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odległości w kosm
anie układów planetarny

n u  urawa na Phobosa
stronomem był także Leonardo



Ten potężny kanion, przerzynający Marsa na pół, jest zaiste największym takim tworem w całym Układzie Słonecznym. Nazywa 
się Valles Marineris i ma ponad 3 tys. kilometrów długości oraz do 600 km szerokości i aż 8 km głębokości! Przy nim nasz 
rodzimy Wielki Kanion w Arizonie, to doprawdy liliput (800x30*1,8 km).

Nie jest rozstrzygnięte, jak mogła powstać tak gigantyczna rozpadlina, jednak przypuszcza się, że to „blizna” sprzed miliar
dów lat, po okresie schładzania się planety. To efektowne zdjęcie jest montażem ponad stu obrazów uzyskanych przez sondy 
Viking w latach 70. ubiegłego wieku. Fot. Viking Project, USGS, NASA

Ta feeria barw jest, o dziwo, wielce pomocna w poszukiwaniach wody na Marsie. W barwach fałszywych przedstawiono natęże
nie promieniowania, skądinąd Czerwonej Planety, w... energetycznych neutronach, zarejestrowane przez instrumenty sondy 
Mars Odyssey. Jak nietrudno się domyślić, od neutronów do odkrycia wody droga jest daleka. Cała tajemnica polega na wyko
rzystaniu promieni kosmicznych z przestrzeni międzyplanetarnej, nieustannie przebijających się przez cienką atmosferę Marsa 
i bombardujących jego powierzchnię. W niej właśnie dochodzi do oddziaływania z pierwiastkami górnej warstwy gleby, w wy
niku którego część neutronów jest odsyłana z powrotem w Kosmos. Okazuje się, że jeśli gleba zawiera wodór będący wskaź
nikiem istnienia wody, wówczas silnie wzrasta absorpcja owych energetycznych neutronów. Badając zmiany tejże absorpcji, 
można namierzyć miejsca o podwyższonej zawartości wodoru. Czyli w konsekwencji wody, gdyż w pobliżu powierzchni jest to 
jego najbardziej prawdopodobna forma występowania. Kolory uzyskanej mapy są dobrane tak, że błękit — w zgodzie z intuicyj
nym domysłem — faktycznie odpowiada obszarom o największej koncentracji podpowierzchniowej wody, głównie w okolicach 
bieguna południowego planety. Fot. Mars Odyssey, GRS Team, ASU/LPL, NASA
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Wielce Szanowni i Drodzy Czytelnicy;
Rok bieżący jest rokiem Wielkiej Opozycji Marsa. W dniu 28 sierpnia 2003 r. Słońce,

Ziemia i Mars znajdą się w jednej linii —  Mars będzie widziany z Ziemi dokładnie po 
przeciwnej stronie niż Słońce. Odległość z Ziemi do Marsa wynosić wtedy będzie 
55,76 min km. Ostatni raz Mars był tak blisko nas 23 sierpnia 1924 r. Średnica 
Czerwonej Planety będzie wynosiła 25,1 sekundy łuku. Umożliwi to nam łatwiejsze 
obserwacje szczegółów na tarczy planety z naziemnych obserwatoriów, ale stanowi też 
szczególną okazję dla badań Marsa za pomocą stacji kosmicznych. Aż pięć jednostek 
nowej ziemskiej floty badawczej zawita w pobliże Marsa lub na jego powierzchnię.
Najdawniej, bo 4 lipca 1998 r. wyruszyła tam japońska sonda Nozomi i po wielu 
nieprzewidzianych przygodach dotrze do Marsa na przełomie roku 2003/2004.
Na początku czerwca br. wystartowała do Marsa europejska sonda orbitująca Mars Express z  lądownikiem 
Beagle 2 oraz dwa Marsjańskie Pojazdy Badawcze „Mars Exploration Rover ” wysłane przez NASA. Widać 
więc, że Mars jest ciągle ciekawym obiektem badań zwłaszcza wobec fascynującej możliwości znalezienia 
dowodów obecnego lub przeszłego życia na tej planecie. Na stronach kolorowych przybliżamy Państwu 
najnowsze obrazy powierzchni tej planety uzyskane głównie przez stację Mars Odyssey, która pracuje na 
marsjańskiej orbicie od października 2001 r. A wewnątrz numeru piszemy o perspektywach wyprawy człowieka 
na Marsa i przybliżamy sondę Mars Express oraz aparat, który ma wylądować na powierzchni Czerwonej 
Planety.

W roku bieżącym zakończy pracę wielce zasłużona sonda kosmiczna Galileo. Przez ponad  7 lat krąży wokół 
Jowisza i przekazuje na Ziemię przepiękne obrazy tej wielkiej planety i je j księżyców. Po drodze do Jowisza 
dokonała wielu innych ciekawy>ch obserwacji, m.in. zderzenia komety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem, pierwszych 
zdjęć planetoid Gaspra, Ida i odkrycia księżyca wokół jednej z  planetoid. Zakończy swój żywot we wrześniu 
2003 r. poprzez zderzenie z Jowiszem. Na kolorowej rozkładówce przypominamy syntetycznie je j dokonania.

Tak wiele dzieje się w Kosmosie i tak wiele napływa doniesień o doniosłych odkryciach, że tylko w krótkich 
notatkach w „Rozmaitościach ” możemy o tym poinformować Państwa, odkładając na później bardziej dogłębne 
omówienie niektórych tematów.

W tym zeszycie pragniemy przybliżyć problem określania odległości w kosmologii. Co oznacza odległość 
w sytuacji, gdy operujemy miliardami lat? W artykule profesora J. Sikorskiego z Gdańska jest wiele wzorów 
(niestety —  taka ju ż jest nauka!), które mają na celu dostarczenie Państwu elementarnej wiedzy i podstaw, które 
pozwolą uniknąć kontrowersji związanych z  tym problemem.

Piórem pro f Zbigniewa Dworaka z Krakowa przedstawiamy zagadnienie powstawania układów 
planetarnych wokół gwiazd. Odkrycie planety podobnej do Ziemi wokół jakiejś gwiazdy miałoby kapitalne 
znaczenie dla poszukiwania życia, a jeszcze lepiej, cywilizacji kosmicznej. Jest to ambitny cel wielu programów 
badawczych i warto od czasu do czasu zapoznać się z  aktualnym stanem myśli i badań w tej dziedzinie.

Czy wiedzieliście państwo, że Leonardo da Vinci był także astronomem? Jak studiował naturę Księżyka? Czy 
zbudował samodzielnie lunetę? Odsyłam Państwa do ciekawego artykidu pro f Józefa Smaka. A czym jest zorza 
polarna? Wyjaśnia to arty>kuł Andrzeja Barana z Krakowa.

O wysokich i niskich pełniach Księżyca w „Astronomii w Szkole” pisze prof. A. Opolski. Takie obserwacje 
astronomiczne mogą być przeprowadzone ju ż  w najmłodszych klasach szkoły podstawowej. Bardziej 
zaawansowanym obserwatorom Wiesław Skórzy>ński radzi, ja k  fotografować planety aparatem cyfrowym. A jak  
wspaniale potraficie Państwo posługiwać się aparatem fotograficznym, pokazują zamieszczone w tym zeszycie 
Państwa zdjęcia majowych zjawisk astronomicznych.

O kometach zimy 2003 r: pisze Tomasz Ściężor z Krakowa. Ten sam Autor opracował kalendarzyk 
astronomiczny, już na wrzesień i październik.

Gorąco zachęcam Państwa do skorzystania z wakacyjnych wyjazdów za miasto i ciepłych wieczorów, aby 
rzucić okiem na wspaniałą wstęgę Drogi Mlecznej i inne osobliwości rozgwieżdżonego nieba.

Życzę Państwu przyjemnej lektury

Toruń, w czerwcu 2003 r.
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czytelnicy piszą...

Jestem zadowolony z Wasze
go czasopisma. Są w nim za
warte wszystkie najważniejsze 
informacje dotyczące astrono
mii, również z życia społecz
ności astronomicznej w Pol
sce, poradniki, wiele innych 
działów. Taki układ czasopis
ma jest doskonały, chociaż 
żałuję, że nie ma więcej stron 
lub nie ukazuje się częściej, 
ale powody są oczywiście zna
ne. Bardzo chciałbym pomóc 
„Uranii-PA” i jeśli jako zwykły 
czytelnik mógłym jakoś po
móc, chętnie to zrobię, bo cią
gle pamiętam wstęp do nume
ru bodajże szóstego z zeszłe
go roku, w którym był przed
stawiony stan finansów czaso
pisma.

Z poważaniem
Sebastian Krawel

Reguła Titiusa-Bodego: 
prawda czy fałsz?

O swojej regule pisał Titius 
w jednej z książek Bonneta w 
sposób następujący: „Jeżeli 
zwrócić uwagę na odległości 
między orbitami sąsiednich pla
net, to można zauważyć, że 
odległości te zwiększają się pra
wie proporcjonalnie do promie
ni samych orbit. Jeżeli odległość 
Saturna od Słońca przyjąć za 
100 jednostek, to Merkury znaj
duje się od Słońca w odległości 
4 jednostek, Wenus w odległo
ści 4 + 3 = 7 jednostek, Ziemia

4 + 6 = 10 jednostek, Mars 
4 + 12 = 16 jednostek. Ale po 
przejściu od Marsa do Jowisza 
występuje odstępstwo od tego 
dokładnego postępu. Po Marsie 
takiemu postępowi odpowiada 
odległość 4 + 24 = 28jednostek, 
lecz w tej odległości nie ma żad
nej planety, ani księżyca plane
ty. (...) Dalej znajdujemy poło
żenie Jowisza, odpowiadające 
4 + 48 = 52 jednostkom, nato
miast Saturn znajduje się w od
ległości 4 + 96 = 100jednostek.” 
Można łatwo zauważyć, że licz
by dodawane do czwórki (3, 6, 
12,24,48...) tworząpostęp geo
metryczny o pierwszej liczbie 3 
i ilorazie 2. Regułę tę zapisuje 
się obecnie w postaci wzoru: 

rn = 0,4 + 0,3 * 2" 
gdzie f  to średnia odległość 
planety od Słońca, zaś „n” = « 
(nieskończoność) dla Merkure
go, oraz n = 0, 1, 2, ... dla na
stępnych planet.

Reguła ta stała się po
wszechnie znana po odkryciu 
Urana (1781 r.), a swój tryumf 
święciła po odkryciu planetoidy 
Ceres (1801 r.). W 1846 r. zo
stał odkryty Neptun zupełnie 
nie pasujący do reguły i od tego 
czasu stała się ona „czarną 
owcą” astronomii. Większość 
astronomów stwierdziła, że re
guła ta jest przypadkową zbież
nością liczb. Została ona po
nownie wyciągnięta z lamusa w 
1995 r. po odkryciu planet 
Wolszczana. Tsevi Mazeh i It-

VII OZMA 2003 
MARS

Orkusz, 31 lipca -3  sierpnia 2003

To będzie już VII Ogólnopolski Zlot Miłośników Astro
nomii. Przypomnijmy, że pierwszy odbył się w 1997 r. 
w Niedźwiadach koło Szubina, następny w Borów- 
nie, potem był Urzędów, Frombork, znowu Niedźwia
dy, 2002 r. w Królikowie, a teraz Orkusz k. Prabut pod 
Kwidzynem, w Ośrodku Wczasowym. Organizatora
mi tego przedsięwzięcia są członkowie Pałucko-Po- 
morskiego Stowarzyszenia Astronomiczno-Ekologicz- 
nego z Niedźwiad, z Danutą Gajda na czele. Wszel
kie informacje są zawarte na stronie 

www.ozma.astronomia.pl 
Zgłoszenia listownie na adres:

Danuta Gajda, ul. Szeroka 7d, 82-500 Kwidzyn 
lub mailem na adres: dagajda@poczta.onet.pl 
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 lipca 2003 r.

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!

Przypominamy:

Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego 
w Toruniu 8-12 września 2003 r.

Planowane Sesje Naukowe poświęcone będą tele
skopowi SALT, astrofizyce wysokich energii, astro- 
biologii i współpracy europejskiej w astronomii.
Szczegółowy program Zjazdu na stronach interneto
wych PTA:

http:// www.pta.edu.pl
Tam też formularz zgłoszeniowy.

Kontakt: LKO Zjazdu PTA, Centrum Astronomii UMK, 
Gagarina 11, 87-100 TORUŃ; 
elektronicznie: zjazd@astri.uni.torun.pl

zak Goldman dokonali porów
nania układu planetarnego pul- 
sara z wewnętrzną częścią 
Układu Słonecznego. Aby po
równać odległości, dokonali ich 
normalizacji, tzn. odległości 
planet Wolszczana pomnożyli 
przez 2,13 — tak, aby dla trze
ciej planety otrzymać dokładnie 
jedynkę. Po tym zabiegu oka
zało się, że względne odległo
ści planet Wolszczana i trzech 
pierwszych planet Układu Sło
necznego są praktycznie takie 
same z dokładnością do pięciu 
procent. „Układy planetarne 
pulsara i Słońca są zatem zbu

dowane według tego samego 
planu.(...) Jest to stwierdzenie 
poprawne dla założenia, że 
Wolszczan odkrył planety: 
pierwszą, drugą i trzecią w ko
lejności od pulsara. Tego jed
nak nie możemy być do końca 
pewni. Można jednak założyć, 
że Wolszczan odkrył nie 1,2,3 
planetę, ale np. 2, 3, i 4. (...) 
Przeprowadźmy normalizację, 
aby dla planety C otrzymać je
dynkę. Okazuje się, że przy ta
kich założeniach ta reguła nie 
znalazła uzasadnienia.

Ewa Siłuch 
Radzyń Podl.

Ogłoszenie drobne: Sprzedam głowicę z elektrycznym pro
wadzeniem do „Uniwersała 8”, tel. (044) 647-48-30.
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148 O problemie odległości w kosmologii
Jerzy Sikorski
Wiedząc o skończonej prędkości światła oraz o ekspansji kosmologicznej, można do
myślić się, żeprzed miliardami lat obserwowany obiekt byl w zupełnie innej odległości 
od naszej Galaktyki niż jest obecnie. Jak należy w takim razie rozumieć odległość do 
takich obiektów?

152 Powstawanie układów planetarnych
T. Zbigniew Dworak
W tym artykule autor przedstawia okoliczności, w jakich dochodzi do ewolucji gwiazd 
I  populacji podobnych do Słońca. Są to zarazem warunki konieczne, aczkolwiek nie 
wystarczające, do powstawania planet typu ziemskiego.

156 Wyprawa na Phobosa
Andrzej Marks
W literaturze kosmonautycznej istnieje powszechne przekonanie, że następnym ciałem 
kosmicznym (po Księżycu), na którym wylądują ludzie, będzie planeta Mars. 
Zdaniem autora, celem wyprawy stanie się raczej naturalny księżyc Marsa, Phobos.

164 Astronomem był takie Leonardo da Vinci
Józef Smak
Wszyscy dobrze wiemy, że Leonardo da Vinci był genialnym artystą i równie genialnym 
wynalazcą —  autorem pomysłów wyprzedzających epokę. Jednak nie wszyscy wiedzą, że 
Leonardo interesował się również astronomią i nie były to tylko bierne zainteresowania...

166 Zrozumieć zjawisko zorzy polarnej
Andrzej Baran
Fenomenalne zjawisko, sporadycznie widziane z terenów Polski. Jak powstaje, ja k  wy
gląda, co myśleli o nim starożytni?

w kolorze: Galeria Uranii (wkl. I, wkł. IV, okl. III) 
rozmaitości: Mars Express wystartował (159); Mgławica Bumerang -  naj
zimniejsze miejsce we Wszechświecie? (160); Rozbłysk GRB030329 (160); 
Jowisz przekroczył sześćdziesiątkę! (161); Portret świata w podczerwieni (161); 
Sędziwy Galileo wciąż użyteczny (162); Gwiazdy i czarne dziury’ -  kosmiczni 
rówieśnicy (162); Nowy księżyc Saturna (163); Znamy już dwie płanetoidy 
towarzyszące Ziemi (169); Największy plac budowy we Wszechświecie (190) 
w kraju: PTA informuje (121); XIX OMSA w Grudziądzu (133)

126 poradnik obserwatora: Aparat cyfrowy w astrofotografii (cz. IV-fotogra
fowanie planet)

127 astronomia w szkole: Wysokie i niskie pełnie Księżyca
130 P.T. Miłośnicy Astronomii obserwują: Kometarna zima 2003 
136 kalendarz astronomiczny 2003: wrzesień — październik
143 astronomia i muzyka: Muzyka początku Wszechświata
144 relaks z Uranią: krzyżówka 
144 ciekawe strony internetowe

NA OKŁADCE
Czyżby słynne kanały na Marsie? Poniekąd. Zdjęcie wykonane przez sondę Mars Global Surveyor, 
krążącą wokół Czerwonej Planety od 12 września 1997 r.,jest z  grona tych z największą rozdzielczo
ścią. Na każdy piksel obrazu, obejmującego obszar 1500 m, przypada 1,5 m; oznacza to, że na zdjęciu 
tym byłoby możliwe rozpoznanie szkolnego gimbusa! Takich rewelacji co prawda tu nie ma, niemniej 

jednak kanały czy może wąwozy —  faktycznie są.
Wszystko wskazuje na to, że w niedawnych —  geologicznie —  czasach, woda mogła aktywnie 

kształtować jeden z kraterów uderzeniowych Basenu Newtona, na Morzu Syren (39,0° S, 166,1° W). 
Przypuszczalnie wody podpowierzchniowe przebijają się czasami przez pewną warstwę wału otacza
jącego krater i spływają w dół, powodując erozję. Chłód Marsa i mała grubość jego atmosfery powo
dują, że co prawda woda ma szansę dopłynąć do dna krateru, ale tam już szybko wrze, paruje i zamar
za —  wszystko jednocześnie! Nawiasem mówiąc, owa podpowierzchniowa woda (najczęściej w postaci 
lodu), to podtrzymanie nadziei na istnienie jakiejś j'ormvJpciajiaMarsie; a praktycznie  —  rezerwuar 
wody dla człowieka, gdy ten postawi kiedyś swą stonęnjg q$egłynNądzie.

Fot. \M & /M ^ fe 3 h ie ^ e  Systems, MGS, JPL, NASA
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O problemie 
odległości 
w kosmologii

Od czasu do czasu pojawia się 
w mediach doniesienie o od
kryciu przez astronomów ja

kiegoś rekordowo odległego obiektu— 
galaktyki lub kwazara — którego ba
danie dostarcza nam nowej wiedzy
o Wszechświecie. Podaje się przy tym 
także wyznaczoną odległość wyraża
jącą się zwykle liczbą wielu miliardów 
lat świetlnych. W tym momencie od
biorca takiej informacji, który nie jest 
zawodowym astronomem, ale którego 
te zagadnienia interesują, może mieć 
pewne wątpliwości co do interpretacji 
odebranej wiadomości. Wiedząc o skoń
czonej prędkości światła oraz o ekspan
sji kosmologicznej, można przecież do
myślić się, że przed miliardami lat nasz 
obiekt był w zupełnie innej odległości 
od naszej Galaktyki niż jest obecnie. Jak 
należy w takim razie rozumieć odległość 
do takich obiektów? Spróbuję przybli
żyć ten problem.

Dla zawodowego astronoma kosmo
loga są to sprawy dobrze znane, lecz 
dla szerszego kręgu czytelników „Ura- 
nii-PA” zapewne warte opisania. Nie 
jest to jednak tekst całkiem popularny. 
Zawiera sporo wzorów i wymaga pew
nej wiedzy matematycznej oraz fizycz
nej — przynajmniej na poziomie bar
dzo dobrej szkoły średniej.

Zapewne każdy niemal z naszych 
czytelników zetknął się z prawem Hub- 
ble’a w klasycznej postaci v = HQ d. Pra
wo to zaliczane do największych odkryć 
astronomii XX wieku uświadomiło nam 
fakt ekspansji naszego Wszechświata,

a przy okazji stało się jedną z metod wy
znaczania odległości w skali kosmolo
gicznej. Od ponad siedmiu dziesięcio
leci trwa obserwacyjna weryfikacja 
wartości liczbowej stałej Hubble’a, HQ. 
Zwykle wykorzystuje się do tego celu 
obserwacje cefeid lub supernowych w 
innych galaktykach. Obecnie najczęściej 
przyjmowana jest wartość HQ = 65 ± 8 
km/s/Mpc. Jak wiemy, podstawową ob- 
serwablą przy wykorzystywaniu prawa 
Hubble’a jest wielkość przesunięcia li
nii widmowych, z = A M 0, w widmie 
badanego obiektu. Gdy przesunięcia są 
stosunkowo niewielkie, możemy korzy
stać z nierelatywistycznej wersji wzoru 
Dopplera na prędkość radialną v t = c-z. 
W ogólniejszym jednak przypadku mu
simy korzystać z pełnej relatywistycz
nej postaci wzoru Dopplera

a ; 1 + “
'  ' ( l ). - l

Jak widać (1), nie tylko czysto radial
na składowa prędkości, v r, jest istotna, 
lecz także całkowita wartość v względ
nej prędkości obiektu i obserwatora. 
Jednak przy analizie bardzo odległych 
obiektów można w pierwszym przybli
żeniu zaniedbać ich ruchy własne 
w macierzystej gromadzie galaktyk
i utożsamić v = v . Wówczas z formu
ły 1 dostaniemy:

(z + l)2- l  .. ,v = c - ------—  (la)
(z +1) +1 

Z dość dobrym przybliżeniem moż
na zaakceptować jako granicę stoso-
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Podstawowe równanie kosmologiczne (bez stałej kosmologicznej oraz przy 
zaniedbaniu ciśnienia materii wypełniającej Wszechświat) ma postać

8 nG 
3 P

R V kc2
f r  (I-D

gdzie p to średnia gęstość materii we Wszechświecie, R(t) — tzw. kosmo
logiczny czynnik skali opisujący ekspansję kosmologiczną, kropka ozna
cza pochodną po czasie R = dRIdt, zaś k = 0, +1 ,-1  odpowiada trzem 
znanym typom modeli kosmologicznych Friedmana. W szczególności mo
delowi o geometrii euklidesowej (k = 0) odpowiada tzw. „krytyczna" średnia 
gęstość materii, pc. Odległość między dwoma punktami (obiektami), d, 
w chwili t można zapisać jako d(t) = |?|R(f), gdzie l^l = 1 to wektor jednost
kowy. Po czasie A t odległość ta zwiększy się na skutek ekspansji i będzie 
wynosiła d'(t + At) = \t\R(t + At). Możemy więc napisać prostą proporcję

d'ld = R(t + At)IR(t) (I.2)

Przyrost odległości wyniesie więc

Ad = d ' - d =  d[(R(t + At) -  R(t))IR(t)] (I.3)

zaś tempo wzajemnego oddalania się

v = AdlAt = [(R(t + At) -  R(t)/(R(t)At)]d (I.4)

co po przejściu w granicy do pochodnej możemy zapisać

v = (RIR)d ( | 4a)

Porównując z prawem Hubble’a v = Hd, widzimy, że

H = R/R (I.5)

Tak więc parametr Hubble’a H nie jest wielkością stałą, lecz jest funkcją czasu, 
a konkretna postać H(t) zależy od rozważanego modelu kosmologicznego.
W szczególności rozwiązując równanie (1.1) dla przypadku zk=0 ,  otrzymamy

R(t) = (6?rGp0R03)1'3f2/3 (I-6)

(indeks zero odnosi się zawsze do obecnej chwili t0). Po zróżniczkowaniu po 
czasie i wstawieniu do (I.5) otrzymujemy

H(t) = RIR = 2/(30 (I.7)

Dla dzisiejszej chwili to (obecny wiek Wszechświata) mamy właśnie wiel
kość H0 = H(t0) wyznaczaną obserwacyjnie z relatywnie bliskich galaktyk. 
Stąd zaś t0 = 2/(3H0).
Nasze równanie kosmologiczne (1.1) możemy więc zapisać

(8jiGI3)p -  H2 = k & R 2 (I.8)

zaś tzw. gęstość krytycznąp0 (dla k = 0)

p c = 3H2l(8nG) (I.9)

Wprowadza się też tzw. parametr Q =p/pc, który dla modeli z k = +1 jest 
Q > 1, zaś dla k = -1 Q < 1.

walności formuły nierelatywistycznej 
wartość z =  0,15. Dla tej liczby otrzy
mamy bowiem z formuły nierelatywi
stycznej prędkość oddalania się obiek
tu v ~  45000 km/s, zaś z formuły 
relatywistycznej v ~  41658 km/s. Róż
nica jest więc ok. 7%. Wykorzystując 
prawo Hubble’a z wartością H Q = 
65 km/s/Mpc, dostaniemy w pierw
szym przypadku odległość ok. 2,25 mld 
lat świetlnych, zaś w drugim ok. 
2,1 mld lat świetlnych. W tym miejscu 
można już jednak postawić sobie pew
ne istotne pytania:

1) Czy wolno nam, operując już 
skalą miliardów lat, używać stałej war
tości H0 wyznaczonej na podstawie ob- 
serwacji stosunkowo bliskich galaktyk 
odległych najwyżej o kilkaset milionów 
lat świetlnych?

2) Co w ogóle oznacza odległość 
w sytuacji, gdy operujemy miliardami 
lat świetlnych? Czy chodzi o odległość 
obiektu w chwili emisji widocznego 
dziś światła (jak było przed miliarda
mi lat), czy też o jego odległość od nas 
w chwili obecnej? Przecież na skutek 
globalnej ekspansji odległości kosmo
logiczne między obiektami stale się 
zwiększają i w skali miliardów lat nie 
sposób tego nie uwzględniać.

