pni drzew). Według tych da
nych 375 min lat tem u (w dewonie) rok 
liczył 400,7 doby. Wynika stąd, że śred
nie zwiększanie się długości doby od 
dew o n u  do  n aszy c h  dn i w y n o siło

0,0024 s na stulecie. Liczby te pozw a
lają ocenić, że w  dewonie długość m ie
siąca była o 4%  krótsza od obecnej, zaś 
w ielka półoś orbity księżycowej o 6% 
m niejsza od obecnej.

Ponieważ uw aża się, że główne pro
cesy rozdzielenia grawitacyjnego m a
terii naszej p lanety  zakończy ły  się 
w  chwili 0,6 mld lat po powstaniu Z ie
mi i w tedy ustabilizowały się m om en
ty bezwładności, to w  epoce t =  0 ,6 1 09 
lat okres rotacji Ziemi T w ynosił w ów 
czas 8 —9 godz.

Zgodnie z obliczeniami G. Darwina 
(syna Charlesa) na skutek działania sił 
p ły w o w y ch  za ch o d z i p o s tę p u ją c e  
zm niejszanie się długości doby i m ie
siąca do tego momentu, aż oba te okre
sy zrównają się i będą wynosiły 55 dób. 
Stopniowo Księżyc będzie oddalał się 
od Ziemi i za kilka milionów lat może 
stać się satelitą Słońca.

Nie tak dawno astronomowie odkry
li, że trzy planetoidy: 3753, 1998 UP1 
i 2000 PH5, z rodziny planetoid prze
chodzących blisko Ziemi, poruszają się 
współorbitalnie z nią. Podobnie poru
szają się księżyce Saturna: Janus (X) 
i Epim etheus (XI). O rbity eliptyczne 
tych trzech planetoid zostały transfor
mowane na współorbitalne pod działa
niem perturbacji ze strony planet (głów
nie Jow isza i Z iem i). Teraz te trzy  
planetoidy są towarzyszami albo quasi- 
-satelitami naszej planety; ich półosie 
dorównują 1 j.a., a okres obiegu wokół 
Słońca wynosi 1 rok. Jak tw ierdzą m e
chanicy nieba, okresy tych planetoid 
pozostają w  rezonansie 1:1 z okresem 
obiegu Ziemi wokół Słońca. Jednak nie 
oznacza to, że planetoidy poruszają się 
dokładnie po orbicie Ziemi. Część ich 
orbit przechodzi na zewnątrz, część —  
wewnątrz orbity Ziemi, przypominając 
swoim  kształtem  podkowę. W ten spo
sób Ziem ia m a teraz 4 naturalne* i ty
siące sztucznych satelitów.

Przełożył z ukraińskiego 
Z. Dworak

’  Nie licząc, oczywiście, tzw. Obłoków 
Kordylewskiego (przypis tłumacza).

Prof. Klim Iwanowicz Czuriumow 
jest kierownikiem Katedry Astrono
mii Uniwersytetu Kijowskiego im.
T. Szewczenki, odkrywcą komet 
i specjalistą w dziedzinie ich badań, 
a takie autorem książek popular
nonaukowych o kometach
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Wiatry z czarnych dziur

* ł

ł
B

0.5 arcsec

Czarne dziury, choć niemożliwe do bez
pośredniej obserwacji, są nader istot
nymi składnikami kosmicznej menaże
rii. Jak wiadomo z teorii, nic — łącznie 
ze światłem — nie jest w stanie oprzeć 
się grawitacyjnej potędze tych obiektów. 
Przekroczenie teoretycznej granicy 
czarnej dziury — zwanej horyzontem 
zdarzeń — jest nieodwoływalnym wy
rokiem, nie ma tu mowy o żadnej „ape
lacji”. Co innego dyski akrecyjne, ota
czające czarne dziury. Choć i tu grawi
tacja jest przepotężna, to już od dawna 
wskazywano na teoretyczną możliwość 
przepływu masy także i w drugą stro
nę, w postaci tzw. wiatrów, powstają
cych w wyniku oddziaływania ciśnienia 
promieniowania.

Pracujące na pełnych obrotach ob
serwatoria satelitarne Chandra i XMM- 
-Newton pozwoliły na znalezienie ob
serwacyjnych dowodów prawidłowości 
postulowanej powyżej tezy. Dostarczyły 
ich dwa kwazary, gwiazdopodobne 
obiekty w odległościach kosmologicz
nych, najprawdopodobniej jasne jądra 
galaktyk, w których kryją się superma- 
sywne czarne dziury. Pierwszy z sate
litów posłużył do obserwacji kwazara 
APM 08279+5255 (rys. 1), odległego 
o ponad 5 mld lat świetlnych stąd, cha
rakteryzowanego przez przesunięcie ku

Rys. 1. Kwazar APM 08279+5255.
Fot. CXC/M.Weiss (ilustracja), NASA/CXC/ 
PSU/G.Chartas (zdjęcie)

czerwieni równe 3,91. Dodatkową za
letą tego obiektu jest naturalne, niemal 
stukrotne wzmocnienie jego świecenia, 
w wyniku tzw. soczewkowania grawi
tacyjnego, powodowanego przez galak
tykę, znajdującą się pomiędzy kwaza- 
rem a Ziemią. W podobnej odległości 
leży drugi z obiektów, kwazar PG 
1115+080 (rys.2), z mniejszym przesu
nięciem ku czerwieni, wynoszącym tyl
ko 1,72, obserwowany przez satelitę 
XMM-Netwon. Również i tu, dzięki so- 
czewkowaniu grawitacyjnemu, kwazar 
jest jaśniejszy 25-krotnie.

Rys. 2. PG 1115+080.
Fot. NASA/CXC/PSU/G.Chartas

W obu przypadkach zaobserwowa
no wiatry wywiewające z dysków akre- 
cyjnych centralnych supermasywnych 
czarnych dziur wielkie ilości węgla, tle
nu i żelaza do ośrodka międzygwiaz- 
dowego i międzygalaktycznego. Zadzi
wiająca jest ich prędkość — 40% pręd
kości światła — znacznie większa od 
przewidywanej teoretycznie. Z szacun
ków wynika, że w trakcie swojego życia 
kwazar może się w ten sposób „pozbyć” 
masy w ilości miliarda mas Słońca! 
Wiatry takie mogą mieć regulacyjny 
wpływ na wzrost samej czarnej dziury, 

jak również przyspieszać 
procesy powstawania no
wych gwiazd.

Za odkryciem stoi gru
pa uczonych, którą tworzą 
Niel Brandt i Gordon Gar- 
mire z Penn State oraz 
Sarah Gallagher z MIT. 
Przewodniczy jej George 
Chartas, również z Penn 
State.

Warto obejrzeć anima
cję (http://www.science. 
p su .e d u /a le rt/lm a g e s / 
C hartas/accretion_disk 
.mov) czarnej dziury z jej 
dyskiem akrecyjnym, two
rzonym przez „skradziony” 
gwiazdom gaz, opadają
cym stopniowo na nią. Ciś
nienie prom ieniowania 
tworzy wiatr wywiewający 
w drugą stronę materię 
bogatą w składniki istotne 
dla znanych nam form 
życia, opartego na chemii 
węgla.

(mag)
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Wyjaśnienie zjawiska soczewkowania grawitacyjnego. Fot. CXC/M.Weiss 
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Błyski gamma — nowe dowody
Jedna z największych zagadek w astro
nomii i zarazem „pole bitwy” wielkiej 
rzeszy uczonych — błyski gamma — 
uporczywie broni się przed odkryciem 
jej właściwego oblicza. Same zjawiska, 
to najbardziej gwałtowne i energetycz
ne zdarzenia obserwowane we współ
czesnym nam Wszechświecie, a jed
nocześnie tak skutecznie wymykające 
się naszemu poznaniu.

Mimo że od lat szereg instrumentów 
orbitalnych przeczesuje niebo w poszu
kiwaniu nowych przypadków, zazwy
czaj udaje się zaobserwować już „prze
brzmiałe” błyski gamma. Ich tzw. po
świata jest najczęściej zbyt krótkotrwa
ła, by poczynić wiele niezbędnych ob
serwacji, które dostarczyłyby kluczo
wych danych.

Tak było do 13 sierpnia 2002 r. 
Wówczas znakomity przyrząd rentge
nowski Chandra mógł zaobserwować 
dokładnie i długo — przez prawie cały 
dzień — poświatę błysku oznaczone
go jako GRB 020813 (GRB — Gam
ma Ray Burst, czyli błysk gamma, na
tomiast oznaczenie cyfrowe to po pro
stu data zdarzenia). Co ważniejsze, 
dzięki jednoznacznym obserwacjom 
linii widmowych jonów krzemu i siarki, 
udało się „namierzyć” praprzyczynę 
tego błysku. Tak się bowiem składa, 
że owe wspomniane pierwiastki są 
hojnie rozsiewane w trakcie wybuchu 
supernowej! Tym samym mocny punkt 
poparcia zyskała jedna z hipotez tłu
maczących zagadkowe błyski, wprzę- 
gająca właśnie wybuch supernowej 
w mechanizm ich „produkcji”.

Jak powiedział Nathaniel Butler 
z Massachusetts Institute of Technolo
gy (Cambridge, USA) na spotkaniu 
Oddziału Wysokiej Energii Amerykań
skiego Towarzystwa Astronomicznego, 
poczynione obserwacje to dowody 
pośrednie związku błysku gamma 
z uprzednim wybuchem supernowej. 
Wszystko bowiem wskazuje na to, że 
nadzwyczaj masywna gwiazda naj
prawdopodobniej wybuchła niecałe 
dwa miesiące przed samym błyskiem 
gamma, a jego promieniowanie było 
skolimowane w wąskim stożku.

Dokładne analizy pozwoliły stwier
dzić, że wspomniane jony krzemu i siar
ki poruszały się z prędkością wyno
szącą prawie 1/10 prędkości światła, 
przypuszczalnie będąc częścią otocz
ki materii wyrzuconej przez supernową. 
Linie widmowe rzeczonych pierwiast

ków były wąskie i ostro zakończone, co 
wskazuje na to, iż pochodziły z niewiel
kiego obszaru tej otoczki. Co za tym 
idzie, jedynie mała część otoczki była 
oświetlona przez błysk, co wskazuje na 
jego kolimację w wąski stożek. Nato
miast tak korzystna długość poświaty 
każe przypuszczać, że wybuch super
nowej nastąpił jakieś 60 dni wcześniej.

Przyjrzyjmy się dokładniej, jak praw
dopodobnie przebiegały wypadki. Całą 
„tragedię” zapoczątkowała zapaść — 
tzw. kolaps— jądra niezwykle masyw
nej gwiazdy, połączony z odrzuceniem 
jej zewnętrznych warstw. Zapadnięte 
jądro utworzyło gwałtownie obracającą 
się czarną dziurę, wokół której wirował 
dysk materii. W następnym etapie sys
tem ten wytwarza dżet wysokoenerge
tycznych cząstek. To właśnie fale ude
rzeniowe propagujące się w takim dże
cie w konsekwencji powodują błysk pro
mieniowania rentgenowskiego i gamma, 
trwający jednak tylko kilka minut. Nato
miast oddziaływanie dżetu z otoczką 
materii pozostałą po wybuchu skutkuje 
poświatą rentgenowską, która może 
utrzymywać się już dni a nawet miesią
ce. Jednak zupełnie jest niezrozumiałe

opóźnienie między wybuchem superno
wej a błyskiem gamma.

Już wcześniej obserwacje z innych 
satelitów — ASCA (Japonia), Beppo- 
SAX (Włochy, Holandia), XMM-Newton 
(ESA), jak i Chandry zdawały się wska
zywać na ślady wspomnianych jonów, 
indykatorów pochodzenia z superno
wej. Jednak ilość „złapanych” promie
ni X była zbyt skąpa, by móc z całą 
pewnością wykluczyć ich sztuczne po
chodzenie (efekt instrumentalny lub też 
fluktuacja statystyczna). Ponieważ 
w owym sierpniowym dniu ubiegłego 
roku udało się zaobserwować pięć razy 
więcej promieniowania rentgenowskie
go aniżeli zazwyczaj, identyfikacja jo
nów krzemu i siarki była bezsporna. 
A co za tym idzie — powiązanie błysku 
z uprzednim wybuchem supernowej.

Wypada jeszcze wspomnieć o po
zostałym składzie zespołu uczonych. 
Oprócz wspomnianego na początku 
Nathaniela Butlera byli to: Herman Mar
shall, George Ricker, Roland Vander- 
speak, Peter Ford, Geoffrey Crew 
(Massachusetts Institute of Technolo
gy) oraz Donald Lamb (University of 
Chicago). (mag)

otoczka
supernowej

\

widmo rentgenowskie

Wizja błysku gamma z 13 sierpnia 2002 roku i jego widmo rentgenowskie.
Fot. CXC/M.Weiss (ilustracja), NASA/CXC/N.Butler i in. (widmo)
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Józef Smak Van Gogh,
Księżyc, 
planety 
i gwiazdy

Vincent Van Gogh —  autoportret z 1887 r.

W roku 2003 przypada 150. 
rocznica urodzin Vincenta 
van Gogha. Wielki artysta 

urodził się w Groot Zundert, w Ho
landii, 30 marca 1853 r., zaś zmarł, po
pełniwszy samobójstwo, w Auvers- 
-sur-Oise, koło Paryża, 29 lipca 1890 r. 
Jego bogata spuścizna obejmuje 870 
obrazów, 150 akwarel i ponad 1000 ry
sunków. Wśród najbardziej znanych 
obrazów van Gogha, powstałych w la
tach 1888-1890, w czasie pobytu ar
tysty w Arles, Saint-Remy i Auvers- 
-sur-Oise, jest kilka o tematyce astro
nomicznej. Są one przedmiotem zain
teresowania nie tylko historyków sztu
ki, ale także —  co oczywiste — 
astronomów.

Analiza tych obrazów w aspekcie 
astronomicznym może bowiem dać 
odpowiedź na dwa pytania. Po pierw
sze, czy — i w jakim stopniu — przed
stawiony na danym obrazie wygląd 
nocnego nieba odpowiadał rzeczywi
stości, albo, ujmując rzecz w uprosz

czeniu, czy artysta malował dokładnie 
to, co widział? Po drugie, czy odtwo
rzywszy dziś ówczesną konfigurację 
gwiazd, planet i Księżyca, potrafimy 
ustalić dokładną datę powstania obra
zu? Warto od razu dodać, że przybli
żone daty powstania większości dzieł 
van Gogha historycy sztuki ustalają na 
podstawie informacji zawartych w bo
gatej korespondencji artysty, w szcze
gólności w jego słynnych listach do 
brata Theo.

Zacznijmy od obrazu Gwiaździsta 
noc nad Rodanem, który powstał 
w Arles, we wrześniu 1888 r., a bli
sko sto lat później stał się przedmio
tem dociekań amerykańskiego astro
noma Charlesa Whitneya. Rzut oka 
wystarczy, by stwierdzić, że van Gogh 
przedstawił na nim wiernie Wielki 
Wóz, czyli siedem najjaśniejszych 
gwiazd gwiazdozbioru Wielkiej Nie
dźwiedzicy. Bez większego trudu (ko
rzystając na przykład z obrotowej 
mapy nieba) można ustalić, że, istot-
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Gwiaździsta noc nad Rodanem (Musee d'Orsay, Paryż)

nie, w Prowansji jesienią, późnym 
wieczorem, Wielki Wóz tak właśnie 
widać nisko nad horyzontem, w pół
nocnej części nieba. Przedstawiony na 
obrazie widok Rodanu odpowiada jed
nak kierunkowi południowo-zachod- 
niemu. Najwyraźniej więc artysta, 
chcąc uatrakcyjnić widok, przeniósł 
w to miejsce Wielki Wóz, a zrobił tak 
zapewne dlatego, że — jak  łatwo 
sprawdzić — w tej części nieba, nisko 
nad horyzontem, nie było w owym 
czasie żadnych jasnych gwiazd.

Jednym z najsłynniejszych i najbar
dziej zagadkowych płócien van Gogha 
jest Gwiaździsta noc, obraz powstały 
w czerwcu 1889 r. w Saint-Remy, 
gdzie artysta spędził rok w zakładzie 
dla psychicznie chorych. Historycy 
sztuki — i nie tylko oni, na przykład 
lekarze — zwykli dopatrywać się 
w nim związków z powracającymi ata
kami choroby artysty. Jednak analiza 
astronomiczna, jakiej dokonali w po
łowie lat 80. XX w. astronom Charles

Whitney oraz historyk sztuki Albert 
Boime, ukazuje to dzieło w zupełnie 
innym świetle.

Okazuje się, że układ gwiazd przed
stawionych na obrazie dość wiernie 
odpowiada konfiguracji, jaką tworzą 
gwiazdy należące do gwiazdozbioru 
Barana, który w czerwcu jest widocz
ny nad ranem, na krótko przed wscho
dem Słońca. Najjaśniejsza z przedsta
wionych przez van Gogha gwiazd — 
nisko nad horyzontem, na prawo od 
cyprysa — to niewątpliwie planeta 
Wenus. Można bowiem łatwo spraw
dzić, że w owym czasie była ona 
„gwiazdą poranną” i znajdowała się 
właśnie w gwiazdozbiorze Barana. Co 
więcej, odtworzywszy drogę planety 
wśród gwiazd, można precyzyjnie 
ustalić datę odpowiadającą dokładnie 
sytuacji przedstawionej na obrazie: 19 
czerwca 1889 r., około godz. 4 nad 
ranem. Potwierdzenia tych ustaleń 
dostarcza lektura fragmentu listu van 
Gogha do brata, datowanego na ok. 2

czerwca 1889 r.: Tego ranka patrzy
łem na krajobraz z mojego okna na 
długo przed wschodem Słońca i jedy
ne co widziałem to gwiazda poranna, 
która wydawała się bardzo duża. 
Można więc przyjąć, że kilkanaście 
dni później, wyglądając znowu nad 
ranem przez swoje zakratowane okno, 
artysta przeniósł na płótno to, co wi
dział, a więc zarówno Wenus, jak 
i okoliczne gwiazdy należące do 
gwiazdozbioru Barana.