3) Jaką właściwie drogę przebywa 
światło od dalekiego obiektu do nas? 
Wyemitowane światło biegnie ze skoń
czoną prędkością, trwa to bardzo długo 
(według czasu kosmologicznego), a jed
nocześnie trwa ekspansja i wzajemne 
oddalanie się obiektu od miejsca przy
szłej obserwacji. Przebyta droga nie bę
dzie więc równa ani odległości począt
kowej (w chwili emisji widocznych dziś 
fotonów), ani odległości obecnej 
w chwili dokonywania obserwacji.

Widzimy, że problem odległości 
w kosmologii nie jest wcale taki trywial
ny. Do dyspozycji mamy bowiem tylko 
dwie wielkości: zmierzoną dla obiektu 
wartość „poczerwienienia” kosmolo
gicznego, z = AA/A(), oraz wyznaczoną 
dla dzisiejszej epoki wartość stałej / / (). 
Przy pomocy tych dwóch liczb musimy 
wyrazić poszukiwaną odległość. Jednak
że zagadnienie, o którym tu piszemy, nie 
jest nowe. Jego rozwiązanie jest znane 
kosmologom od kilkudziesięciu lat 
i opisane w wielu akademickich mono
grafiach, np. [1], [2], [3], Może warto 
przybliżyć je także tym czytelnikom, 
dla których fachowe monografie z róż
nych przyczyn są niedostępne.

W ramce przypominamy kilka pod
stawowych dla kosmologii równań i za
leżności przydatnych dla analizy uży
wanych dalej formuł. Widać z nich 
natychmiast, że odpowiedź na nasze 
powyższe pytanie (1) jest negatywna. 
Nie można dzisiejszej wartości stałej 
H0 używać wprost w prawie Hubble’a 
dla obiektów dalszych niż kilkaset mi
lionów lat świetlnych.

Odpowiedź na pytanie (2) była zna
na już pod koniec lat 50. Rozwiązanie 
zostało znalezione m.in. przez Mattiga 
w 1958 r. Podamy tu, bez nieco żmud

nego wyprowadzenia, końcowe rezul
taty jego rozważań. Jeśli obserwujemy 
obiekt z przesunięciem linii w widmie 
równym z = AA/A0, to obecnie znajduje 
się on w odległości d0 wyrażającej się 
formułą

, 2c Qz + (Q -2 )h /O z  + l - l ]
“■’‘ K ---------- -----------------------(2)
gdzie parametr Q = p /p c charakteryzu
je typ modelu kosmologicznego (patrz 
ramka), zaś H 0 to wartość stałej Hub
ble’a w dzisiejszej epoce. Obiekt ten 
w chwili wyemitowania widocznego
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dziś światła (czyli np. przed miliarda
mi lat) znajdował się w odległości dx 
równej

d] = d0/(z+  1 ) (3)

d0 — 2c 
Hn

1- 1
(4)

a
o —

Ho
1-

Vz + 1.
2c 1 cz

-z+...=-
//n

• 2  c/Hn

wyemitowania przez rozważany obiekt 
aż do chwili jego obecnej obserwacji. 
Korzystając z (3) oraz z faktu, że każ
dy dystans można zapisać d = \r\R(t), 
otrzymujemy

Zauważmy, że dla modelu z geo
metrią euklidesową (k = 0 i Q = 1) for
muła (2) daje nam

R0 = R (z + l) (7)
Przywołajmy jeszcze wzór (1.6) 

w ramce

V Z  +  1 .

Dla małych wartości z «  1 może
my w (4) zastosować rozwinięcie 
w szereg (5)

1

R(t) = 

oraz związki

(67tGp0R30)'n t 2n

Po
3H l  
8nG

a stąd już tylko krok do klasycznej 
formuły Hubble’a cz = v = HQd0.

Weźmy dla przykładu jeden z re
kordowo „poczerwienionych” obiek
tów mających z  = 5,25. Wówczas dla 
modelu z k  =  0  ( Q  =  1 )  oraz H0 =  65 
km/s/Mpc otrzymamy z (4) dQ = 18 
mld lat świetlnych, zaś d{ = dQ/(z +  1)  

= 2,88 mld lat świetlnych. Widać, że 
na wartość d0 możemy otrzymać nawet 
więcej miliardów lat świetlnych niż wy
nosi szacowany wiek Wszechświata 
wyrażony w miliardach lat. Nie ma 
w tym jednak nic dziwnego, gdyż 
Wszechświat z k = 0 ma prawo być prze
strzennie nieskończony. Dziś widzimy 
z naszego obiektu światło wysłane 
w chwili, gdy odległość wynosiła dx, 
zaś obecnie jest on w odległości d0, 
a wysłane dziś z niego światło doleci 
do naszej Galaktyki po kolejnych wie
lu miliardach lat. Lecz wówczas sam 
obiekt być może nie będzie już istniał.

Z formuły (4) — cały czas dla Q = 1 
— możemy obliczyć największą teo
retycznie możliwą odległość dQ. Odpo
wiada to przejściu do granicy z -* °°. 
Otrzymamy wówczas

i H0 = 2/(310). Wszystko to wstawio
ne do (7) pozwala po uporządkowa
niu napisać

z + l = ( V 0 2/3 (8)

Otrzymaliśmy więc związek po
m iędzy m ierzoną w ielkością „z” 
a wiekiem Wszechświata, t, w chwili 
emisji widocznego dziś światła z tego 
obiektu. Możemy (8) przekształcić do 
postaci

t = t0/(z+ 1)3/2 (8a)

Światło biegło więc od obiektu do 
nas przez czas

1
A t = łn- t = t r 1-

(z + 1)
3/2

i przebiegło dystans

dp = cAt =  ct0 1-
(z + 1)3/2

(9)

(10)

(6)
Ponieważ jednocześnie dla takiego 

modelu mamy H  = 2/(31) (patrz ram
ka), więc graniczne d0 -* 3ctQ. Przyj
mując przykładowo obecny wiek 
Wszechświata tQ = 1 5  mld lat, mieli
byśmy (teoretycznie) największe moż
liwe dQ ok. 45 mld lat świetlnych. Jest 
to jedna z możliwych definicji promie
nia tzw. horyzontu kosmologicznego 
/fH(?) = 3 ct.

Przejdźmy teraz do wyrażonego 
wcześniej pytania (3), dotyczącego dro
gi, jaką przebywa światło od chwili

(z +1) 3/2 [ f ź + i - i ]

R„U)-
3 ctn

(z+1) 3/2 ( 12)

Patrząc na (11) i (12), widzimy, że 

4 = fl„ (z )(V z + I - l )  (13)

Łatwo sprawdzić, że dla z > 3 mamy 
(/, >  RH, czyli nasz obiekt był w chwili 
emisji widocznego dziś światła poza 
„naszym” ówczesnym horyzontem ko
smologicznym. Ponieważ promień ho
ryzontu narasta liniowo z wiekiem 
Wszechświata (/?H oc i), zaś wzajemne 
odległości zmieniają się jak R(r) «  tm  
(czyli wolniej), a więc nasz analizowa
ny obiekt obecnie, w chwili tQ, jest już 
w obrębie naszego horyzontu, chociaż 
jego obserwowane obecnie światło po
chodzi sprzed miliardów lat.

Można też sprawdzić, że funkcja 
dx (z) z formuły (11) ma ekstremum dla 
z=  1,25. Czytelnik znający rachunek 
różniczkowy i sposoby szukania eks
tremów funkcji łatwo to sobie wyliczy. 
Na użytek pozostałych czytelników 
prześledzimy to w poniższej tabelce, 
gdzie przyjęto przykładowo wartość 
t0= 15 mld lat.

Z d,(z) [mld l.ś.]
0 0
0,1 1,90
0,5 5,50
1 6,58
1,25 6,66
1,5 6,61
2 6,34
3 5,62
5 4,44

Odległość ta nazywana bywa „od
ległością własną” (z ang. proper distan
ce) obiektu. Widać, że tu w granicy, gdy 
z-*  oo mamy dp -* ct0. Jest to jeszcze 
jeden rodzaj definiowania odległości 
kosmologicznych oprócz wprowadzo
nych wcześniej wielkości d0 \ d v 

Powróćmy raz jeszcze do odległo
ści d { = dQ/(z+\). Korzystając ze wzo
ru Mattiga (4) dla Q = 1 oraz z wyko
rzystywanego już parokrotnie związku 
HQ = 2/(3<0), możemy przepisać (4) 
w postaci

3cfn , ,  . .  ( n )

Wykorzystamy również zdefiniowa
ny wcześniej prom ień horyzontu 
Rjt = let. Mnożąc stronami (8a) przez 
3 c, mamy

Jak wiadomo, widoczny rozmiar ką
towy obiektu, A<p, (np. galaktyki) 
o pewnych ustalonych rozmiarach li
niowych 7’ zależy od odległości, z któ
rej go oglądamy: im dalsza odległość, 
tym mniejszy rozmiar kątowy. Liczy się 
tu jednak odległość w chwili wysłania 
widocznego potem światła, albowiem 
ten obraz zobaczy później obserwator. 
W sytuacji kosmologicznej naszą pod
stawową obserwablą jest wielkość ‘z’. 
Początkowo dla z < 1 faktycznie ze 
wzrostem ‘z ’ narasta odległość d v 
a więc średni (typowy) rozmiar kąto
wy galaktyki maleje ze wzrostem ‘z’. 
Jednak począwszy od z >  1,25, wiel
kość d { znowu maleje, a to oznacza, że 
rozmiar kątowy rośnie. Odległość d { 
określona formułą (11) nazywana bywa 
„odległością kątową”, właśnie ze 
względu na jej związek z kątowymi 
rozmiarami obserwowanego obiektu.

Przytoczyliśmy tu rozwiązanie dla 
modelu „płaskiego” (k = 0). Podobny
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Jakościowa ilustracja zależności kątowych rozmiarów obiektu, A0, od jego „po
czerwienienia” kosmologicznego, z, dla trzech typów modeli Friedmana

jakościowo efekt zachodzi także dla 
modeli hipersferycznych (k -  +1) oraz 
hiperboloidalnych (k = - 1). Jakościowo 
ilustruje to rysunek obok. Teoretycznie 
jest więc szansa, aby analizując kątowe 
rozmiary dalekich galaktyk wybranego 
typu, rozstrzygnąć, który typ geometrii 
realizuje się w naszym Wszechświecie. 
Jednak w praktyce jest to bardzo trud
ne i niepewne. Po pierwsze, trudno zde
finiować „typowy” rozmiar liniowy 
galaktyki, a ponadto, mierząc kątowe 
rozmiary dalekich obiektów, trudno 
określić, gdzie jest ich brzeg na otrzy
manym obrazie. Najsilniej bowiem 
świecą centralne części galaktyki i to 
one wyjdą najwyraźniej na zdjęciach. 
Obszary brzegowe mogą się słabo wy
eksponować i pomiar rozmiarów takie
go obiektu będzie zafałszowany.

Jednak powyższa metoda znalazła 
pewne zastosowanie przy analizie fluk
tuacji promieniowania reliktowego. 
Promieniowanie reliktowe jest „obiek
tem” o największej wartości „z” (rzę
du z = 103) i wykazuje fluktuacje tem
peratury na poziomie dT  < 10~4K. 
Analizowano bardzo starannie rozmia
ry kątowe tych fluktuacji (a ściślej, wid
mo rozmiarów kątowych). Można teo
retycznie (przy pewnych rozsądnych 
założeniach) określić, jakie rozmiary 
kątowe, A<p, fluktuacji powinny domi
nować w zależności od geometrii 
Wszechświata. Dla modelu „płaskiego” 
powinno to być Acp ~  0 ,8 .1 taki właś
nie rezultat otrzymano z analizy danych 
dla promieniowania reliktowego. Jak 
więc widać, tzw. „odległość kątowa” 
okazała się tu wielce przydatną wiel
kością i pozwoliła na stwierdzenie, że 
— z dużym poziomem ufności — nasz 
Wszechświat jest geometrycznie eukli- 
desowy.

Na koniec przedstawimy jeszcze je
den rodzaj (definicję) odległości zwią
zany z fotometrią dalekich obiektów. 
Wyobraźmy sobie źródło promieniowa
nia emitujące izotropowo i mające moc 
promieniowania L (ang. Luminosity). 
Jak wiemy, odbierane natężenie oświe
tlenia na jednostkę powierzchni maleje 
z kwadratem odległości, d, pomiędzy 
źródłem a odbiornikiem. W przypadku 
statycznej, nieekspandującej przestrze
ni sytuacja jest prosta, rejestrowany stru
mień całkowity Sodb = L^JiAnd1). Jed
nak w ekspandującym Wszechświecie 
wygląda to całkiem inaczej. W chwili 
emisji widocznego dziś światła odleg

łość od źródła do miejsca naszych ob
serwacji wynosiła d{. Ta odległość zmie
nia się w czasie ekspansji o czynnik 
(z +  1), czyli d{ - *  dx(z+ 1) =  dQ. Ponad
to, na skutek „poczerwienienia” kosmo
logicznego, odbierana wielkość L ulega 
także zmniejszeniu o czynnik (z+  1)~2 
tak, że Z.txib =  L J { z  +  l ) 2. Pomijam tu 
szczegółowe uzasadnienie takiego aku
rat czynnika, można je prześledzić np. 
w [2] lub [3]. W ostateczności rejestro
wany przez obserwatora strumień cał
kowity będzie

Pojawiająca się w (14) wielkość DL 
= d{)(z + 1) nazywa się odległością bo- 
lometryczną (lub z ang. luminosity di
stance). Korzystając znowu z formuły 
Mattiga (4) dla k = 0, otrzymujemy

Dl = 1° ((z + l ) - J m )  (15)
“ o

Odległość Dl  ma sens czysto formal
ny. Otrzymywana z (15) liczba ozna
cza odległość, jaką w statycznym 
Wszechświecie musiałoby mieć źródło 
emitujące promieniowanie Lm , aby ob
serwator zarejestrował wielkość Sodb. 
Gdy przechodzimy do granicy z -» oo, 
to również D L ~ *  oo. I nie ma w tym nic 
dziwnego, bowiem gdy poczerwienie
nie z -* oo, to obserwowany strumień 
maleje do zera. W statycznej przestrzeni 
trzeba faktycznie nieskończonej odle
głości źródła od obserwatora, aby reje
strowany strumień zmalał do zera i to 
m.in. odzwierciedla formuła (15).

Przedstawiając w niniejszym tekście

problem odległości w kosmologii, wy
korzystywano standardowe modele 
i rozwiązania Friedmana bez stałej ko
smologicznej A. W ostatnich kilku la
tach Einsteinowska stała A wydaje się 
wracać do łask, chociaż jej sens fizycz
ny nie jest dla nas do końca jasny. Wia
domo jedynie, że uwzględnienie jej 
w rozwiązaniach kosmologicznych 
zmieni także przebieg funkcji R(t) w po
szczególnych typach modeli. W szcze
gólności ekspansja kosmologiczna 
z udziałem członu A może stopniowo 
nabierać charakteru przyspieszającego. 
Uwzględnienie tego wyrazu zmieni tak
że niektóre wyprowadzone tu wyraże
nia na odległości (głównie d oraz DL). 
Pozostaje jednak aktualny zasadniczy 
problem opisany w niniejszym artyku
le: gdy mówi się o wyznaczanych w ko
smologii odległościach, należy w miarę 
możliwości sprecyzować, co ma się na 
myśli, gdyż potoczne intuicje związane 
z tym pojęciem bywają w skali Wszech
świata zawodne.
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W książce zatytułowanej 
Jak powstają gwiazdy 
(„Alfa”, Warszawa 1991) 
jej autor Michał Różyczka 
zamieścił takie oto zdanie: 
„ W tej chwili z czystym 

sumieniem można 
wypowiedzieć tyłko jedno 
stwierdzenie: o ile 
grawitacyjna redystrybucja 
momentu pędu prowadzi 
do powstawania układów 
wielokrotnych, o tyle 
transport momentu pędu 
poprzez dysk akrecyjny 
kończy się powstaniem 
gwiazdy pojedynczej 
(samotnej lub otoczonej 
układem planetarnym) ”

*

Ten artykuł, jako pomocniczy do wy
kładu Wybrane zagadnienia z his
torii nauki i techniki, został napisany 
w ramach badań własnych AGH

układów 
planetarnych

Niestety , A utor nie rozw ija 
drugiego członu alternatywy 
(„ ...lu b  otoczonej układem 

planetarnym”). Co prawda pisze tyl
ko o gwiazdach, niemniej jednak szko
da, że nie rozwinął szerzej tej intry
gującej myśli.

Przypomnijmy zatem okoliczności, 
w jakich dochodzi do ewolucji gwiazd 
I populacji podobnych do Słońca. Są 
to zarazem warunki konieczne, acz
kolwiek nie wystarczające, do powsta
wania planet typu ziemskiego.

Gwiazdy „młode”, o wieku około 
5 mld lat i mniej, powstają w ramio
nach spiralnych Galaktyki, w obłokach 
molekularno-pyłowych nasyconych 
pierwiastkami ciężkimi wytworzonymi 
m. in. podczas eksplozji supernowych, 
ewolucji masywnych gwiazd typu Wol- 
fa-Rayeta i tzw. skrajnych nadolbrzy- 
mów. Bez tych procesów wprawdzie 
jest możliwe, jak się zwykło sądzić, 
powstanie planet, jednak tylko typu jo 
wiszowego, czyli gazowych olbrzy
mów, na których trudno się spodzie
wać form życia zbliżonych do rodzaju 
ziemskiego. Należy również pamiętać, 
iż podczas ewolucji średniomasyw- 
nych gw iazd nukleosynteza w ich 
wnętrzu może doprowadzić —  mó
wiąc w sposób nieco uproszczony — 
do powstawania pierwiastków tylko 
do liczby masowej A ~  60, czyli żela- 
zowców (Fe, Co, Ni). Dość powszech
ne zjawisko gwiazd nowych, powsta
jących w układach podwójnych, może 
doprowadzić do wzbogacenia tymi

pierwiastkami (do żelazowców włącz
nie) ośrodka m iędzygwiazdowego, 
głównie w płaszczyźnie dysku galak
tycznego. Innym źródłem pierwiast
ków nasycających m aterię między- 
gwiazdową (lecz mniej wydajnym) 
jest wiatr gwiazdowy i rozszerzanie 
się otoczek gazowych gwiazd bardzo 
zaawansowanych w ewolucji (co ob
serwuje się jako tzw. mgławice plane
tarne). Stąd właśnie pośrednio w y
pływ a w niosek , że bez eksp lozji 
supernowych nie byłoby pierwiastków 
„cięższych od żelazowców” i nie mo
głyby, jak się wydaje, powstawać pla
nety typu ziemskiego.

Próbując odpowiedzieć na pytanie 
o warunki sprzyjające powstawaniu 
układu planetarnego, zawierającego 
w dodatku ciała podobne do Ziemi, 
musimy ograniczyć wstępnie nasze 
rozważania do „młodych” ( /  <  5 mld 
lat), małomasywnych gwiazd, a do
kładniej —  z przedziału typów wid
mowych od mniej więcej F5 do około 
K5 (a więc od późnych typów F do 
wczesnych typów K, V klasy jasności). 
Daje to przedział mas gwiazdowych 
mniejszych od 1,4 M0 , a większych od 
0,6 M0 . Gwiazdy masywniejsze ewo
luują zbyt szybko (przechodząc do 
obszaru  czerw onych  o lbrzym ów ) 
w porównaniu z czasem ewolucji nie
zbędnym, jak się wydaje, dla pojawie
nia się na ewentualnych planetach ta
kich gwiazd istot rozumnych, a nawet 
chociażby tylko życia. Gwiazdy o nie
wielkiej masie (0,1— 0,6 M@) ewolu-
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ują co prawda powoli, jednak ich jas
ność jest mała, tak iż trudno liczyć, 
żeby w odpowiedniej odległości od 
gwiazdy znalazła się odpowiednia pla
neta typu ziemskiego, na której mo
głaby powstać i ewoluować biosfera. 
Nie jest to absolutnie wykluczone, nie
mniej bardzo mało prawdopodobne. 
Zauważmy bowiem, iż krążąca najbli
żej Słońca planeta Merkury ma zbyt 
małą masę, aby utrzymać atmosferę, 
zaś jej brak (bądź niewielka gęstość) 
wyklucza istnienie otwartych zbiorni
ków wodnych, niezbędnych dla po
wstania życia. Wybiegając nieco do 
przodu możemy przypuszczać, że pla
neta obiegająca najbliżej macierzystą 
gwiazdę może być zwykle nie dość 
masywna.

O graniczenie, które nałożyliśmy 
na masy gwiazd (i zarazem  na ich 
typy widmowe), stanowi w pewnym 
sensie daną k lasyczną w rozw aża
niach poświęconych zagadnieniu ist
nienia planet obdarzonych życiem. 
W iedziano o nim  bodajże jeszcze  
przed sformułowaniem wzoru Dra- 
k e’a. Ograniczenie to stawia zarazem 
pod znakiem  zapy tan ia  założen ia  
typu: „co dziesiąta gw iazda...” Prze
konamy się, że nawet dla wybranego 
przedziału typów widmowych (F5 —  
K5, V klasa jasności) nie możemy ta
kiego rozważania stosować. Zawęża to 
radykalnie liczbę możliwych układów 
planetarnych (klasy słonecznej). Tym 
drugim, lecz nie ostatnim, ogranicze
niem jest właśnie wspomniany na po
czątku wynik ewolucji obłoku proto- 
gwiezdnego.

W przypadku szybko rotującego 
obłoku dochodzi do jego podziału na 
co najmniej dwie gwiazdy. Jak wyni
ka z danych obserwacyjnych, potwier
dzonych ostatnio przez satelitę astro- 
metrycznego HIPPARCOS oraz HST, 
ponad 90% gwiazd w Galaktyce to 
składniki układów podwójnych bądź 
wielokrotnych. Takie układy mogą tak
że powstawać w innych procesach: 
wychwytu grawitacyjnego (co nie jest 
niepraw dopodobne, zw ażyw szy że 
z reguły gwiazdy powstają „stadnie” —  
w gromadach —  i pierwotnie odległo
ści między nimi nie są „astronomicz
nie” duże, „wymianie przy zderzeniu” 
(pojedyncza gwiazda oddziałuje na 
układ podwójny, „wychwytując” jeden 
ze składników), wreszcie subfragmen- 
tacji protogwiazdy (kiedy może dojść 
do powstania nawet układu poszóstne- 
go). Wszystkie te procesy łącznie z naj
pierw wymienionym (fission) m ają 
jedną zasadniczą wspólną cechę: nie 
dają wielkich szans na powstanie ukła
du planetarnego.

Jeśli moment pędu (kręt) obłoku 
jest duży i dochodzi do powstania ob
łoku podwójnego, wtedy po prostu jest 
brak „materiału” na utworzenie planet. 
Mogą co najwyżej powstać drobne cia
ła w rodzaju planetoid o niewielkich 
rozmiarach i nikłych masach. W po
zostałych przypadkach powstawania 
układów podwójnych oraz wielokrot
nych orbity gw iazd-składników  są 
albo ekscentryczne, albo różne od 
współpłaszczyznowych i nawet jeśli
by powstały w takich układach plane
ty, ich orbity byłyby tak zmienne, że

nie doszłoby zapewne do ustabilizo
wania warunków termicznych na po
wierzchni hipotetycznych planet i z te
go powodu trudno oczekiwać dogodnej 
sytuacji dla narodzin i ewolucji życia. 
Oceniane niekiedy możliwości usytu
owania odpowiedniej planety na nie- 
zakłócanej orbicie w układzie po
dwójnym bądź wielokrotnym nie są 
wprawdzie sprzeczne z kinematyką ta
kiego układu, jednak nad wyraz mało 
prawdopodobne, ponieważ musiałby 
zajść szczególnie określony ciąg zda
rzeń zaistnienia, zsynchronizowany 
dodatkowo z czasem koniecznym dla 
ewolucji prowadzącej do wyłonienia 
istot obdarzonych rozumem. Stąd też 
generalnie przyjmuje się, że cywili
zacji kosmicznych nie należy ocze
kiwać w układach podwójnych czy 
wielokrotnych. Chcąc zatem na serio 
rozpatryw ać przyczyny m ilczenia 
Wszechświata, musimy konsekwent
nie pogodzić się z tym, iż nie będzie
my zajmowali się nader nikłym praw
dopodobieństwem występowania ETI 
w układach wielokrotnych. Wprowa
dza to kolejne ograniczenie i spośród 
gwiazd I populacji należących do typu 
widmowego F5-K5 (V klasy jasności) 
możemy brać pod uwagę tylko około 
10% gwiazd pojedynczych.

Jednak okazało się, iż nie wszyst
kie gwiazdy pojedyncze mogą utwo
rzyć z resztek dysku protogwiezdne- 
go regularny układ planetarny. Istnieją 
bowiem dwie możliwości: utworzenie 
układu planetarnego albo „rozdmucha
nie” pozostałości dysku w przestrzeń 
kosmiczną. Może niekiedy wystąpić 
trzecia możliwość: „zdegenerowana” 
ew olucja dysku protoplanetarnego 
prowadząca —  z różnych powodów —  
do powstania planetoid, meteoroidów 
i komet, czyli czegoś pośredniego mię
dzy regularnym układem a „rozdmu
chaniem” materii dysku w przestrze
ni. Niestety, nie jest jeszcze znany 
stopień prawdopodobieństwa zaistnie
nia tych procesów, dominacji jednego 
nad drugim. W każdym razie wiado
mo, iż „być albo nie być” układu pla
netarnego będzie zależało od ilości 
materii (masy dysku), jej składu fizy
ko-chemicznego, a także od intensyw
ności wiatru gwiezdnego wkrótce po 
rozbłyśnięciu gwiazdy, czyli zainicjo
waniu w jej wnętrzu reakcji termonu- 
kleamych. Z pewnych pośrednich da
nych w ydaje  się też w ynikać, że

Komputerowa symulacja pokazująca jak dysk protoplanetarny otaczający młodą 
gwiazdę, we względnie krótkim czasie, zaczyna dzielić się i tworzy gazowe olbrzy
mie planety na stabilnych orbitach. Fot. Mayer, Quinn, Wadsley, Stadeł
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Artystyczna wizja narodzin uktadu planetarnego wokół gwiazdy Fomalhaut w gwiaz
dozbiorze Ryby Południowej (alfa PsA) oparta na obrazach pyłowego dysku okalają
cego tę gwiazdę, uzyskanych w submilimetrowej dziedzinie widma przy pomocy ka
mery SCUBA na teleskopie Jamesa Clerka Maxwella na Hawajach. Ilustracja wyko
nana przez Davida Hardy’ego

łatwiej może dochodzić do rozprosze
nia materii dysku niż do uformowania 
z niej układu planetarnego. Zawsze 
pozostaje pewien procent gwiazd (do 
5%?), które w trakcie wstępnej ewo
lucji, przed osiągnięciem ciągu głów
nego, zużyją niemal wszystek zapas 
materii obłoku protogwiezdnego, nie
wiele pozostawiając dla powstania pla
net, tak iż raczej będzie ją  otaczał nie 
dysk, ale pierścień materii gazowo- 
-pyłowej. Będą to gwiazdy „absolut
nie pojedyncze” . Co prawda można 
natknąć się na dywagacje o gwiazdach 
,jednoplanetamych”, lecz ich przydat
ność dla problematyki CETI-SETI jest 
co najmniej wątpliwa.

Jak wiadomo z danych obserwacyj
nych, najbardziej bogate w gwiazdy są 
ramiona spiralne Galaktyki. Jednak nie 
wszystkie z nich można brać pod uwa
gę, jedynie te, które znajdują się w po
bliżu tzw. okręgu korotacyjnego (od
ległego od centrum Galaktyki o około 
10,5 kpc), gdzie gwiazdy obiegające 
jądro Galaktyki m ajątę samą prędkość 
co ramiona. Gwiazdy obiegające jądro 
w bliższej odległości poruszają się 
szybciej, a więc doganiają ramię spi
ralne i przez nie przechodzą. Gwiaz
dy obiegające jądro w dalszej odległo
ści biegną wolniej i pozostają poza 
ram ieniem . To samo rozum owanie 
odnosi się oczywiście do obłoków ga- 
zow o-pyłow ych i protogw iazd. Te 
obiekty, które nader rzadko p rze
chodzą przez ramiona spiralne (a więc 
niejako na peryferiach G alaktyki), 
mają małe szanse, by powstały z nich 
gwiazdy otoczone układem planetar
nym. Te zaś obiekty, które krążą zbyt 
blisko jądra i często przechodzą przez 
ramiona spiralne, częściej też są nara
żone na efekty wybuchów superno
wych, „rozdm uchujących niekiedy 
z zewnątrz” dysk protoplanetamy. Na
tomiast pozostając dokładnie na okrę
gu korotacji, gwiazda może zdążyć 
utworzyć planety, ale taki układ rów
nież częściej będzie narażony na wpływ 
twardego promieniowania (powstające
go podczas eksplozji supernowej), nie
zmiernie szkodliwego, a wręcz mogą
cego unicestwić życie. Będzie w tym 
miała udział zarówno większa częs
tość, jak  i w iększa gęstość gwiazd 
w ramionach spiralnych niż poza nimi.

Powróćmy zatem ponownie do pro
blemu gwiazd supernowych. Otóż nie 
tylko dostarczają one pierwiastków

chemicznych —  najogólniej ujmując 
—  niezbędnych dla powstania planet 
typu ziemskiego, lecz również dają im
puls mogący bądź przyspieszyć kolaps 
grawitacyjny obłoku protogwiezdnego 
oraz zainicjować (w przypadku gwiaz
dy pojedynczej) powstanie układu pla
net, bądź rozdmuchać dysk protopla- 
ne ta rny  „z zew n ą trz” . Z ależy  to 
oczywiście od odległości, w jakiej od 
tworzącej się gwiazdy i jej układu wy
bucha supernowa. Spustowy niejako 
mechanizm oddziaływania na plane- 
togenezę w ogóle nie został uwzględ
niony w słynnym  w zorze D rake’a 
i bywał pomijany we wcześniejszych 
rozważaniach statystycznych. Nie po
winno to zresztą dziwić, skoro uwa
żano, iż supernowe wybuchają w ga
laktyce nader rzadko —  raz na kilkaset 
lat. Dopiero systematyczne obserwa
cje supernowych w innych galakty
kach oraz odkrycie pulsarów (jako po
zosta łośc i po supernow ych) i ich 
zliczenia uświadomiły, że takie eksplo
zje mogą zachodzić znacznie częściej: 
niewykluczone, że nawet co dziesięć 
lat! Nie zwracano zatem uwagi na do
niosłą rolę supernowych w procesie 
planetogenezy; rolę w pewnym sensie 
dwuznaczną, skoro eksplozja masyw
nej gwiazdy może przyspieszyć for
mowanie się dysku protoplanetamego 
(nasycając go dodatkowo pierwiastka
mi ciężkim) albo też... nie dopuścić 
do jego utworzenia, „rozdmuchując”

niejako obłok protogwiezdny. Dodat
kowym  czynnikiem  planetospraw - 
czym jest „właściwe” przechodzenie 
obłoku protogwiezdnego przez ramio
na spiralne Galaktyki.

Te ograniczenia oznaczają po pros
tu, iż odpowiednia gwiazda mogąca 
z resztek (około 1 %) swego pierwot
nego obłoku otrzymać „w darze od 
przyrody” układ planetarny musi obie
gać centrum Galaktyki w odległości 
nieco tylko różnej od promienia koro
tacji. Ale to jeszcze nie koniec „kło
potów”, ponieważ po okresie „gwał
townego poczęcia” wewnątrz ramienia 
spiralnego musi nastąpić okres spoko
ju  i stabilizacji, co najlepiej może zo
stać spełnione w przestrzeni między- 
ramiennej. Nie na wszystkich zatem 
„dogodnych” planetach może powstać 
życie, co więcej —  nie potrafimy osza
cować tej wielkości.

Zakładając symetrię (co jest dość 
zrozumiałe ze względu na w miarę re
gularny kształt Galaktyki), moglibyś
my się spodziew ać, oprócz naszej 
Gwiazdy Dziennej, zaledwie jeszcze 
trzech do pięciu (?) gwiazd obiega
nych przez planety podobne do naszej 
Ziemi i obdarzanych życiem oraz wy
soko rozw iniętą cywilizacją. Jedna 
albo dwie z nich mogłyby być... prze
słonięte przez jądro galaktyki, czyli 
znajdowałyby się bardzo daleko od nas 
(około 20 000 pc ~  65 000 lat świetl
nych). Pozostałe dwa lub trzy (?) hipo-
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tetyczne układy planetarne z wysoko 
rozwiniętymi cywilizacjami mogłyby 
być „obserwowalne”, lecz odległość do 
nich byłaby rzędu 10 000 lat świetl
nych, co w zasadzie wyklucza nawią
zanie z nimi kontaktu, nie mówiąc już
o łączności.

Przedstawiony zarys hipotezy „ob
fitości cywilizacji w Galaktyce” moż
na określić jako umiarkowanie optymi
styczny. Jak wiadomo, pesymistyczna 
hipoteza zakłada istnienie jednej tyl
ko cywilizacji w Galaktyce —  naszej, 
ziemskiej. Ze swej strony „zoptyma
lizowane” hipotezy przyjm ują odle
głości m iędzycyw ilizacyjne rzędu 
1000 lat świetlnych, natomiast cał
kiem  optym istyczne zakładają, że 
przestrzenny dystans między cywili
zacjami kosmicznymi (ETI) wynosi od 
10 do 100 lat świetlnych, z czego od 
razu wynika, iż układy planetarne po
winny być powszechne w Galaktyce. 
Tak jednak chyba nie jest, skoro po
wszechne są gwiazdy podwójne i wie
lokrotne stanowiące być może nawet 
ponad 90% populacji gwiezdnej! Na 
tę ostatn ią ocenę w skazują wyniki 
misji satelity HIPPARCOS, a także 
Teleskopu K osm icznego H ubble’a 
(HST). Stwierdzono bowiem, iż wie
le gwiazd uważanych dotąd za poje
dyncze okazało się podwójnymi!

W istniejącej sytuacji, kiedy może 
okazać się, że zaledwie jedna gwiaz
da na dziewięć powstaje jako pojedyn
cza, najważniejszy jest problem, jaki 
procent tych gwiazd pojedynczych ma 
własne planety. Przyjmijmy, iż na ra
zie nie interesuje nas ani typ widmo
wy, ani klasa jasności, ani wiek owych 
gwiazd pojedynczych. Później oczy
wiście trzeba będzie powrócić do za
łożonych ograniczeń i rozpatrywać w 
zasadzie gwiazdy pojedyncze I popu
lacji z przedziału widmowego F5 —  
K5 ciągu głównego, okrążające przy 
tym środek Galaktyki w odległości 
nieco tylko różnej od promienia koro- 
tacji. (Co pokazuje, że istnieją jednak 
wyróżnione obszary w Galaktyce!).

Jesteśmy niemal przekonani, iż nie 
ma supercywilizacji (jaka np. mogła
by powstać wokół gwiazdy II popula
cji) w sąsiedztwie Słońca —  nawet 
w odległości około 1000 lat świetl
nych, ponieważ zdołalibyśmy chyba 
rozpoznać obecnie jej działalność, 
określaną jako astroinżynieryjną, lub 
też przynajmniej odebrać nietypową

emisję dowolnego promieniowania —  
bądź elektromagnetycznego, bądź kor- 
puskulamego, świadczącą o jej sztucz
nym pochodzeniu. Wprawdzie należy 
zauważyć, iż szanse identyfikacji ETI 
są odwrotnie proporcjonalne do trze
ciej potęgi odległości domniemanej 
supercywilizacji. Jeśli zatem szansa 
identyfikacji przy odległości np. 10 pc 
wynosi 1/2 (,jest —  nie ma”), to przy 
dwukrotnie dalszej odległości będzie 
co najmniej ośmiokrotnie mniejsza, tj. 
tylko jak  1:16, zaś przy dziesięciokrot
nie większej odległości tysiąckrotnie 
mniejsza, czyli co najwyżej jak 1:2000 
(!). Tej okoliczności nikt jakoś dotąd 
nie brał pod uwagę, a może ona być 
równie decydująca (podobnie jak  ist
nienie wyróżnionego w pewnym sen
sie obszaru Galaktyki) dla wytłuma
czenia milczenia Wszechświata.

Brak „rzucających się w oczy” ar
tefaktów kosmicznych można w da
nym przypadku wyjaśnić trojako:

1. Supercywilizacj a nie życzy so
bie, aby ją  rozpoznano, więc kamuflu
je  swoją działalność (lub też po pro
stu nie um iem y takiej działalności 
rozpoznać!).

2. Supercywilizacj a albo osiągnę
ła fazę autokontemplacji, albo była 
z natury kontemplacyjna i zajmuje się 
tylko sobą.

3. Supercywilizacja znajduje się 
„po drugiej stronie” jądra Galaktyki
i ani o nas nie wie, ani my nie może
my się o niej dowiedzieć.

Ta ostatnia ewentualność (chociaż 
niekoniecznie nieprawdziwa) niewie
le wnosi do zagadnienia problematy
ki SETI i jest podejrzanie bliska dzie
w iętnastow iecznem u rozum owaniu 
lokującemu życie i cywilizację na od
wrotnej stronie Księżyca (ponieważ na 
widocznej nie była obecna...).

Pomimo nie do końca rozwiązanych 
wątpliwości, kwestię istnienia supercy
wilizacji (a zarazem znanej klasyfika
cji Kardaszewa) można uznać w pew
nej mierze za rozwikłaną: szanse ich 
powstania były nikłe, szanse identyfi
kacji jeszcze mniejsze, zatem praktycz
nie nie ma (dla nas) takiej supercywili
zacji (niektórzy, jak Josif S. Szkłowski, 
twierdzą, że to właśnie my jesteśmy tą 
„supercywilizacją”, czyli najbardziej 
rozwiniętą w Galaktyce). I oto znowu 
powracam y do gwiazd I populacji, 
o wieku mniejszym od około 5 mld lat, 
podobnych do Słońca..., a cała ta dy

gresja posłużyła tu jako przykład jesz
cze jednego ograniczenia problematy
ki CETI-SETI.

Obecnie jednym z najważniejszych 
zagadnień związanych z dociekaniem 
na temat cywilizacji kosmicznych sta
je  się konieczność stwierdzenia (zaob
serwowania) innego niż nasz układu 
planetarnego i nieważne, czy wystę
puje w takim układzie cywilizacja lub 
przynajmniej życie. Zatem istotna bę
dzie informacja, że Układ Słoneczny 
nie jest unikatem w Galaktyce, co po
zwoli żywić nadzieję, iż mogą także 
występować inne układy z planetami 
obdarzonymi biosferą, a nawet cywi
lizacją.

W minionym dziesięcioleciu zaczę
ły się wprawdzie mnożyć liczne donie
sienia o odkrywaniu oznak istnienia 
pozasłonecznych układów planetar
nych (przeważnie pojedynczych planet 
wokół niektórych gwiazd). Dotąd po
znano już blisko 100 takich obiektów. 
Jednak zestawienie wszystkich dotąd 
odkrytych efektów mogących świad
czyć o obecności planet wokół odle
głych gwiazd (zob. np.: Pobliże gwiaz
dowe Słońca, Astronautyka 3/2001 oraz 
Układy planetarne wokół gwiazd, Ura
nia —  Postępy Astronomii 5/2001) bu
dzi podejrzenie, iż nie są to układy pla
netarne sensu stricto, lecz raczej jakby 
zdegenerow ane gwiazdy podwójne 
przypominające —  ze względu na krót
ki, kilkudniowy zaledwie okres obiegu 
—  w pewnym stopniu układy zaćmie
niowe typu W Ursae Maioris. Ponad
to nie jest wykluczone, iż niektóre 
z tych „planet” to jednak megaplane- 
ty lub infragwiazdy, czyli brązowe kar
ły, albo że istniejące do tej pory teorie 
powstawania układów planetarnych, 
opracowane na podstawie kosmogo- 
nii Układu Słonecznego, nie są w peł
ni adekwatne do rzeczywistości.

W podsumowaniu wypada podać, 
iż pod koniec ubiegłego wieku ukaza
ła się monografia Piotra Artymowicza 
pod znamiennym tytułem Astrofizyka 
układów planetarnych (PWN, Warsza
wa 1995-zo b . też „Urania” 10/1995).

Dr hab. Tadeusz Zbigniew Dwo
rak, profesor nadzwyczajny w Za
kładzie Kształtowania i Ochrony 
Środow iska W ydziału G eodezji 
Górniczej i Inżynierii Środowiska 
AGH w Krakowie
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Wyprawa 
na Phobosa

Jak wiadomo, Mars posiada dwa 
maleńkie naturalne satelity, które 
nazwano Phobos i Deimos. Moż

na to przetłum aczyć jako „Strach”
i „Trwoga” —  odpowiednie nazwy dla 
rumaków boga wojny —  Marsa. Zosta
ły one odkryte w czasie wielkiej opozy
cji planety w 1877 r. przez astronoma 
amerykańskiego Asapha Halla z Naval 
Observatory w Waszyngtonie.

Krążą w bardzo małej odległości 
od powierzchni planety, wynoszącej 
5986 km i 20072 km i na wykonanie 
jednego okrążenia potrzebują—  odpo
wiednio —  7h 38m 26s i 30h 14m 21s. Są 
n ieregularnym i bryłam i skalnym i 
o rozmiarach kilkunastu kilometrów, 
toteż ich własne przyciąganie grawita
cyjne jest znikomo słabe i można nie 
brać go pod uwagę. Dlatego właśnie lą
dowanie, a właściwie przycumowanie 
do Phobosa jest o wiele łatwiejsze niż 
w przypadku Marsa, nb. ciężar ludzi na 
Phobosie będzie wynosić tylko niewie
le gramów siły1.

Mars jest co prawda niewielką pla
netą (tylko Merkury i Pluton są mniej
sze), ale— bądź co bądź— ze swą śred
nicą 6776 km jest około 2 razy większy 
od Księżyca. Odpowiednio prędkość 
„spadku” i „ucieczki” jest dla Marsa 
około 2 razy większa niż w przypadku 
Księżyca i w przypadku przylotu z Zie
mi po orbicie hohmannowskiej2 wynosi 
ona około 5,7 km/s2 (jeżeli weźmiemy 
pod uwagę jeszcze inne trudności zwią
zane z załogową wyprawą na Marsa, jest 
to bardzo dużo!).

Tymczasem, aby po przylocie z Zie
mi „wylądować” na Phobosie, potrzeb
na jest redukcja prędkości o niespełna
2 km/s. (Następnie takąż prędkość na
leży rozwinąć, aby z Phobosa odlecieć 
ku Ziemi). Stanowi to bardzo dużą róż
nicę w porównaniu z lądowaniem na 
Marsie!

Spróbujmy liczbowo przeanalizować 
(sine ira et studio), jak mogłaby wyglą
dać wyprawa na Phobosa. Załóżmy przy 
tym, że w wyprawie wziąłby udział tyl
ko jeden (jedyny!) kosmonauta.

Jak  w iadom o, hohm annow ska 
prędkość odlotu z Ziemi na M arsa 
wynosi niespełna 11,6 km/s (i tyleż 
prędkość powrotu na Z iem ię)3. Hoh- 
mannowski czas przelotu między Zie
mią a Marsem wynosi niespełna 260 
dni (i tyleż czas przelotu powrotnego). 
Czas pobytu na Phobosie musiałby 
wynosić około 455 dni.

Dość powszechnie przyjmuje się, że 
kosmonauta potrzebuje około 5 kg za
opatrzenia dziennie (dobowo). Chodzi 
tu o tlen, pożywienie i wodę4, przy czym 
trzeba uwzględniać też masę „opakowa
nia”. Ogółem na całą 975 dniową pod
róż potrzeba 4875 kg. Zaokrąglamy to 
raczej w górę, a nie odwrotnie. Na 1000 
dni podróży będziemy więc potrzebować 
5 Mg zaopatrzenia.

Oczywiście trzeba brać pod uwagę, 
że zaopatrzenie będzie zużywane, a sub
stancje odpadowe będą wyrzucane ze

1 A jaki byłby ciężar człowieka na Phobo
sie, gdyby ten satelita był jeszcze mniej
szy? Czyżby zerowy? A może to pogląd 
absurdalny?

2 O Walterze Hohmannie i jego orbitach 
międzyplanetarnych pisałem w mojej 
książce Ojcowie kosmonautyki, Warszawa 
1984.
3 W przypadku Księżyca ta prędkość wy
nosi około 2,5 km/s.
4 Wodę można częściowo regenerować.

W literaturze 
kosmonautycznej istnieje 
powszechne przekonanie, 
Że następnym ciałem 
kosmicznym (po Księżycu), 
na którym wylądują ludzie, 
będzie planeta Mars.
Sądzę jednak, że celem 
wyprawy stanie się raczej 
naturalny księżyc Marsa, 
Phobos
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Zdjęcie Phobosa uzyskane w 1998 r. przez sondę Mars Global Surveyor ukazujące wielki 
krater Slickney. Fot. NASA/JPL/Malin Space Science Systems

statku kosmicznego w przestrzeń, by 
zmniejszać jego masę przed kolejnymi 
manewrami „siłowymi”, czyli wymaga
jącymi uruchamiania silników rakieto
wych.

Naturalnie, aby powrócić z wyprawy 
na Ziemię, jest potrzebna odpowiednia 
kabina powrotna. Załóżmy, że będzie ona 
mieć masę 3 Mg (chyba nie jest to prze
sadne założenie?). Potrzebna też będzie 
odpowiednia kabina, w której będziemy 
żyć i mieszkać przez 1000 dni. Załóżmy, 
że będzie ona mieć masę (ze wszystkimi 
urządzeniami, w tym z fotoogniwami sło
necznymi) 5 Mg (to chyba też nie za wie
le, jak na 1000 dni podróży?).

Przypuśćmy, że dla redukcj i prędkoś
ci w czasie lądowania na Phobosie po
służymy się silnikiem rakietowym zasi
lanym aeroziną 50 i czterotlenkiem 
azotu5 (i tak samo w czasie powrotu 
z Phobosa na Ziemię).

Możemy więc ocenić, jak  duży sta
tek kosmiczny będzie potrzebny dla 
odbycia podróży jednego człowieka 
z Ziemi na Phobosa i z powrotem. Wy
konajmy odpowiednie obliczenia „od 
końca” —  będą przejrzystsze.

Statek startujący z Phobosa do lotu 
na Ziemię będzie mieć masę:

3 Mg + 5 Mg + 1,3 Mg (zaopatrzenie 
na lot powrotny) = 9,3 Mg.

Aby taką masę rozpędzić do prędko
ści 2 km/s, będzie potrzebny człon ra
kietowy: załóżmy, że o masie 1,5 Mg 
(chyba doprawdy nie za wiele?). Cała 
rozpędzana masa wyniesie więc 10,8 Mg. 
Okazuje się, że aby nadać jej prędkość 
2 km/s, będzie potrzebne 13 Mg aerozi- 
ny 50 i czterotlenku azotu. Można oce
nić, jaka będzie masa statku „lądujące
go” na Phobosie: 10,8 Mg + 13 Mg 
+ 2,3 Mg (zaopatrzenie na pobyt na Pho
bosie) = 26,1 Mg. Oczywiście, aby ta 
masa mogła „wylądować” na Phobosie, 
niezbędny jest rakietowy człon hamu
jący. Załóżmy (chyba bardzo skromnie), 
że będzie on miał masę 2,5 Mg. Otrzy
mamy więc, że masa lądująca na księ
życu wyniesie 28,6 Mg. Na jej zahamo
wanie potrzeba 35 Mg paliwa. Statek 
lądujący na Phobosie mieć więc będzie 
masę (przed lądowaniem) 63,6 Mg, 
a w czasie odlotu od Ziemi 64,9 Mg

5 Jest to najwydajniejsze paliwo rakieto
we, nadające się do odpowiednio długo
trwałego przechowywania. Było stosowa
ne w statkach Apollo i LM w czasie 
załogowych wypraw na Księżyc.

(gdyż trzeba jeszcze dodać masę zaopa
trzenia na lot z Ziemi na Phobosa).

Aby jeden człowiek mógł odbyć po
dróż z Ziemi na Phobosa i powrócić na 
Ziemię (pomijam wszelkie inne aspek
ty —  w tym niebezpieczeństwa biome
dyczne!), musi z niej wyruszyć statek 
kosmiczny o masie około 65 Mg!

Rachunek jest oczywiście bardzo 
przybliżony. Być może ktoś, kto zechce 
udowodnić niesłuszność moich wywo
dów, otrzyma 50 czy choćby i 30 Mg, 
ale moje wywody mają tę zaletę, że ope
rują konkretnymi, a nie pobożnymi 
życzeniami, jak to się obecnie najczęś
ciej czyni w tej dziedzinie...

Mamy więc statek kosmiczny o ma
sie 65 Mg i musimy go rozpędzić do

prędkości 11,6 km/s6. Jaka byłaby do 
tego potrzebna rakieta nośna? Można by 
w tym celu użyć rosyjskiej rakiety noś
nej Energia z ośmioma blokami członu 
pierwszego (i „zdwojonym” członem 
drugim). Rosyjska agencja kosmonau- 
tyczna RAKA deklaruje, że mogłaby do
starczyć rakietę Energia w ciągu pół 
roku (co prawda w o połowę mniejszej 
wersji „podstawowej”).

Mogłoby się wydawać, że skoro bę
dziemy na Phobosie —  o krok (niespeł-

6 Statek Apollo LM miał masę niespełna 
45 Mg i musiał osiągnąć prędkość niespeł
na 11 km/s. (Dla lotu z Ziemi na Księżyc 
nie jest potrzebne osiągnięcie drugiej pręd
kości kosmicznej).
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Zdjęcie Phobosa uzyskane przez sondę Viking 1. Dobrze widoczny jest krater Stickney o 
ok. 10-kilometrowej średnicy. Fot. NASA

na 6000 km) od Marsa — to z wylądo
waniem na nim nie będzie już żadnych 
problemów.

Niestety, to bardzo (ale to bardzo) 
złudny pogląd! W przypadku ruchu sa
telitarnego wokół Marsa na wysokości 
około 6000 km prędkość charaktery
styczna7 wynosi 4,6 km/s. Trzeba by ją 
przy tym osiągnąć dwukrotnie — 
w czasie opuszczania się z Phobosa na 
Marsa i w czasie powrotu z Marsa na 
Phobosa.

Najskromniejsze nawet oceny pro
wadzą do wniosku, że aby jeden czło
wiek mógł z Phobosa polecieć na Mar
sa i powrócić, byłby potrzebny statek 
kosmiczny o masie około 270 Mg. 
(Myślę więc, że komentarze są zby
teczne i nawet „udowodnienie”, iż 
„w ystarczyłby” statek kilka razy 
mniejszy, niczego w istocie rzeczy nie 
zmienia — 270 Mg czy — powiedz
my —  3 razy mniej, to na obecnym 
etapie rozwoju kosmonautyki jest tak 
samo nierealne...