A Księżyc? Na obrazie widzimy go 
w fazie pomiędzy trzecią kwadrą i no
wiem, co odpowiadałoby jednak sy
tuacji kilka dni później niż data wspo
mniana powyżej. Co więcej, okazuje 
się, że 23-24 czerwca Księżyc prze
mieszczał się istotnie przez pole wi
dzenia przedstawione na obrazie, ale 
jego droga wypadała znacznie niżej — 
poniżej Wenus, a nie tak wysoko, jak 
to widzimy na obrazie. Wygląda więc 
na to, że van Gogh postanowił, zapew
ne ze względów kompozycyjnych,
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Czy wiecie ie ...
Tak, jak prawdziwa gwiaździsta 
noc natchnęła Vincenta Van 
Gogha do namalowania słynne
go obrazu, tak obraz ów był 
natchnieniem dla amerykańskie
go piosenkarza i kompozytora 
Dona McLeana, którego piękna 
kompozycja pod tym samym ty
tułem' zagościła na listach prze
bojów w 1972 r.

Obok prezentujemy oryginal
ne słowa tej uroczej pieśni.

' Ściślej, piosenka ta nosi tytuł Vin
cent (Starry, Starry Night)

Starry, starry night
Paint your palette blue and gray
Look out on a summer’s day
With eyes that know the darhiess in my soul
Shadows on the hills
Sketch the trees and the daffodils
Catch the breeze and the winter chills
In colors on the snowy linen land
Chorus:
Now 1 understand
What you tried to say to me
How you suffered for your sanity
How you tried to set them free
They would not listen they did not how
Perhaps they'll listen now
Starry, starry night
Flaming flowers that brightly blaze
Swirling clouds in violet haze
Reflect in Vincent's eyes o f china blue
Colors changing hue
Morning fields o f amber grain
Weathered faces lined in pain
Are soothed beneath the artist’s loving hand

Chorus:
For they could not love you
But still your love was true
And when no hope was left inside
On that starry, starry night
You took your life as lovers often do
But 1 could have told you Vincent
This world was never meant for one as
beautiful as you
Starry, starry night
Portraits hung in empty halls
Frameless heads on nameless walls
With eyes that watch the world and can’t forget
Like the strangers that you've met
The ragged men in ragged clothes
The silver thorn o f bloody rose
Lie crushed and broken on the virgin snow
Now I think I know
What you tried to say to me
How you suffered for your sanity
How you tried to set them free
They did not listen they’re not listening still
Perhaps they never will

dodać sierp Księżyca do tego, co wi
dział nad ranem 19 września, a umie
ścił go w miejscu, które uznał za naj
lepsze. Tu warto zauważyć, że sierp 
Księżyca, zgodnie z realiami astrono
micznymi, jest skierowany na lewo 
i ku dołowi, tj. w stronę znajdującego 
się pod horyzontem Słońca. Co cieka
we, motyw sierpa Księżyca pojawia 
się jeszcze na trzech innych obrazach 
van Gogha, ale we wszystkich trzech 
przypadkach jego orientacja — ku 
górze — jest niezgodna z astrono
miczną rzeczywistością. Gwiaździsta 
noc jest więc pod tym względem wy
jątkiem.

I wreszcie sprawa najbardziej za
gadkowa: czym jest potężny wir, zaj
mujący środek obrazu Gwiaździsta 
noc? Najbardziej prawdopodobna hi
poteza nawiązuje do astronomicznych 
zainteresowań van Gogha, w szczegól
ności do licznych przesłanek świad
czących o tym, że czytał on ówczesne 
książki i artykuły astronomiczne. Jeś
li tak, to w popularnej w owym czasie 
książce Kamila Flammariona Les Etoi- 
les oglądał z pewnością słynny wów
czas rysunek mgławicy spiralnej M 51, 
wykonany przez lorda Rosse’a i właś
nie ten rysunek mógł mu posłużyć jako 
pierwowzór i inspiracja do tego, co 
widzimy na obrazie.

Rok później, również w Saint- 
-Remy, powstał obraz Droga z cypry
sem i gwiazdą, datowany przez histo

ryków sztuki na połowę maja 1890 r. 
Wyniki analizy astronomicznej tego 
obrazu, jakie opublikowali w 1988 r. 
Donald Olson i Russell Doescher, są 
nader interesujące. Po pierwsze, ko
rzystając z faktu, że przedstawiony na 
obrazie Księżyc znajduje się w fazie 
tuż po nowiu, łatwo ustalić, kiedy to 
było. W grę może wchodzić tylko je
den nów —  19 kwietnia, albowiem 
nów następny wypadał 18 maja, tj. 
dwa dni po wyjeździe van Gogha 
z Saint-Remy. Ograniczając się zatem 
tylko do Księżyca, można ustalić datę 
powstania obrazu na 20 kwietnia 
1890 r.

Przejdźmy do tytułowej „gwiazdy”. 
Odtworzywszy wygląd nieba wieczo
rem tego dnia, stwierdzić można od 
razu, że w pobliżu Księżyca nie było 
żadnej wyróżniającej się jasnością 
gwiazdy. A zatem musiała to być jed
na z planet. Rzeczywiście, okazuje się, 
że Wenus była wtedy „gwiazdą wie
czorną” i znajdowała się blisko Księ
życa. Dokładne zaś odtworzenie kon
figuracji Wenus-Księżyc pozwala na 
precyzyjne ustalenie dokładnej daty 
i to niezależnie od rozważań dotyczą
cych fazy Księżyca. Było to 20 kwiet
nia 1890 r., ok. 40 min po zachodzie. 
Słońca. W tym miejscu zauważmy, że 
sierp Księżyca tuż po zachodzie Słoń
ca winien być zwrócony na prawo i ku 
dołowi, gdy tymczasem na obrazie jest 
on zwrócony ku górze. Zapewne arty

sta kierował się motywami kompozy
cyjnymi.

Wenus nie była jedyną planetą wi
doczną tego wieczoru na zachodnim 
niebie. Tuż koło niej, w odległości 
zaledwie 3°, świecił Merkury — pla
neta, której dostrzeżenie jest możliwe 
tylko w wyjątkowo sprzyjających oko
licznościach, a tak właśnie było owe
go wieczoru. Czy van Gogh dostrzegł 
Merkurego? Ależ tak! Spójrzmy na 
obraz: tuż przy jego lewym brzegu, 
poniżej Wenus, widzimy drugą, znacz
nie słabszą „gwiazdę”. Jako cieka
wostkę warto odnotować, że szkic tego 
obrazu, zawarty w późniejszym o 2 
miesiące liście van Gogha do Gau- 
guina, zawiera tylko Księżyc i Wenus, 
bez Merkurego.

Ale to nie wszystko. Porównanie 
odtworzonej konfiguracji Księżyc- 
-Wenus-Merkury z tym, co widzimy 
na obrazie, prowadzi do zaskakujące
go odkrycia: oto konfiguracja przed
stawiona przez artystę jest zwiercia
dlanym odbiciem rzeczywistości! Czy 
i w tym wypadku zdecydowały o tym 
względy kompozycyjne?

Prof. Józef Smak je st członkiem 
Polskiej Akademii Nauk i astrofizy
kiem pracującym w Centrum Astro
nomii PAN w Warszawie. Jego ba
dania naukowe dotyczą fizyki gwiazd 
podwójnych i dysków ukrecyjnych
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A utoportre t ze słom kowym  kapeluszem  
(1887/88, Nowy Jork, The Metropolitan Museum o f Art)

Gwiaździsta noc  (1889, Museum of Modern Art, Nowy Jork)

Nocna kawiarnia w A rles  (1888, O tterlo, Rijksmu' 
seum Krdlier-M iiller)

Gwiazdy nad Rodanem  (1888, Pi Musee d'Orsay)

BRzer^niętó z witryny A/vww.vahi.Obrazy zi
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Artur Wrembel z Bydgoszczy fotografuje nocne niebo od 
12 lat i, jak pisze, osiągnął w tej dziedzinie pewną granicę, 
w której pokonaniu pomóc może tylko lepszy i nowocześniej
szy sprzęt. Prezentowane poniżej Plejady to efekt złożenia 
dwóch zdjęć wykonanych w czasie 30 min ekspozycji każ
de (Maksutow 150/1800 z ogniskową skróconą do 1000, film 
Fuji 800 P).

Zdjęcie obok to ilustracja do artykułu 
Juliusza,Domańskiego i Vladimira Śte- 
fla, poświęconego astronomii w książ
kach Juliusza Verne'a, a przedstawia 
niecodzienne zjawisko tzw. zielonego 
promienia Słońca. Zjawisko to wyma
ga bardzo dobrych warunków pogodo
wych i odległego „horyzontu”.
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PTA informuje: w kraju

Lokalny Komitet Organizacyjny 
i 

Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
uprzejmie zapraszają astronomów, doktorantów i studentów astronomii 

do uczestnictwa 
w

XXXI ZJEŹDZIE
odbywanym w 80. rocznicę istnienia 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO 
który odbędzie się pod patronatem JM Rektora UMK i Prezydenta Torunia

w TORUNIU 
w dniach 8-12 września 2003 r.

Wstępny program:

■ Poniedziałek, 8 IX
Przyjazdy uczestników, spotkania w małych grupach

■ Wtorek, 9 IX
Godz. 10.00 —  Otwarcie Zjazdu
Przemówienia okolicznościowe
Wręczenie Medalu im. Prof. Zonna i Nagrody Młodych PTA.
Zaproszone wykłady na otwarcie Zjazdu 
Sesja poświecona wielkiemu teleskopowi SALT 
Wizyta w Obserwatorium w Piwnicach i ognisko

■ Środa, 10 IX
Sesja na temat: Współpraca europejska w astronomii 
Godz. 15.30 —  WALNE ZEBRANIE PTA
Koncert kameralny 
Bankiet

■ Czwartek, 11 IX
Sesja na temat: Astrofizyka wysokich energii
Wykład popularnonaukowy 
Informacje o Zjeździe dla prasy 
Seans planetaryjny

ISIS'?

Piątek, 12 IX
Całodzienna wycieczka autokarowa po Ziemi Chełmińskiej:
Chełmża, Chełmno, Radzyń Chełmiński, Brodnica, Golub-Dobrzyń

Sesje plakatowe przez cały czas trwania Zjazdu

Kontakt: LKO Zjazdu PTA —  Centrum Astronomii UMK, ul. Gagarina 11, 87-100 TORUŃ
tel. 0-56-6113003, fax: 0-56-6113008, e-mail: LKO@ astri.uni.torun.pl

Na rozkładówce:
Protoplanetama mgławica NGC 1705, znana także jako mgła
wica „Jajko" (the Egg Nebula) i CRL 2688, w świetle spolaryzo
wanym i sztucznych barwach. Ogromny kokon gazu i pyłu wy
rzucony partiami przez gwiazdę rozszerza się z szybkością 
20 km/s osiąga obecnie rozmiar 1/10 roku świetlnego. Sama 
gwiazda jest niewidoczna, ponieważ ją zasłaniają gęste war
stwy gazu i pyłu spłaszczonego kokonu, położone w kierunku 
naszego widzenia. Światło wymyka się łatwiej przez cieńsze 
warstwy kokonu, a rozpraszając się na pyle, ukazuje nam nie
zwykłą strukturę tego obiektu. Obserwując ją w świetle spolary
zowanym, uczeni mogą powiedzieć wiele o fizycznych własno

ściach materiału rozpraszającego oraz o dokładnym położeniu 
umierającej gwiazdy.

Mgławica znajduje się w gwiazdozbiorze Łabędzia, w odle
głości ok. 3 000 lat światła od nas. Obiekty jak ta mgławica rzadko 
obserwujemy, ponieważ stanowią bardzo krótko trwającą fazę 
życia gwiazdy. Tymczasem mogą one stanowić klucz do zrozu
mienia tego, jak czerwony olbrzym przechodzi do stanu mgła
wicy planetarnej, która jest świecącym świadectwem umierają
cej gwiazdy.

Obraz uzyskano ze zdjęć wykonanych kamerą ACS telesko
pu kosmicznego Hubble'a we wrześniu i w październiku 2002 r. 
Autorzy: W. Sparks i R. Sahai oraz NASA.
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Księżycowa niemoc

Gdy ponad 33 lata temu czło
wiek wybierał się na Księżyc, 
nawet najskrajniejsi pesymiści 
nie mogli wyobrazić sobie, że badania 

naszego satelity znajdą się w takim upad
ku, jaki obserwujemy obecnie... Loty 
załogowe zakończyły się w 1972 r., 
a cztery lata później z Księżyca powró
ciła ostatnia sonda Łuna-24. Potem na
stąpiła niemal całkowita zapaść.

W prawdzie ziem skie laboratoria 
otrzymały materiały badawcze na wiele 
lat —  same wyprawy Apollo przywio
zły ponad 400 kg skał księżycowych 
— jednak gwałtowne wstrzymanie pro
gramu badań naszego satelity przez oba 
superm ocarstw a m usiało w ywołać 
szok. Pierwsze nieśmiałe próby powro
tu na księżycowe trasy podjęto dopie
ro na początku lat 90. Krok ten uczyni
li nie Amerykanie i nie Rosjanie, lecz 
Japończycy.

W marcu 1990 r. japońscy specjali
ści z agencji NASDA umieścili na or
bicie wokół Księżyca miniaturową son
dę Hiten (w momencie startu nazywała 
się Muses-A). Nie miała na pokładzie 
żadnej aparatury naukowej, jej lot był 
czystym testem technologicznym. Jed
nak gdy w kwietniu 1993 r. Hiten upadł 
na Księżyc, Japończycy z dumą ogło
sili się trzecim państwem, które umie
ściło swój obiekt na innym ciele nie
bieskim.

Kolejny krok uczyniła amerykańska 
NASA, wysyłając w styczniu 1994 r. 
sondę Clementine na orbitę biegunową 
Księżyca. Ten niewielki aparat ko
smiczny, powstały z wyposażenia sto
sowanego w satelitach wojskowych, 
przez 3 m iesiące fotografow ał po
wierzchnię Księżyca w kilku zakresach 
widma, po czym odleciał na spotkanie 
z planetoidą. Spotkanie się nie powiod
ło, ale mapy chemiczne i mineralogicz
ne oraz zdjęcia słabo dotąd poznanych 
rejonów biegunowych naszego sateli
ty stanowią cenny wkład Clementine 
do selenologii.

Zdjęcia Clementine miały posłużyć 
do weryfikacji hipotezy o zaleganiu po
kładów lodu we wnętrzu kraterów oko- 
łobiegunowych, do których nigdy nie 
docierają promienie Słońca. Ponieważ

Fot. 1. Sonda SMART-1 (fot. ESA)

wego. Nadzieje, że uda się z Ziemi za
obserwować wybity obłok pyłu i od
kryć w nim ewentualną parę w odną się 
nie sprawdziły. Dokonano za to pierw
szego „księżycowego pochówku”, bo
wiem sonda zawierała kapsułkę z pro
chem zmarłego tragicznie astronoma 
Eugene Schoemakera (1928-1997). 
W ten sposób została zamknięta ludz
ka działalność na Księżycu: trzy nader 
skromne misje w ciągu trzech dekad.

Jakie są perspektywy? Na rok 2003 
planowane są dwie misje, również bar
dzo skromne. Jedną przygotowuje Eu
ropejska Agencja Kosmiczna ESA, 
drugą —  prywatna firma amerykańska 
TransOrbital. Sonda ESA o nazwie 
SMART-1 ma przeznaczenie technolo
giczne i jest nieco bogatszym odpo
wiednikiem japońskiego Hitena. Wy

ten interesujący nie tylko z naukowe
go punktu widzenia problem nie zo
stał rozstrzygnięty, cztery lata później 
NASA wysłała kolejną sondę na oko- 
łobiegunową orbitę Księżyca. Nazy
wała się Lunar Prospector i nie miała 
nawet kamer, jej najważniejszym in
strumentem był detektor neutronowy, 
zdolny do wykrywania wody nawet pod 
powierzchnią Księżyca. Istotnie, wska
zania detektora potwierdziły występo
wanie pewnych ilości lodu wodnego 
w rejonie obu biegunów.

Misja Lunar Prospectora zakończy
ła się 30 lipca 1999 r. upadkiem na 
Księżyc w rejonie bieguna południo-

posażono ją  w kamerę wysokiej roz
dzielczości i spektrometry: rentgenow
ski i podczerwieni. Jednak głównym 
celem będzie testowanie silnika jono
wego —  to właśnie on powinien wpro
wadzić sondę z orbity wokółziemskiej 
na wokółksiężycową. SMART-1 wy
startuje najwcześniej 15 lipca 2003 r. 
jako ładunek dodatkowy obok dwóch 
satelitów telekomunikacyjnych wyno
szonych rakietą Ariane-5. Podróż na 
Księżyc zajmie mu od 15 do 17 mie
sięcy —  taka jest specyfika działania 
silnika jonowego.

Być może w drodze na Księżyc wy
przedzi SMARTa prywatna sonda Trail 
Blazer, której start został zapowiedzia
ny na październik 2003 r. Do wysyłki 
ma zostać użyta ukraińska rakieta 
Dniepr, czyli dawna rakieta strategicz
na SS-18 „Satan”. Czas dolotu sondy 
nie powinien przekroczyć 4 dni. We
dług zapewnień firmy TransOrbital 
sonda będzie fotografować powierzch
nię Księżyca przez 90 dni, po czym 
upadnie na Księżyc. I jedno, i drugie 
ma być wykorzystane w celach komer
cyjnych —  dokładne fotografie po
w ierzchni, także z m iejsc lądowań 
Apollo, będzie można nabyć w Trans
Orbital. Upadek na Księżyc powinien 
dostarczyć jeszcze większych docho
dów, bowiem TrailBlazer ma zawierać 
kapsułę, w której za odpow iednią 
opłatą można umieścić swoją wizytów
kę, rodzinne zdjęcia lub inne pamiątki 
(w niedalekiej przyszłości także urny 
z prochami bliskich).