Sprawa załogowej wyprawy na Mar
sa ma już bardzo bogatą literaturę. Je
żeli chodzi o wyjściowe dane liczbo
we, są one dobrze znane od przeszło 
70 lat. Znacznie gorzej jednak jest ze 
sprawą konkretnej — technicznej — 
realizacji przedsięwzięcia. Pomysłów 
(nieraz bardzo „wymyślnych”) jest bar
dzo wiele, ale realnego rozwiązania nie 
widać.

W amerykańskiej agencji kosmo- 
nautycznej NASA8 istnieje wydział, 
który prowadzi analizy i badania pro
blemu, ale do podjęcia jakichś konkret
nych decyzji o ewentualnej realizacji 
załogowej wyprawy na Marsa bardzo, 
ale to bardzo, daleko. (Niewątpliwie 
badania takie prowadzi też rosyjska 
RAKA). Ten nadzwyczaj frapujący 
problem rozważa na całym świecie 
wielu indywidualnych autorów. Nie 
można jednak nazwać tego „przygoto
wywaniem wyprawy na Marsa”. Na ra
zie nie podjęto jeszcze decyzji, czy 
w ogóle taka wyprawa zostanie zreali
zowana i nie wiadomo, według jakie
go wariantu należałoby ją  zrealizować.

7 Nie chodzi o prędkość ruchu satelitarnego, 
lecz o prędkość rakiety nośnej z uwzględ
nieniem strat grawitacyjnych(!).

8 Ponieważ jestem  krytykowany za nazy
wanie NASA agencją „kosmonautyczną”, 
w ięc podaję pełną je j nazwę: N ational 
Aeronautics and Space Administration.

Obecnie zbliża się ku końcowi mon
taż Międzynarodowej Bliskoziemskiej 
Bazy Satelitarnej ALFA9, toteż dopiero 
po jej zakończeniu, być może, zacznie 
się konkretnie rozważać realną realiza
cję wyprawy na Marsa.

Śledząc beznamiętnie to, co się 
dzieje w tej dziedzinie, wydaje się, że 
obecnie jedynym technicznie realnym 
rozwiązaniem jest skonstruowanie od
powiednio dużego statku kosmiczne
go w charakterze sztucznego księży
ca Ziemi (a następnie lot ku Marsowi). 
Można bowiem zbudować statek ko
smiczny o „dowolnych” rozmiarach 
— nawet wielkości „Titanica”. To tyl
ko kwestia kosztów...

Jak wiemy, baza satelitarna ALFA 
o masie 440 Mg ma kosztować 100 mld 
dolarów. Otóż zakładając (zupełnie do
wolnie), że statek do wyprawy na Mar-

9 Vide moja książka Baza Satelitarna ALFA, 
Warszawa 1997.

sa musiałby mieć całkowitą masę 
1000 Mg, można ocenić, iż jego koszt 
będzie wynosił ok. 200 mld dolarów 
(a przecież jeszcze trzeba by go „prze
kształcić” ze sztucznego księżyca Zie
mi w lecący ku Marsowi statek między
planetarny...).

Warto wspomnieć, że wśród pomy
słów wyprawy na Marsa są i takie, któ
re postulują wykorzystanie w tym celu 
Księżyca, a więc najpierw zająć się jego 
„zagospodarowaniem”. A właśnie to od 
łat kilkunastu uparcie postuluję! (Vide 
moja książka Znowu na księżyc, War
szawa 1999).

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

Mars Express wystartował
2 czerwca wystartował statek kosmicz
ny Mars Express. W przestrzeń ko
smiczną wyniosła go rakieta Soyuz-Fre- 
gat z Kosmodromu Bajkonur w Kazach
stanie. Statek składa się z orbitera i lą- 
downika nazwanego Bigiel 2 (ang. 
Beagle 2). Orbiter stanowi aluminiowa 
porowata skrzynka o wymiarach 1,5 na 
1,8 na 1,4 m (nie wliczając paneli sło
necznych) o łącznej wadze 1220 kg. 
Lądownik Bigiel 2 podróżuje przymoco
wany do statku, wyglądając trochę jak 
bardzo duży zegarek kieszonkowy.

Statek doleci do Marsa w grudniu tego 
roku po przebyciu 400 min km. Bigiel 2 
osiądzie na planecie, a statek orbitalny 
wejdzie na orbitę wokół Marsa.

Mars Express przybył na Kosmodrom 
Bajkonur 20 maja 2003 r. Statek ko
smiczny napełniony 457 kg paliwa zo
stał umieszczony na rakiecie Soyuz 24 
maja. 29 maja cała konstrukcja została 
przetoczona na płytę startową. 90 min 
po starcie Mars Express odłączył się od 
rakiety Soyuz-Fregat. Statek wszedł na 
orbitę międzyplanetarną. Zaczęły dzia
łać panele słoneczne i statek nawiązał 
łączność ze stacją naziemną. W czasie 
lotu na Marsa będzie kontaktował się 
z Ziemią tylko raz dziennie.

Mars Express podróżuje ku Czerwo
nej Planecie z prędkością 3 km/s wzglę
dem Ziemi. 3 dni po starcie zwolniono 
dodatkowe zaciski mocujące lądownik 
Bigiel 2 do statku, które zapewniały mu 
idealne przymocowanie doń w czasie 
startu i chroniły przed wibracjami. 
W przestrzeni kosmicznej są już zupeł
nie niepotrzebne. Następnie urządzenie 
pirotechniczne uwolni zaciski, co pomo
że wystrzelić Bigla 2, gdy statek przybę
dzie na Marsa. Nastąpi to 6 dni przed 
lądowaniem na Czerwonej Planecie, kie
dy lądownik oderwie się od orbitera. Bi
giel 2 waży tylko 60 kg i jest za lekki, by 
nieść mechanizm sterowniczy. Nie po
trafi również odbierać komend w trakcie 
rejsu i lądowania. Nie ma własnego na
pędu. Lądowaniem Bigla pokieruje orbi
ter. Operacją będzie sterować naziem
na kontrola lotu w Darmstadt w Niem
czech. Orbiter wystrzeli lądownik, a sam 
pozostanie na kursie kolizyjnym z pla
netą. Następnym trudnym krokiem bę
dzie zmiana jego trajektorii i wyhamo
wanie prędkości do 1,8 km/s. Przy ta
kiej prędkości grawitacja planety „prze
chwyci” orbiter i uczyni z niego swojego 
satelitę. Kolejnych kilkanaście manew
rów zmieni jego orbitę i dopiero potem 
orbiter rozpocznie obserwacje.

Tymczasem Bigiel 2 wyląduje gdzieś 
w obszarze równikowym, nazwanym Isi- 
dis Planitia, wewnątrz elipsy o długości 
300 km i szerokości 150 km. Od zbyt 
twardego lądowania będą go chronić 
spadochrony i poduszki wypełnione ga
zem. Gdy bezpiecznie wyląduje, wyśle 
sygnał, który odbierze radioteleskop Jod- 
rell Bank w Wielkiej Brytanii. Sygnał skła
da się z 9 nut, które skomponowała an
gielska grupa muzyczna Biur.

Mars Express będzie badał mars- 
jańską powierzchnię i atmosferę przez 
co najmniej 2 lata (1 rok marsjański). Wy
posażony jest m.in. w kamerę, która 
będzie mapować planetę z rozdzielczo
ścią 10 m, a spektrometr stworzy mine
ralną mapę Marsa z dokładnością do 
100 m. Lądownik będzie działać na po
wierzchni przez około 6 miesięcy trans
mitując dane na Ziemię poprzez orbiter. 
Jest wyposażony w 2 kamery, mikroskop 
i 2 spektrometry. Może dowiercić się 
w głąb skorupy Marsa do głębokości 2 m 
i na miejscu zanalizować próbki.

Mars Express będzie badał m.in. 
ewolucję planety, jej wewnętrzną aktyw
ność, obecność wody na Marsie oraz 
możliwe przeszłe lub obecne ślady życia.

Naukowcy dokładali wszelkich sta
rań, aby zdążyć z misją Mars Express 
na czas. A czas jest niezwykły, bo tego 
lata Mars i Ziemia są wyjątkowo blisko 
siebie. Możliwość wystrzelenia rakiety na 
Czerwoną Planetę pojawia się co 26 
miesięcy, gdy Słońce, Ziemia i Mars są 
ułożone w linii prostej. Jednak tego lata 
planety będą wyjątkowo blisko siebie — 
sytuacja taka zdarza się co 15— 17 lat. 
Obliczenia pokazały, że najlepszy czas 
na start statku, uwzględniając jak naj
mniejsze zużycie paliwa i najkrótszy 
czas trwania podróży, przypada między 
23 maja a 21 czerwca. Nic więc dziwne
go, że naukowcy stanęli do wyścigu 
z czasem, aby „nie zamknęło się im 
przed nosem” tak korzystne okno star
towe. Mimo pośpiechu nie zrezygnowa
no z żadnych zaplanowanych prób i te
stów — naukowcy mieli więc pełne ręce 
roboty.

Jest to pierwsza europejska podróż 
na Marsa. Mars Express kosztował 300 
min euro, dużo mniej niż inne porówny
walne misje planetarne. Niski koszt osią
gnięto m.in. dzięki powtórnemu wykorzy
staniu już istniejących instrumentów oraz 
sprzętu komputerowego. Mars Ekspres 
został stworzony przy współudziale 24 
firm z 15 krajów członkowskich Europej
skiej Agencji Kosmicznej oraz Stanów 
Zjednoczonych.

Karolina Zawada

Orbiter Mars Express i lądownik Bigiel 2

Start statku kosmiczego Mars Express z Kos
modromu Bajkonur w Kazachstanie, 2 czerw
ca 2003 r. o godz. 23:45 czasu lokalnego

Lądownik Bigiel 2 na Marsie (wizja artysty)

Mars Express
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Mgławica Bumerang 
— najzimniejsze miejsce 

we Wszechświecie?
Zdjęcie wykonane przez Kosmiczny Te
leskop Hubble'a przedstawia młodą 
mgławicę planetarną nazwaną Bume
rang. Znajduje się ona w konstelacji 
Centaura (niebo południowe) w odległo
ści 5000 lat świetlnych od Ziemi. Mgła
wice planetarne formują się wokół jasnej 
centralnej gwiazdy, gdy ta wyrzuca gaz 
w ostatnim stadium swojego życia.

Mgławica Bumerang to bardzo szcze
gólne miejsce we Wszechświecie. 
W 1995 r. astronomowie Sahai i Nyman 
przy użyciu 15-metrowego teleskopu do 
badań na falach submilimetrowych w Chi
le odsłonili to najzimniejsze miejsce we 
Wszechświecie. Temperatura mgławicy 
wynosi według pomiarów -272°C, czyli 
jedynie jeden stopień powyżej zera ab
solutnego (zero absolutne, czyli 0 stopni 
w skali Kelwina, jest najniższą możliwą 
temperaturą). Do tej pory najniższą zmie
rzoną temperaturą we Wszechświecie 
była temperatura mikrofalowego promie
niowania tła, najstarszego obserwowane
go promieniowania, które wynosi -270°C 
(3 K). Mgławica Bumerang jest jedynym 
jak dotąd obiektem o temperaturze niż
szej niż promieniowanie tła.

M gław icę nazwano Bumerang 
w 1980 r., gdy Keith Taylor i Mike Scar- 
rott obserwowali ją  przy pomocy 3,9-me- 
trowego teleskopu w Australii. Astrono
mowie zobaczyli jedynie delikatną asy
metrię w płatach mgławicy, sugerującą 
zakrzywiony kształt podobny do bume
rangu. Wysokiej rozdzielczości zdjęcia 
z teleskopu Hubble’a wskazują że traf
niejsze byłyby nazwy „Muszka" czy „Ko
karda".

Oryginalne zdjęcie z teleskopu Hub
ble’a zostało uzyskane przez R.Sahai 
i J.Trauger (Jet Propulsion Laboratory, 
USA) oraz zespołu WFPC2. Ekspozy
cja trwała 1000 s. Obserwowane świa
tło jest światłem gwiazdy centralnej, roz
proszonym przez ziarna pyłu.

Teleskop Hubble'a wykonał prezen
towane zdjęcie w 1998 r. Obraz poka
zuje słabe łuki i włókniste struktury osa
dzone w rozproszonym gazie płatów 
mgławicy. Kształt mgławicy zbliżony do 
kokardy jest inny niż w większości mgła
wic planetarnych, których płaty przypo
minają bardziej bąble czy bańki w ga
zie. Być może mgławica Bumerang jest 
zbyt młoda i nie zdążyła wytworzyć tego 
typu struktur. Nadal pozostaje zagadką 
dlaczego mgławice planetarne mają tak 
rozmaite kształty.

Wydaje się, że kształt kokardy po
wstał w wyniku bardzo gwałtownego

260

wiatru, który z prędkością 500 000 km/h 
wywiewa ultrazimny gaz z umierającej 
gwiazdy centralnej. Od około 1500 lat 
gwiazda traci co roku masę równą oko
ło jednej tysięcznej masy Słońca. Jest 
to wartość około 10-100 razy większa 
niż dla innych obiektów tego typu. Tak 
gwałtowna ekspansja spowodowała 
ochłodzenie mgławicy i uczyniła ją  naj
zimniejszym znanym miejscem we 
Wszechświecie.

Karolina Zawada

Mgławica Bumerang sfotografowana za 
pomocą teleskopu Hubble'a. Fot. R.Sahai 
i J.Trauger, NASA/JPL

Rozbłysk GRB030329
Najnowszym rozbłyskiem gamma, o któ
rym zrobiło się głośno, jest bardzo jasny 
rozbłysk GRB030329 zlokalizowany 
przez satelitę HETE2 (szczegóły moż
na znaleźć pod adresem http://spa- 
ce.mit.edu/HETE/Bursts/GRB030329). 
O jego wyjątkowej jasności świadczy 
fakt, że późniejsze obserwacje w zakre
sie optycznym ujawniły obiekt wielkości 
13 mag. (wartość kilka godzin po obser
wacji w zakresie gamma), a sam obiekt 
był widoczny i obserwowany przez oko
ło miesiąc (raporty z obserwacji są do
stępne pod adresami http://gcn.gsfc.na- 
sa.gov/other/030329.gcn3 oraz http:// 
gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3_archive.html) 

Rozbłysk tej wielkości został zareje
strowany przez praktycznie wszystkie 
satelity obserwujące w zakresie gamma, 
w tym przez INTEGRAL-a, który śledzi 
rozbłyski gamma za pomocą dwu instru
mentów:

ISGRI — umożliwia określenie pozy
cji rozbłysku w polu widzenia instrumen
tu ISGRI (29x29 stopni) — około 1 roz
błysk na miesiąc,

SPIACS — brak możliwości określe
nia pozycji rozbłysku, detekcja wszech- 
kierunkowa— 1 rozbłysk na 1-2 dni. Jeś-
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li co najmniej 3 satelity zaobserwowały 
dany rozbłysk można określić pozycję, 
korelując dane z INTEGRAL-a z danymi 
z innych satelitów (tzw. triangulacja).

INTEGRAL przekazuje dane teleme
tryczne w czasie rzeczywistym, z opóź
nieniem jedynie parusekundowym, do 
ISDC (Centrum Danych Naukowych 
INTEGRAL-a) pod Genewą (http:// 
isdc.unige.ch). Napływające dane są 
analizowane przez moduł IBAS (INTE
GRAL Burst Alert System) i na bieżąco 
wyświetlane na konsoli komputera. 
W przypadku rozbłysku, który został zlo
kalizowany w czasie rzeczywistym (ty
powe opóźnienie to 20-30 s), jego pozy
cja, za pomocą Internetu, jest natych
miast przekazywana zainteresowanym 
ośrodkom.

W przypadku GRB030329 oczom 
operatora, który myślał w tamtej chwili 
głównie o obiedzie (12:37 czasu lokal
nego), zaczęła się ukazywać podana 
niżej krzywa blasku z instrumentu 
SPIACS. Już z samej skali zjawiska 
(trzykrotny wzrost zliczeń fotonów gam
ma) wynikało, że rozbłysk był bardzo 
jasny. Zaciekawienie wzrosło, kiedy krzy
wa blasku z instrumentu ISGRI również 
ujawniła znaczący wzrost zliczeń. Suge
rowałoby to, że pozycja rozbłysku mieś
ciła się w jego polu widzenia i za chwilę 
program powinien wygenerować alert 
z obliczoną pozycją. Niestety, po paru 
dalszych minutach czekania program 
wciąż nie podawał pozycji. Po powtór
nym sprawdzeniu obliczeń okazało się, 
że pozycja rozbłysku musiała być poza 
polem widzenia, a wzrost zliczeń instru
mentu ISGRI spowodowało to, że roz-

29 marca 2003 r. przez instrument SPIACS

błysk był na tyle jasny, iż części fotonów 
(głównie tych bardziej energetycznych 
— powyżej 100 keV) udało się przenik
nąć przez układ osłon systemu VETO. 
Pozycja podana przez HETE2 potwier
dziła te przypuszczenia. Pozostało tyl
ko pogratulować zespołowi HETE2 uda
nego polowania. I do następnego roz
błysku...

Jerzy Borkowski

4/2003
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Jowisz przekroczył 
sześćdziesiątkę!

Największa z planet naszego Układu 
Słonecznego — Jowisz — jest już nie
kwestionowanym liderem w biegu po 
największą liczbę znanych księżyców. 
Dzięki odkryciom, jak dotąd 21, nowych 
satelitów w bieżącym roku, jego „gwar
dia przyboczna” liczy już 61 „żołnierzy”.

Większość nowości to efekt wytężo
nej pracy trójki uczonych: Scotta S. 
Shepparda i Davida C. Jewitta z Insty
tutu Astronomii Uniwersytetu Hawajskie
go oraz Jana Kleyna z Cambridge Uni
versity. Najbardziej bogaty w sukcesy był 
początek lutego 2003 r., kiedy to odkry
to większość z owych 21 satelitów. Tak 
bogate liczbowo znaleziska nie byłyby 
możliwe bez potęgi obserwacyjnej tele
skopów Subaru (8,3 m) i Canada-Fran- 
ce-Hawaii (3,6 m) na szczycie hawaj
skiego Mauna Kea. Orbity wszystkim 
„nowym” policzył nie kto inny, jak Brian 
Marsden z Centrum Astrofizyki Harvard- 
-Smithsonian.

Odkrycie wszystkich księżyców zo
stało już formalnie obwieszczone przez 
Międzynarodową Unię Astronomiczną 
w kilku tzw. cyrkularzach. Pierwsza sió
demka 4 marca, 8 .— 6 marca, 9.-12. — 
7 marca, 13.-20. — w kwietniu, nato
miast 21.— w maju. Oprócz S/2003 J20 
wszystkie pozostałe księżyce wydają się 
mieć odległe wsteczne orbity (czyli po
ruszają się w kierunku przeciwnym ani
żeli obraca się sam Jowisz) — czyli ta

kie, jak znakomita większość znanych 
nieregularnych satelitów Jowisza. Nato
miast wspomniany już S/2003 J20, bę
dący na orbicie prostej, jest prawdopo
dobnie odmienny od wszystkich innych 
znanych księżyców gazowego giganta.

(mag)

Satelita S/2003 J14 w dniu 26 lutego 2003 r. 
w odstępie około 39 min. Ruch satelity wy
raźnie widoczny na tle gwiazd i galaktyk. 
Jowisz jest poza zdjęciem, jakieś parę stop
ni kątowych na zachód. Fot. Scott S. Shep
pard, David C. Jewitt

Portret świata 
w podczerwieni

Powstał 2 Micron All Sky Survey 
(2MASS) — kompletny katalog całego 
nieba w podczerwieni, na fali o długości 
2 ,«m. Przegląd nieba w podczerwieni, 
którego wynikiem jest katalog, ukazał ol
brzymią ilość gwiazd w naszej macie
rzystej Galaktyce oraz wiele galaktyk 
poza nią. Kompletne pomiary utworzyły 
atlas około 5 min obrazów zawierających 
razem prawie pół miliarda obiektów.

Badania rozpoczęto od nieba północ
nego w czerwcu 1997 r„ przy użyciu 1,3- 
-metrowego teleskopu umieszczonego 
w Stanach Zjednoczonych w Fred Law
rence Whipple Observatory w Arizonie. 
Obserwacje półkuli południowej zaczę
to w marcu 1998 r., używając teleskopu
o takiej samej średnicy — 1,3 m w Chi
le, w Cerro Tololo Inter-American Obser
vatory. Obserwacje zakończono w lutym 
2001 r. Od tego momentu uczeni przy
stąpili do opracowywania danych.

Fale podczerwone lepiej przenikają 
przez pył niż światło widzialne, dzięki 
czemu w naszym najbliższym otocze
niu mogliśmy dojrzeć o 1/3 galaktyk wię
cej niż dostrzegały teleskopy czułe w tym 
samym zakresie fal co ludzkie oko. Usu
wając niewdzięczną przeszkodę, jaką

jest wszechobecny pył, utrudniający ob
serwacje w zakresie optycznym, mogliś
my również lepiej przyjrzeć się naszej 
własnej Galaktyce.

Panorama całego nieba w podczer
wieni ukazuje nam obraz 1,6 min galak
tyk. Ponad połowa z nich nigdy wcześ
niej nie była skatalogowana. Obraz po
zwala zlokalizować gromady galaktyk
i supergromady, które tworzą wielkoska- 
lową strukturę Wszechświata.

Chociaż powstały katalog 2MASS bę
dzie przez lata służył uczonym, już te
raz może poszczycić się swoimi doko
naniami. Badania ujawniły setki brązo
wych karłów (obiektów, które gdyby były 
nieco masywniejsze, stałyby się gwiaz
dami), galaktyk i kwazarów zakrytych 
przez pył oraz pokazały niewidoczne do 
tej pory szczegóły w Wielkim Obłoku Ma
gellana. Przy okazji została stworzona 
największa, jak do tej pory, baza danych 
asteroidów, obejmująca ich położenie, 
jasność i kolor.

Katalog zdjęć dostępny jest dla 
wszystkich w Internecie. Przeogromną 
galerię galaktyk, gromad i mgławic 
można obejrzeć na stronach http:// 
www.ipac.caltech.edu/2mass/gallery/ 

Karolina Zawada

Galaktyka NGC 7479. Fot. 2MASS/UMass/ 
IPAC-Caltech/NASA/NSF

Nieznana wcześniej galaktyka znajdująca się 
w pobliżu płaszczyzny Mlecznej Drogi. Fot. 
2MASS/UMass/IPAC-Caltech/NASA/NSF

Satelita S/2003 J1 w dniu 4 marca 2003 r. 
w odstępie około 8 min. Ruch satelity wy
raźnie widoczny na tle gwiazd i galaktyk. 
Jowisz jest poza zdjęciem, jakieś parę stop
ni kątowych na zachód. Fot. Scott S. Shep
pard, David C. Jewitt
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Sędziwy Galileo 
wciąż użyteczny

Po ponad siedmiu, wielce pracowitych 
i przeobfitych w dokonania latach prób
nik Galileo wkrótce dokona swych dni. 
Ma już zbyt mało paliwa, by ustawiać 
swą antenę ku Ziemi i korygować tor 
lotu stosownie do „zachcianek" kontro
lerów. Pedantyczni uczeni zadbali też, 
by Galileo nie stał się bezużytecznym 
wrakiem dryfującym bez celu i przyszło
ści po jowiszowych bezdrożach. Nad
to, gdyby fatalnym zbiegiem okoliczno
ści jego mechaniczne „zwłoki” spoczę
ły na Europie — mogłoby to mieć kata
strofalne w skutkach konsekwencje. 
Wszak odkryto tam potężny podlodo- 
wy ocean, wzbudzający niezwykłe emo
cje wśród wszystkich wyznawców ist
nienia życia pozaziemskiego. Choćby 
li tylko takiego w skali mikro. Takoż i po
tencjalne skażenie podpowierzchnio- 
wego oceanu ziemskimi mikroorgani
zmami podważałoby wiarygodność ja
kichkolwiek odkryć w ewentualnym kró
lestwie europejskiej fauny i flory. Tak też 
i misja Galileo dąży ku swemu nie
uchronnemu końcowi — zderzy się on 
z Jowiszem 21 września br.

Najlepszy z dotychczasowych obrazów Amal
tei, wykonany przez sondę Galileo 4 stycz
nia 2000 r., z odległości 238 tys. km. Rozróż- 
nialne są szczegóły o wielkości 2,4 km. Ob
szar jasnej materii, którą widać w kraterze 
Gaea w pobliżu bieguna południowego, jest 
mocno prześwietlony — w rzeczywistości 
jest mniejszy. „Powyginany” term inator 
wskazuje na bardzo chropowatą powierzch
nię księżyca, z wieloma małymi wzgórzami 
i dolinami.

Fot. JPL/NASA

Oczywiście wciąż jeszcze opracowy
wane sądane, które sukcesywnie „spły
wały” z próbnika. I właśnie pośród da
nych sprzed pięciu miesięcy inżyniero
wie ze sławnego Laboratorium Napędów 
Odrzutowych (JPL — Jet Propulsion 
Laboratory) — Paul Fieseler i Shadan

Ardalan — odkryli kolejną ciekawostkę. 
Owóż, przelatując po raz ostatni obok 
jednego z jowiszowych wewnętrznych 
księżyców — tym razem Amaltei — po
kładowy teleskop Galileo, używany do 
orientacji statku na podstawie obserwa
cji gwiazd, zarejestrował 9 jasnych błys
ków. Za wcześnie jeszcze by wyroko
wać o wielkości tych przypuszczalnie 
siedmiu (po wykluczeniu podwójnych 
obserwacji) obiektów. Mogłyby to być 
odłamki wielkości żwiru, ale i porówny
walne ze stadionem. Co do ich pocho
dzenia można wysunąć dwa przypusz
czenia. Albo są to ciała przechwycone 
grawitacyjnie przez Amalteę, albo też 
niemi świadkowie odłupani od niej w ja
kiejś zamierzchłej, lokalnej katastrofie. 
Być może dowiemy się czegoś więcej 
po szczegółowszej analizie danych.

(mag)

Gwiazdy i czarne dziury 
— kosmiczni rówieśnicy

To podejrzenie stawało się coraz to wy
razistsze w ciągu ostatnich paru lat. 
Gwiazdy w galaktykach chyba rodziły się 
w tym samym czasie, co centralne czar
ne dziury. Zaczęło się od spostrzeżenia, 
iż masy takich czarnych dziur są wprost 
proporcjonalne do wielkości zgrubienia 
centralnego macierzystej galaktyki. Stąd 
był już tylko krok do wniosku, iż powsta
wanie gwiazd, jak i czarnych dziur, jest 
jakoś ze sobą powiązane. Obserwacje 
zdawały się potwierdzać takie założenie, 
przynajmniej w odniesieniu do bliższych 
galaktyk. Wszelako w stosunku do tych 
będących w odległościach kosmologicz
nych, sprawa była otwarta.

Kwestia powinowactwa tak skrajnie 
różnych obiektów osiągnęła swą kulmi-

Fot. 1. Wizja artystyczna gazowego dys
ku, w którym powstają gwiazdy, wokół cen
trum macierzystej galaktyki kwazara PSS 
J232+1944. Średnica dysku wynosi około 
13 tys. lat świetlnych. W samym centrum 
zdjęcia jest jasny kwazar, ożywiany przez 
spadek materii na supermasywną czarną 
dziurę. Fot. Geraint Lewis, University of 
Sydney, NRAO/AUI/NSF

nację dopiero niedawno. W sukurs przy
szła radioastronomia ze swym wielkim 
instrumentem VLA (Very Large Array), 
a i sama przyroda sprawiła się nader 
godnie. Nie dość, że kwazar, to jeszcze 
„sportretowany” grawitacyjnie przez ga
laktykę, znajdującą się w idealnym po
łożeniu pomiędzy nim a Ziemią. Tak 
można w kilku słowach ująć ogrom skar
bów, jakie kryje w sobie obiekt oznaczo
ny jako PSS J2322+1944. Kwazar ów, 
czyli niezwykle jasny obiekt napędzany 
przez supermasywnączamądziurę w ją
drze galaktyki, będąc w odległości ja
kichś 12 mld lat świetlnych reprezentuje 
Wszechświat w jego wieku młodzień
czym. Miał wówczas „dopiero” niecałe 
2 mld lat, czyli coś około 15% swojego 
obecnego wieku.

Pierwsze wsparcie ze strony natury 
to efekt uboczny ekspansji Uniwersum. 
Uczeni, szukając konkretnych struktur, 
starali się zaobserwować naturalną emi
sję radiową molekuły CO, czyli tlenku

2 3 >2 2 ','07 ‘2
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Fot. 2. Po lewej: podwójny obraz optyczny, wskazujący na efekt soczewkowania grawi
tacyjnego, kwazara PSS J2322+1944 wykonany teleskopem Kecka. Po prawej: przesu
nięta ku czerwieni emisja tlenku węgla CO, wykonana radioteleskopem VLA. Widać wy
raźny zarys tzw. pierścienia Einsteina. Krzyżyki wskazują położenie optycznych obra
zów kwazara. Fot. G. Djorgovski; C. Carilli i in., NRAO/AUI/NSF
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rozmaitości

Garść faktów o kwazarze PSS J2322+1944
• źródło podwójne, separacja składników 1,5”
• identyczne składniki widmowe - soczewkowanie grawitacyjne
• przesunięcie ku czerwieni z = 4,12
• jasność absolutna MB= -28,1 mag.
• gęstość strumienia w zakresie podmilimetrowym:

— 9,6 ±0,5 mJy (250 GHz)
— 22,5 ±2,5 mJy (350 GHz)

• jasność w zakresie dalekiej podczerwieni (emisja termiczna gorącego 
pyłu) 3x1013 L0

węgla. Wiadomo o niej, iż jest to ważny 
składnik gazu, który tworzy gwiazdy. Sęk 
w tym, iż częstotliwość, na której mani
festuje swą obecność — 23 GHz— jest 
dalece poza możliwościami detekcyjny
mi VLA. Wszechświat się nam jednako
woż rozszerza i to na tyle szybko, iż czad 
z kwazara PSS J2322+1944 widać na 
częstotliwości 45 GHz. A to już żaden 
problem dla VLA.

Drugi podarunek to soczewka grawi
tacyjna. Bez niej naukowcy nie byliby 
w stanie dostrzec szczegółów tak odleg
łego kwazara. Nadto niemal doskonała 
soczewka — tworzy tzw. pierścień Ein
steina. Samo soczewkowanie grawita
cyjne zostało przewidziane teoretycznie 
w oparciu o OgólnąTeorię Względności 
już w 1919 r. Sam Einstein pokazał, 
w 1936 r., iż w przypadku „idealnego 
zgrania” soczewka grawitacyjna powin
na tworzyć kołowy obraz, choć szcze
rze powiątpiewał, czy kiedykolwiek uda 
się coś takiego zaobserwować w przy
rodzie. I rzeczywiście, trzeba było cze
kać aż do 1979 r. na pierwszą „praw
dziwą” soczewkę grawitacyjną a pierw
szy pierścień Einsteina wychynął z nie
bytu dopiero w 1987 za przyczyną 
tego samego VLA. Natomiast PSS 
J2322+1944 to pierwszy taki pierścień 
wykryty poprzez emisję molekularną i do 
tego najodleglejszy z dotąd znalezio
nych. Co więcej, to jeden z najjaśniej
szych kwazarów znanego nam Wszech
świata. Już zdjęcie w zakresie optycz
nym (fot. 2, po lewej) wykonane telesko
pem Kecka uwidacznia podwójny obraz 
wskazujący na to, iż mamy do czynie
nia z soczewką grawitacyjną. Całą ge- 
nialność sytuacji pokazuje jednak obraz 
z VLA (fot. 2, po prawej) emisji CO, od
krywającej efekt pierścienia Einsteina 
(widoczne krzyżyki wskazują położenie 
odpowiedników optycznych).

Wszystko to razem pozwoliło do
strzec w trzewiach naszego bohatera 
dysk gazowy o średnicy 13 tys. lat świetl
nych. (Dysk i czarną dziurę można zo

baczyć w wizji artystycznej na fot. 1). 
W zamierzchłych czasach, patrząc z na
szej perspektywy, powstawało tam rok
rocznie mrowie gwiazd o łącznej masie 
sięgającej 900 mas Słońca. W takim 
tempie większość gwiazd wielkiej galak
tyki eliptycznej mogłaby powstać w cza
sie zaledwie 100 min lat. Wykonane 
„czadowe" obserwacje radiowe mocno 
wskazują na to, iż zaiste mnóstwo 
gwiazd powstawało w młodych galakty
kach w tym samym czasie, gdy ich cen
tralne czarne dziury „łapczywie” zasysały 
dodatkową materię. Według astrono
mów we wczesnym Wszechświecie co 
i rusz zdarzało się rozrywanie galaktyk 
w czasie bliskich spotkań z innymi po
bratymcami. To zapewniało wydajną 
aprowizację w gaz centralnej czarnej 
dziury. Tworzył on rozległy, obracający 
się wokół centrum galaktyki dysk, po 
części karmiący czarną dziurę, po czę
ści dający podwaliny kolejnym genera
cjom gwiazd.

Niewykluczone, że PSS J2322+1944 
posłuży jeszcze do innego. Soczewki 
grawitacyjne to potencjalny precyzyjny 
instrument pomiarowy do odległości ko
smologicznych. Jeśli tylko jasność kwa
zara zmieniać się będzie z czasem, fluk
tuacje te powtórząjego wielokrotne ob
razy, wytworzone przez soczewkującą 
galaktykę, ale w różnych momentach 
czasu. Różnice te, w połączeniu z mo
delem matematycznym danej soczewki 
grawitacyjnej, pozwolą określić odleg
łość do kwazara. Oczywiście omawiany 
kwazar, o ile tylko .zechce" zmieniać swą 
jasność, wniesie całkiem nową jakość 
do działki pomiarów bardzo wielkich od
ległości.

Wszystkie te wspaniałości to efekt 
pracy międzynarodowego zespołu uczo
nych, który tworzą: Chris Carilli (NRAO), 
Geraint Lewis (University of Sydney), 
George Djorgovski (Caltech), Pierre Cox 
i Alain Omont (University of Paris), 
Ashish Mahabal (Caltech) oraz Frank 
Bertoldi (Max-Planck Institute), (mag)

Nowy księżyc Saturna
Po ponad trzech latach wreszcie i Sa
turn doczekał się okazji zwiększenia li
czebności swojej księżycowej braci. 
S/2003 S1, odkryty 5 lutego 2003 r. przez 
Scotta S. Shepparda, Daniela C. Jewit- 
ta (University of Hawaii) i Jana Kleyna 
(Cambridge Univeristy) to 31 satelita 
Saturna. Mimo to Saturn pozostaje da
leko w tyle za Jowiszem z jego 61 księ
życami.

Do tego odkrycia wykorzystano sze
rokokątną kamerę cyfrową sprzężoną 
z 8,3-metrowym teleskopem Subaru, na 
szczycie hawajskiego wulkanu Mauna 
Kea. Niestrudzony Brian Marsden z Ha- 
rvard-Smithsonian Center for Astrophy
sics dopasował orbitę nowego obiektu. 
8 kwietnia bieżącego roku doszło do for
malnego ogłoszenia odkrycia przez Mię
dzynarodową Unię Astronomiczną. Księ
życ ów porusza się po orbicie wstecznej 
(czyli przeciwnie do kierunku obrotu sa
mego Saturna). Przy założeniu albedo 
w wysokości 4% odbijanego promienio
wania Słońca, S/2003 S1 ma około 8 km 
średnicy.

Na uzyskanych obrazach nietrudno 
odnaleźć księżyc, z racji jego wyraźne
go ruchu względem gwiazd i galaktyk tła.

(mag)

Zdjęcia najnowszego satelity Saturna, 
S/2003 S1, wykonane 8,3-metrowym tele
skopem Subaru 5 lutego 2003, w odstępie 
około 1 godz. 38 min. Widać wyraźny ruch 
księżyca w stosunku do tła gwiazd i galak
tyk. Każde ze zdjęć ma szerokość około 40 
sekund łuku. Saturn (niewidoczny na zdję
ciach) jest mniej więcej 1 stopień kątowy na 
zachód (na prawo). Fot. Scott S. Sheppard, 
David C. Jewitt
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Józef Smak

mmmm Astronomem 
był takie 
Leonardo 
da Vinci

Ta wiedza i umiejętności przydały 
się Leonardowi 20 lat później, gdy 
przebywającemu w Mediolanie artyście 
książę Lodovico Sforza powierzył za
danie uświetnienia uroczystości zaślu
bin swego bratanka Gian Galeazzo 
z Izabelą Aragońską, wnuczką króla 
Neapolu. Leonardo zaprojektował 
i zrealizował spektakl zatytułowany 
„Festiwal w raju”. W dniu owych ksią
żęcych zaślubin, 13 stycznia 1490 r. 
setki zaproszonych gości czekały 
w wielkiej sali zamkowej aż do półno
cy na moment, gdy wielka atłasowa za
słona uniosła się ku górze, odsłaniając 
dzieło Leonarda. Posłużmy się tu opi
sem z książki Antoniny Vallentin (Le
onardo da Vinci, PIW, Warszawa, 
1959): Przed zachwyconymi oczami wi
dzów roztoczył się widok niebios, dzie
ło Leonarda. Była to olbrzymia półku
la bogato od wewnątrz wyzłocona. Cały 
horyzont pokrywały gwiazdy; ponad 
linią widnokręgu światła migające spo
za szklanych tarcz obrazowały dwana
ście znaków Zodiaku, a siedem planet 
uszeregowano zgodnie z ich hierarchią. 
[...] W blasku spływającym z wnętrza 
półkuli i skrzącym się jak gdyby pyłem 
diamentowym siedem planet porusza-
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Wszyscy dobrze wiemy, że 
Leonardo da Vinci był ge
nialnym artystą i równie 

genialnym wynalazcą — autorem po
mysłów wyprzedzających epokę: od 
częściowo tylko zrealizowanych pro
jektów licznych urządzeń mechanicz
nych, aż do zupełnie fantastycznych, 
takich jak czołgi czy machiny latają
ce. Nasz podziw budzi także wszech
stronność jego zainteresowań nauko
wych. Jednak nie wszyscy wiedzą, że 
Leonardo interesował się również 
astronomią i nie były to tylko bierne 
zainteresowania.

Pierwszym nauczycielem Leonar
da w tej dziedzinie, a było to jeszcze 
we Florencji, gdy Leonardo miał nie
spełna 20 lat, był już wówczas sędzi
wy wielki matematyk, przyrodnik i le
karz Paolo del Pozza Toscanelli. Pod
jego wpływem Leonardo zaczął obser
wować niebo, wyznaczać położenia 
planet, a także samodzielnie obliczać 
ich ruchy. Rychło posiadł umiejętność 
posługiwania się ówczesnymi przyrzą
dami astronomicznymi, takimi jak 
astrolabium, zaś niektóre z nich sam 
konstruował, jak np. zegar wodny, nie
zbędny do rachuby czasu.

■ML



lo się w swoich orbitach ... Łagodna 
muzyka i kryształowe głosy chórów  
książęcych tłumiły hałas mechanizmu, 
tak że odnosiło się zupełnie wrażenie, 
ja k  gdyby wszystko poruszane było 
przez jakieś siły nadnaturalne.

Układ i ruchy planet przedstawione 
przez Leonarda ilustrowały wprawdzie 
model geocentryczny, z Ziemią w środ
ku, ale trzeba pamiętać, że Mikołaj 
Kopernik był wtedy zaledwie począt
kującym studentem Akademii Krakow
skiej, a do ukazania się jego De Revolu- 
tionibus miało jeszcze upłynąć ponad 50 
lat. Z drugiej strony jednak, w zapis
kach Leonarda znajdujemy m.in. takie 
oto, sugestywne zdania: 11 sol non si 
muove, czy Pozwólcie, aby Ziemia ob
racała się ... Czytając je, trudno unik
nąć konkluzji, że Leonardo, populary
zując model geocentryczny, sam nie był 
przekonany o jego poprawności...

Kilka lat później Leonarda zafascy
nował Księżyc. Na podstawie własnych 
obserwacji wykonał cały szereg jego 
rysunków w różnych fazach. Dość po
wszechne jest przekonanie, że dokony
wał swych obserwacji gołym okiem. 
Ale nie jest to wcale oczywiste. Bo oto, 
na przykład, w książce Irvinga Stone’a, 
będącej zbeletryzowaną biografią Mi
chała Anioła (Udręka i ekstaza, Czy
telnik, Warszawa, 1990, księga 6, roz
dział 13), czytamy: Pierwsze miesiące 
1504 roku Leonardo da Vinci poświę
cił szeregowi wynalazków w dziedzinie 
mechaniki, obmyślaniu pomp ssących, 
turbin, kanałów, mających zmienić bieg 
rzeki Arno, oddalić ją  od Pizy, a także 
zakładaniu pod oknem swego dachu ob
serwatorium astronomicznego, z  lunetą 
do badania księżyca. Czy rzeczywiście 
„z lunetą”? Nie ulega wątpliwości, że 
Leonardo zajmował się naturą światła 
i optyką, a liczne jego rysunki ilustrują 
rozmaite zjawiska z tej dziedziny, ta
kie jak  geometria odbicia promieni 
świetlnych, powstawanie cienia itp. Co 
więcej, w jego zapiskach znajdują się 
takie oto recepty: Zrób szkła, abyś 
m ógł zobaczyć pow iększony obraz 
Księżyca  lub: Aby obserwować natu
rę planet, otwórz dach i sprowadź 
obraz planety na powierzchnię wklę
słego zwierciadła. Obraz planety od
b ity  p rze z  zw ierc ia d ło  ukaże p o 
w ie rzc h n ię  p la n e ty  w zn a czn ym  
powiększeniu. Pierwsza z tych recept 
odnosi się w oczywisty sposób do lu
nety soczewkowej (tj. refraktora), zaś

druga —  do teleskopu zwierciadlane
go (tj. reflektora). Czy jednak Leonar
do posłużył się sam swymi receptami 
i zbudował pierwszą lunetę na ponad 
100 lat przed Lippersheyem i Galileu
szem oraz pierwszy teleskop zwiercia
dlany na sto kilkadziesiąt lat przed 
Newtonem? 1 czy posługiwał się nimi 
w swoich obserwacjach Księżyce i pla
net? W jego bogatej spuściźnie nie ma, 
niestety, żadnych zapisków, które po
twierdzałyby takie przypuszczenia. Nie 
ma w szczególności rysunków Księży
ca lub planet, świadczących jedno
znacznie o tym, że istotnie zostały one 
wykonane na podstawie obserwacji te
leskopowych.

Z ainteresow ania Księżycem  nie 
ograniczały się tylko do wykonywania 
jego rysunków. Leonardo interesował 
się także strukturą powierzchni Księ
życa. Doszedł słusznie do przekonania, 
że Księżyc nie może odbijać światła 
słonecznego tak jak lustro, gdyż w ta
kim wypadku obserwowalibyśmy na 
jego powierzchni tylko jeden jasny 
punkt w miejscu, w którym dla obser
watora na Ziemi zachodzi równość kąta 
padania i kąta odbicia. Wysunął zatem 
hipotezę, że K siężyc pokryty  je s t 
warstwą wody, której powierzchnia 
je s t tak siln ie pofalow ana, że we 
wszystkich miejscach światło słonecz
ne jest odbijane czy raczej rozprasza
ne w identyczny sposób. Wprawdzie 
hipoteza ta okazała się nieprawdziwa, 
ale sama myśl w niej zawarta była ory
ginalna i nader interesująca.

I wreszcie w roku 1510, kontynu
ując swoje zainteresowania Księżycem, 
Leonardo podjął próbę wytłumaczenia 
tzw. „światła popielatego”. Jak wiado
mo, tuż po nowiu (lub tuż przed no
wiem) oprócz jasnego sierpa Księżyca 
świeci także, choć znacznie słabiej, cała 
jego tarcza. Leonardo, jako pierwszy, 
podał poprawne wytłumaczenie tego 
zjawiska: sierp —  to część powierzch
ni Księżyca oświetlona przez Słońce, 
„światło popielate” — pochodzi od pro
mieni słonecznych odbitych przez Zie
mię. Niestety, mimo swoich zamierzeń, 
by opublikować wyniki obserwacji 
i dociekań astronomicznych, Leonardo 
nigdy tego nie zrobił. Zachowały się 
one, podobnie jak wiele innych nota
tek i rysunków, tylko w formie rękopi
sów. Skutkiem tego zasługa wyjaśnie
nia „światła popielatego” przypadła 
żyjącemu sto lat później astronomowi

Przedteleskopowy obraz Księżyca 
autorstwa Leonarda da Vinci, pocho
dzący z ok. 1500 r.

o mało znanym nazwisku Mastlin, któ
ry swego odkrycia także nigdy nie opu
blikował, ale —  na szczęście dla niego 
—  ogłosił je  w jednym ze swoich dzieł 
Jan Kepler.

Wkład Leonarda do astronomii zo
stał w pełni doceniony dopiero po kil
kuset latach, gdy jego notatki i rysun
ki, zawarte w słynnych tekach: Codex 
Arundel, Codex Atlanticus oraz Codex 
Leicester, stały się przedmiotem badań 
historyków.

Ciekawa jest historia najbogatszego 
w notatki i rysunki astronomiczne Co- 
dexu Leicester. Przez ponad dwieście 
lat należał on do potomków Thomasa 
Coke’a, lorda Leicester (stąd nazwa 
Codexu). W roku 1980 jego właścicie
lem stał się amerykański milioner Ar
mand Hummer, bardziej znany jako 
miłośnik Związku Radzieckiego, któ
ry postanowił zmienić nazwę teki na 
Codex Hummer (!). Po śmierci Hum- 
mera, jego spadkobiercy wystawili 
Codex w 1994 r. ponownie na aukcji, 
a zakupił go —  za sumę 31 min dola
rów —  właściciel firmy Microsoft, Bill 
Gates, który bezzwłocznie przywrócił 
mu jego historyczną nazwę: Codex Le
icester.

Astronomowie uczcili zasługi Leo
narda, nadając jego imię jednemu z kra
terów na powierzchni Księżyca oraz 
planetoidzie o okrągłym numerze 3000.

Prof. Józef Smak je st członkiem 
Polskiej Akademii Nauk i astrojizy- 
kiem pracującym w Centrum Astro
nomii PAN w Warszawie. Jego ba
dania naukowe dotycząjizyki gwiazd 
podwójnych i dysków akrecyjnych
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Andrzej Baran

/.../ w noc przed zaćmieniem 
Słońca, 30 maja, widziałam
o północy zorzę polarną! Taki 
widok widziałam po raz pierwszy 
na własne oczy! /.../ Kolory 
zorzy były czerwone, fioletowe. 
Niski horyzont był aż czerwony. 
Powyżej jasne pasmo chmur,
Z którego wystrzeliwały’ w górę 
jasne słupy, mieniąc się kolorami. 
Później słupów przybywało. 
Sięgały prawie po zenit, 
aż do Gwiazdy Polarnej.
Szkoda, że tej nocy nie miałam 
przy sobie aparatu 
fotograficznego. Pozostały mi 
jedynie zapiski i wrażenia 
do końca życia.
Jedno wiem na pewno, 
to było piękne!

[z listu Czytelniczki, p. Krystyny 
Jaskulskiej, do Redakcji „Uranii-PA"]

Zrozumieć 
•zjawisko zorzy 
polarnej

Fot. 1, Zorza polarna na tle gwiazdozbioru Wielkiej 
Niedźwiedzicy, sfotografowana w Obserwatorium 
Astronomicznym

Zorze polarne (aurorae borealis, 
aurorae australis —  odpowied
nio nazwy dla półkuli północnej 

i południowej) od wieków fascynowały 
łudzi, a jednocześnie budziły trwogę. Na 
ich temat powstało wiele mitów oraz le
gend.

W przeszłości, gdy nie potrafiono 
realnie wytłumaczyć dziwnego zjawiska 
pojawiania się zorzy polarnej, ludzie na 
swój sposób chcieli je zrozumieć. Poja
wianie się zorzy identyfikowano ze zna
kiem od bogów, którzy łaskawie ostrze
gali przed chorobą, plagą, wybuchem 
wojny (gdy kolor zorzy był czerwony), 
śmiercią, czasem mogła też zwiastować 
królewskie narodziny.

W średniowiecznej Europie pojawia
jące się w nocy „dziwne” światło utoż
samiano z duchami zmarłych wojowni
ków. Wierzono, że rycerze, którzy ginęli 
za ojczyznę lub za króla, w nagrodę 
mogli kontynuować walkę w niebie, 
a owo światło było oddechem tych, któ
rzy wznawiali walkę.

Z kolei Eskimosi zamieszkujący Pół
nocną Amerykę wierzyli w nadprzyro
dzoną moc nocnego światła. Według 
nich gwizdanie na zorzę sprawiało, że 
zabierała taką osobę z Ziemi. Jedynie 
klaśnięcie w ręce mogło odwieść zorzę 
od tego.

Jeszcze inaczej zjawisko pojawiania 
się zorzy polarnej tłumaczyły ludy nad 
Zatoką Hudsona. W tych rejonach zo
rza nazywana była światłem północnym. 
Tamtejsi ludzie wierzyli, że niebo to 
ogromna kopuła z twardego materiału,

przykrywająca płaską Ziemię. Przez 
otwory znajdujące się w kopule mogły 
przedostawać się do nieba dusze zmar
łych. Według wierzeń, droga do nieba 
prowadziła przez wąski most umiesz
czony ponad ogromną przepaścią. Du
sze przebywające już w niebie oświet
lały tę drogę nowo przybywającym. 
Owo światło to zorza polarna.

Czym naprawdę jest północne 
światło?

Z ciągle niespokojnej atmosfery 
Słońca, odległej o 150 min km od Zie
mi, w przestrzeń międzyplanetarną ula
tują wysokoenergetyczne cząstki, zwią
zane z wiatrem słonecznym1. Po kilku 
dniach kosmicznej podróży, z prędko
ściami dochodzącymi do 800 km/s, do
cierają do Ziemi. W miarę zbliżania się

1 Wiatr słoneczny, o którym pisze autor 
(prędkości dochodzące do 800 km/s), nie jest 
ze swej natury wysokoenergetyczny. Pręd
kość termiczna elektronu o temperaturze
1 eV wynosi 419 km/s, zaś temperatura sa
mego wiatru wynosi ok. 100 000 K (10 eV). 
Natomiast w wietrze mogą się znaleźć stru
mienie energetycznych cząstek łub pojawić 
się obłoki wysokoenergetycznych cząstek 
(CME). Przy odpowiedniej konfiguracji 
pola magnetycznego wiatru słonecznego 
jest możliwe bezpośrednie wniknięcie cząs
tek do obszarów polarnych, jednak więk
szość silnych zórz powstaje w trakcie tzw. 
subburz, kiedy to energia oddziaływania 
wiatru słonecznego z magnetosferą wyzwa
la się w obszarze ogona magnetosfery ziem
skiej — część jej pojawia się w obszarach 
polarnych w postaci strumieni wysypują
cych się cząstek. (red)
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Fot. 2. „Tańczące” pionowe woale zorzy polarnej

do jej powierzchni napotykają na silny 
opór. Jest nim ziemskie pole magnetycz
ne, które stanowi swego rodzaju tarczę 
ochronną. Większość wysokoenerge
tycznych cząstek jest odchylana przez 
pole magnetyczne Ziemi i omijają. Nie
które jednak są chwytane i przyspiesza
ne przez pole magnetyczne wzdłuż kie
runku jego linii i kierowane w okolice 
biegunów magnetycznych naszej plane
ty (ruch cząstek naładowanych może od
bywać się tylko wzdłuż linii pola ma
gnetycznego). Tam cząstki w iatru 
słonecznego, głównie elektrony, wpa
dają do atmosfery i zderzając się z ato
mami i molekułami, wzbudzająje.