Czy to oznacza, że księżycowy inte
res przechodzi w prywatne ręce? Lub że 
Księżyc —  zamiast miejscem badań —  
stanie się nowym ekskluzywnym wysy
piskiem i jednocześnie cmentarzem dla 
dostatecznie majętnych dziwaków? 
Myślę, że takie obawy sąjednak przed
wczesne i nie musimy jeszcze wołać za 
Ijonem Tichym: „Ratujmy kosmos!” Ale 
ogrom upadku badań księżycowych jest 
zatrważający. Za to coraz liczniejsze jest 
grono ludzi, którzy nie wierzą w real
ność lądowania ludzi na Księżycu! 
Rzecz znamienna, najwięcej takich nie
dowiarków jest w USA, a przewodzi im 
niejaki Bill Kaysing, autor książek i au-
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Fot. 2. Ostatnia szósta wyprawa człowieka na Księżyc —  misja Apollo 17 w grudniu 1972 r. Na zdjęciu dowódca wyprawy Eugene 
A. Cernan podczas krótkiej przejażdżki księżycowym wehikułem (EVA-1) w pobliżu miejsca lądowania w dolinie między kraterem 
Littrow a górami Taurus. Za nim widoczny moduł lądownika. Zdjęcie wykonał astronauta-badacz Harrison H. Schmitt, pilot modułu 
lądowniczego. Fot. NASA

dycji demaskujących „oszustwo księży
cowe” NASA.

Zjawisko stało się na tyle poważne, 
że amerykańska agencja kosmiczna 
zdecydowała się odpowiedzieć na wy
zwanie sceptyków i powołała specjal
nego rzecznika (został nim wybitny 
ekspert James Oberg), który miałby ich 
przekonać, że program Apollo rzeczy
wiście zaowocował lądowaniami na 
Księżycu. Być może dlatego zdjęcia lą
dowisk, gdzie powinny być widoczne 
nie tylko ślady stóp astronautów, ale 
także podwozia lądowników LEM, 
elektryczne łaziki i różnorodny sprzęt, 
mają obecnie taką cenę? Czy to nie 
paradoks, że potężna agencja kosmicz
na musi dziś bronić resztek swej daw
nej chwały, podczas gdy do misji księ
życow ych zab ie ra ją  się am atorzy 
i geszefciarze?

Jacek Kruk

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie 
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Fizyki

ogłasza nabór na studia podyplomowe

Astronomia z elementami kosmologii
Studia trwają dwa semestry (275 godz.) i są przewidziane dla osób 

legitymujących się co najmniej dyplomem licencjata.
Nauczycielom studia dadzą pełen zasób wiedzy merytorycznej i meto

dycznej dla nauczania treści astronomicznych.
Dla osób nie będących nauczycielami studia mogą być nie tylko cen

nym elementem samodoskonalenia, ale również poszerzyć zakres zawo
dowej przydatności.

Rozpoczęcie studiów: 1.10.2003.

Informacje i składanie podań:
Sekretariat Instytutu Fizyki WSP w Częstochowie
al. Armii Krajowej 13-15,
42-201 Częstochowa
tel. 361-22-28, e-mail: boqdan@wsp.czest.pl
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elementarz Uranii

Typ widmowy O

Wspinając się od przeszło 
roku po kolejnych szcze
blach drabiny typów wid

mowych, docieramy właśnie na sam 
jej szczyt. Znajdujemy się wśród spek
takularnych gwiazd typu O: najgoręt
szych, najjaśniejszych, najbardziej 
niebieskich i masywnych, a jednocześ
nie najrzadszych. Ta ostatnia cecha 
sprawia, że obiekty typu O nie rzucają 
się zbytnio w oczy na rozgwieżdżo
nym niebie: tylko cztery osiągają blask 
2 mag. Szczęśliwie dwie z nich bar
dzo łatwo zidentyfikować: to ó i £ 
Orionis, para zewnętrznych gwiazd

ze słynnego pasa Oriona. Obie są ukła
dami podwójnymi —  pierwszy prócz 
składnika 0 9  zawiera olbrzyma BO, 
drugi jest zdominowany przez nadol- 
brzyma typu 09,5Ibe. Na pierwszy 
rzut oka obie gwiazdy są zresztą bar
dzo podobne do środkowego składni
ka pasa Oriona, e Ori (BOIae). Pozo
stałe dwie jasne gwiazdy typu O znane 
są obserwatorom z południowej pół
kuli: to ę Puppis, nadolbrzym 0 5 Ia f  
oraz y 1 Velorum ze składnikiem 0 7 ,5e. 
Układ y  Velorum jest bardzo wdzięcz
nym obiektem nawet dla niewielkich 
teleskopów —  zawiera cztery skład

niki odkryte w izualnie, natom iast 
sam ay2 Velorum kryje w sobie ponad
to gwiazdę Wolfa-Rayeta (patrz niżej), 
jedyną na całym niebie dostrzegalną 
gołym okiem. £ Pup i y  Vel stanowią 
część mgławicy Gum —  pozostałości 
po wybuchu gwiazdy supernowej.

Już omawiając gwiazdy typu B, 
wspomnieliśmy, że są one w stanie po
budzać do świecenia otaczającąje ma
terię gazowo-pyłową. Jest to jeszcze 
bardziej widoczne w przypadku gwiazd
0  —  te młode i jasne obiekty są odpo
wiedzialne za świecenie materii za
wartej w ramionach spiralnych galak
tyk oraz w obszarach aktyw ności 
gw iazdotw órczej. Za najjaśniejszą 
gw iazdę typu O m ożna uznać HD 
93129A, obiekt siódmej w ielkości 
w mgławicy Carina, w pobliżu słyn
nej zmiennej rj Carinae (patrz „Ura- 
nia-PA” 5/2001). Wprawdzie na na
szym diagramie HR (rys. 1) gwiazda 
HD 93129A leży niżej niż najjaśniej
szy obiekt typu B (Cyg OB2 No. 12), 
trzeba jednak pamiętać, że na osi rzęd
nych odłożona jest tu wizualna jasność 
absolutna. Ponieważ większość pro
m ieniowania najgorętszych gwiazd 
przypada na ultrafiolet, gwiazda HD 
93129A jest w rzeczywistości o 0,3 
mag. jaśniejsza (biorąc pod uwagę 
całkowity blask) od Cyg OB2 No. 12
1 może ubiegać się o tytuł najjaśniej
szej gwiazdy w naszej Galaktyce.

W typie widmowym O wyraźniej
sze stają się absorpcje Heli, linie wo
doru powoli słabną, zaś Hel —  zani
kają; wskaźnikiem podtypu może więc 
być stosunek linii Heli do Hel. W wid
mach O często wyraźnie uwidaczniają 
się linie emisyjne (por. rys. 2) —  gwiaz
dy produkują tak dużo energii, że zja
wiskiem powszechnym staje się zna
cząca utrata masy, w wyniku której 
dochodzi do utworzenia wokółgwiaz- 
dowych otoczek. Gwiazdy typu O z li
niami emisyjnymi wodoru oznaczamy 
jako Oe, zaś gdy w emisji obserwuje 
się H eli 468,6 nm i NIII 463,4 oraz 
464,0 nm, mówimy już o gwiazdach 
Of. Ekstremalny przypadek stanowią 
gwiazdy Wolfa-Rayeta z licznymi sze
rokimi pasmami emisyjnymi w widmie

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

BO i W 6H6 9
•imfr-w

MO Ml
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elementarz Uranii

(rys. 3). Tracą one materię tak inten
sywnie, że w zasadzie nie obserwuje
my samej świecącej powierzchni 
gwiazdy, ale widmo rozszerzającej się 
gazowej otoczki. Więcej na ich temat 
można znaleźć w „Uranii-PA” 2/01.

Gwiazdy typu O wykazują tenden
cję do grupowania się z gwiazdami 
wczesnych podtypów B w tzw. asocja
cje. Są to układy kilkunastu lub kilku
dziesięciu gwiazd w obszarach o roz
miarach kilkuset parseków. Niekiedy 
częścią (zwykle centralną) takiej aso
cjacji może być gromada otwarta, rów
nież z gwiazdami typu O. Jednak 
w przeciwieństwie do gromad otwar
tych, asocjacje nie są układami trwa
łymi. Gwiazdy wchodzące w ich skład, 
choć powstały mniej więcej równocze
śnie z tego samego ogromnego kom
pleksu materii międzygwiazdowej, 
stopniowo oddalają się od siebie, tak 
więc asocjacje ulegają po pewnym 
czasie rozproszeniu.

Gwiazdy typu O odnajdziem y 
w najpiękniejszych obszarach HII

1548,
1551

09.5 V

.  u Ori BO V  _

36960 B0.5 V

w1 Sco
_i____ i__ _i,

1510 1530 1550 1570

Rys. 2. Fragmenty ultrafioletowych widm gwiazd typu O i wczesnych podtypów B. 
Widoczne są profile linii SilV 140,3 nm odpowiadające różnym klasom jasności 
(od nadolbrzymów do gwiazd ciągu głównego) oraz linii CIV 155,1 nm dla różnych 
podtypów
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Rys. 3. Przykładowe widma gwiazd Wolfa-Rayeta w zakresie długości fali 
115-760 nm. Strumienie wyrażono w jednostkach bezwzględnych

i mgławicach dyfuzyjnych: M42 w Orionie, 
mgławicy Trójlistnej (M20), w mgławicach: 
Laguna (M8), Omega (M l7), Rozeta i Ame
ryka Północna — wszystkie, jak można się 
domyślać, położone są niemal dokładnie 
w płaszczyźnie Drogi Mlecznej.

I tak oto dotarliśmy do szczytu schematu 
klasyfikacji widm gwiazd. Obrany przez nas 
kierunek —  od M do O — jest przeciwny od 
podawanej zwykle sekwencji typów: OBA- 
FGKM (uzupełnionej ostatnio, jak informo
waliśmy w numerze 2/02, o dwie nowe klasy, 
L i T). Taka kolejność bardziej logicznie od
powiada jednak liczebności gwiazd w Galak
tyce, odnajdujem y w niej bowiem 72% 
gwiazd typu M, 14% typu K, 9% typu G, 4% 
typu F i ok. 1% typu A. Jak łatwo policzyć, to 
już 100%! A gdzie miejsce dla gwiazd typów 
B i O? To nie pomyłka, gwiazdy typu B sta
nowią bowiem ok. 0,1% słońc, zaś gwiazdy 
typu O to prawdziwa rzadkość — ich odse
tek szacuje się na 0,00004% (!).

Podsumowując nasz cykl omawiający wy
brane obserwacyjne aspekty badań świata 
gwiazd możemy stwierdzić, że mimo prze
szło stu lat klasyfikacji i analiz spektrosko
powych, również na tym astronomicznym 
poletku wciąż pozostaje wiele do zrobienia.

(kr)
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Aparat cyfrowy w astrofotografii
III. GRANICZNY ZASIĘG GWIAZDOWY

Omawiając w numerze 1/2003 „Uranii-Postępów 
Astronomii” ogólne możliwości kompaktowych 
aparatów cyfrowych, zaprezentowałem zdjęcie 

przedstawiające gwiazdozbiory Delfina i Strzały. Najsłab
sze gwiazdy widoczne na tym zdjęciu mają jasność około 
5,5 mag. Czas ekspozycji użyty do wykonania tego zdjęcia 
(teksp= 8 s) nie był maksymalnym czasem dostępnym w apa
racie Olympus Camedia C-4000 ZOOM. Warto przypo
mnieć, że ogniskowa obiektywu wynosiła 19,5 mm, świat- 
łosiła miała wartość 2,8 (efektywna średnica to 6,96 mm), 
a czułość — 400 ASA. Zważywszy na niewielką średnicę 
obiektywu oraz zastosowany czas ekspozycji, uzyskane 
wyniki były bardzo obiecujące. Jednak dopiero użycie mak
symalnego czasu ekspozycji, wynoszącego 16 s, pozwoli 
nam określić graniczny zasięg gwiazdowy aparatu Olym
pus Camedia C-4000 ZOOM. Wysoka rozdzielczość zasto
sowanej w aparacie matrycy CCD (4 min pikseli) sprawia, 
że obrazy gwiazd sfotografowane nieruchomym aparatem 
przy użyciu maksymalnej ogniskowej (19,5 mm) oraz mak
symalnego czasu ekspozycji (16 s) są wydłużone. Natomiast 
zastosowanie identycznego obiektywu oraz czasu ekspozy
cji w przypadku użycia kliszy fotograficznej da praktycznie 
punktowe obrazy gwiazd. Oczywiście wielkość przesunię
cia obrazu gwiazdy na obu detektorach jest jednakowa, jed
nak znacznie wyższa rozdzielczość matrycy CCD pozwala 
uwidocznić taki ślad. Z tego też powodu fotografowanie 
powyższym aparatem przy użyciu tak długich czasów eks
pozycji wymaga zastosowania montażu paralaktycznego 
z mikroruchami lub mechanizmem zegarowym.

Istnieje jednak możliwość określenia granicznego zasię
gu gwiazdowego bez użycia takiego montażu. W tym celu 
należy wykorzystać fakt, że długości śladów gwiazd, na 
zdjęciu wykonanym nieruchomym aparatem, zależą od ich

Tabela 1

Numer Jasność Numer Jasność Numer Jasność
gwiazdy (mag.) gwiazdy (mag.) gwiazdy (mag.)

1 2,00 21 6,54 41 7,2

2 4,24 22 6,56 42 7,20
3 4,35 23 6,59 43 7,22
4 5,05 24 6,59 44 7,23

5 5,27 25 6,61 45 7,30
6 5,56 26 6,66 46 7,30

7 5,59 27 6,69 47 7,31
8 5,61 28 6,73 48 7,31
9 5,77 29 6,75 49 7,33

10 5,84 30 6,87 50 7,36
11 5,90 31 6,89 51 7,40
12 6,12 32 6,90 52 7,41

13 6,27 33 6,99 53 7,42

14 6,28 34 7,09 54 7,42
15 6,33 35 7,10 55 7,45
16 6,34 36 7,11 56 7,46

17 6,45 37 7,13 57 7,46
18 6,46 38 7,13 58 7,50 .
19 6,47 39 7,13 59 7,50
20 6,50 40 7,15 60 7,70

deklinacji — im gwiazda położona jest bliżej bieguna nie
bieskiego, tym długość śladu (łuku) jest mniejsza. Powyżej 
pewnej deklinacji (deklinacji granicznej) długość łuku jest 
na tyle mała, że otrzymamy praktycznie punktowy obraz 
gwiazdy. Z drugiej strony, możemy dla dowolnej deklinacji 
wyznaczyć odpowiednio krótki czas naświetlania, tak aby 
uzyskany obraz gwiazdy był jeszcze punktowy. Wynika z te
go, że w przypadku fotografowania okolic gwiazdy a UMi 
(Gwiazda Polarna) można użyć znacznie dłuższych czasów 
ekspozycji niż w przypadku gwiazd leżących w pobliżu rów
nika niebieskiego. Jeśli przyjmiemy czas ekspozycji równy 
16 sekund i ogniskową obiektywu równą 19,5 mm, to dłu
gości łuków zakreślonych przez gwiazdy o deklinacjach 0, 
30,60,80,89 stopni kątowych wyniosą odpowiednio: 0,023, 
0,020, 0,011, 0,004, 0,0004 mm. Rozmiary piksela na ma
trycy CCD wynoszą około 0,005x0,005 mm. Jeśli założy
my, że dopuszczalna długość śladu gwiazdy powinna być 
mniejsza od rozmiarów piksela, to dla omawianego przy
kładu graniczna wartość deklinacji wyniesie 11°.

Jak słabe gwiazdy może zarejestrować aparat Olympus 
Camedia C-4000 ZOOM (teksp= 16 s, fob = 19,5 mm, czu
łość 400 ASA)? Fotografia 1 przedstawiająca okolice Gwiaz
dy Polarnej (10x 10°) stanowi odpowiedź na to pytanie. Na 
zdjęciu tym najsłabsze gwiazdy mająjasność około 7,5 mag. 
Jasności wizualne (w paśmie V) dla 60 gwiazd zarejestro
wanych na tym zdjęciu przedstawione są w tab. 1. Czy za

fot. 1
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Astronomia w dziełach Juliusza Verne’a

Nazwisko światowej sławy francuskiego autora po
wieści fantastycznonaukowych Juliusza Verne’a 
(1828-1905) przyciąga uwagę młodzieży na ca

łym świecie. Można to wykorzystać w celu wytworzenia 
u młodzieży motywacji do uczenia się fizyki, a w jej ra
mach również astronomii. W jego dziełach znajdujemy 
opisy wielu zjawisk astronomicznych, z których wybrali
śmy tylko kilka.

W dziele Les grands navigateurs du XVIII siecle [1] 
w pierwszym rozdziale Astronomowie i kartografowie 
Verne opisuje wyprawę astronoma Johanna Richera do 
Cayenne (Gujana Francuska w Ameryce Południowej) 
w celu przeprowadzenia obserwacji opozycji Marsa i w ich 
następstwie wyznaczenia paralaksy Słońca. Obserwacje Ri
chera wraz z obserwacjami Giovanniego Cassiniego i Jea

R ys. 1

na Picarda przeprowadzonymi we Francji prowadziły do 
bardzo ważnego dla astronomii osiągnięcia —  wyznacze
nia wielkości jednostki astronomicznej, czyli odłegłości 
Ziemi od Słońca.

Spójrzmy na rys. 1 (nie jest tu zachowana skala odle
głości). Dla trójkątów prostokątnych możemy zapisać:

sm  P s =  ~  
a

skąd otrzymujemy

oraz Sin p M —
a -  a

sm ps =
a

V a - 1 sinP*.