Rozważmy atom wodoru, który jest 
złożony z jednego protonu i krążącego 
wokół niego elektronu. W stanie podsta
wowym elektron jest na możliwie naj
niższej orbicie. W procesie zderzenia ato
mu ze swobodnym elektronem, elektron 
przekazuje swoją energię kinetyczną 
elektronowi krążącemu wokół jądra. 
Energia ta umożliwia przejście tego elek
tronu na wyższą orbitę. Mamy wówczas 
do czynienia z atomem wzbudzonym. 
Jego stan jest niestabilny, co oznacza, 
że po pewnym czasie elektron wraca na 
swoją pierwotną powłokę, wyzwalając 
otrzymaną energię w postaci fotonu
o ściśle określonej długości fali. Bardzo 
duża liczba takich fotonów to strumień 
światła —  nasza zorza polarna.

Dla atomów tlenu sytuacja jest bar
dziej skomplikowana, gdyż niektóre 
przejścia elektronowe są zakazane. 
Oznacza to, że wzbudzony atom wyma
ga określonego czasu, po którym elek
tron, przeskakując na niższą orbitę, wy- 
promieniuje foton. Implikuje to określoną 
gęstość, a stąd wysokość atmosfery.

Dla czerwonej linii o długości 630 nm 
czas ten wynosi 110 s, a wysokość, na 
której przejścia mogą zachodzić, wynosi 
250 km. Na niższych wysokościach 
przejścia te są niedozwolone. Dla linii o 
długości 557,7 nm czas ten wynosi 0,74 s, 
co umożliwia powstanie zielonej zorzy 
już na wysokości ok. 100 km.

Cała zorza często jest złożona z sze
regu barw i obserwowana w szerokim 
zakresie wysokości: od ok. 60 km do ok. 
1000 km (tylko astronauci mogą do
tknąć zorzy).

Jak wygląda zorza?
Mechanizm powstawania zorzy przy

pomina kolorową telewizję. Wiązka 
elektronów kontrolowana przez pole 
elektromagnetyczne uderza w ekran, 
powodując jego świecenie w różnych 
kolorach. W procesie powstawania zo
rzy wiązka elektronów, najpierw przy
śpieszana w polu elektrycznym a następ
nie poruszająca się wzdłuż linii pola

magnetycznego, zderza się z różnymi 
rodzajami atomów i molekuł, wytwarza
jąc kolorowe światło —  telewizję. Jeśli 
zorza jest wystarczająco jasna (IBC = 2, 
patrz ramka), możemy podziwiać róż
norodność kolorów.

Wiemy już, że kolor jest ściśle zwią
zany z wysokością, na której powstaje 
zorza. I tak, zderzenia z:
• azotem —  60 km —  dają kolor pur

purowo-czerwony,
• tlenem —  100 km —  kolor zielony,
• tlenem —  150 km —  kolor czerwony,
• azotem —  1000 km —  kolor purpu- 

rowo-niebieski.
Zorza jest bardzo interesującym obiek

tem dla obserwatora. Gdy powstaje blis
ko zenitu, w początkowym etapie jest jak 
słabo świecąca wstęga przypominająca 
Drogę Mleczną lub cienką chmurkę, tzw. 
cirrusa. Po pewnym czasie (nawet kilku
dziesięciu minutach) zorza zaczyna jaśnieć
1 wyginać się na różne sposoby (zorze wy
stępujące blisko zenitu).

Niektóre zorze pojawiające się na 
średnich wysokościach tworzą rodzaj 
draperii. Proste pionowe promienie fa
lując zmieniają swe horyzontalne poło
żenie (fot. 2). To tzw. tańczenie zorzy jest 
spowodowane dynamicznym oddziały
waniem prądów elektrycznych z polem 
magnetycznym w górnych warstwach 
atmosfery. Zorze, które przechodzą 
przez zenit magnetyczny2, tworzą tzw. 
koronę (fot. 3) —  promienie światła 
wydają się zbiegać w jednym kierunku. 
Nad ranem może pojawić się zorza zło-

2 Zenit magnetyczny jest określony przez 
styczną do kierunku wychodzących (z Zie
mi) linii sił pola magnetycznego w miejscu 
obserwacji, dla <p = 69°,5 ta styczna jest pra
wie równoległa do lokalnego pionu.Fot. 3. Korona zorzy polarnej widoczna nad biegunem magnetycznym
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żona z wielu tańczących i pulsujących 
plam świetlnych (fot. 4).

Bardzo często przeszkadzają w ob
serwacjach astronomicznych. Na jed
nym ze zdjęć (fot. 1) uchwycono zorzę 
położoną na tle gwiazdozbioru Wielkiej 
Niedźwiedzicy, w którym były prowa
dzone obserwacje układu zaćmieniowe
go typu W UMa.

Gdzie można zaobserwować 
zorze?

Powstawanie zorzy ściśle zależy od 
aktywności magnetycznej Słońca. Im 
większa aktywność, tym prawdopodo
bieństwo powstania zorzy jest większe. 
Niestety, zorze nie są widoczne z dowol
nego miejsca na kuli ziemskiej. Można 
je zobaczyć, będąc wewnątrz tzw. owa
lu zorzalnego (aktualny wygląd owalu 
można zobaczyć pod adresem http:// 
www.sel.noaa.gov/pmap). Owal otacza
jący biegun magnetyczny w czasie nis
kiej aktywności słonecznej ma średnicę 
ok. 3000 km. Trudniej określić jego sze
rokość, gdyż po oświetlonej stronie Zie
mi jest kilka razy węższy niż po prze
ciwnej stronie. Nie można też ściśle 
określić szerokości geograficznej, przez 
którą przebiega. Ogólnie rzecz biorąc, 
zorzę można obserwować z Alaski, pół
nocnej Kanady, południowej Grenlan
dii, północnej Norwegii i północnych 
wybrzeży Rosji. Oczywiście należy pa
miętać, że owal przebiega również 
wokół południowego bieguna magne
tycznego Ziemi. Nie wychodzi on jed
nak poza granicę Antarktydy, stąd ob
serwacje po południowej stronie globu 
są szczególnie trudne.

W okresie wzmożonej aktywności 
słonecznej owal ten przesuwa się w kie
runku równika ziemskiego. Wzrasta 
wtedy szansa zobaczenia zorzy z umiar
kowanych szerokości geograficznych. 
Istnieje wówczas możliwość obserwo
wania zorzy np. z południowej części 
Australii. Pewnym ewenementem było 
zaobserwowanie, kilka lat temu, zorzy 
w Obserwatorium Astronomicznym na 
Suhorze oraz w Młodzieżowym Obser
watorium Astronomicznym w Niepoło
micach, co zostało udokumentowane na 
kliszy fotograficznej.

A n drze j Baran je s t  słuchaczem
pierwszego roku studiów doktoranc
kich na UMK w Toruniu i asysten
tem w Katedrze Astronomii na Aka
demii Pedagogicznej h '  Krakowie

Fot. 4. Zorza polarna w postaci osobnych plam

Fotografowanie zorzy
Oto kilka informacji przydatnych w fotografowaniu zórz, sprawdzonych pod
czas pobytu autora w północnej Norwegii (>p = 69°,5):

najlepiej używać aparatów z dobrą optyką, nie wymagających zasila
nia z baterii; obserwacje zorzy często odbywają się w temperaturach poni
żej -20° Celsjusza, więc aparaty z migawką otwieraną elektromagnetycz
nie mogą zawieść w tak niskich temperaturach, w tym przypadku należy 
zaopatrzyć się w zapasową parę baterii,

zorze są obiektami rozciągłymi -  dobrze jest używać obiektywów z ogni
skową pomiędzy 24 -  50 mm (zazwyczaj używane wartości ogniskowej), 
ze światłem f/3,5, f/2 a nawet większym,
*■ nie jest wskazane używanie opcji autofocus -  przy małej jasności za
zwyczaj nie pracuje; należy ręcznie ustawić ognisko na nieskończoność, 

korzystnie jest ustawić prawie największą przesłonę, tzn. jeżeli obiek
tyw posiada zakres przesłon 2,0, 2,5 itd. -  należy ustawić 2,5, głębia ostro
ści nie jest tu istotna, nawet jeżeli fotografujemy zorzę z ziemskim obiek
tem, np. budynkiem czy drzewem (tego rodzaju zdjęcia szczególnie są 
polecane), przesłona większa niż 3,5 nie jest wskazana,
«■ powinno używać się filmów o czułości: ISO = 200 lub 400, czas ekspo
zycji w okolicy 15 s,

niekorzystne jest zakładanie filtrów, np. UV, mogą one powodować 
odbicia lub inne niepożądane efekty,

dobrze jest zaopatrzyć się w wężyk spustowy, zwłaszcza w aparatach 
nie posiadających czasów kilkusekundowych, a tylko tzw. bulb, 

bardzo przydatny jest statyw,
zorza jest obiektem dynamicznym -  zawsze porusza się po niebie. 

Zorze „szybkie” znikają nawet w ciągu kilkudziesięciu sekund. Może ona 
zbyt szybko przemieścić się w kadrze, w efekcie czego pozostanie na nim 
rozmazana jasna plama. W przypadku tego typu zórz należy zaopatrzyć 
się w filmy o dużej czułości, aby zminimalizować czas ekspozycji.

Jak porównać jasność różnych zórz?
Jasność zorzy jest opisywana przez Międzynarodowy Współczynnik Jas
ności (z ang. IBC). Poniżej przedstawiono zakres tego współczynnika wraz 
z opisem:

0 -  zorza widoczna tylko na kliszy fotograficznej,
1 -  jasność porównywalna z Drogą Mleczną
2 -  jasność porównywalna z cirrusami oświetlanymi przez Księżyc,
3 -  jasna, widoczna w obecności świateł miejskich,
4 -  zorza tak jasna, że może rzucać cień.

Jeżeli rozpoznawalny jest jakikolwiek kolor, IBC musi być co najmniej rów
ny 2. Jeżeli jasne gwiazdy nikną na tle zorzy, IBC wynosi co najmniej 3.
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Autor powyższych słów i zdjęć, Mariusz Świętnicki, do fotografowania zaćmienia użył teleskopu Newtona 205/907 
z telekonwerterem * 2 . Górne zdjęcie: godz. 4:40 CWE, eksp. 1/1000 s. Dolne: godz. 5:23 CWE, eksp. 1/125 s (z filtrem 
na obiektywie, film FujiColor Superia x-TRA 400)
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„Ostatnie zaćmienie obserwowałem w Żręcinie, ze wznie
sienia ok. 370 m n.p.m. Zjawisko zaczęło się fantastycz
nym wschodem Słońca z widocznym zielonym promie
niem. [...] Liczna grupa miłośników zaćmienia podziwia
ła zjawisko we wspaniałym klimacie wiosennego poran
ka, w doskonałych warunkach pogodowych i z widoka
mi na efektowną mgłę zalegającą w dolinach...”
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Powyższe zdjęcie przejścia Miotjjk 
Filipekjfpbiektyw MT0100Ó + okufar I 
MTJrS0' z ob. 50/1,8,'czas 1/500 s, g. 
Aj^FA 200 ASA). Poniżej^ zdjęcie auł 
cpyka wykonane o godz. 11.00 (te 1̂ 6 
skowa robocza 4000 mm, filtr  Mflar, 
tijm  o czułości ISO 106).

JO W ISZ
21.04.2003
ok. 18.50 UT
S a v ing : 8110
ETX-90IRA
♦ T o U c n m  P ro
*B n r lo w  2x (F "2500 m m )

JO W IS Z
2 2 .0 4 .2 0 0 3  
19 .00  U T  
S e e in g : 7110 
E TX -90 IR A  
+B a r io  w  2 *
+ To U cn m  P roJ 3 A

p o m a ń :: :

J O W IS Z  
2 0 .0 4 .2 0 0 3  
1 9 .0 5  U T  
E T X -9 0 IR A  
+ T o U c a m  P ro  
♦Bar/ow 2 x

an ii
„Przejśóię Merkurego na tle tarczy Słońca, na Podkarpa
ciu m oiyłii byłp obserwować W doskonałych warunkach 
pogodovy^h 'ita cnm urry£m eb o  i wyjątkowo stabilna 
atmosfefó4a$u»łV ‘ókafcję do uzyskania pięknych obra-^ 
zów czarnejtarczki pląnety przesuwającej się nad dobrze v 
widoczną grinul.acjifpowierzchni naszej gwiazdy. Zjawi
sko to stanowjtówsKonałą okazję do pokazów nieba i do
brze oddawał&6grom Słońca w porównaniu z Merkurym, 
który i tak z^ćydował się bliżej Ziemi” — napisał Mariusz 

Dtor zamieszczonego poniżej zdjęcia (godz. 
fewton 205/907 z telekonwerterem, soczewką 
,rem obiektywowym, eksp. 1/500 s, film Koni-

go wykonał Marcin 
J>w.70x) + Practica 

.04 CWE, film 
rtura Pilar- 

00, ogni- 
1/250 s,

Zdjęcia Jowisza z kwietnia i maja 2003 r. robione przez 
teleskop o średnicy zaledwie 9 cm przysłał do Redakcji 
Kuba Małecki z Poznania. Jest to teleskop Maksutowa-

-Cassegraina o ogniskowej 1250 mm wydłużonej 2 *  przez 
użycie soczewki Barlowa. Autor posłużył się tu kamerą 
internetową Tollcam Pro.
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rozmaitości

Znamy już dwie planetoidy towarzyszące Ziemi

W
r numerze 2/2003 „Uranii -  
-Postępów Astronomii” uka
zała się notatka o odkryciu 
pierwszej koorbitalnej do orbity Ziemi 
planetoidy 2003 AA29. Warto jednak 

wspomnieć, że prawie ten sam zespół, 
którego trzon stanowią Paul Wiegert 
z Queens University w Kingston, Kim- 
mo Innanen z York University w To
ronto (oba w Kanadzie) oraz Seppo 
M ikkola z U niw ersy tetu  w Turku 
w Finlandii, odkrył już wcześniej po
dobne zachowanie u planetoidy 1986 
TO, noszącej obecnie nazwę 3753 Crui- 
thne. Planetoidy te różni jedynie fakt, 
że 2003 AA29 ma orbitę bardzo zbli
żoną do orbity Ziemi (rys. 1), podczas 
gdy orbita Cruithne rozciąga się niemal 
od orbity Merkurego aż poza orbitę 
Marsa (rys. 2) i jest znacznie nachylo
na względem płaszczyzny ekliptyki 
(z =19°,8) (rys. 3).

Rys. 1. Wzajemne położenie orbit Zie
mi i planetoidy 2002 AA^ w roku 2002:
a) w rzucie na płaszczyznę ekliptyki,
b) z kierunku przesilenia letniego, c) 
z kierunku równonocy wiosennej -  
skala pionowego odcinka na rysun
kach b) i c) wynosi 0,4 j.a.

-1

_1______I______L . -j___ L _l______I______1______I______I______I______L_

- 2  - 1  0 1 2
X (j.a.)

Rys. 2. Orbita planetoidy 3753 Cruithne na tle orbit planet wewnętrznych. Część po
grubiona leży poniżej płaszczyzny ekliptyki. Linia łącząca punkty równonocy jest na 
rysunku pozioma
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rozmaitości

Co je zatem łączy i dlaczego Crui- 
thne jest, wbrew tak wielkim różnicom, 
również związana z Ziemią? Otóż oba 
obiekty wykazują swe niezwykłe i bar
dzo podobne zachowanie, gdy rozpatru
jemy ich ruch w układzie Ziemia -  Słoń
ce. W układzie tym (nieinercjalnym, ze 
względu na jego obrót z prędkością od
powiadającą prędkości obrotu Ziemi 
wokół Słońca) na ciała działają nie tyl
ko siły grawitacyjne, ale także siła od
środkowa i siła Coriolisa. Potencjał 
uogólniony dla takiego układu (rys. 4) 
nie jest prostym złożeniem potencjałów 
grawitacyjnych obu ciał masywnych, ale 
na jego kształt wpływa też obecność obu 
wspomnianych pseudosił. Należy pa
miętać, że jego kształt jest wynikiem 
zabiegu formalnego i nie ma charakteru 
czysto fizycznego. Można więc powie
dzieć, że jest to pseudopotencjał. Posia
da on trzy punkty siodłowe (£,, Lv  L3) 
i dwa maksima (Z,4 i Ls). Są to tak zwa
ne punkty Lagrange’a, będące miejsca
mi równowagi sił w takim układzie. Na 
przykład w okolicach punktów LĄ i Ls 
układu Jow isz- Słońce znaj dują się pla- 
netoidy z grupy Trojańczyków. Warto 
jednak zauważyć, że żaden z punktów 
Lagrange’a nie jest punktem równowa
gi trwałej i de facto  dopiero ruch wokół 
tych punktów (libracja) powoduje, że 
małe ciała, wskutek działania siły Co
riolisa, utrzymują swe położenie w ich 
pobliżu. Stąd punkty Lagrange’a noszą 
też nazwę punktów libracyjnych. Przy 
dużych prędkościach względnych orbi

ty wokół punktów 
Lą i L5 powiększają 
się, tworząc kształt 
łezki, a nawet przy
bierają kształt pod
kowy, obejmujący 
oba punkty libracyj- 
ne (rys. 5). Właśnie 
nasze bohaterki po
ruszają się w pew
nym sensie po takich 
orbitach podkowia- 
stych.

Użyłem wyraże
nia „w pewnym sen
sie” , gdyż w obu 
przypadkach ruch w 
układzie Ziemia -  
Słońce jest złoże
niem rocznego (obie 
planetoidy są w re
zonansie orbitalnym 
1:1 względem Zie
mi) obiegu pętli. Jej 
środek przemieszcza się po orbicie pod- 
kowiastej, dla której okres obiegu dla 
3753 Cruithne wynosi około 770 lat, a 
dla 2002 AA29 około 190 lat.

Pętla roczna Cruithne ma kształt ner- 
kowaty (rys. 6) i jest silnie nachylona 
względem płaszczyzny ekliptyki, a prze
rwa jej orbity podkowiastej (iys. 7) nie 
pokrywa się z położeniem Ziemi. Przy
czyną obu tych odchyleń jest właśnie 
duże nachylenie rzeczywistej orbity tej 
planetoidy i duży mimośród (e = 0,51). 
Ten ruch jest silnie zaburzany przez inne 

planety wewnętrzne, 
tak że układ powoli 
ulega rozluźnieniu, 
a za 9000 lat może 
z dużym prawdopo
dobieństwem nastąpić 
zb liżen ie C ruithne 
z Wenus, stąd dalsze 
symulacje ruchu pla
netoidy są niemożli
we. Autorzy odkrycia 
zwracają w swej pu
blikacji w „The Astro
nom ical Jo u rn a l” 
uw agę na fakt, że 
ewolucja orbity 3753 
Cruithne (precesja jej 
węzłów) daje pewien 
wgląd w mechanizm 
przechwytywania pla

netoid na orbitę podkowiastą, a także 
w mechanizm jej opuszczania.

Pętla roczna planetoidy 2002 AA,9 
jest o wiele mniejsza i prawie prostopa
dła do orbity Ziemi (rys. 8). Z punktu 
widzenia obserwatora ziemskiego jej 
ruch wygląda jak spirala nawinięta na 
bardzo wąską orbitę podkowiastą. Sze
rokość pętli (w kierunku radialnym do 
Słońca) jest dużo mniejsza niż jej wy
sokość. Wynika to z faktu, iż mimośród 
orbity rzeczywistej (e = 0,0120) jest pra
wie równy mimośrodowi orbity ziem
skiej (e = 0,0167), natomiast nachyle
nie względem płaszczyzny ekliptyki jest 
znacznie większe (i = 10°,7). Właśnie 
niedawno (8 stycznia 2003 r.) planeto- 
ida osiągnęła największe zbliżenie do 
Ziemi i obecnie oddala się.

Oprócz spiralnego ruchu po orbicie 
podkowiastej (oczywiście w układzie 
Ziemia-Słońce) planetoida co jakiś czas 
staje się quasi-satelitą Ziemi. Ostatnio 
miało to miejsce w 572 r. n.e., a następ
ny taki stan zdarzy się w roku 2575. 
W stanie quasi-satelitamym planeto
ida jest przetrzymywana przez około 
50 lat i w tym czasie regularna wę
drówka planetoidy je s t zaburzana. 
Jednak nawet wtedy wpływ oddziały
wania Słońca w tym układzie jest do
minujący i w końcu planetoida uwalnia 
się z uścisku Ziemi.
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Rys. 6. Pętla roczna planetoidy 3756 Cruithne w sztywnym 
układzie Ziemia -  Słońce w roku 2000 (cienka linia -  strzałki 
wskazują kierunek obiegu). Grube linie wskazują zarys orbity 
w pełnym cyklu 770 lat, a punkty A i 6  skrajne położenie punk
tów a i b

Rys. 7. Uśredniony (w okresie jednego roku) ruch planetoidy 
3756 Cruithne w sztywnym układzie Ziemia-Słońce. Skala ra
dialna odchylenia orbity podkowiastej od orbity Ziemi powięk
szona została trzydziestokrotnie

Niestety, oba opisywane obiekty są 
bardzo małe i nie mogą być dostrzeżo
ne sprzętem  am atorskim . Średnicę 
3753 Cruithne szacuje się na około 
3 km, a rozmiar 2002 AA2g jest szaco
wany na zaledwie około 100 m. Warto 
o nich jednak pamiętać z tego wzglę
du, że stanowią żywy przykład realiza
cji w naturze teoretycznych rozważań 
nierozwiązywalnego analitycznie pro
blemu trzech ciał. Jedynie przypadki 
szczególne, takie jak na przykład układ 
dwu ciał masywnych i trzeciego o zni
komej masie (gwiazda -  planeta -  pla- 
netoida), dają rozwiązania analityczne. 
Jak widać na przykładzie naszych dwu 
planetoid, w rzeczywistości ruchy w ta
kim układzie mogą być o wiele bardziej 
złożone, niż by to wynikało z rozwa
żań teoretycznych. Pow odem  jest 
przede wszystkim fakt, iż rozważa się 
jedynie ruch dwuwymiarowy (w płasz
czyźnie gwiazda -  planeta -  planeto- 
ida), a przecież problem jest trójwymia
rowy.

Wielkość 2002 AA29 i jej orbita dają 
nadzieję na znalezienie jeszcze wielu 
podobnych ciał, stow arzyszonych 
z Ziemią, a przypadek 3753 Cruithne 
uczy nas, że nawet pozornie odległe 
planetoidy mogą mieć z Ziemią wiele 
wspólnego. Receptą na ich odnalezie
nie jest poszukanie rezonansu 1:1, a na

stępnie zbadanie ewolucji orbity ciała 
w nim będącego.

Źródłem rysunków oraz zawartych tu in
form acji są oryginalne publikacje autorów  
obu odkryć:
Paul A. Wiegert and Kimmo A. Innanen and 

Seppo Mikkola, An asteroidal companion 
to the Earth, „Nature” vol. 387, June 12 
1997, pp. 685-686;

Paul A. Wiegert and Kimmo A. Innanen and 
Seppo Mikkola, The orbital evolution o f

near-Earth asteroid 3753, „The Astrono
mical Journal” vol. 115, no. 6, June 1998, 
pp. 2604-2613;

Martin Connors, Paul Chodas, Seppo Mik
kola, Paul Wiegert, Christian Veillet, 
K.immo Innanen, Discovery o f  an aste
roid and quasi-satellite in an Earth-like 
horseshoe orbit, „Meteoritics & Plane
tary Science”, vol. 37. no. 10, October 
2002, p. 1435-1450.

Marek Kubala

Ziemia

Rys. 8. Ruch planetoidy 2002 AA29 w sztywnym układzie Ziemia -  Słońce w okresie 
od 8 stycznia 2003 r. (zbliżenie do Ziemi od strony lewej) do 13 lipca 2097 r. ( zbliżenie 
do Ziemi od strony prawej). W skali radialnej odległość od orbity Ziemi została powięk
szona trzykrotnie
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APARAT CYFROWY W ASTROFOTOGRAFII
IV. FOTOGRAFOWANIE PLANET

Użycie teleskopów o stosunkowo niewielkich śred
nicach (80-120 mm) i powiększeniach (100-200 x) 
pozwala na obserwowanie tarcz planet widocznych 
gołym okiem. Jeśli jednak chcemy obserwować tarcze 

Urana i Neptuna, powinniśmy dysponować teleskopem 
o dużej średnicy (min. 200-250 mm) i powiększeniu wy
noszącym około 300-500x. W przypadku Plutona zasto
sowanie nawet największych amatorskich teleskopów 
(średnica zwierciadła 350-500 mm) nie umożliwi nam ob
serwacji jego tarczy. Szczegółowe informacje na temat 
obserwacji planet, zarówno wizualnych jak i fotograficz
nych, można znaleźć w wydaniach PORADNIKA OBSER
WATORA z roku 2000 (nr 1-6).

Obserwacje fotograficzne/CCD, wykonywane przy uży
ciu amatorskich teleskopów, pozwalają na zarejestrowa
nie tarcz planet o największych kątowych rozmiarach na 
niebie, czyli Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza i Satur
na. Jednak aby uzyskać wyraźne obrazy tych planet, po
winniśmy użyć bardzo długich ogniskowych, które na ogół 
są osiągane za pomocą projekcji okularowej. Jeśli założy
my, że tarcza planety powinna mieć takie same rozmiary 
na kliszy/ matrycy CCD jak Księżyc w pełni fotografowa
ny obiektywem standardowym (f=50 mm), czyli około 
0,44 mm, to wartości wymaganych ogniskowych wyniosą 
od kilku do kilkunastu metrów (tabela 1).

Tabela 1.

Planeta Rozmiary kątowe Ogniskowa (mm)

Merkury 4,8-13,3" 18920-6828
Wenus 10-64" 9082-1419
Mars 4-25" 22704-3633
Jowisz 31-48” 2929-1892
Saturn 15-21" 6054-4324

K / , i - ,«L, ..
Przejście Merkurego na tle tarczy słonecznej F= 2800 mm, D= 
100 mm (MTO-1000), Texp= 1/400 s, czułość 100 ASA

Należy jednak podkreślić, że średnica tarczy wynoszą
ca 0,44 mm jest wartością bardzo małą i jeśli chcielibyś
my zaobserwować detale na powierzchni planet, to powin
niśmy powiększyć rozmiary obrazów tarcz planet do 1-3 
mm, a to oznacza, że podane w tabeli wartości ognisko
wych należałoby zwiększyć od 2 do 7 razy. Jednak należy 
pamiętać, że widoczność szczegółów jest uzależniona nie 
tylko od ogniskowej, ale także od stanu ziemskiej atmos
fery i dokładności prowadzenia teleskopu.

Każdy, kto próbował obserwować i fotografować pla
nety, wie, że nawet najlepsze zdjęcie nie odda tylu szcze
gółów, ile można zaobserwować bezpośrednio przez oku
lar. Wynika to z faktu, że atmosfera ziemska jest w ciągłym 
ruchu, co prowadzi do „rozmywania” obrazu ( tzw. seeing). 
Zatem im dłuższych czasów ekspozycji będziemy używać, 
tym gorsze uzyskamy rezultaty. Z drugiej strony, jeśli uży
wamy teleskopów o średnicach rzędu 100-150 mm i efek
tywnych ogniskowych około 10000 mm, to kilkusekundo
we czasy ekspozycji są nieuniknione. Wynika z tego, że 
należy szukać kompromisu pomiędzy wielkością obrazu 
na kliszy/CCD, a długością czasu ekspozycji. Oczywiście 
czas ekspozycji można znacznie skrócić, stosując filmy 
o wysokiej czułości ( 400-1600 ASA), jednak ceną, jaką 
się płaci, jest duże ziarno znacznie obniżające rozdziel
czość obrazu i co się z tym wiąże, także widoczność detali 
na tarczach planet.

Innym czynnikiem, który istotnie wpływa na jakość 
zdjęć, jest dokładność prowadzenia teleskopu. Nawet naj
mniejszy błąd, kompletnie niezauważalny w przypadku 
użycia ogniskowych 135-300 mm, przy ogniskowych oko
ło 10000 mm może całkowicie zniweczyć nasze wysiłki. 
Należy dodać, że w celu zapewnienia dostatecznie dokład
nego prowadzenia teleskopu powiększenie celownicy po
winno być nie mniejsze niż około 200-300x. Jeśli jednak 
nie posiadamy dostatecznie dokładnego mechanizmu ze
garowego lub mikroruchów, możemy także fotografować 
planety przy nieruchomym teleskopie. Takie rozwiązanie 
eliminuje możliwe błędy prowadzenia teleskopu, jednak 
ogranicza dostępne czasy ekspozycji. W przypadku plane
ty znajdującej się na deklinacji równej zero stopni i ogni
skowej wynoszącej 10000 mm najdłuższy czas ekspozy
cji, przy którym obraz planety nie jest jeszcze „poruszony”, 
wynosi około 1/20 sekundy. Jeśli powyższą ogniskową 
uzyskamy na teleskopie o średnicy 100 mm (np. MTO- 
1000), to okaże się, że wymagany, do prawidłowego na
świetlenia, czas ekspozycji dla filmu o czułości 400 ASA 
w przypadku Jowisza wyniesie niespełna 1 sekundę. Uży
cie takiego czasu ekspozycji spowoduje, że na zdjęciu zo
baczymy nie tarczę planety, a rozciągniętą plamkę. Zatem 
jeśli chcemy fotografować nieruchomym teleskopem, po
winniśmy zmniejszyć efektywną ogniskową na tyle, aby 
uzyskać wyraźny obraz tarczy planety. Dla powyższego 
przykładu (MTO-1000,400 ASA, <5=0) maksymalna war-
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♦

Jowisz: F= 1500 mm, D=100 mm (MTO-1000),T = 1/8 sek, czu
łość 400 ASA

tość ogniskowej w przypadku Jowisza wyniesie 3780 mm, 
a dla Saturna 2620 mm. Jednak takie ogniskowe dadzą sto
sunkowo małe rozmiary tarcz obu planet: 0,57-0,88 mm 
i 0,19-0,27 mm odpowiednio. Ponadto jeśli uwzględnimy 
rozmiary ziarna filmu o czułości 400 ASA, okaże się, że 
fotografując na kliszy nieruchomym teleskopem, uzyska
my mało wyraźne zdjęcia tarcz obu planet. W takim przy
padku obiecującym detektorem staje się matryca CCD, 
która daje zdecydowanie lepszą rozdzielczość niż klisza 
fotograficzna. Aby przetestować możliwości, jakie na tym 
polu prezentują kompaktowe aparaty cyfrowe, postanowi
łem użyć popularnego obiektywu MTO-1000 wraz z apa
ratem Olympus Camedia C-4000 Zoom (fob= 6,5-19,5 mm). 
W celu osiągnięcia odpowiednich ogniskowych zastoso
wałem projekcję okularową (fok= 25 mm, 0 ok= 30 mm) 
wraz z telekonwerterem (2x), który był mocowany pomię
dzy obiektywem a okularem. Dzięki temu, że odległość 
pomiędzy telekonwerterem a okularem mogła być zmie
niana, można było uzyskiwać różne powiększenia (efek-

Saturn: F= 1500 mm, D=100 mm (MTO-IOOO).T = 1/8 sek, czu
łość 400 ASA

tywne ogniskowe) bez wymiany okularu. Warto przypo
mnieć, że średnica okularu powinna być porównywalna 
lub większa od średnicy obiektywu aparatu, który musi 
być tak zamocowany, aby odległość pomiędzy przednią 
soczewką obiektywu aparatu a tylną soczewką okularu nie 
przekraczała 2-5 mm. Zanim wykonamy zdjęcie, pamię
tajmy, aby w aparacie wyłączyć autofocus i lampę błys
kową, ogniskową ustawić w pozycji maksymalnej, 
a ostrość na oo. Zmiana czułości matrycy, w przeciwień
stwie do kliszy fotograficznej, nie pociąga za sobą spadku 
rozdzielczości, a zatem możemy wybrać największą do
stępną czułość. Tak przygotowany sprzęt mocujemy na sta
bilnym statywie fotograficznym lub montażu teleskopu 
i ustawiamy go w kierunku wybranej planety. Prezentowa
ne zdjęcia Jowisza, Saturna i Merkurego (podczas przej
ścia na tle tarczy Słońca) stanowią potwierdzenie tezy, że 
interesujące zdjęcia planet mogą być wykonywane przy 
pomocy teleskopów o niewielkich średnicach.

Wiesław Skórzyński

Na rozkładówce:
W ciągu kilkunastu ostatnich lat niejednokrotnie słyszeliśmy o kolejnych dokonaniach 
sondy Galileo. Nikt chyba nie przypuszczał, że po wielce udanej realizacji pierwotnego 
programu — „zaledwie” dwuletniego — uda się go jeszcze dwukrotnie przedłużyć, 
zbierając przeogromne ilości danych, niejednokrotnie pionierskich.

Już w trakcie długiej wędrówki ku Jowiszowi udało się wykonać wiele ekscytują
cych obserwacji. Po minięciu Wenus i dwukrotnym przelocie obok Ziemi — dla nabra
nia niezbędnego rozpędu — sonda wykonała na przykład pierwsze zdjęcia księżyca 
planetoidy Gaspra — Daktyla. Udało się też zaobserwować efekty zderzenia komety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem. 
Na pół roku przed przybyciem do celu sonda rozdzieliła się na próbnik, który na początku grudnia 1995 r. wszedł 
w atmosferę Jowisza, oraz orbiter. Po wyhamowaniu dzięki przelotowi obok lo rozpoczął się właściwy program Galileo. 
Sonda jeszcze wielokrotnie przelatywała obok wszystkich księżyców galileuszowych. Natomiast głównym celem pierw
szego przedłużenia programu była Europa, później także lo. I to też nie był koniec, gdyż do dnia dzisiejszego trwa 
kolejna „kadencja”. Niestety, już ostatnia, gdyż 21 września 2003 r. sonda nieodwołalnie zakończy swój żywot. Zaplano
wano go spektakularnie, stosownie do przebogatych osiągnięć: Galileo efektownie zderzy się z Jowiszem, a ten straci 
tym samym swojego pierwszego sztucznego satelitę.
Fot. DLR (niemiecki Instytut Badań Kosmicznych), JPL, NASA
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Wysokie i niskie pełnie Księżyca

Orbita Księżyca jest nachylona do płaszczyzny 
ekliptyki pod kątem 5°,1 i dlatego Księżyc pod
czas miesięcznego obiegu zmienia swoją szero

kość ekliptyczną w granicach ±5°,1. Płaszczyzna tej orbity 
przecina płaszczyznę ekliptyki wzdłuż linii węzłów. Od
działywanie grawitacyjne Słońca powoduje, że orbita 
Księżyca, zachowując stałe nachylenie do ekliptyki, ob
raca się w kierunku przeciwnym ruchowi Księżyca. Okre
sem tego ruchu jest 18,6 lat. W tym czasie prostopadła do 
płaszczyzny orbity zakreśla pobocznicę stożka około pro
stopadłej do płaszczyzny ekliptyki.

Obrót orbity Księżyca powoduje przesuwanie się węz
łów i punktów największych odchyleń od ekliptyki, znaj
dujących się na środku półkoli między węzłami. W wyni
ku tego powstają w okresie 18,6 lat zmiany widoczności 
Księżyca, które przedstawimy na przykładzie zmian wy
sokości letnich i zimowych pełni podczas kulminacji gór
nych. Dla uzyskania danych liczbowych przyjmujemy, że 
opisywane zjawiska obserwujemy w Warszawie, a więc 
w punkcie o szerokości geograficznej (p = 52°,2, w któ
rym równik niebieski po stronie południowej wznosi się 
pod kątem 90 -<j> = 37°,8 nad horyzontem.

Rozważmy następującą „teoretyczną” sytuację (rys. 1).
Dnia 22 grudnia Słońce jest na stanowisku zimowym, 

ma deklinację -23°,■4 i znajduje się w kulminacji dolnej 
pod horyzontem. Jest północ, punkty równonocy są w punk
tach wschodnim i zachodnim horyzontu, a nad punktem 
południowym, w kulminacji górnej, znajduje się punkt 
ekliptyki o deklinacji +23°,4 na wysokości 37°,8 + 23°,4 
= 61°,2. Dalej przyjmujemy, że w tym momencie Księżyc

jest również w kulminacji górnej i znajduje się w jednym 
ze swoich skrajnych odchyleń od ekliptyki, a więc jest od
dalony od węzłów orbity o 90°. Dlatego węzły wraz z punk
tami równonocy znajdują się w punktach wschodnim i za
chodnim horyzontu. Jeżeli węzeł wstępujący jest w punkcie 
równonocy wiosennej, to szerokość ekliptyczną Księżyca 
b = +5°, 1, deklinacja ó = 23°,4 + 5°, 1 = 28°,5, a wysokość 
h = 61°,2 + 5°,1 = 66°,3. Zauważmy jeszcze, że Księżyc 
jest po przeciwnej stronie niż Słońce, a więc w fazie pełni. 
Dlatego tę sytuację nazwiemy pełnią zim ową wysoką 
(tab. 1, rys. 1).

Po 9 latach przesuwające się węzły zamieniają się miej
scami. Jeżeli węzeł zstępujący znajduje się w punkcie rów
nonocy wiosennej, to przy zachowaniu wszystkich innych 
poprzednio ustalonych warunków, współrzędne Księżyca 
wynoszą: b = -5 ° , l ,  ó  = 23°, 4 -  5°,1 = 18°,3, h = 61°,2 -  
5°,1 = 56°, 1. Tę sytuację nazwiemy pełnią zimową niską. 
Tablica 1, rys. 1. Z powyższych danych wynika, że w ciągu 
9 lat wysokości grudniowych pełni Księżyca w kulmina
cjach zmalały o 10°. Odpowiednio zmienił się też czas prze
bywania Księżyca nad horyzontem.

Podobnie rozważmy również „teoretyczną” sytuację, 
gdy 22 czerwca Słońce o deklinacji +23°,4 jest pod hory
zontem w kulminacji dolnej (rys. 2). Po stronie południo
wej, w południku, znajduje się punkt ekliptyki o deklina
cji -23°,4 na wysokości 37°,8 -  23°,4 = 14°,4. Jeżeli w tym 
czasie w ęzeł w stępujący orbity Księżyca znajduje się 
w punkcie równonocy wiosennej, a sam Księżyc w pełni 
jest w kulminacji górnej, to jego współrzędne są następu- 
jące: b = - 5 ° , l ,ó  = -2 3 ° ,4  —5°,1 = -28°,5 , h =  14°,4 - 5°,1

Rys. 1. „Teoretyczne” zimowe pełnie Księżyca w Warsza
wie, 22 grudnia o północy. B - bieguny niebieskie, H - hory
zont, R- równik niebieski, E - ekliptyka, Pn, Pd - punkty pół
nocny i południowy, S - Słońce, K, —  pełnia zimowa wyso
ka, K2 —  pełnia zimowa niska

Rys. 2. „Teoretyczne” letnie pełnie Księżyca w Warszawie, 
22 czerwca o północy. B - bieguny niebieskie, H - horyzont," 
R- równik niebieski, E - ekliptyka, Pn, Pd - punkty północny 
i południowy, S - Słońce, K3 —  pełnia letnia wysoka, K4 —  
pełnia letnia niska
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Tabela 1. „Teoretyczne” pełnie Księżyca w Warszawie. Współrzędne Księ
życa: b —  szerokość ekliptyczna, <5 — deklinacja, h —  wysokość w kulmi
nacji górnej, AT  —  okres w idoczności od wschodu do zachodu.

Pełnia b <5 h AT

letnia niska -5°,1 -28°,5 9°,3 6h,2
zimowa wysoka +5, 1 +28,5 66,3 18,2

letnia wysoka +5, 1 -18 ,3 19,5 8,6
zimowa niska -5 , 1 +18,3 56,1 15,4

= 9°,3. Tę pozycję Księżyca nazwie

my pełnią letnią niską (tab. 1).

Po 9 latach następuje zamiana 

miejsc węzłów i w tej samej konfigu

racji Słońca i Księżyca, współrzędne 

jego wynoszą:

b = +5°,1, ó =  -23°,4 + 5°,1 

18°,3, h = 14°,4 + 5°,1 = 19°,5.

To jest pełnia letnia wysoka, różnią

ca się od niskiej o 10° (tab. 1, rys. 2).

Pełnie letnia niska i zimowa wyso

ka pojawiają się w odstępie 6 miesię

cy. W tym czasie Słońce przesuwa się 

z jednego stanowiska na drugie, a pełnie pojawiają się po 

przeciwnych stronach orbity, która osiąga największe na

chylenie do równika niebieskiego: 23°,4 + 5°,1 = 28°,5. 

Następnie, w ciągu 9 lat nachylenie to zmniejsza się do 

23°,4 - 5°,1 = 18°,3 i wtedy pojawiają się pełnie letnia 

wysoka i zimowa niska, również w odstępie 6 miesięcy.

Teraz możemy wyjaśnić „teoretyczność” naszych przy

kładów. Punkty orbity Księżyca, najbardziej odległe od 

ekliptyki, znajdują się na środkach półokręgów ograniczo

nych węzłami. Jeżeli Księżyc jest w takim punkcie i znaj

duje się w południku, to węzły odległe od niego o 90° są w 

punktach wschodnim i zachodnim na horyzoncie. Poprzed

nio ustaliliśmy, że w tych punktach są punkty równonocy. 

Założyliśmy więc zgrupowanie węzłów i punktów równo

nocy w punktach wschodnim i zachodnim horyzontu. Z te

go wynika, że cztery płaszczyzny: horyzontu, równika nie

bieskiego, ekliptyki i orbity Księżyca przecinają się wzdłuż 

jednej prostej. Prócz tego przyjmujemy, że w ustalonym 

czasie Słońce i Księżyc są równocześnie w południku: 

Słońce na stanowisku letnim lub zimowym w kulminacji 

dolnej, Księżyc w kulminacji górnej. Oczywiście, teore

tycznie, takie sytuacje są możliwe, ale w rzeczywistości 

występują przypadki tylko mniej lub bardziej zbliżone do 

założonych. Jednak dzięki tym założeniom mogliśmy uzys

kać wyniki liczbowe przy pomocy kilku prostych działań. 

Uzyskane wysokości są granicami górnymi dla pełni wy

sokich i dolnymi dla pełni niskich.

Teraz porównamy pełnie rzeczywiste z „teoretyczny

mi”. Należy tylko odszukać te z nich, które najlepiej speł

niają przyjęte założenia. Dokonamy tego następująco: 

Wstępujący węzeł orbity Księżyca znalazł się w punk

cie równonocy wiosennej w końcu listopada 1987 r. Naj

bliższe stanowiska Słońca były:

letnie 22 czerwca 1987 r., zimowe 22 grudnia 1987 r. 

Najbliższe pełnie wystąpiły:

letnia niska 11 czerwca 1987 r., zimowa wysoka 4 stycz

nia 1988 r.

Współrzędne Księżyca w czasie tych pełni podane są 

w tab. 2.

Podobnie ustalimy dane dla drugiego przypadku: 

Węzeł zstępujący był w punkcie równonocy wiosennej 

w końcu stycznia 1997 r. Najbliższe stanowiska Słońca: 

letnie 22 czerwca 1997 r., zimowe 22 grudnia 1996 r. 

Najbliższe pełnie:

letnia wysoka 20 czerwca 1997 r., zimowa niska 24 grud

nia 1996 r (tab. 2).

Jeżeli w tym zagadnieniu nie zależy nam na dokładno

ści wyników, lecz zadowolimy się pobieżną ocenę wyso

kości Księżyca i wrażeniem, jakie wywołuje u obserwato

rów, to porównanie danych tabeli 1 i 2 wykazuje dobrą 

zgodność, mimo że rzeczywiste pełnie nie spełniały ściśle 

założeń teoretycznych.

Dopuszczając odchylenia od teorii do ok. 1° stwierdzi

my, że prócz podanych wyżej lat jeszcze w dwóch poprze

dzających i w dwóch następnych pojawiają się pełnie, które 

można uznać za wysokie lub niskie. Powstają więc pięcio

letnie serie wyróżnionych pełni. W każdym z tych lat, obok 

pełni najbliższych stanowisk Słońca, jeszcze drugie z ko

lei zasługują, na wyróżnienie. Daty tych dwóch pełni róż

nią się od dat stanowisk Słońca o mniej niż 30 dni, czyli 

mieszczą się w przedziałach 23 maja —  22 lipca oraz 22 

listopada —  21 stycznia następnego roku. W rezultacie 

mamy więc pięcioletnie serie wyróżnionych pełni i w każ

dym roku serii pojawiają się dwie pełnie letnie i dwie zi-

Tabela 2. Rzeczyw iste pełnie Księżyca, najbliższe „teoretycznym" Tabeli 1. W spółrzędne Księżyca:
b —  szerokość ekliptyczna, ó —  deklinacja, h - -  wysokość w kulminacji górnej, granice serii —  czasowe granice

serii, których środkami są  podane daty pełni.

Pełnia Data b ó h Granice serii

letnia niska 11.06.1987 —4°,5 -28°,0 9°, 8 23.05.1985 —  22.07.1989
zimowa wysoka 04.01.1988 +4,9 +27,7 66,2 22.11.1985 —  21.01.1990

letnia wysoka 20.06.1997 +5,0 -18 ,4 19,3 23.05.1995 —  22.07.1999
zimowa niska 24.12.1996 —4,9 +18,5 56,3 22.11.1994 —  21.01.1999
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mowe różnych typów. Tabela 2 podaje granice czasowe 
występowania serii, uwzględniające powyższe ustalenia. 
Na podstawie powyższych rozważań możemy opisać zbli
żającą się serię pełni. Będzie ona podobna do serii z lat 
1985-1989. Widoczna będzie w następujących terminach: 

pełnie letnie, niskie 23.05.2004— 22.07.2008 
pełnie zimowe, wysokie 22.11.2004— 21.01.2009 
W tych latach między 23 maja a 22 lipca, w odstępie 

miesiąca synodycznego, ok. 30 dni, pojawiać się będą dwie 
niskie pełnie widoczne tylko 6 godz. nad południowym ho
ryzontem i osiągające w południku wysokości zaledwie ok. 
9°. Natomiast pełnie zimowe, między 22 listopada a 21 stycz
nia będą wspaniałe. Łuki nocne Księżyca będą wyższe i dłuż
sze od czerwcowych łuków dziennych Słońca. Pojawią się 
długie noce rozjaśnione pełną tarczą Księżyca o jasności -  
12,7m, osiągającą wysokości do 66° w południku.

Jeżeli Czytelnik powyższego tekstu zainteresuje się 
pełniami Księżyca i zacznie zwracać na nie uwagę, to na 
pewno spotka się ze znanym złudzeniem: niskie tarcze 
Księżyca, blisko horyzontu, wydają się znacznie większe 
niż widoczne wysoko na niebie. To złudzenie jest bardzo 
wyraźne, chociaż podobno nie wszyscy w jednakowym 
stopniu mu ulegają. Główną rolę odgrywają w nim dwa 
czynniki:

1. Kolory. Ogólnie znane jest, że jednakowej wielkości 
groszki czy plamki na damskich sukienkach wydają się 
większe lub mniejsze zależnie od tego, czy są one jasne na 
ciemnym tle czy odwrotnie. A to właśnie występuje przy

obserwacjach pełni Księżyca. Zwykle widzimyje jako duże 
pomarańczowe tarcze nisko na tle jasnego nieba, blisko 
obiektów ziemskich, albo jako małe, żółtawe tarczki wy
soko na ciemnym tle nieba. Może te zmiany barw wywo
łują złudzenie?

2. Kierunki patrzenia. Oceny rozmiarów oglądanych 
przedmiotów zależą od kierunku patrzenia. Słup leżący po
ziomo wydaje się dłuższy niż ustawiony pionowo. W przy
padku niskiej i wysokiej pełni możemy przy pomocy małe
go lusterka sprawdzić, czy ów czynnik odgrywa rolę w tym 
złudzeniu. Jeżeli widzimy „dużą” tarczę Księżyca nisko nad 
horyzontem, należy stanąć tyłem do niej, unieść rękę z lus
terkiem do góry i tak je  nachylić, by patrząc do góry, zoba
czyć w nim odbicie samego Księżyca, bez sąsiednich obiek
tów ziemskich. Może zrobi się mniejszy? W podobny sposób 
można pełnię wysoką sprowadzić do horyzontu i patrzeć na 
jej odbicie w lusterku poziomo, przy normalnym ułożeniu 
głowy. Można też umieścić odpowiedni krążek, tak by był 
widoczny koło niskiego Księżyca i wyznaczyć odległość, 
z której średnica krążka wydaje się równa poziomej średni
cy Księżyca. Z tej odległości i rozmiarów krążka należy wy
znaczyć jego średnicę kątową i porównać ze średnicą tar
czy Księżyca wynoszącą 31'.

Antoni Opolski

Literatura
Weigert A., Zimmermann H. Brockhaus, ABC der Astronomie,

Brockhaus Verlag, Leipzig, 1961.