Ponieważ paralaksy zarówno Marsa jak i Słońca są bar
dzo małe możemy ich sinusy zastąpić wartościami kątów 
wyrażonymi w radianach

Ps = — 1 P m .

Jak widać, przy znajomości względnych odległości Zie- 
mia-Słońce i Ziemia-Mars pomiar paralaksy Marsa pozwa
la wyznaczyć paralaksę Słońca. Otrzymano wówczas ps = 
9,5” i następnie AU = 138 106 km.

W dalszej części rysunek przedstawia podstawy meto
dy wyznaczenia jednostki astronomicznej na podstawie ob
serwacji przejścia Wenus na tle tarczy słonecznej. Tę me-

pomocą tego aparatu można sfotografować jeszcze słabsze 
gwiazdy?

Jeśli chcemy poszerzyć zasięg gwiazdowy kompaktowe
go aparatu cyfrowego, powinniśmy zwiększyć efektywną 
średnicę takiego aparatu. Można to zrealizować poprzez za
stosowanie projekcji okularowej opisanej w ostatnim nu

merze „Uranii-Postępów Astro
nomii”. Użycie teleskopu lub te
leobiektywu nie tylko zwiększy 
efektywną ogniskową, ale także 
efektywną średnicę, co wpłynie 
na wzrost zasięgu. Dla opisane
go w poprzednim wydaniu „Po
radnika obserwatora” układu 
optycznego (dob = 100 mm, f  f= 
780 mm) oraz czasu ekspozycji 
równego 16 s, wartość granicz
nej deklinacji wynosi 89,7°. 
Jeśli użyjemy powyższego ukła
du optycznego wraz z aparatem 
Olym pus Cam edia C-4000 
ZOOM, czasu ekspozycji wyno
szącego 16 s oraz czułości 400 
ASA, to na zdjęciu przedstawia
jącym okolice Gwiazdy Polarnej 
(fot. 2: 1,5x1,5°) najsłabsze 
gwiazdy będą miały jasność oko
ło 11 magnitudo! Jasności wizu
alne 19 gwiazd zaznaczonych na 
tym zdjęciu przedstawione są 
w tab. 2.

Wiesław Skórzyński

Tabela 2

Numer Jasność
gwiazdy (mag.)

1 2,00
2 6,47
3 8,11
4 8,16
5 8,48
6 8,61
7 8,84
8 8,85
9 8,94

10 9,21
11 9,30
12 9,61
13 9,67
14 9,80
15 9,81
16 10,44
17 10,90
18 10,90
19 11,20

fot. 2 * 2
• 9

♦ 1 • 11

■ 15

•16

■10
12

19
17 ■ 13

18
14
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todę zaproponował jeszcze Edmund Halley w 1716 r. [2], 
Płaszczyzna orbity Wenus jest nachylona do płaszczyzny 
ekliptyki pod kątem 3,39°, zatem wygodny do obserwacji 
jest moment, gdy Wenus znajduje się w pobliżu węzła or
bity. Metoda polega na dokładnym wyznaczeniu momen
tów, w których Wenus styka się z dyskiem Słońca (rys. 2). 
Różnica tych momentów to czas przejścia Wenus po tar
czy Słońca tA (tA dochodzi do 7 godzin, gdy Wenus prze
chodzi po średnicy słonecznego dysku). Jeśli miejsca ob
se rw ac ji z n a jd u ją  się  na różnych  sze ro k o śc iach  
geograficznych, to gdy dla obserwatora z punktu A Wenus 
przejdzie po drodze CD, to dla obserwatora z punktu B po 
drodze EF (rys. 3).

Ponieważ kąt aVb = kątowi AVB, ze znajomości odle
głości AB możemy obliczyć odległość Ziemia-Wenus i od
ległość Ziemia-Słońce. Tą metodą uzyskano paralaksę 
Słońca ps = (8,3”-  8,8”).

W rozdziale III Wyprawy kapitana Cooka znajdujemy 
wzmiankę o wyprawie, która miała za cel obserwacje 
przejścia Wenus na tle tarczy słonecznej w 1769 r. Razem 
z Jamesem Cookiem na statku Endeavour płynął James 
Green, asystent Jamesa Bradleya, dyrektora obserwatorium 
w Greenwich, który miał prowadzić obserwacje. 3 czerw
ca z powodzeniem dokonano obserwacji w czasie od go
dziny 921 do 1510 na jednej z wysepek archipelagu Tahiti. 
Następnie, 10 listopada obserwowano podobne przejście 
Merkurego przed tarczą Słońca. Ponieważ przejście We

nus było obserwowane z różnych miejsc na Ziemi, możli
we było wyznaczenie odległości Ziemia-Wenus metodą 
paralaks. Uściślenie wartości jednostki astronomicznej 
uściśliło równocześnie naszą wiedzę o rozmiarach Układu 
Słonecznego.

Kolejnym zjawiskiem astronomicznym będącym głów
nym tematem powieści Juliusza Veme’a Le rayon vert (Zie
lony promień) [3] jest zielono zabarwione Słońce (zobacz 
zdjęcie na s. IV kolorowej wkładki), dość rzadko dające 
się zaobserwować w czasie wschodu lub zachodu przy 
dużej czystości atmosfery, szczególnie na morzu. Młoda 
bohaterka powieści organizuje wyprawę na obserwację zja
wiska. Atmosfera ziemska jest dla nas ogromnym po
wietrznym pryzmatem. Przy obserwacji Słońca nisko nad 
horyzontem patrzymy na nie przez pryzmat, w którym 
dochodzi do rozszczepienia światła. Jeśli Słońce jest wy
żej nad horyzontem, jasność dysku znacznie przewyższa 
jasność barwnych pasm i ich nie widzimy. Ale w czasie 
zachodu, gdy światło Słońca przechodzi przez gęste war
stwy atmosfery, jego promieniowanie jest znacznie osła
bione i teoretycznie możemy obserwować nawet niebieski 
wycinek widma. Jednak światło niebieskie jest tak silnie 
rozpraszane przez atmosferę, że widzimy tylko wycinek 
zielony. Najczęściej jednak rozpraszanie przez zanieczysz
czoną atmosferę jest tak silne, że nie widzimy żadnego 
barwnego skraju Słońca, całe jest zabarwione czerwono. 
Sporo o zielonym  prom ieniu przeczytam y w książce 
M. Minnaerta [4].

Powieścią silnie związaną z astronomią jest też Hector 
Servadac [5]. Jej bohaterowie znajdują się na planetoidzie 
Galia. Z treści wynika, że okres obiegu planetoidy wynosi 
2 la ta , a w aphelium  zna jdow ała  się  w od leg łośc i 
1 056000000 km od Słońca. Tu jednak Juliusz Verne po
pełnił błąd. Taka planetoida nie może istnieć. Jak wynika 
z III prawa Keplera, planetoida o okresie obiegu 2 lata, 
spełniając równanie

powinna mieć wielką półoś orbity aG równą 1,59 AU.

Jedną z genialnych przepowiedni autora jest stwierdze
nie, że planetoida Galia posiada własny księżyc. Nie tak 
dawno znaleziono podobny układ (fot.). Jest to planetoida 
Ida (56 km) i jej satelita Daktyl (1,4 km).

ASTRO-BIT
Oprogramowanie i materiały astronomiczne

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

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

W powieści L'ile Mystereuse (Tajemnicza wyspa) [6] 
rozbitkowie znaleźli się na odległej wyspie na Oceanie 
Spokojnym. Starają się ustalić jej położenie. Do wyzna
czenia szerokości geograficznej inżynier Cyrus Smith 
wykorzystuje znaną mu regułę:

szerokość geograficzna = wysokość bieguna niebieskie
go nad horyzontem.

Do wyznaczenia wysokości bieguna południowego po
służył się gwiazdą a  Crucis (Acrux), o której wiedział, że 
znajduje się w odległości 27° od bieguna. Otrzymał stąd 
szerokość geograficzną wyspy 37°.

Długość geograficzną wyznaczył Smith 15 kwietnia, 
ponieważ wiedział, że w tym dniu czas prawdziwy sło
neczny nie różni się od czasu średniego. Słońce przecho
dzi przez miejscowy południk w prawdziwe południe. Prak
tycznie należało wyznaczyć moment najkrótszego cienia 
pionowej tyczki. Dalsze postępowanie było możliwe, gdyż 
rozbitkowie mieli zegarek wskazujący nadal czas waszyng
toński. Moment najkrótszego cienia wypadł o godzinie 5 
czasu waszyngtońskiego. Ponieważ Słońce przemieszcza 
się o 15° w ciągu godziny. 15° x 5 = 75°, Waszyngton leży 
mniej więcej na 77° długości zachodniej, zatem wyspa na 
152°. Prawdziwe współrzędne wyspy to 34°57’ i 150°57\ 

W dziełach Veme’a znajdziemy też odniesienia do astro
nautyki. W powieści Wokół Księżyca [7] bohaterowie są 
wystrzeliwani w podróż przez potężne działo (długość lufy 
250 m, 160 t ładunku wybuchowego) w pocisku o masie 
8 t, osiągając prędkość 16 km/s. Atmosfera Ziemi spowal
nia lot pocisku do 11 km/s (druga prędkość kosmiczna). 
Łatwo policzymy przyspieszenie, jakiego doznają pod
różnicy w czasie przelotu przez lufę działa. Wynik jest szo
kujący —  ok. 640 000 km/s2! Jak wiadomo, dobrze wytre- 
now any astronauta  m oże (w krótkim  czasie) znieść 
przyśpieszenie lOg, czyli ok. 100 m/s2. Drugi problem, 
z którego Verne nie zdawał sobie prawdopodobnie spra
wy, to osłona termiczna pocisku (problem nie rozwiązany 
do końca do dziś). Podobną podróż (w pocisku) opisuje 
też polski autor Żuławski [8]. Obaj popełniają ten sam błąd, 
twierdząc, że podróżnicy odczuwają stan nieważkości je 
dynie w czasie przelatywania przez punkt, w którym rów
noważą się siły grawitacyjne Ziemi i Księżyca.

Uwaga, Kudłacze!
Zarząd Główny i Oddział Krakowski PTMA informują, 
że termin Zlotu Obserwacyjnego PTMA „Kudłacze 
2003” (ogłoszonego „Urania-PA” 2/2003, s. 87) ule
ga zmianie. Zlot odbędzie się w dniach 22-31 sierp
nia 2003. Zainteresowani proszeni sąo kontakt z Ja
nuszem Płeszką, e-mail: jpleszka@astrokrak.pl, tel. 
(0-12)413-55-26.

Wakacyjny obóz obserwacji 
meteorów -  dla początkujących
Pracownia Komet i Meteorów zaprasza do udziału 
w obozie obserwacyjnym, który odbędzie się w dniach 
23 czerwca -  6 lipca 2003. Podczas obozu będzie 
możliwość nauki obserwacji meteorów (różnymi tech
nikami) oraz analizy danych.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 10 czerwca 2003. 
Ilość miejsc ograniczona. Swój akces i pytania prosi
my kierować na adres:

Obserwatorium Astronomiczne 
Uniwersytet Warszawski 

Al. Ujazdowskie 4 
00-478 Warszawa

koniecznie z dopiskiem „PKiM” lub pocztą elektro
niczną: pkim@astrouw.edu.pl

Więcej informacji o obozie i PKiM na stronie: 
http://www.astrouw.edu.pl/~olech/pkim

Juliusz Verne nie był astronomem, mimo to wybrał cie
kawe zjawiska astronomiczne i dość poprawnie o nich pisał. 
Mamy nadzieję, że również nasz artykuł jest w miarę po
prawny.

Juliusz Domański, Toruń 
Vladimir Stefl, UTFA, PF  M U  Brno

Literatura:
[ 1 ] J. Verne, Namorni kapitani XVIII. stoleti, Brno 2001.
[2] E. Hailey, A new Method o f  determining the Parallax o f  

the Sun, or his distance from the Earth. Philosophical 
Transactions Vol. XXIX (1716). Sec. R. S. No 348, p.454. 
Translated from the Latin.

[3] J. Verne, Zeleny paprsek, Brno 2001.
[4] M. Minnaert, Światło i barwa w przyrodzie, Warszawa 
1961.
[5] J. Verne, Hector Servadac, Gdynia 1990.
[6] J. Verne, Tajemnicza wyspa, Kraków 2000.
[7] J. Verne, Wokół Księżyca, Warszawa 1975.

Planetoida Gaspra i jej satelita Daktyl. Fot. NASA [8] J. Żuławski, Stara Ziemia, Warszawa 1947.
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micy stronomii 
obserwują:

9S042 Q  DI =210559 = 2?

Spotkanie
obserwatorów
SOPiZ

Zdjęcia wykonane z nagrania video zakry
cia Aldebarana. Obserwacja wykonana 
przez Kazimierza Borkowskiego po XVII 
Konferencji obserwatorów SOPiZ w Łodzi

pecjalistyczne Ognisko Pracy Po- 
^ ^ ^ a sz k o ln e j Planetarium i Obser- 
k«-^vatorium Astronomiczne w Łodzi 
gościło 22 lutego 2003 r. członków Sek
cji Obserwatorów Pozycji i Zakryć Pol
skiego Towarzystwa Miłośników Astro
nomii. Seminarium robocze miało na 
celu przygotowanie merytoryczne dla 
XXII Konferencji SOPiZ, która jest or
ganizowana przez Oddział Krośnieński 
PTMA w Przysietnicy koło Brzozowa, 
w dniach od 13-15 czerwca 2003 r.

Seminarium poprzedził wykład dla 
dzieci, młodzieży szkolnej i obserwa
torów na temat „Astronomia w służbie 
nawigacji”, który dyrektor Łódzkiego 
O środka M ieczysław  B orkow ski 
przedstawił na platformie widokowej 
i obserwacyjnej Planetarium. Szczegól
ne zainteresowanie wzbudziła metoda 
wyznaczania współrzędnych geogra
ficznych za pomocą 24 satelitów roz
m ieszczonych na sześciu orbitach 
kołowych, po cztery na każdej, na wy
sokości ok. 20 200 km. Każdy satelita 
wysyła swój sygnał do odbiorników ob
serwatorów. Do określenia dokładne
go położenia odbiornik potrzebuje 
sygnałów z czterech satelitów. Obser
wator za pomocą odbiornika GPS (Glo
bal Positioning System —  Globalny 
System Lokalizacyjny), określa swoje 
położenie na podstawie wyznaczanego 
przez odbiornik czasu, jaki upłynął od 
wysłania sygnału przez satelitę do jego 
dotarcia do odbiornika. Odległości do 
satelitów i ich współrzędne są wystar
czającymi danymi do wyznaczenia po
łożenia geograficznego obserwatora 
z odbiornikiem. O zasadniczym zna
czeniu pomiarów współrzędnych geo
graficznych dla określenia stanowisk 
obserwacyjnych, członkowie SOPiZ 
mówią przy każdej okazji. Podkreślają

również znaczenie służby czasu. W celu 
zapewnienia absolutnej dokładności 
pomiarów czasu na terenie Europy Phy- 
sikalischer Technischert Bundesanstalt 
(Państw ow y Insty tut Standardów ) 
w Brunszwiku (Niemcy) wytwarza za 
pomocą sześciu zegarów atomowych 
sygnał czasu, który przesyła do Main- 
flingen. Nadajnik sygnałów radiowych 
DCF77 umieszczony w Mainflingen 
koło Frankfurtu nad Menem nadaje syg
nały czasu na częstotliwości 77,5 kHz. 
Zasięg nadajnika wynosi ok. 1500 km. 
Dla Polski, w warunkach trudnego od
bioru stacji w Mainflingen, Leszek Be- 
nedyktowicz poleca inne urządzenie: 
emulator DCF77 zrealizowany za po
mocą odbiornika GPS. W trakcie Se
minarium Leszek Benedyktowicz po
informował, że zainicjował pierwsze 
próby z nowym systemem GPS w ra
mach służby czasu. Stwierdził, że urzą
dzenie może być podstawione do każ
dego  re je s tra to ra  czasu , k tó rym  
dotychczas steruje m oduł DCF77. 
Można go odłączyć i na jego miejsce 
włącza się GPS (emulator GPS2DCF). 
Zestaw emulatora DCF77 składa się 
z anteny GPS oraz sterownika emula
tora wraz z odbiornikiem sygnału GPS. 
Sterownik i odbiornik są umieszczone 
w jednej obudowie. Emulator sygnału 
DCF77, opierając się na sygnale GPS, 
daje sygnały do stopera elektronicz
nego lub insertera, który miksuje cy
frowy lub graficzny zapis czasu z ob
razem  video . O pracow any  obraz 
przebiegu rejestrowanego w czasie 
zjawiska zapisuje magnetowid. Do
kładne pom iary względem  sygnału 
RWM (radiowego z Moskwy) i DCF77 
wykazują różnice mierzone w milise
kundach. Jest to wystarczające dla wy
konania precyzyjnych obserwacji za-
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kryć. Antena urządzenia GPS wyłapu
je  sygnały satelitów, które widzi na nie
bie i w sposób ciągły monitoruje od
b ierany  sygnał czasu. W idać, ja k  
w trakcie odbioru koryguje informacje 
z satelitów, ale na wyjściu daje sygna
ły zgodne z RWM i DCF77. Leszek Be- 
nedyktowicz stwierdził, iż jest to prze
łom w naszej służbie czasu, choć nie 
ukrywał, że kosztowny. Dzięki temu 
urządzeniu zakończą się problem y 
z sygnałami DCF77, które lubią zani
kać lub być zakłócone w najbardziej 
niepożądanym momencie.

Obrady seminarium roboczego nie 
zawierały wyłącznie samych atrakcyj
nych informacji merytorycznych dla 
obserwatorów zjawisk zakryciowych, 
które zostaną dokładnie omówione na 
trzydniowej Konferencji SOPiZ w Przy
sietnicy. Należało omówić również spra
wy organizacyjne w ramach działań Sek
cji. Przewodniczący SOPiZ, dr hab. 
Marek Zawilski wyraził zadowolenie 
z łódzkiego seminarium i z sentymen
tem wspomniał czasy, gdy takie spotka
nia robocze były cykliczne. Zapropono
w ał, by pow rócić do tej tradycji. 
Omówiono zakres obowiązków prze
wodniczącego SOPiZ, problem wyda
wania „M ateriałów ” oraz kontaktu 
z „Uranią -  Postępami Astronomii”.

Po omówieniu spraw organizacyj
nych Sekcji pozostał czas, by powrócić 
do propozycji programowych na Kon
ferencję, merytorycznie związanych 
z obserw acjam i astronom icznym i. 
Szczególnie ciekawe propozycje przed
stawili koledzy Paweł Maksym i Woj
ciech Burzyński. Młodzi i zdolni obser
watorzy nie proponowali rewolucji

w działalności SOPiZ, raczej zobowią
zali się do wykonania nowych zadań. 
Paweł Maksym uznał, że należy prowa
dzić działania w Sekcji w celu zwięk
szenia liczby obserwacji zakryć astero- 
idalnych. Stwierdził ponadto, że trudno 
uzyskać tak dobre współrzędne geogra
ficzne, by schodzić z dokładnością ob
serwacji w granice milisekund. Żałował, 
że już nie uda się nam skutecznie dołą
czyć do akcji PHEMU 2003 (obserwa
cji zakryć w układzie księżyców Jowi
sza), ale sam w ykona obserw acje 
w celach dydaktycznych. Wojciech Bu
rzyński zaproponował napisanie „Porad
nika obserwatora zakryć brzegowych”, 
przedstawiając tematykę, jaką „Porad
nik” będzie obejmował: omówienie ce
lowości i przydatności naukowej obser- 
wacji brzegowych, źródła efemeryd 
zjawisk brzegowych, dostępne progra
my generujące efemerydy zakryciowe, 
interpretację efemerydy zjawiska pod 
kątem jego widoczności, przebiegu i roz
mieszczenia stanowisk obserwacyjnych. 
Będzie określał niezbędny sprzęt obser
wacyjny optyczny, elektroniczny (ma
gnetowidy, kamery), radiowy i podsta
wową służbę czasu. Pomysł napisania 
aktualnego „Poradnika” został przyjęty 
z wielkim uznaniem. Wojciech Burzyń
ski przedstawił jeszcze inne pomysły na 
publikacje związane z obserwacjami 
SOPiZ: obserwacje zakryć gwiazd przez 
planety, przez księżyce planet oraz 
w układach księżyców planet. Zaintere
sował też uczestników seminarium ob
serwacjami bliskich przelotów asteroid 
koło Ziemi, podając źródło efemeryd 
zbliżeń asteroid do Ziemi i ich adresy 
internetowe. Sławomir Kruczkowski za-

Rozmowy w toku. Fot. R. Fangor

prezentow ał program  Hew elianum  
w Gdańsku, twierdząc że jest to rozwią
zanie zamykające problem finansowy 
zakupu indywidualnego sprzętu obser
wacyjnego, w kontekście dalszych prac 
SOPiZ. Program Hewelianum ma wy
posażać obserwatorów SOPiZ w tele
skopy, elektroniczny sprzęt pomiaru cza
su lub współrzędnych geograficznych 
oraz magnetowidy i kamery rejestrują
ce zjawiska. Przedstaw ił zjaw iska 
dyfrakcyjne jako sposób znacznego 
poszerzenia możliwości badań astro
nomicznych astronoma amatora, roz
szerzając tematykę realizowanych pro
gram ów  badaw czych SOPiZ poza 
zjawiska zakryciowo-zaćm ieniowe. 
Uznał, że należy zintensyfikować nasze 
zainteresowanie zjawiskami dyfrakcji. 
Stwierdził również, że istnieje możli
wość wydawania materiałów SOPiZ 
w Gdańsku — jednak uczestnicy semi
narium wątpili, czy nie zachwieje to sys
tematyczności w ich wydawaniu?

Po kilkugodzinnej dyskusji uczestni
cy obejrzeli kilka ciekawych nagrań 
rejestrowanych obserwacji, między in
nymi: zakrycia Tethys (Wojciecha Bu
rzyńskiego) i zakrycia brzegowego (Ro
mana Fangora, ze stycznia 2003 r.).

Mieczysław Borkowski

XXII Konferencja Sekcji 
Obserwacji Pozycji i Zakryć PTMA

Doroczna konferencja SOPiZ odbędzie się w dniach 13-15 czerwca br. tym razem w Przysietnicy k. Brzozowa, 
około 40 km od Krosna.
Miejscem obrad będzie ośrodek wczasowy „Czardworek”.
Konferencję organizuje Oddział PTMA w Krośnie.

Członkowie SOPiZ zgłaszają swój udział wg stałej procedury.
Wszyscy inni zainteresowani mogą uzyskać więcej informacji i zgłaszać swój udział pocztą komputerową pod 
adresami e-mail: mrkzaw@ck-sg.p.lodz.pl., wslotwinski@halicz.com.pl.
lub telefonicznie u kol. Leszka Benedyktowicza tel. 0 502 843 389, Wiesława Słotwińskiego tel. (013) 435 73 08 
lub Grzegorza Kiełtyki tel. 0 603 478 361

Szczegóły na temat konferencji są zawarte na stronie WWW oddziału krośnieńskiego: http://ptma-krosno.telesko- 
py.pl./ oraz na stronie SOPiZ: http://awa.mat.agh.edu.pl./~sopiz/
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w kraju

XIX OMSA w Grudziądzu

Z nadejściem wiosny tradycyjnie już Grudziądzkie 
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne staje 
się mekką młodych miłośników astronomii z całej 

Polski. Przez kolejne dni (w tym roku to 27-29 marca) kil
kudziesięciu przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych, 
wyłonionych w drodze eliminacji i konkursów wojewódz
kich, podczas Ogólnopolskiego Młodzieżowego Semina
rium Astronomicznego dzieli się zdobytą wiedzą, a często 
także doświadczeniem i umiejętnościami w formie 15 min 
prezentacji. Próżno by szukać odpowiednika tej jedynej 
w swoim rodzaju imprezy wśród innych ogólnopolskich 
konkursów.

Jej idea zrodziła się przeszło 40 lat temu, kiedy odbywa
ły się w Grudziądzu międzyszkolne seminaria astronomiczne 
i astronautyczne. Akcję stopniowo rozszerzano, najpierw na 
województwa Polski północnej (w latach 1975—1984 od
było się 10 Międzywojewódzkich Młodzieżowych Semina
riów Astronomicznych), a następnie na cały kraj. Finał w 
Grudziądzu jest ukoronowaniem jesienno-zimowej kampa
nii informacyjno-eliminacyjnej w poszczególnych woje
wództwach. Tę akcję organizują planetaria w Olsztynie i w 
Grudziądzu, a jej siłę napędową stanowią zaledwie dwie 
osoby: Małgorzata Śróbka-Kubiak z Grudziądzkiego Pla
netarium i Obserwatorium Astronomicznego oraz Kazimierz 
Schilling z Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium 
Astronomicznego (wspólna platforma ich działań to Komi
sja Współpracy Planetariów Polskich przy ZG PTMA, a 
patronat finansowy obejmują m.in. Fundacja Astronomii 
Polskiej, Wydziały Oświaty Urzędów Miejskich, Kuratoria 
Oświaty, Urzędy Marszałkowskie, ODN-y, WOM-y, Zespół 
Szkół Technicznych w Grudziądzu). Organizatorami woje
wódzkich konkursów i seminariów są Kuratoria Oświaty 
Urzędów Wojewódzkich oraz Ośrodki Metodyczne lub 
Ośrodki Dokształcania Nauczycieli (choć w praktyce i tu 
ciężar spoczywa niejednokrotnie na poszczególnych szko
łach i nauczycielach od szeregu lat związanych z tym przed
sięwzięciem). Opiekę merytoryczną nad seminariami spra
w ują  Polsk ie  Tow arzystw o A stronom iczne, Polskie 
Towarzystwo Miłośników Astronomii i Polskie Towarzy
stwo Astronautyczne, które m.in. delegują zawodowych 
astronomów do jury w OMSA.

Naturalnie impreza nie miałaby racji bytu bez twórczego 
zaangażowania ze strony samej młodzieży. I tak —  w tym 
roku szkolnym ponad 630 uczniów napisało referat na wy
brany przez siebie temat z zakresu astronomii i astronauty
ki. Na podstawie pisemnych opracowań poszczególne ko
m isje dokonały w yboru 170 prac, które ich autorzy 
wygłaszali na forum wojewódzkich seminariów. Po ich 
wysłuchaniu jury kwalifikowało z reguły dwie najciekaw
sze prezentacje do grudziądzkiego finału. W ten sposób 
wyłoniono 33 referaty z 14 województw. Uczestników se
minarium było znacznie więcej, gdyż i same referaty mie
wały niekiedy 2-3 autorów, a prócz laureatów z poszczegól
nych województw przyjeżdżają też w charakterze kibiców

autorzy kolejnych wyróżnionych referatów oraz opiekuno
wie —  zwykle nauczyciele, których podopieczni zostali 
wyróżnieni.

Uczestnicy tegorocznego seminarium, którzy przyjecha
li w przeddzień rozpoczęcia właściwych sesji, zostali miło 
przyjęci przez gospodarzy seansem w planetarium oraz ob
serwacjami prawdziwego, rozgwieżdżonego nieba. Dwa dni 
seminarium wypełniły prezentacje podzielone na III sesje: 
„Obserwacje nieba i tematy różne”, „Układ Słoneczny” oraz 
„Gwiazdy i Wszechświat”. Wykład inauguracyjny pt. „I tak 
będziemy latać w kosmos” wygłosiła dr Maria Pańków, a 
na zakończenie o najnowszych odkryciach w dziedzinie 
kosmologii opowiedział doc Tadeusz Jarzębowski. W cza
sie przerwy pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na placu 
Miłośników Astronomii złożono kwiaty, tam też wykonano 
pamiątkowe zdjęcia z tegorocznego OMSA.

Referatom przysłuchiwało się jury w składzie: dr Kazi
mierz Schilling —  przewodniczący, dr Henryk Brancewicz, 
prof. Robert Głębocki, doc Tadeusz Jarzębowski, dr Maria 
Pańków, dr Krzysztof Rochowicz, prof. Konrad Rudnicki i 
prof. Andrzej Woszczyk. Zadaniem komisji była ocena wy
stąpień pod kątem merytorycznej wartości i poprawności 
referatu, jego wartości dydaktycznej i sposobu prezentacji 
oraz reakcji na pytania i uwagi zgłoszone w dyskusji.

Zakwalifikowane do finału prezentacje to mniej więcej 
w połowie prace oparte na własnych obserwacjach bądź 
samodzielnie przygotowanych pokazach komputerowych, 
a w drugiej połowie opracowania literatury na dany temat. 
Niewątpliwym atutem tych pierwszych jest zaangażowanie 
emocjonalne autora (autorów) w prezentowane treści, po
mimo niekiedy mało wymiernych rezultatów. Ważna jest 
jednak satysfakcja z samodzielnie wykonanej obserwacji 
oraz możliwość podzielenia się własnymi doświadczenia
mi z rówieśnikami i zachęcenia ich do podobnych prób. 
Wśród uczestników trafiają się i wytrawni obserwatorzy, 
świadomi tego, że opracowanie i przesłanie wyników ob
serwacji do odpowiedniej sekcji czy organizacji zrzeszają
cej miłośników astronomii nadaje ich pracy dodatkowy 
walor poznawczy. W tegorocznym seminarium mieliśmy 
nawet dwa referaty o charakterze badawczym, przygoto
wane dzięki współpracy ich autorów z profesjonalnymi 
ośrodkami naukowymi oraz zawodowymi astronomami. 
Mogłyby one z powodzeniem być prezentowane na spe
cjalistycznych seminariach w każdym ośrodku astrono
micznym.

Po zakończeniu sesji uczestnicy seminarium wraz z opie
kunami udali się na seans w planetarium, zaś jurorzy zebra
li się w celu przedyskutowania i ocenienia poszczególnych 
wystąpień. Każdy członek komisji konkursowej, niezależ
nie od pozostałych, ocenił poszczególne referaty w skali od 
1 do 10 punktów. O końcowej klasyfikacji zadecydowała 
suma uzyskanych ocen. Przy ośmiu ocenach, najniższą uzy
skaną notą mogło być więc 8 punktów (w praktyce każdy 
referat uzyskał więcej), zaś najwyższą —  80 (jednak i tej
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maksymalnej noty tym razem nie przyznano). Jury posta
nowiło wyróżnić prezentacje, które w ocenie komisji zebra
ły ponad 54 punkty oraz jako oddzielną kategorię —  mło
dzieżowych prac badawczych —  wyodrębnić te prace, które 
(zdaniem jurorów) na to miano w pełni zasłużyły. Klasyfi
kacja czołówki wygląda następująco:

I miejsce —  Piotr Wirkus z Lęborka (woj. pomorskie): 
„Obserwacje gazowych olbrzymów Jowisza i Saturna”;

II miejsce —  Konrad Szaruga z Tyszowców (woj. lubel
skie): „Badania słabych rojów meteorów”;

III miejsce —  Łukasz Bytnar, Adam Fijołek i Rafał Jun
ga z Bochni (woj. małopolskie): „Życie plamy słonecznej”;

IV miejsce ex aequo —  Barbara Okhuoya z Jeleniej Góry: 
„Ciemna materia —  co ją  może stanowić?” oraz Radosław 
Poleski z Kołobrzegu: „Fotometria z użyciem kamery CCD”;

V miejsce —  Marcin Gronowski z Grudziądza: „Wpływ 
atmosfery ziemskiej na obserwacje astronomiczne”;

VI miejsce —  Radosław Mikołajczak z Ostrowa Wlkp.: 
„Planetarium —  od Anaksymandra do ADLIP-a”;

VII miejsce —  Katarzyna Adamczyk i Bartosz Nowak z 
Kościana: „Czarne dziury we Wszechświecie i naszej Ga
laktyce”;

VIII miejsce ex aequo —  Kamila Wartejuk z Włodawy: 
„Kłopoty na peryferiach Układu Słonecznego”, Maciej Her
manowicz z Olsztyna: „Tajemnicza Czerwona Planeta, czyli 
zarys historii badań Marsa” oraz Jakub Jeziorowski i Mar
cin Ziółkowski z Częstochowy: „Słońce —  nasza gwiazda 
dzienna” .

W kategorii młodzieżowych prac badawczych I miejsce 
uzyskała Agata Karska z Inowrocławia za referat „Na tro
pie zmienności gwiazd”, zaś II miejsce Jakub Pietrzak i Ma
rek Cieślar z Łodzi: „SG1: Badanie zmienności dużych ob
szarów nieba północnego”.

Specjalne gratulacje i podziękowania należą się nauczy
cielom, którzy sprawowali opiekę nad autorami nagrodzo
nych prac. Dyplomy za zaangażowanie i osiągnięcia w pra
cy dydaktycznej z uczestnikami OMSA otrzymali: Ireneusz

Mańkowski, Dorota Lechowicz-Staszkiewicz, Waldemar 
Lupa, Mirosław Trociuk, Maria Grzegorczyk, Feliks No
waczyk, Barbara Cicha, Małgorzata Śróbka-Kubiak, Jacek 
Smoter, Stefan Kuna, Grzegorz Sęk i Lilia Wlaź.

Podczas uroczystości zakończenia seminarium laureaci 
zostali nagrodzeni lornetkami, aparatami fotograficznymi, 
akcesoriami i programami komputerowymi, pięknymi al
bumami, słownikami i encyklopediami. Wszyscy uczestni
cy uzyskali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. 
Imprezę zakończyło miłe spotkanie towarzyskie przy ka
wie. Wielu uczestników XIX OMSA wyjeżdżało z Grudzią
dza wzbogaconych o nowe przyjaźnie i znajomości, cenne 
doświadczenia zdobyte dzięki prezentacji własnych projek
tów, a przede wszystkim z cząstką serdecznej atmosfery, 
jaką niezmiennie zapewniają nam organizatorzy i gospoda
rze seminarium. To właśnie sprawia, że w astronomicznym 
środowisku naszego kraju skrót OMSA nie jest nic nie mó
wiącym akronimem, ale działa jak magnes, ściągając pod 
niebieskie kopuły wieńczące dach gmachu Zespołu Szkół 
Technicznych w Grudziądzu rzesze miłośników astronomii. 
Wracają tu chętnie nawet po latach i jako studenci, i jako 
jurorzy, nierzadko też jako fundatorzy nagród, zawsze go
towi, by dzielić się z innymi, choćby tylko swoją wiedzą. 
Bo tego właśnie można się tutaj naprawdę uczyć.

Tegoroczne seminarium wieńczyło w pewien sposób 
obchody 70-lecia Gmachu, 50-lecia Szkoły i 30-lecia Pla
netarium i Obserwatorium w Grudziądzu. A w przyszłym 
roku jubileusz 20-lecia świętować będzie samo Ogólnopol
skie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne! Już teraz 
życzymy Organizatorom wytrwałości w kontynuowaniu tej 
bardzo pożytecznej imprezy, a wszystkich uczniów —  mi
łośników astronomii gorąco namawiamy do spróbowania 
swych sił w tej trudnej, ale niezwykle satysfakcjonującej 
konkurencji. Naprawdę warto!

Krzysztof Rochowicz
Zdjęcie uczestników tegorocznego OMSA znajdą Czytelnicy 
na drugiej stronie okładki.
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A n th on y  A veni, SC H O D Y  DO 
GWIAZD. Obserwacje nieba w trzech 
wielkich starożytnych kulturach, 
Przekład Jacek Biedroń, Zysk i S- 
ka, Poznań 2002.

Oto ukazała się książka napisana 
przez profesora Aveniego, który — 
według Wydawnictwa — zapoczątko
wał badania w dziedzinie antropolo
gii astronomicznej oraz archeoastro- 
nomii. Zatem jest to kolejna ostatnio 
pozycja poświęcona tej dziedzinie 
wiedzy, lecz ogranicza się ona do opi
su trzech tylko kręgów kulturowych: 
ludów starożytnych Brytanii, dawnych 
Majów (Maya) i imperium Inków (Ta- 
huantinsuyu).

Już w rozdziale I (Wstęp. Inny ro
dzaj kosmosu) i II (Nagie niebo) autor 
słusznie zwraca uwagę na odmienny 
wygląd nieba i ruch ciał niebieskich 
na różnych szerokościach geograficz
nych, zwłaszcza na południe od rów
nika (np. fascynujący jest widok Orio
na „do góry nogami”!). Wiedzą dobrze
0 tym astronomowie, czego jednak nie 
można powiedzieć nie tylko o prze
ciętnych ludziach, ale i o innych uczo
nych, chociażby etnografach. Pociąga 
to za sobą po prostu konieczność od
miennej interpretacji dokonań astrono
micznych dawnych kapłanów-obser- 
watorów nieba.

Właśnie etnografowie, antropolodzy
1 archeolodzy już od dawna wiodą spór
o przeznaczenie znanej budowli mega
litycznej Stonehenge, a włączyli się do 
niego jeszcze pod koniec XIX w. astro

nomowie (Stojące kam ienie oraz 
gwiazdy: megalityczna astronomia i lu
dy starożytnej Brytanii). Aveni osłabił 
jednak rewelacyjne twierdzenia A. Tho- 
ma i F. Hoyle’a o astronomicznym 
przeznaczeniu tej megalitycznej bu
dowli, w tym — do przewidywania 
zaćmień Słońca i Księżyca. Niemniej 
jednak nie zaprzeczył, iż mogła ona sta
nowić również swego rodzaju dostrze
galnię. Jednak brak źródeł pisanych 
udaremnia ostateczne rozstrzygnięcie, 
czy była to tylko świątynia Słońca, 
w której sporadycznie dokonywano ob
serwacji ciał niebieskich, czy tę budow
lę wzniesiono świadomie jako kom
pleks religijno-astronomiczny?

W przypadku cywilizacji Majów 
z Yukatanu jesteśmy w nieco lepszej 
sytuacji, ponieważ zachowały się ich 
obliczenia i pewne zapisy (tzw. Kodek
sy). Majowie interesowali się szcze
gólnie mocą z nieba, osobliwą rachubą 
czasu (chronometrią) i planetą Wenus 
(Moc z  nieba: astronomia starożytnych 
Majów oraz kult Wenus). Ponadto 
w Mezoameryce również zwraca uwa
gę powiązanie architektury sakralnej 
(piramidy!) z astronomią.

Natomiast w Tahuantinsuyu, już na 
południe od równika, kapłani-astro- 
nomowie zajmowali się głównie bu
dowaniem miast jakby odwzorowu
jących kosmos (Miasto i kosmos: 
astronomia w imperium Inków). Naj
ważniejsze z nich to promieniście 
urządzona stolica Cusco ze świątynią 
Coricancha, stanowiącą według Inków 
środek świata i wyrażającą astrono
miczny symbolizm. Chociaż nie mamy 
bezpośrednich źródeł historycznych 
na ten temat (oprócz pisma węzełko
wego quipu), to pozostały nam kroni
ki pisane po hiszpańsku, które powsta
ły niebawem po konkwiście Peru.

W zakończeniu (Zachód wobec 
reszty świata?) autor porównuje dzie
dzictwo Inków, Majów, ludów Bryta
nii do osiągnięć starożytnych Babiloń- 
czyków i Greków, na temat których 
mamy liczne źródła pisane.

Zamykają książkę trzy ciekawe 
Dodatki (Kwestie do przemyślenia, 
Archeoastronomiczne prace polowe, 
Archeoastronomiczne zasoby) oraz 
obszernie rozbudowane Przypisy.

Zbigniew Dworak

Peter D. Ward, TAJEMNICA EPO
K I LODOWCOWEJ. Dlaczego wy
marły mamuty i inne wielkie ssaki 
przeszłości. Przekład Jacek Szacki, 
Wyd. Prószyński i S-ka, „Na ścież
kach nauki”, Warszawa 2002.

Dziwne może się wydawać, iż na 
łamach czasopisma astronomicznego 
jest poruszany temat związany z pale
ontologią, geologią, glacjologią, ar
cheologią i prahistorią ludzkości — jej 
dziejom sprzed około 12000 lat. Jed
nak przedstawiana książka ma charak
ter zbliżony do recenzowanej już po
zycji Waltera Alvareza, Dinozaury
i krater śmierci (zob. „Urania-PA” 3/ 
2000), ściśle w dodatku nawiązując do 
niej.

Peterowi Wardowi marzy się well- 
sowski wehikuł czasu, żeby móc zo
baczyć te dawne, niezwykłe epoki
i katastrofy kosmiczno-geologiczne. 
Zamiast tego musi zadowolić się wy
kopaliskami, ich interpretacją i własną 
wyobraźnią na temat biosfery sprzed 
milionów lat, a także megafauny ostat
niej epoki lodowcowej oraz człowie
ka sprzed kilkunastu tysięcy lat.

Opowieść o katastrofach kosmicz
nych autor rozpoczyna od roztrząsa
nia przypadku, który wydarzył się 65 
min lat temu i stanowił główną przy
czynę wymierania dinozaurów. Śla
dem tego kataklizmu jest zatarty już 
krater Chicxulub na Yukatanie, o śred
nicy ponad 300 km! Jednak Ward, po
dobnie jak Alvarez, opowiada się bar
dziej za upadkiem komety niż małej
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planetoidy, podczas gdy wiadomo, iż 
jądro kometame nie mogłoby zawie
rać aż tyle irydu, aby utworzyć sła
wetną warstwę K/T, odkrytą najpierw 
w Gubbio przez Waltera Alvareza (do
kąd „pielgrzymował” też Peter Ward).

Większą część książki autor oczy
wiście poświęcił ostatniemu wielkie
mu zlodowaceniu, w którym wyróż
nia się cztery główne glacjały (ostatnio 
— już jedenaście!, czyli jeszcze 7 po
mniejszych), a ich następstwo było 
wynikiem ... niewielkich zmian ele
mentów orbity Ziemi i nachylenia osi 
rotacji naszej planety do ekliptyki, co

w ykazał jeszcze  astronom  serbski 
Milutin Milankovic. Ward zauważa też 
paręsetmilionoletnią cykliczność wiel
kich zlodowaceń, ale nie kojarzy jej 
z okresem obiegu Układu Słoneczne
go wokół jądra Galaktyki!

Dalej autor rozwodzi się nad przy
czynami wymierania, po ustąpieniu 
lodowców, wielkich ssaków, w tym 
mamutów, rozważając dwie hipotezy: 
zmiany klimatu (co wydaje się dość 
oczywiste) i działalności człowieka 
jaskiniowego, tzw. Wielkiemu Zabija
niu! Ostatecznie Ward przychyla się 
do wniosku o wytępieniu przez ludzi

megafauny, osłabionej jednak  dra
styczną zmianą klimatu. Nie jest to już 
przedm iotem  astronom ii, chociaż... 
Dzięki obfitemu i wysokokaloryczne
mu pożywieniu nastąpił „wyż demo
graficzny” w plejstocenie (a potem 
tzw. rewolucja neolityczna), co po
średnio przyczyniło się również do 
wzrostu zainteresowań astronomicz
nych wśród starożytnych ludów, cze
go badaniem zajmuje się archeoastro- 
nomia „zaginionego świata”.

Zbigniew Dworak

XEphem 3.5

Jako jeden z alternatywnych systemów operacyjnych 
w stosunku do Windowsa (obok chociażby BeOSa, 
Solarisa, MacOSa), Linux istnieje stosunkowo dłu

go i jest na tyle rozpowszechniony, że powstało już dla 
niego dość dużo oprogramowania astronomicznego. Usta
liły się też pozycje liderów w poszczególnych kategoriach. 
XEphem (http://www.clearskyinstitute.com/xephem/) jest 
najbardziej znany, pewnie dlatego, że jest rozprowadzany 
na CD razem z niektórymi dystrybucjami tego systemu ope
racyjnego. Wielu astroamatorów używających Windowsa 
również o nim słyszało, ale mało kto miał przyjemność 
używać. Co prawda jest też wersja pod system Windows, 
jednak pomimo, że program jest darmowy, należy ją  za
mówić na krążku u producenta w postaci kodu źródłowe
go i skompilować samemu. Niektórzy skarżą się, że i tak 
działa wtedy wolniej niż linuxowy „oryginał” .

Pogłoski o estetycznym wyglądzie i wyjątkowej funk
cjonalności XEphem nie są przesadzone. Po uruchomie
niu pokazuje się okienko z funkcjami kontrolnymi i łatwym 
dostępem do stref czasowych. Pozostałe będą się otwierać 
obok niego. Planetarium wyróżnia się łatwą zmianą pro

jekcji z cylindrycznej na sferyczną i przewijaniem dużo 
łatwiejszym niż w innych podobnych programach. Poza 
tym są kolory gwiazd, a nawet zaznaczone punkty równo- 
nocy. Jest też mapa Księżyca z nazwami i —  co rzadko 
spotykane —  zaznaczonymi wszystkimi lądowiskami, rów
nież sond bezzałogowych. Można uruchomić animację faz, 
jest wskaźnik libracji —  funkcje występujące zwykle pod 
windowsowymi programami specjalnie poświęconymi ob
serwacjom Srebrnego Globu, a nie w ogólnych pakietach 
typu planetarium. Na bardzo realistycznej mapie Marsa, 
którego można obracać w trzech osiach, także są podane 
najważniejsze nazwy. Konkurencja w tej samej sytuacji 
raczy nas co najwyżej ogólnym widokiem tarczy, nie za
wsze zresztą z prawidłowo zorientowanymi szczegółami 
powierzchni. Obie mapy mają funkcję pozwalającą oglą
dać teren w powiększeniu —  wystarczy wcisnąć lewy przy
cisk myszy i trzymać, przesuwając nad wybranym obsza
rem. Takiego mechanizmu na próżno szukać w innych 
programach tego typu. Poza tym program jest wyposażo
ny w wyświetlanie ustawienia księżyców Jowisza, Satur
na i... Urana, oczywiście z animacją. Ta ostania nowość 
już nie dziwi, bo nieliczni, także krajowi, posiadacze tele
skopów powyżej 20 cm średnicy coraz śmielej sięgają po 
obserwacje jaśniejszych księżyców właśnie Urana, a na
wet fotografują je  z powodzeniem.

Podsumowując —  programik jest dla wielu jednym z po
wodów, dlaczego w ogóle warto dzielić dysk na partycje 
i instalować Linuxa. Rzadko jednak ktoś zmienia system 
całkowicie, bo chociaż rynek linuxowych aplikacji astro
nomicznych przynajmniej próbuje odzwierciedlać potrze
by astroamatorów, to jednak łatwiejsza dostępność i wiele 
lat rozwoju stworzyły bogactwo i różnorodność window- 
sowych programów astronomicznych, z których nie moż
na zrezygnować. Czołowi producenci chcąjednak zawład
nąć oboma rynkami i aktualny lider, którym jest Cartes du
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Lipiec
Słońce

W lipcu deklinacja Słońca z dnia na dzień maleje, 
w związku z czym dni są coraz krótsze. Dnia 4 lipca Zie
mia znajdzie się w najdalszym od Słońca punkcie swojej 
orbity —  w aphelium.

W Warszawie 1 lipca Słońce wschodzi o 2h19m, zacho
dzi o 19h01m, a 31 lipca w schodzi o 2t'54m, zachodzi 
o 18h29m. W lipcu Słońce wstępuje w znak Lwa.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h UT)

Data 2003 P [°] B0n L0 [°]
VII 1 -2 ,89 2,82 73,44

3 -1 ,99 3,04 46,96
5 -1 ,08 3,26 20,49
7 -0 ,17 3,47 354,02
9 0,73 3,68 327,55

11 1,63 3,89 301,08
13 2,53 4,09 274,61
15 3,42 4,29 248,15
17 4,31 4,48 221,68
19 5,18 4,67 195,22
21 6,05 4,85 168,75
23 6,91 5,02 142,29
25 7,76 5,20 115,83
27 8,60 5,36 89,38
29 9,42 5,52 62,92

VII 31 10,24 5,68 36,47

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

B0, L0 —  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

6d13h10m —  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli na początku i pod 

koniec miesiąca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym 
miesiącu następująca: pierwsza kwadra 7d02h32m, pełnia 
13d19h21m, ostatnia kwadra 21d07h01m i nów 29d06h52m. 
W perygeum Księżyc znajdzie się 10 lipca o 22h04m a w apo
geum 22 lipca o 19h37m.

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

ca i są niewidoczne.
Zbliżający się do opozycji Mars widoczny jest w drugiej 

połowie nocy jako bardzo jasna „gwiazda” świecąca na 
wysokości ok. 20° nad południowym horyzontem w gwiaz
dozbiorze Wodnika. W ciągu miesiąca jasność planety roś
nie od - 1 ,5m do aż —2,5m, przez co Mars staje się najjaś
niejszym po Słońcu i Księżycu obiektem na niebie. W  tym 
samym okresie rośnie także średnica jego tarczy, osiąga
jąc  pod koniec miesiąca 23” , co umożliwi dostrzeżenie 
szczegółów powierzchniowych już przez niewielkie telesko
py amatorskie. Możliwe będzie także dostrzeżenie natu
ralnych satelitów Marsa —  Phobosa (10,7m) i Deimosa

(11,8m) w ich maksymalnych elongacjach od planety, jed
nak niezbędny jest do tego celu teleskop o średnicy przy
najmniej 15 cm przy powiększeniu przekraczającym 200* 
(należy także pamiętać o zasłonięciu oślepiającej tarczy 
samej planety).

Na początku lipca wieczorem można jeszcze próbować 
odnaleźć Jowisza świecącego z jasnością - 1 ,7m bardzo 
nisko nad zachodnim horyzontem (w godzinę po zacho
dzie Słońca na wysokości zaledwie 7°), jednak warunki w i
dzialności szybko pogarszają się i w drugiej połowie mie
siąca obserwacje planety stają się niemożliwe.

W połowie lipca na porannym niebie pojawia się Sa
turn, jako „gwiazda” 0m świecąca na tle gwiazd gwiazdo
zbioru Bliźniąt. Jego wysokość nad wschodnim horyzon
tem na początku świtu cywilnego (ok. godzinę przed wscho
dem Słońca) z dnia na dzień rośnie i pod koniec miesiąca 
osiąga już  13°.

Uran i Neptun znajdują się w pobliżu opozycji i są  wi
doczne całą noc 20° od siebie w gwiazdozbiorze odpowied
nio Wodnika i Koziorożca.

Wieczorem można obserwować Plutona w gwiazdozbio
rze Wężownika, jednak niezbędne jest posiadanie telesko
pu o średnicy obiektywu (zwierciadła) równej przynajmniej 
15 cm.

W lipcu w pobliżu opozycji nie są widoczne żadne jas
ne planetoidy.

Meteory
W lipcu można obserwować kilka interesujących rojów 

meteorów.
Bardzo krótko, bo tylko od 7 do 13 lipca promieniują 

meteory z roju Pegazydów (JPE). Maksimum aktywności 
roju przypada 10 lipca, toteż na jego obserwacje pozosta
nie zaledwie ok. godziny między zachodem zbliżającego 
się do pełni Księżyca a świtem. Rój składa się ze słabych, 
bardzo szybkich meteorów ze śladami. Radiant meteorów 
leży w gwiazdozbiorze Pegaza i ma współrzędne: a  = 
22h40m, ó = +15°. Niska aktywność i mała jasność mete
orów preferuje obserwacje teleskopowe roju.

nej ę Gem (7h04m06,5s, +20°34’). Podane jasności gwiazd porów
nania (pole widzenia wynosi 25°, północ u góry)
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Rys. 2. Trasa planety Uran na tle gwiazd gwiazdozbioru Wodnika w lipcu, sierp
niu i wrześniu 2003 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)

W drugiej połowie lipca można obserwować meteory 
z kompleksu Akwarydów/Kaprikornidów: Piscis Austrini- 
dy (PAU) (22h44m, -30 °), południowe delta Akwarydy 
(SDA) (22h36m, -1 6 °) i alfa Kaprikornidy (CAP) (20h28m,
-10°). Roje te składają się ze słabych, stosunkowo wol
nych meteorów, chociaż w skład CAP wchodzą też nie
kiedy bardzo jasne i powolne (a w ięc efektowne) bolidy.
Południowe delta Akwarydy sąjednym  z najaktywniejszych 
rojów nieba południowego, aktywność dwóch pozostałych 
jest niska. Maksimum aktywności rojów przypada 28 lipca 
(PAU i SDA) i 30 lipca (CAP), toteż w ich obserwacjach nie 
będzie przeszkadzał Księżyc w nowiu.

1d Gwiazda zmienna długookresowa o Cet (Mira) (2h19,3m, -2°58’) 
osiąga maksimum jasności (3,4m) (mapka zamieszczona w 
„Uranii-PA" 3/2002).

1d Gwiazda zmienna długookresowa RR Sgr (miryda) (19h55,9m, 
-29°11’) osiąga maksimum jasności (6,8m).

2d21h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 5°.

3d11h Maksymalna libracja Księżyca (8,7°) w kierun
ku krateru Schickard (zacieniony).

3d19h37,2m W układzie księżyców galileuszowych 
Jowisza zachodzi obrączkowe zakrycie Ganime- 
desa (III) przez Europę (II) trwające 6 min. Jas
ność układu spada o 0,23m. Jest to ostatnie tego 
typu zjawisko w 2003 r.

4d06h W swoim ruchu po orbicie wokółsłonecznej 
Ziemia znajduje się najdalej od Słońca, w aphe- 
lium, w odl. 1,016730 j.a.

5d08h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.

6d18h Zakrycie gwiazdy y Vir (2,8m) przez ciemną 
część Księżyca w pierwszej kwadrze, widoczne 
w całej Polsce (Gdańsk 18h37m — Krosno 
18h48m).

8d Gwiazda zmienna długookresowa S Cet (miry
da) (0h24,1m, -9°20’) osiąga maksimum jasno
ści (8,2m).

8d08h Złączenie Wenus z Saturnem w odl. 0,8°.

10d07h Minimalna libracja Księżyca (0,4°) w kierun
ku Sinus Iridium (zacieniona).

11d Gwiazda zmienna długookresowa RS Vir (miry
da) (14h27.3m, +4°41’) osiąga maksimum jasności 
(8 ,1m).

11d Gwiazda zmienna długookresowa T Aqr (miry
da) (20h49,9m, -5°09') osiąga maksimum jasności 
(7,7-).

13d Gwiazda zmienna długookresowa V Cas (miry
da) (23h11,6m, +59°42’) osiąga maksimum jasności 
(7,9m).

13d23h42m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osią
ga maksimum jasności (3,5m) (mapka zamieszczo
na w „Uranii-PA" 1/2003).

15d05h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.

16d16h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.

16d17h Maksymalna libracja Księżyca (9,0°) w kie
runku Mare Humboldtianum (zacienione).

17d08h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 0,3°.

22d Gwiazda zmienna długookresowa R Psc (miryda) (1h30,7m, 
+2°52') osiąga maksimum jasności (8,2m)

23d06h05m Słońce wstępuje w znak Lwa, jego długość ekliptycz- 
na wynosi wtedy 120°.

23d13h Minimalna libracja Księżyca (0,4°) w kierunku Sinus Iri
dium (oświetlona).

26d04h Złączenie Merkurego z Jowiszem w odl. 0,4°.

27d00h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 4°.

27d21h50m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6m (map
ka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2002).

28d18h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 4°.

30d08h Maksymalna libracja Księżyca (8,1°) w kierunku krateru 
Schickard (zacieniony).

30d23h Mars nieruchomy w rektascensji.

31d01h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 5°.

Rys. 3. Trasa planety Neptun na tle gwiazd gwiazdozbioru Koziorożca w lipcu, 
sierpniu i wrześniu 2003 (zaznaczone gwiazdy do 10,5m)
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Sierpień
Słońce

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

W Warszawie 1 sierpnia Słońce wschodzi o 2h56m, za
chodzi o 18h28m, a 31 sierpnia wschodzi o 3h45m, zachodzi
o 17h27m. W sierpniu Słońce wstępuje w znak Panny.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data 2003 P[°] B0 n Lo n
VIII 1 10,64 5,75 23,24

3 11,43 5,89 356,79
5 12,21 6,03 330,34
7 12,97 6,16 303,90
9 13,71 6,29 277,45
11 14,44 6,41 251,01
13 15,15 6,52 224,57
15 15,84 6,62 198,13
17 16,52 6,71 171,69
19 17,18 6,80 145,26
21 17,81 6,88 118,82
23 18,43 6,96 92,39
25 19,03 7,02 65,97
27 19,60 7,08 39,54
29 20,16 7,13 13,12

VIII 31 20,69 7,17 346,70

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
2d18h11m i 29d23h50rT 
ka tarczy wynosi 0°.

■ heliograficzna długość środ-

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec sierp

nia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: pierwsza kwadra 5d07h27m, pełnia 12d04h48m, 
ostatnia kwadra 20a00h48m i nów 27d17h26m. W perygeum 
Księżyc znajdzie się 6d14h02m, w apogeum 19d14h24m i po
nownie w perygeum 31d18h46m.
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zbiorze Wodnika. Mała odległość od Ziemi sprawi, że śred
nica tarczy Marsa przekroczy 25”, co umożliwi obserwacje 
szczegółów powierzchniowych nawet przez niewielkie te
leskopy amatorskie. Już teleskop o średnicy obiektywu 
10 cm umożliwi w dobrych warunkach obserwacyjnych zo
baczenie szczegółów o średnicy 350 km, jednak przeszka
dzać w tym będą drgania atmosfery związane ze stosun
kowo małą wysokością planety nad horyzontem — w mo
mencie górowania wyniesie ona zaledwie 22°. Sierpień jest 
miesiącem, w którym można kontynuować próby dostrze
żenia satelitów Marsa — Phobosa (10,3m) i Deimosa (11,4m), 
zwłaszcza że okres ich największej jasności pokrywa się 
z nowiem Księżyca. Należy jednak pamiętać o zasłonięciu 
oślepiającej tarczy samej planety!

Jowisz znajduje się na niebie w pobliżu Słońca i jest 
niewidoczny.

W sierpniu nad ranem coraz wyżej nad wschodnim 
horyzontem wznosi się Saturn, osiągając pod koniec mie
siąca wysokość prawie 40° (ok. godzinę przed wschodem 
Słońca). Planeta świeci w gwiazdozbiorze Bliźniąt jako 
obiekt o jasności 0,1m.

Planety i planetoidy
Merkury i Wenus nadal po

zostają na niebie w pobliżu Słoń
ca i są niewidoczne.

W sierpniu najjaśniejszym 
obiektem na niebie po Słońcu
i Księżycu pozostaje Mars, któ
ry osiąga wtedy jasność aż -3 m. 
Jest to związane ze zbliżeniem 
się planety do Ziemi pod koniec 
miesiąca na odległość zaledwie 
55,76 min km. Jest to tzw. Wiel
ka Opozycja Marsa — poprzed
nio tak blisko Ziemi Mars znaj
dował się w 1924 r. Planeta wi
doczna jest całą noc w gwiazdo-

£
Rys. 5. W ygląd tarczy M arsa w  teleskopie astronomicznym (północ na dole) w  lipcu 
i sierpniu 2003 dla różnych wartości długości południka centralnego L
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W sierpniu panują bardzo dobre warunki obserwacji 
Urana (5,7m) i Neptuna (7,8m) w związku z ich przebywa
niem w pobliżu opozycji. Do dostrzeżenia tarcz obu planet 
(o średnicach odpowiednio 3,7” i 2,3”) niezbędny jest tele
skop o średnicy przynajmniej 10 cm i powiększeniu 100x.

Wieczorem można obserwować Plutona, jednakże ja 
sność planety wynosi jedynie 13,7m i do jej zaobserwowa
nia niezbędny jest teleskop o średnicy zwierciadła przy
najmniej 15 cm.

W sierpniu nadal w pobliżu opozycji nie są widoczne 
żadne jasne planetoidy.

Meteory
Od 17 lipca do 24 sierpnia promieniują słynne Perseidy 

(PER), rój związany z kometą 109P/Swift-Tuttle, o najbar
dziej regularnej corocznej aktywności. Model struktury stru
mienia przewiduje w tym roku wystąpienie głównego maksi
mum w dniu 13 sierpnia o godzinie 4:40 oraz możliwych 
dwóch innych maksimów o 2:40 i 14:40. W tym okresie ra
diant meteorów leży w gwiazdozbiorze Perseusza i ma 
współrzędne: a = 3h09m, ó = +59°. Niestety, w obserwacjach 
meteorów bardzo przeszkadzał będzie Księżyc w pełni.

W sierpniu nadal można obserwować meteory z kom
pleksu Akwarydów/Kaprikornidów. Są to przede wszystkim 
Południowe i Północne iota-Akwarydy (SIA i NIA). Po
łudniowe iota-Akwarydy prom ieniują w okresie od 25 lipca 
do 15 sierpnia (maksimum 4 sierpnia) z radiantu o współ
rzędnych a  = 22h16m, ó = -15°. Północne iota-Akwarydy 
prom ieniu jąw  okresie od 11 do 31 sierpnia (maksimum 20 
sierpnia) z radiantu o współrzędnych a  = 21h48"\ ó = -6 ° . 
Tak jak opisane wcześniej roje kompleksu, także i te mało 
aktywne roje składają się ze słabych, stosunkowo wolnych 
meteorów, jednak w ich porannych (SIA) i w ieczornych 
(NIA) obserwacjach nie będzie przeszkadzał Księżyc od
powiedni w pierwszej i ostatniej kwadrze.

Rys. 6. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Sa
turna w sierpniu 2003 (III — Tethys, IV — Dione, V — Rhea, 
VI — Tytan, VIII — lapetus). Zachód na lewo od środkowe
go pasa (tarczy planety), wschód na prawo

Aa ["]

Rys. 7. Wygląd układu Marsa w teleskopie astronomicz
nym (północ na dole) w okresie opozycji w 2003 r.

1d Gwiazda zmienna długookresowa S CMi (miryda) (7h32,7m, 
+8°20’) osiąga maksimum jasności (7,5m).

1d22h36m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga minimum 
jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6m.

3d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
4d Gwiazda zmienna długookresowa RS Lib (miryda) (15h24,3m, 

-22°55’) osiąga maksimum jasności (7,5m).
4d14h Neptun w opozycji ze Słońcem.
4d22h39m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum ja

sności (3,5m).
5d00h00m Księżyc Marsa Deimos w maksymalnej elongacji za

chodniej w odległości 80”.
5d00h20m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji 

wschodniej w odległości 32".
6d05h Minimalna libracja Księżyca (0,1°) w kierunku Mare Fecun- 

ditatis (oświetlone).
8d20h49m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m).
9d00h00m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji za

chodniej w odległości 32”.
9d19h40m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
10d01h00m Księżyc Marsa Deimos w maksymalnej elongacji za

chodniej w odległości 82”.
11d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
11d13h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
12d Gwiazda zmienna długookresowa T Dra (miryda) (17h56,4m, 

+58°13') osiąga maksimum jasności (9,6m).
12d00h40m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji 

wschodniej w odległości 34”.
12d23h40m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji 

wschodniej w odległości 34”.
13d Gwiazda zmienna długookresowa R Hya (miryda) (13h29,7m, 

-23°17’) osiąga maksimum jasności (4,5m).
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Rys. 8. Położenie i ruch własny radiantów meteorowych Piscis 
Austrinidów (PAU) oraz Południowych i Północnych iota-Akwary- 
dów (SIA i NIA) w okresie od 15 lipca do 30 sierpnia

Rys. 9. Położenie i ruch własny radiantów meteorowych południo
wych i północnych delta Akwarydów (SDA i NDA) i Kaprikornidów 
(CAP) w okresie od 10 lipca do 25 sierpnia

13d00h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.

13a01h Maksymalna libracja Księżyca (8,4°) w kierunku Mare 
Humboldtianum (zacienione).

13d18h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 2°.
14d21h Merkury w maksymalnej elongacji wschodniej od Słońca 

w odległości 27°.
16<l00h20m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji za

chodniej w odległości 33”.
16d23h20m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji za

chodniej w odległości 34”.
16d23h30m Księżyc Marsa Deimos w maksymalnej elongacji 

wschodniej w odległości 85”.
17d Gwiazda zmienna długookresowa R Vir (miryda) (12h38.5m, 

+6°59’) osiąga maksimum jasności (6,9m) (mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 1/2003).

18d18h Wenus w koniunkcji górnej ze Słońcem.
19d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
19d00h26m Gwiazda zmienna 'ę Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m).
19d01h00m Zakrycie brzegowe gwiazdy b Ari (5,5m) przez ciemny 

brzeg Księżyca w pobliżu ostatniej kwadry. Linia zakrycia brze
gowego ciągnie się od punktu o współrzędnych 0  = 49°55’ N, 
A = 18°35’ E, do punktu o współrzędnych <p = 54°10' N, X = 
23°24’ E, przechodząc 6 km na północny zachód od Tychów, 
przez Katowice, 27 km na południowy-wschód od Często
chowy oraz 11 km na południowy-wschód od Warszawy.

19d18h Minimalna libracja Księżyca (0,3°) w kierunku Oceanus 
Procellarum (oświetlony).

20d Gwiazda zmienna długookresowa SS Vir (miryda) (12h25,3m, 
+0°46’) osiąga maksimum jasności (6,8m).

20d00h00m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji 
wschodniej w odległości 35”.

20d23h Odkrycie gwiazdy k  Tau (4,2m) przez ciemny brzeg Księ
życa w pobliżu ostatniej kwadry, widoczne w całej Polsce 
(Szczecin 23h47m —  Olsztyn 23h53m).

20d23h00m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji 
wschodniej w odległości 35”.

21d Gwiazda zmienna długookresowa R Aqr (miryda) (23h43,8m,

Rys. 10. Mapa gwiazdozbioru Wodnika do obserwacji gwiazdy 
zmiennej T Aqr (20h49m56,4s, -5°08'48”). Podane jasności gwiazd 
porównania (pole widzenia wynosi 8°, północ u góry)

Rys. 11. Mapa gwiazdozbioru Wodnika do obserwacji gwiazdy 
zmiennej R Aqr (23h43,8m, -15°17’). Podane jasności gwiazd po
równania (pole widzenia wynosi 8°
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-15°17’) osiąga maksimum jasności (6,5m).
21d10h Złączenie Wenus z Jowiszem w odl. 0,5°.
22d00h45m Księżyc Marsa Deimos w maksymalnej elongacji 

wschodniej w odległości 86".
22d11h Jowisz w koniunkcji ze Słońcem.
23d13h09m Słońce wstępuje w znak Panny, jego długość eklip- 

tyczna wynosi wtedy 150°.
23d14h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 4°.
23d23h40m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji za

chodniej w odległości 34".
24d10h Uran w opozycji ze Słońcem.
24d22h40rn Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji za

chodniej w odległości 34”.
25d22h02m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m).
26d08h Maksymalna libracja Księżyca (8,3°) w kierunku krateru 

Schickard (oświetlony).
27d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
27a08h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 5°.
27d20h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 4°.
27d21h Mars najbliżej Ziemi w odległości 55,76 min km.
27d23h20m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji 

wschodniej w odległości 35”.
28d18h Mars w opozycji ze Słońcem.

28d19h Merkury nieruchomy w rektascensji.
28d22h10m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji 

wschodniej w odległości 35”.
28d23h15m Księżyc Marsa Deimos w maksymalnej elongacji za

chodniej w odległości 87”.
29d01h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 9°.
29d23h10m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (fi Per) osiąga 

minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
(mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2001).

30d Gwiazda zmienna długookresowa T Her (miryda) (18h09,1m, 
+31°01’) osiąga maksimum jasności (8,0m).

30d Pluton nieruchomy w rektascensji.

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

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

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

Podano jedynie te maksymalne elongacje Phobosa 
i Deimosa, które zachodzą w pobliżu górowania Marsa 
w Polsce.

Opr. T. Ściężor

Obóz Szkoleń iowo-Obserwacyjny PTMA
Zarząd Główny i Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii zapraszają na Trzeci 
Obóz Szkoleniowo-Obserwacyjny PTMA „OSOP 2003”.

Obóz odbędzie się w dniach 24 lipca — 4 sierpnia 2003 na Hali Łabowskiej w Beskidzie Sądeckim, w paśmie 
Jaworzyny Krynickiej. Celem obozu jest nauczenie wszystkich chętnych podstaw obserwacji nieba.
W planie obozu znajduje się szkolenie w zakresie:

• orientowania się na niebie • podstaw określania czasu i współrzędnych w astronomii ♦ podstaw optyki astro
nomicznej • obserwacji Słońca • obserwacji Księżyca, planet, planetoid oraz komet • obserwacji gwiazd zmien
nych • obserwacji meteorów • obserwacji obiektów mgławicowych • obserwacji zjawisk zakryciowych.

Przewidziane są zarówno dzienne zajęcia teoretyczne, jak też obserwacje nocne. Instruktorami będą doświad
czeni obserwatorzy, członkowie PTMA. Ponadto planuje się przeprowadzenie wycieczek krajoznawczych do 
miejsc związanych z astronomią.
Przewidywany koszt obozu to około 270 zł. Kwota ta obejmuje:

• nocleg w schronisku
• transport z Krakowa (cena transportu zależy od liczby uczestników)
• ubezpieczenie.

Wyżywienie każdy uczestnik Obozu zapewnia we własnym zakresie. Można skorzystać ze stołówki schroniska, 
co jednak podnosi koszty.
Organizatorzy Obozu zapewniają zaopatrzenie w wystarczającą liczbę teleskopów, jednakże mile widziane jest 
posiadanie własnego sprzętu obserwacyjnego.
Warunkiem uczestnictwa w obozie jest:

• Członkostwo PTMA. Osoby nie należące do PTMA muszą się wcześniej zapisać.
• Ukończone 18 lat. Osoby w wieku 16-18 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Osoby w wieku 

poniżej 16 lat mogą brać udział w Obozie wyłącznie wraz z pełnoletnim opiekunem.
Liczba miejsc ograniczona! Listę uczestników zatwierdzi Zarząd Oddziału Krakowskiego PTMA, a osoby zakwa
lifikowane zostaną powiadomione. Ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń jest 31 maja br. Osoby za
kwalifikowane muszą wpłacić podaną kwotę w ciągu tygodnia od chwili otrzymania potwierdzenia.
Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt z kierownikiem Obozu, drem Sławomirem Stachniewiczem 
(e-mail: Slawomir.Stachniewicz@ifj.edu.pl) lub z dyżurnymi członkami Oddziału Krakowskiego: tel. (012) 422- 
38-92 w każdą środę w godz.12-14, czwartek w godz.16-18 lub w piątek w godz.1130-1 3 30.
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listy

dokończenie ze s. 98.

czarną dziurę działającą jak soczewka gra
witacyjna („Urania" 5/2000 s. 58), powo
duje jej „świecenie” („Urania” 3/1981 s. 66)?

Pozdrawiam serdecznie autora artyku
łu i cały zespół redakcyjny z p. prof. An
drzejem Woszczykiem.

Z poważaniem
Stefan Heise

Szanowny Panie,
Dziękuję za list. To przyjemnie mieć 

uważnego czytelnika, który rozumie arty
kuł i śledzi szczegóły. Oto moje odpowie
dzi:

1. Z punktu widzenia matematyki, 
opóźnienie chodu zegara w polu grawita
cyjnym jest innym objawem tego same
go zjawiska, co grawitacyjne przesunię
cie ku czerwieni. Nie da się tego pokazać 
bez użycia wzorów, ale chyba można in
tuicyjnie zrozumieć — pomiar częstotliwo
ści jest przecież związany z pomiarem 
czasu. Grawitacyjnego spóźniania się 
zegarów nie należy nazywać dylatacją, bo 
prowadziłoby to do nieporozumień. Dyla- 
tacja (skutek ruchu) i grawitacyjne opóź
nienie mogą występować równocześnie 
i są niezależnie od siebie mierzalne.

2. Przyznaję się do defektu rysunków 
— kąty powinny być na nich zaznaczo
ne. Natomiast nie poczuwam się do błę
du we wzorze w podpisie do rysunku. 
W moim oryginalnym tekście było dobrze, 
ale ktoś zmienił notację ułamkową na a/b 
i pomylił się przy tym, a ja nie zauważy
łem podczas korekty.

3. W wymienionym przez Pana tekście 
z PA 1/1995 jest mowa o kilku różnych 
nierelatywistycznych poprawkach do 
współrzędnej czasowej. Do tego do- 
chodząjeszcze poprawki relatywistyczne. 
Synchronizacja zegarów jest bardzo 
skomplikowanym procesem, różne po
prawki mają różne wielkości i mogą mieć

różne znaki, a trzeba je uwzględniać 
wszystkie równocześnie. Dwie najważ
niejsze poprawki relatywistyczne to: a) 
dylatacja czasu (zegar na orbicie porusza 
się z dużą prędkością, więc spóźnia się 
względem zegara na Ziemi); b) grawita
cyjne spowolnienie zegarów na Ziemi (ze
gar na orbicie jest w słabszym polu gra
witacyjnym, więc gdyby spoczywał, to 
chodziłby szybciej niż zegar na Ziemi). Ta 
druga poprawka jest rzeczywiście prze
ciwnego znaku względem pierwszej.

Zachodzi przybliżona równość 1/[1 — 
2GM/(c2R)]1'2 *  1 + GMI(c2R). Przybliże
nie jest tym lepsze, im mniejszy jest uła
mek GMI(c?R); następny człon przybliże
nia jest proporcjonalny do [G M I^R )]2 ~  
19,94-10 '20, więc jest dużo poniżej do
kładności pomiaru. Dlatego dla systemu 
GPS obydwa wzory sąjednakowo dobre.

4. Jeśli układ U’ porusza się z prędko
ścią v względem obserwatora O wzdłuż 
osi x, to zdarzeniu, które w układzie U’ 
zaszło w chwili t’ w punkcie o współrzęd
nej x’ , obserwator O przypisze chwilę t 
i położenie x dane przez:

t _ t'+  x ’vlc2
(1 -  1/2/C2)1'2

_ x ' + vt’
X  ~  (1 -  I^/C2)1®

Stąd można znaleźć spowolnienie ze
garów spowodowane dylatacją czasu, 
skrócenie Lorentza i wzór na składanie 
prędkości. Jeśli dwa zdarzenia zachodzą 
w układzie U’ w tym samym punkcie x ’ 
w chwilach t \  i t'2, to dla nieruchomego 
obserwatora O upływ czasu między nimi 
wyniesie

t'2 - 1\1  - 1 =  — - — - —  >  r, - 1\
2 1 ( 1 - ^ / c 2)1'2 2 1

(to jest „paradoks bliźniąt”). Obliczenie 
pozostałych dwu wielkości proponuję 
Panu jako ćwiczenie.

KI S  B (33
5. Używane przez kosmologów okreś

lenie „płaski Wszechświat” jest żargono
wym skrótem. To nie 4-wymiarowa cza
soprzestrzeń ma być płaska, tylko jej trój
wymiarowe przekroje — przestrzenie sta
łego czasu. Poza tym, w kosmologii nie 
modeluje się detali geometrii. Operuje się 
tam przestrzeniami, w których lokalne nie- 
regularności rozkładu materii (takie jak ga
laktyki i gromady galaktyk) zostały uśred
nione po dużych objętościach. Przestrzeń 
(3-wymiarowa) jest jednorodna i izotropo
wa z definicji, więc musi mieć stałą krzy
wiznę. Stała krzywizna ma tylko trzy moż
liwości: może być dodatnia, zerowa albo 
ujemna.

Jeśli stosuje się teorię względności 
w skali układu planetarnego, to trzeba 
uwzględnić detale zaniedbane w kosmo
logii. W tej skali „widać”, że przestrzeń nie 
jest płaska. To jest podobny problem jak 
z powierzchnią Ziemi: oglądana z orbity 
wydaje się dokładnie kulista, a z bliska 
widać wszystkie góry i doliny.

6. Rzeczywiście, dookoła czarnej dziu
ry powinny istnieć świecące powierzch
nie kul, utworzone z promieni okrążają
cych czarną dziurę raz, dwa razy, trzy razy 
itd. Nie mamy jednak żadnej szansy na 
zaobserwowanie tego zjawiska, bo na te 
orbity łapana jest tylko mała część wiązki 
światła, które do czarnej dziury dochodzi. 
Pozostałe promienie albo omijają czarną 
dziurę, albo do niej wpadają. Światło 
z tych kul podlega więc trzystopniowemu 
osłabieniu: a) czarna dziura musi zostać 
„oświetlona” światłem innej galaktyki lub 
gwiazdy, które dobiegło z daleka, ma więc 
małe natężenie; b) tylko mała część tej 
dobiegającej wiązki ma odpowiednie kie
runki początkowe, aby czarną dziurę okrą
żyć; c) wybiegające ze „świetlistych kul” 
światło ulega dalszemu osłabieniu na dro
dze do nas.

Pozdrowienia
Andrzej Krasiński

Dokończenie ze s. 135

Ciel (http://www.stargazing.net/astropc/), w  swojej zapo
wiadanej od pewnego czasu trzeciej odsłonie zamierza tak
że udostępnić wersję pod Linuxa (http://skychart.source- 
forge.net).

Spotka tam krajobraz konkurentów ukształtowany już 
podobnie jak pod Windowsem. Do kategorii konkurencyj
nych linuxowych planetariów można zaliczyć obok XEphem 
jeszcze program Xplns (http://www.astroarts.com/products/ 
xplns/), wyróżniający się wyświetlaniem mapy nieba także 
w projekcji opartej na współrzędnych ekliptycznych i ga
laktycznych. Śledzenie satelitów, włączone zresztą niedaw
no do Cartes du Ciel, jest od dawna przeprowadzane pod 
systemem Linux przy pomocy programu PREDICT (http:// 
www.qsl.net/kd2bd/predict.html). Kolejnym jest... SKY-

MAP (http://tdc-www.harvard.edu/software/skymap.html), 
nie mający jednak nic wspólnego z popularnym SkyMap 
Pro (który ostatnio w swojej dziewiątej wersji nie urucha
mia się już pod systemem Windows 95, a jedynie pod w y
ższymi wersjami oraz po pewnych modyfikacjach pod sys
tem em  W indow s 95 SE). K lien tem  p rzeszuk iw ania  
SETI@home jest Ksetiwatch (http://ksetiwatch.sourcefor- 
ge.net/). Znane z niektórych programów wyświetlanie pra
widłowo oświetlonego obrazu Ziemi i niektórych innych 
planet, który można dowolnie obracać w różnych rzutach, 
obsługuje Xplanet (http://xplanet.sourceforge.net/). Wresz
cie jest jeszcze Nightfall Eclipsing Binary Star Program 
(http://w w w .lsw .un i-heidelberg.de/~rw ichm an/N ight- 
fall.html), silny program do obserwacji gwiazd zmiennych 
zakryciowych, który pokazuje animowane widoki składni-
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Planety dźwiękiem malowane astronomia i muzyka

Planety Gustava Holsta

Gustav Holst, brytyjski nauczy
ciel muzyki i puzonista, żyjący 
na przełomie XIX i XX w., za
słynął jako kompozytor w zasadzie 

dzięki jednej, ale jakże genialnej, su
icie: Planety. Jest to obowiązkowa po
zycja dla każdego miłośnika astrono
mii i muzyki. W zubożonym brzmieniu 
plików midi często towarzyszy interne
towym witrynom tematycznie poświę
conym planetom Układu Słonecznego1. 
Jej współczesne wykonania zarejstro- 
wane na płytach CD zachwycają me
lomanów brzm ieniem  i dynam iką. 
Można ją  znaleźć w repertuarze wielu 
światowych sław.

1 Najsłynniejsza witryna tego typu to Nine 
Planets (można ją zobaczyć pod adresem: 
www.costam.edu/nineplanets/nineplanets) 
autorstwa Billa Ametta, mająca wiele ję
zykowych lokalizacji. Polska wersja po
winna w niedalekiej przyszłości zagościć 
także na naszej uranijnej witrynie.

Planety Gustava Holsta doczekały się 
również wielu transkrypcji. Ich elektro
niczną wersję nagrał w 1977 r. japoński 
instrumentalista Isao Tomita. Muzycy 
rockowi często sięgali po pierwszą część 
suity poświęconą Marsowi. Szczególnie 
upodobali sobie tę kompozycję człon
kowie legendarnego zespołu Emerson 
Lake And Palmer. Motyw Marsa Hol
sta wyraźnie posłużył Vangelisowi jako 
osnowa opisywanej tu już wcześniej My- 
thodei2. Powszechnie uważa się, że mu
zyka Holsta była inspiracją dla wspania
łej muzyki filmowej Johna Williamsa 
w Gwiezdnych Wojnach (Star Wars).

W czym tkwi siła Planet Holsta? Od
powiedź na to pytanie nie jest jednoznacz
na. Z pewnością emocjonalny wpływ 
zarówno na kompozytora, jak i na odbiór 
przez pierwszych słuchaczy, miał czas 
tworzenia dzieła —  lata 1914-1917 —  
czas I wojny światowej. Utwór zatytuło
wany Mars, The Bringer O f War poraża 
poczuciem nieuchronności i okropień- 
stwa wojny. Z kolei przynosząca pokój 
Wenus ( Venus, the Bringer o f  Peace) za
chwyca wzniosłym pięknem i spokojem.

Kompozycja Holsta budzi szacunek 
również od strony formalnej. Wspania
łym zabiegiem okazało się zestawienie 
kontrastów: brutalny męską siłą Mars 
przeciwstawiony tchnącej łagodnością 
Wenus. Szybki i zwinny Merkury {Mer
cury, the Winged Messenger) przeciw-

2 Z Vangelisem na Marsa, „Urania-PA” 
5/2002.

Gustav Holst (1 8 7 4 - 1934)

stawiony masywnemu i powolnemu Jo
wiszowi (Jupiter, the Bringer o f  Jollity).

Nie jest tajemnicą, iż Holst napisał 
Planety pod wpływem fascynacji astro
logią Dalekiego Wschodu. Patrząc od 
tej strony na jego dzieło, Planety są 
wspaniałą metaforą różnych stanów 
emocjonalnych człowieka, jego róż
nych etapów życiowych. W spaniały 
jest Saturn (Saturn, the Bringer o f  Old 
Age) —  najbardziej dojrzały utwór 
Holsta. Czarujący jest Uran (Uran, the 
Magician). Zamykający suitę Neptun 
(Neptun, the Mystic) pozostawia słu
chaczy w komplementacyjnej zadumie 
nad nieskończonością czasu i przestrze
n i... Wszak nie było jeszcze świado
mości Big B angu...

J. Drąikowski

ków, oblicza syntetyczne krzywe blasku i krzywe prędkości 
radialnej, a nawet może wyznaczyć model najbardziej pa
sujący do wyników naszych obserwacji.

Więcej na temat podstaw wykorzystania Linuxa w astro
nomii, nie tylko Xephem, można znaleźć na stronie Linux 
Astronomy HOWTO (http://en.tldp.org/HOWTO/Astrono- 
my-HOWTO.html), a bardziej zaawansowani znajdą coś dla 
siebie na LinuxAstro Software (http://bima.astro.umd.edu/ 
nemo/linuxastro/). Natomiast NASA udostępnia ostatnio 
dokumentację oprogramowania wykorzystywanego w za
kończonym niedawno programie sterowania satelitami Fli- 
ghtLinux (http://flightlinux.gsfc.nasa.gov) —  w Polsce ko
rzystał z niej Klub Garażowych R akietników  (http:// 
kgr.oa.uj.edu.pl/).

Karol Pankowski

chicho, n itre t i 
tłtltuM: 41:5;
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relaks z Uranią Krzyżówka z hasłem

Rozwiązaniem krzyżówki z „Uranii-PA” nr 1/2003 
są trzy nazwiska ubiegłorocznych laureatów 
Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki: Davis, Ko- 

shiba, Giacconi.
Nagrody w postaci fotograficznych atlasów Księży

ca trafią do Janusza Magdy z Trzęsówki i Iwony Woj
ciechowskiej z Łodzi. Gratulujemy. Nagrody wyślemy 
pocztą.

1. Polski astronom w okresie międzywojennym
2. Gwiazdozbiór z dwiema gwiazdami typu O w pasie
3. „Odkrywca” planety Ziemia
4. Dyski ... -  otaczają czarne dziury
5. Meteory w lipcu
6. Jeden z satelitów Marsa
7. Autor obrazu Gwiaździsta noc
8. Znajduje się tam olbrzymi radioteleskop
9. Najwyższa warstwa atmosfery

10. Obserwatoria satelitarne na orbicie
11. Stan z pustynią
12. Napisał Łowców meteorów
13. Droga na niebie
14. Sonda wysłana na orbitę Księżyca w 1994 r.
15. „Gwiazda dzienna”
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Do wygrania są 2 płyty CD z „kosmiczną” muzyką X-Space 
Odyssey wraz z autografem autora. Na rozwiązania czekamy 
do końca czerwca br. Osoby nie będące prenumeratorami „Ura- 
nii-PA”, aby wziąć udział w losowaniu nagród, muszą dołą
czyć do rozwiązania kupon umieszczony w lewym górnym rogu 
tej strony. Prenumeratorzy mogą przesyłać rozwiązania drogą 
elektroniczną.

ELEKTRONICZNA ODYSEJA KOSMICZNA
ODYSSEY
nowa płyta

„X-SPACE ODYSSEY"
Muzyczna podróż

przez Twoją Galaktykę
Do nabycia za zamówieniem pod

adresem e-mail: office@odyssey.neo.pl

m a th w o r ld .w o lfra m .c o m
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Geometry Loses 
One of Its Most 
Eloquent Expositors
Noted geometer and 
author H.S.M. Coxeter 
passed away 
peacefully at his home 
in Toronto on March 
31. He was 96. ©

M a th e m a tic s  
Information Canter 
Launched 
Wolfram Research 
unveils a new 
electronic resource for 
math, science, 
engineering, and 
education. 0

New Kind of 8dence 
Lecture Tour
Stephen Wolfram 
speaks to audiences 
nationwide about the 
new ideas and 
discoveries in his 
book. *

Report a mathematical 
nce«, s,3i7 fiQure«. news item:
oHjftdng... ngwsittmattn»wria com

*  1999-2003 Wolfrem R

Ciekawe strony internetowe...
Od pewnego czasu wracam do tej witryny. Jest tam 
olbrzymia liczba haseł, dotyczących przede wszyst
kim matematyki. Ale nie tylko... Swoje jeszcze 
nieco skromne miejsce ma astronomia, jest też fi
zyka i obszerna część biograficzna. Krótko mówiąc, 
dziś chcę zaproponować naszym Czytelnikom wi
zytę na stronie Erica Weissteina:

http://mathworld.wolfram.com/ 
Witryna jest związana z Wolfram Research, 

firmą założoną przez Stephena Wolframa — twór
cę programu Mathematica: „Chyba każdy z Pań
stwa widział go albo słyszał coś o nim” — powta
rzam to za bohaterem jednej z powieści Juliusza 
Veme’a, prezesem Klubu Puszkarzy rozpoczyna
jącym taką uwagą na temat Księżyca swoje prze
mówienie, w którego konkluzji znalazła się pro
pozycja wystrzelenia pocisku w kierunku naszego 
najbliższego sąsiada. Można sobie o tym poczytać 
w artykule panów Domańskiego i Śtefla. (rs)
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Wytrawni znawcy nocnego nieba z pewnością rozpoznają na 
poniższym zdjęciu gromadę otwartą M 67 w gwiazdozbiorze 
Raka. To jedna z najstarszych gromad otwartych. Je j wiek 
jest szacowany na 5 mld lat. Z lewej strony towarzyszy jej 
planeta Jow isz. Zdjęcie zostało wykonane w ognisku głów-, 
nym refraktora 65/400 25 lutego br. o godz. 20.05 CSE  (ekśp. 
12 min). Fot. Mariusz Świętnicki

Mariusz Świętnicki jest równieżHutorem bardzo ciekawego J a f lK ja k  pisze Autor, pomysł ten narodził się dwa lata temu. 
zdjęcia, które mogłoby posłużyć jako zagadka: „Co ono przed- T ff lp jz e n ia  wykonane przez Jacka Adamika wskazywały na 
stawia” ? Osoby dobrze znające Tatry mogłyby rozpoznać na Jlątę 22 marca i szczyt Połoniny Car^ńskiej (1297^h n.p.m.). 
tle tarczy zachodzącego Słońca najwyższy ®^zyt tego pas- I  ■.'■ Do wykonania zdjęcia posłużył refraktor 65/400 z dołączo- 
ma górskiego — Gerlach (2655 m n.p.m.). Ciekawe, czy przy- f ' j t y m  telekonwerterem. Nie dawał orf jednak możliwości do
szłoby kamuś do głowy, skąd zostało zrobione to zdjęcie? ' / strzeżenia szczytów Tatr w ciągu dnia. Tym większe emocje 

Odpowiedź może wielu zaskoczyć: zdjęcie to zostało wy- towarzyszyły momentowi pojawienia się czarnego profilu 
konane z odległej o 180 km połoniny b ieszj^ dzkiej! postrzępionych turni na tle czerwonej tarczy.
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