Majowe zaćmienie Księżyca

Przed wschodem Słońca 16 maja 2003 r. mieliśmy okazję oglądać pierwsze fazy zaćmienia Księżyca. Niestety, z terenu Polski, 
faza całkowitego zaćmienia nie była już widoczna. Powyższą sekwencję zdjęć zarejstrował Bartosz Łaszczyński z Leszna. 
Wszystkie zdjęcia były eksponowane z czasem 1/20 s w ognisku głównym teleskopu Soligor MT 800/8” na filmie Konica Centu
ria 200 w odstępach co 4 min każde
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Zaćmienie Słońca o poranku
Zdaniem Jacka Patki z Żagania, warunki fotografowania zaćmienia wcale nie były łatwe. Powodem było choćby to, że zaćmienie 
miało miejsce razem ze wschodem Słońca, gdy warunki oświetleniowe zmieniały się z sekundy na sekundę. Do tego można 
jeszcze dodać niewielkie zachmurzenie, ale, jak pisze autor poniższych zdjęć, wrażenia i tak były niezapomniane (w szczycie 
nawet skowronki ucichły). Zdjęcia były wykonywane w okolicach Przelewic w woj. zachodniopomorskim za pomocą różnych 
obiektywów (f = 200 mm, 850 mm) wraz z telekonwerterem x2 i filtrem Myiar, na filmie Agfa 200 ASA. Czasy ekspozycji w prze
dziale od 8 s do 1/250 s

Autorem kolejnej sekwencji zdjęć zaćmienia Słońca z 31 maja br. jest Marcin Filipek. Zdjęcia były wykonywane przy użyciu tele
obiektywu MTO-1000 (z konwerterem lub bez), aparatem Praktica MTL-50, na filmie Agfa 200 ASA, początkowo bez filtru, a na
stępnie z filtrem chromowym (pomarańczowym) oraz przez folię mylarową. Miejsce obserwacji to Grodzisko (512 m n.p.m. — 
najwyższe wzniesienie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej)
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w icy stronomu 

obserwują: Kometama
zima 2003

Już nieraz obserwatorzy 
komet dowiadywali się 
(najczęściej z Internetu)
0 kometach „muskających ” 
Słońce (ang. sungrazing 
comets^, jednak najczęściej 
były to obiekty o małej 
jasności własnej, jaśniejące 
jedynie tuż przy Słońcu
1 możliwe do zobaczenia 
jedynie na dostępnych 
w Internecie zdjęciach 
wykonanych
przez obserwującego 
nieustannie Słońce satelitę 
SOHO. Na początku 2003 r. 
przyroda umożliwiła nam 
zobaczenie aż dwu takich 
komet na własne oczy, 
ponadto „na okrasę” można 
było obserwować jeszcze 
jedną „zwyczajną”, dość 
jasną kometę.
Ale po kolei...

Pierwszą według kolejności od
krycia była kometa oznaczona 
C/2002 VI (NEAT). Jak sama 

nazwa wskazuje, jest to kolejna kome
ta odkryta w ramach automatycznego 
systemu wykrywania planetoid zbliża
jących się do Ziemi (ang. Near Earth 
Asteroid Tracking), tym razem przy 
pomocy 1,2 m teleskopu Schmidta na 
Haleakala (Hawaje) 6 listopada 2002 r. 
W chwili odkrycia kometa miała jas
ność ok. 17m, głowę o średnicy 15” 
i warkocz o długości 10”.

Już pierwsza orbita policzona przez 
Briana Marsdena wykazała, że w lu
tym 2003 r. kometa zbliży się do Słoń
ca na bardzo m ałą  od leg łość. Po 
uwzględnieniu większej liczby obser
wacji stwierdzono, że kometa 2002 V 1 
krąży po orbicie eliptycznej z okresem 
31 tys. lat, a 18 lutego 2003 zbliży się 
do Słońca na odległość jedynie 0,0993 
j.a., znajdując się od niego na niebie 
w elongacji jedynie 6°.

W związku z dużym zbliżeniem do 
Słońca oczekiwano znaczącego wzros
tu jasności. W kolejnych dniach jas
ność komety powoli rosła i w momen
cie największego zbliżenia do Ziemi 
(24 grudnia 2002) na odległość 0,80 
j.a. wynosiła ok. 9m.

Wykorzystując obserwacje otrzy
mane przez obserwatorów niemieckiej 
sekcji kometamej, Andreas Kamme- 
rer przeanalizował charakter zmian 
jasności komety i stwierdził, że szyb
ki wzrost jasności je s t typowy dla 
małego jądra. Jeżeli trend wzrostu jas
ności utrzymałby się, kometa mogła
by w peryhelium osiągnąć jasność aż 
-1 5 m, stając się obiektem łatwym do 
obserwacji w ciągu dnia! Jednak Kam- 
m erer przew idyw ał, że po okresie

szybkiego wzrostu jasności ulegnie on 
zahamowaniu, a następnie rozpocznie 
się spadek związany z rozpadem jąd
ra. Także znany obserwator komet, 
John Bortle stw ierdził, że kometa
0 tak małej jasności własnej (czyli ma
łym jądrze), „nie przeżyje” peryhelium 
w odległości 0,1 j.a. (nie spełnia tzw. 
„kryterium Bortle’a” uzależniającego 
dalsze losy komety od jej jasności ab
solutnej i odległości peryhelium).

W styczniu pojawiły się pierwsze 
obserwacje warkocza komety. Jedno
cześnie następow ał dalszy, szybki 
wzrost jasności, chociaż (jak potem 
stwierdzono) ok. 9 stycznia uległ spo
wolnieniu. Stwierdzenie, że kometa 
2002 VI krąży wokół Słońca w okre
sie 31 tys. lat, oznaczało, iż już nie
jednokrotnie przechodziła ona peryhe
lium, co pozwalało mieć nadzieję, że
1 tym razem „przeżyje”.

Kolejne spowolnienie wzrostu jas
ności nastąpiło ok. 3 lutego, gdy ko
meta miała jasność ok. 5m. Jednocześ
nie następował szybki wzrost stopnia 
kondensacji —  kometa stawała się 
„gwiazdopodobna”, jednocześnie war
kocz był widoczny coraz wyraźniej. 
Obserwacje stawały się trudniejsze, 
gdyż kometa, zbliżając się do Słońca, 
ginęła w blasku wieczornej zorzy. 
Ostatnie obserwacje naziemne zosta
ły wykonane wczesnym wieczorem 14 
lutego, gdy jasność komety wynosiła 
ok. 2m. Jej ostatnie wykonane w Pol
sce obserwacje (13 lutego) były do
syć trudne. Kometa była widoczna na 
wysokości jedynie 2° nad wieczornym 
horyzontem na jeszcze jasnym niebie, 
jednak obdarzona wtedy pięknym war
koczem przypominała nieco zeszło
roczną kom etę 153P/Ikeya-Zhang.
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Warto zauważyć, że odległość kome
ty C/2002 VI od Słońca wynosiła 
wówczas zaledwie 0,24 j.a. (prawie 
połow a od leg łości M erkurego od 
Słońca) przy elongacji na niebie jedy
nie 14°, co niewątpliw ie dla wielu 
obserwatorów pozostanie wielkością 
rekordową.

16 lutego kometa C/2002 VI we
szła w pole widzenia satelity SOHO 
i była w nim widoczna do 20 lutego. 
Była to chyba najjaśniejsza kometa za- 
re jestrow ana k iedyko lw iek  p rzez 
SOHO. W tym okresie podejmowano 
próby dostrzeżenia komety z Ziemi 
w ciągu dnia, jednak nie zostały one 
uwieńczone powodzeniem. Szacuje 
się, że w maksimum jasność komety 
wynosiła ok. - 2 m.

Ponownie w teleskopach ziemskich 
obserwatorów kometa stała się w i
doczna 25 lutego i od tej pory obser
wowana jest na półkuli południowej, 
słabnąc systematycznie. Jak widać, 
wbrew pesymistycznym prognozom, 
przetrwała peryhelium!

Ostatecznie wyznaczone elementy 
orbity komety są następujące:

T0= 2003 luty 18,2962 TT 
q = 0,099258j.a. 
e = 0,999899 
co =81,7068°
Q = 152,1701° 
i= 64,0884°

(elementy kątowe podane dla epoki 
2000).

Jak widać z powyższych elemen
tów, kometa krąży po wydłużonej or
bicie eliptycznej z okresem prawie 31 
tys. lat, oddalając się od Słońca na 
odległość prawie 2000 j.a. Oznacza to,

że nadleciał do nas gość z wewnętrz
nych obszarów Obłoku Oorta.

W Sekcji O bserw atorów  Komet 
PTMA otrzymaliśmy obserwacje od 25 
obserwatorów, którzy wykonali łącznie 
130 ocen jasności, 129 pomiarów śred
nicy otoczki, 128 ocen stopnia konden
sacji oraz 41 obserwacji warkocza.

Poniżej przedstawiono krzywą jas
ności komety, otrzymaną na podstawie 
130 nadesłanych ocen jasności sprowa
dzonych do standardowej średnicy te
leskopu 6,84 cm. Widać przede wszyst
kim, że jasność kom ety podawana 
przez obserwatorów SOK praktycznie 
pokrywa się z jasnością przewidywaną 
(linia przerywana). Jednocześnie róż
nice jasności komety widzianej oczy
ma różnych obserwatorów nie przekra
czają l m, co jest wynikiem dobrym 
(średnie odchylenie standardowe oce
ny jasności można ocenić na 0,4m). 
Przede wszystkim można zauważyć, że 
kometa C/2002 V 1 raczej nie stosowa
ła się do znanej nam z wcześniej opi
sywanych komet wykładniczej zależ
ności jasności od odległości od Słońca. 
Jest to efekt znany dla komet zbliżają
cych się w peryhelium bardzo blisko 
do Słońca —  prawdopodobnie przy 
wielokrotnych zbliżeniach jądro takiej 
komety ulega pod wpływem wysokiej 
temperatury pewnego rodzaju „spiecze
niu”, co zmienia jego „czułość” na cie
pło płynące ze Słońca. W każdym ra
zie maksymalną obserwowanąjasność 
równą +2m kometa osiągnęła w poło
wie lutego. Nie oznacza to jednak, że 
była to jej rzeczywiście maksymalna 
jasność —  po prostu kometa w następ
nych dniach była już za blisko Słońca 
i niknęła w jego blasku (znajdowała się

w polu widzenia satelity SOHO, jed
nak saturacja obrazów tak jasnej kome
ty praktycznie uniemożliwia ocenę jej 
jasności w tym okresie).

Po uwzględnieniu zmiennej odleg
łości komety od Ziemi stwierdzono, że 
tym razem tzw. jasność heliocentrycz- 
na (jasność komety wyliczona w sta
łej odległości 1 j.a. od niej) nie speł
nia standardowej liniowej zależności 
od logarytmu odległości od Słońca. 
Jest to efekt znany dla komet silnie 
zbliżających się do Słońca i może do
wodzić, że omawiana kometa robiła to 
już wielokrotnie i jej jądro uległo pew
nym przemianom. Do ok. 8 stycznia 
2003 (kometa znajdowała się wtedy 
1,2 j.a . od Słońca) jasność komety 
można opisać parametrami:

H0 = 7,2m± 0 , l m 
n = 3,1 ±0,1

Jeżeli uwzględnimy pierwotną war
tość jasności absolutnej H0 równą je 
dynie 11,5m (przed uaktywnieniem się 
komety), to możemy oszacować górną 
granicę średnicy jądra na jedynie 1 km. 
Typowa dla komety długookresowej 
jest jej aktywność opisywana parame
trem n (właściwie określa on czułość 
komety na ciepło płynące ze Słońca). 
Z w ięk szen ie  ja sn o śc i abso lu tne j 
(z 11,5m do 7,2m) dowodzi, że jeszcze 
przed rozpoczęciem obserwacji przez 
naszych obserwatorów (w listopadzie 
2002) bardzo małe jądro otoczyło się 
jasną otoczką („kokonem”), zwiększa
jącą jego jasność.

W połowie stycznia rozpoczyna się 
nowy okres w „życiu” komety —  przy 
zbliżaniu do Słońca następuje gwał
tow na su b lim acja  m aterii lo tnej.
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Wprawdzie w tym okresie nie można 
już opisać jasności komety przy po
mocy jednego zestawu parametrów, 
jednak średnia ich wartość wynosi:

H0 = 5,9m± 0 ,2 m
n = 8,2 ± 0,5

Można zauważyć, że wzrosła z a - '  
równo jasność absolutna komety (ją
dro otoczyło się świeżą materią), jak 
i jej aktywność. Możliwe, że w poło
wie stycznia zwiększyła się emisja 
materii z centrów aktywnych („gejze
rów”) na powierzchni jądra, co zmie
niło charakter zmian jasności komety. 
Nie ma natomiast śladów gwałtow
nych zmian, co może świadczyć o tym, 
że pomimo dużego zbliżenia do Słoń
ca nie nastąpił rozpad jądra.

Obserwowana przez obserwatorów 
SOK otoczka kom ety C /2002 VI 
składała się z dwóch warstw: jaśniej
szej, wewnętrznej o stałej średnicy 
równej 100 tys. km oraz rozmytej ze
wnętrznej, która w połowie stycznia 
osiągnęła 400 tys. km, po czym za
częła maleć.

Stopień kondensacji otoczki DC, 
który jest chyba najbardziej subiek
tywnym parametrem obserwacyjnym 
każdej komety, w tym przypadku 
w okresie obserwacyjnym wykazuje 
wyraźny stały wzrost od zaledwie 1 
(ob iek t bardzo rozm yty) do aż 8 
(obiekt gwiazdopodobny). Potwierdza 
to coraz silniejszą w miarę zbliżania 
do Słońca emisję materii z centrów ak
tywnych na powierzchni jądra.

Kometa C/2002 VI posiadała tak
że wyraźny warkocz, jednak o długo
ści zaledwie 2,5 min km. W miarę zbli
żania się do Słońca wzrastała jasność

warkocza przy utrzymującej się jego 
niewielkiej długości.

Mniej więcej miesiąc po komecie C/ 
2002 VI (NEAT) 13 grudnia2002 r. ja 
poński miłośnik astronomii T. Kudo, 
używ ając lornetki 20><125 odkrył 
w gwiazdozbiorze Wolarza rozmyty 
obiekt o średnicy 2 ’ i jasności 9,5m. 
W dzień później ten sam obiekt nieza
leżnie odkrył inny Japończyk, S. Fuji
kawa (wcześniej znany jako odkrywca 
pięciu komet, z których pierwszą od
krył już w 1969 r.). W związku z po
wyższym kometa otrzymała oznacze
nie C /2002 X5 (K udo-Fujikaw a). 
Później została znaleziona na wcześ
niejszych zdjęciach wykonanych przy 
pomocy urządzenia SWAN na sateli
cie SOHO. Orbita wyznaczona dla ko
mety wskazywała na jej przejście przez 
peryhelium 29 stycznia 2003 r. w od
ległości 0,19 j.a. Wydawało się, że pod 
koniec grudnia będzie możliwa jej ob
serwacja gołym okiem, a w połowie 
stycznia osiągnie +3m. Jednak obserwa
cje wykonane w grudniu 2002 wskazy
wały, że wzrost jasności komety nastę
puje wolniej niż przewidywano. Na 
dodatek w jej obserwacjach przeszka
dzało niskie położenie nad horyzontem. 
W każdym razie jasność komety nie 
przekroczyła 5,5m. Obserwowano tak
że wąski, krótki warkocz. Pod koniec 
stycznia kometa C/2002 X5 zbliżyła się 
na niebie do Słońca na odległość jedy
nie 1,5° i, podobnie jak omawiana wcze
śniej C/2002 V I, była widoczna jedy
nie na zdjęciach z koronografii SOHO.

Także i ta kometa zgodnie z kryte
rium Bortle’a nie powinna „przeżyć” 
peryhelium, jednak wbrew przewidy

waniom nie rozpadła się i była obser
w ow ana (także w Polsce) jeszcze 
w marcu 2003. Wtedy jednak jej jas
ność bardzo szybko spadała i wkrótce 
obserwacje stały się bardzo trudne.

Do Ziemi na minimalną odległość 
0,862 j.a. kometa C/2002 X5 zbliżyła 
się 20 lutego 2003 r., jednak oczywi
ście przy tak dużym zbliżeniu do Słoń
ca o jasności komety decydowała jej 
odległość od niego, tak więc najjaś
niejsza była ona wtedy, gdy przecho
dziła przez peryhelium (czyli była nie
widoczna z Ziemi).

Ostatecznie wyznaczone elementy 
orbity komety są następujące:

T = 2003 styczeń 29,0021 TT 
q = 0,190034j.a. 
e = 1,000089 
w  = 94,1462°
Q = 187,5870° 
i= 119,0661°

{elementy kątowe podane dla epoki 
2000).

Z podanych elementów orbity wy
nika, że kometa C/2002 X5 (Kudo-Fu
jikawa) krąży po orbicie hiperbolicz- 
nej, czyli oddala się obecnie na zawsze 
od Słońca. Nie oznacza to jednak wca
le, że była kometą międzygwiazdową. 
Nie zapominajmy, że jest to tzw. orbita 
chwilowa (oskulacyjna), będąca rezul
tatem perturbacji planetarnych i efek
tów niegrawitacyjnych. Niewątpliwie 
pierwotna orbita komety była bardzo 
silnie wyciągniętą elipsą (praktycznie 
parabolą), co oznacza, że prawdopo
dobnie to gość, który pierwszy raz za
witał do nas z Obłoku Oorta.

W Sekcji Obserw atorów  Komet 
PTMA otrzymaliśmy obserwacje od

13 grudnia 23 grudnia 2 stycznia 12 stycznia

Data 2002/2003

Rys. 3
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25 obserwatorów, którzy w ykonali 
łącznie 93 oceny jasności, 91 pomia
rów średnicy otoczki, 92 oceny stop
nia kondensacji oraz 9 obserwacji war
kocza.

Jak widać na krzywej jasności ko
mety, zgodnie z oczekiwaniami jej jas
ność rosła wraz ze zbliżaniem się do 
Słońca, osiągając w połowie stycznia 
ok. 5,5m. Niestety, kometa C/2002 X5 
wtedy była widoczna nisko nad poran
nym horyzontem i nie stanowiła efek
townego obiektu niebieskiego. Widać 
także, że początkowo jej jasność była 
znacznie większa niż przewidywana 
(linia przerywana), jednak ostatecznie 
obydwie krzywe (przewidywana i rze
czywista) przecięły się właśnie w po
łowie stycznia.

Po zredukowaniu jasności komety 
do jasności heliocentrycznej okazało 
się, że w całym okresie obserwacyj
nym można ją  opisać przy pomocy pa
rametrów:

H0 = 7,2m± 0 , l m 
n = 2,4 ± 0,2

Tym razem podana jasność absolut
na jest zgodna z wielkością wyzna
czoną w dużych odległościach helio- 
centrycznych, co wskazuje na jądro 
o średnicy nawet 7 km (oczywiście, 
mogło być także znacznie mniejsze). 
Niestety, kometa Kudo-Fujikawa nie 
zbliżyła się do Słońca tak blisko jak 
omawiana wcześniej jej „starsza sio
strzyczka”, przez co nie była tak efek
townym obiektem.

Podobnie jak w przypadku omawia
nej poprzednio komety, także i otocz
ka C/2002 X5 posiadała jaśniejszy 
„rdzeń” o stałej średnicy 100 tys. km.

Tym razem jednak także zewnętrzna, 
bardziej rozmyta warstwa otoczki po
zostawała niezmienna przy standardo
wej dla większości komet średnicy 300 
tys. km (niektóre obserwacje z połowy 
stycznia sugerują pojawienie się jesz
cze jednej, bardzo słabej, zewnętrznej 
warstwy o średnicy 500 tys. km.

Dużo światła na historię omawia
nej komety rzuca analiza zmian stop
nia kondensacji DC. Do połowy stycz
nia DC było stałe i wynosiło 4, co 
w zasadzie oznacza jednostajne „są
czenie się” materii lotnej z powierzch
ni jądra, ewentualnie istnienie mało 
aktywnych „gejzerów”. Ok. 10 stycz
nia następuje gwałtowny wzrost DC 
do wartości ok.7. Przypomnijmy, że 
w tym samym okresie pojawiła się sła
ba, zewnętrzna otoczka o dużej śred
nicy. Oznacza to, że wraz ze zbliże
niem się do Słońca ok. 10 stycznia 
(w odległości od Słońca równej 0,6 j.a.) 
nastąpiło uaktywnienie nowego, silne
go centrum aktywnego „pompujące
go” do otoczki świeżą materię.

Ten wniosek potwierdzają obserwa
cje warkocza. W połowie stycznia dłu
gość warkocza gwałtownie wzrosła 
z 500 tys. km do prawie 1,8 min km!

Podsumowując, można stwierdzić, 
że mieliśmy do czynienia z parą wza
jemnie pod wieloma względami podob
nych komet. Obydwie wykazywały 
podobną aktywność. Różniły się tym, 
że kometa C/2002 VI (NEAT) była 
małą, już „wypaloną” kometą wielo
krotnie już zbliżającą się do Słońca, 
natomiast C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa) 
kometą nową, o większej średnicy ją 
dra i ciekawszej ewolucji. Można je 
dynie żałować, że nie zamieniły się one

miejscami —  gdyby to kometa Kudo- 
-Fujikawa znalazła się tam, gdzie była 
kometa NEAT, być może moglibyśmy 
ją  widzieć nawet w dzień!

W okresie, gdy członkowie SOK 
obserwowali omawiane wcześniej ko
mety C/2002 VI i C/2002 X5, została 
odkryta kolejna kometa, której jasność 
według pierwotnych przewidywań nie 
powinna przekroczyć 10m, czyli nie 
powinna wzbudzić szerszego zainte
resowania. Ale po kolei, zwłaszcza że 
historia jej odkrycia jest bardzo po
uczająca...

Odkrycie tej komety było efektem 
współpracy między dwoma mieszka
jącymi w różnych częściach świata mi
łośnikami astronomii. Charles W. Ju- 
els (Arizona, USA) i Paulo R. Holvor- 
cem  (C am pinas, B razylia) ju ż  od 
jakiegoś czasu rozważali możliwość 
odkrywania komet i planetoid blis
kich Ziemi (NEA) przy pomocy ma
łych teleskopów. Juels skonstruował 
odpowiedni system w swoim domu 
w 2002 r. W jego skład wchodził re- 
fraktor o średnicy 12 cm (f/5) i kame
ra CCD z matrycą 1024x1024. Plan 
polegał na współpracy: Juels kierował 
poszukiwaniami i dokonywał wstęp
nego przeglądu obrazów, natomiast za
daniem Holvorcema było dokładne ich 
zbadanie. System ten oficjalnie zaczął 
pracować w nocy z 27 na 28 grudnia 
2002 r. Już tego samego poranka (!) 
Juels zauważył poruszający się obiekt 
o jasności 16m. Holvorcem nałożył 
na siebie pięć ekspozycji 45 s oraz 
jedną 90 s i stwierdził, że jest to ko
meta o średnicy otoczki 1,8’ i jasno
ści 15,l m. Kometamy charakter obiek-

Data 2003
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Zdjęcie komety 2002 V1 (NEAT) wykonane 31.01.2003 r. przez grupę uczniów szkoły w mieś
cie Sonderborg w Danii za pomocą przyrządów EUC Syd and Amtsgymnasiet Observatory. 
Fotografia obejmuje obszar 1°,2. Fot. Internet (http://www.amtsgym-sdbg.dk/as/gaileri)

tu potwierdziły obserwacje innych ob
serwatorów i kometa otrzymała nazwę 
pochodzącą od obu amatorów.

Najbliżej Ziemi w odległości 0,891 
j.a. kometa C/2002 Y1 znalazła się 
w dniu 16 lutego 2003 r., jednak po
dobnie jak w przypadku wcześniej 
omawianych komet okres jej maksy
malnej jasności związany był ze zbli
żeniem do Słońca.

Ostatecznie wyznaczone elementy 
orbity komety są następujące:

Tg= 2003 kwiecień 13,2508 TT 
q = 0,713747j.a. 
e = 0,997058 
w = 103,7816°
Q = 128,8232° 
i= 166,2194°

(elementy kątowe podane dla epoki 
2000).

Z podanych elementów wynika, że 
kometa Juelsa-Holvorcema krąży po 
wydłużonej orbicie eliptycznej wokół 
Słońca z okresem prawie 3800 lat, od
dalając się od niego na odległość pra
wie 500 j.a. Tak więc tym razem przy
leciał do nas gość z obszarów, gdzie 
wewnętrzna część Obłoku Oorta prze
chodzi płynnie w bliższy Słońcu Pas 
Kuipera.

Jak ju ż  w spom niano, kom eta 
w maksimum osiągnąć miała w mar
cu jasność zaledwie 10m, świecąc wte
dy wysoko na niebie. Wprawdzie po
tem jasność ta miała wzrosnąć do 9m, 
ale przy szybko pogarszających się wa
runkach obserwacyjnych. Jednak już w 
lutym stało się faktem, że ta jasność 
może być znacznie większa. Tym ra
zem w Sekcji Obserwatorów Komet 
PTMA otrzymaliśmy obserwacje od 16 
obserwatorów, którzy wykonali łącznie 
92 oceny jasności, 91 pomiarów śred
nicy otoczki, 92 oceny stopnia konden
sacji oraz 3 obserwacje warkocza.

Zapoznamy się pokrótce z wynika
mi obserwacji. Na poniższym wykre
sie przedstawiającym zależność jasno
ści otoczki komety od czasu widać 
przede wszystkim, że była ona syste
matycznie wyższa o prawie 2m od 
przewidywanej, osiągając na począt
ku kwietnia 7m. Wtedy można było 
obserwować kometę nisko nad poran
nym horyzontem, jednak obserwacje 
ułatwiały przechodzące w tym okre
sie przez Polskę układy wyżowe. O ile 
w styczniu rozrzut ocen jasności się
gał 2m, o tyle pod koniec marca wy

nosił jedynie 0,5m, co dla komet jest 
wielkością bardzo małą (średnie od
chylenie standardowe dla tego okresu 
wynosi jedynie 0,2m!).

Po zredukowaniu jasności otoczki 
do jasności heliocentrycznej można 
stwierdzić, że jej zależność od loga- 
rytmu odległości od Słońca w całym 
okresie obserwacyjnym była liniowa, 
co dowodzi braku jakichkolwiek gwał
townych zdarzeń w „życiu” komety. 
Może być ona opisana wielkościami:

H0 = 5,8m± 0 , lm 
n = 4,1 ± 0,2

Sądząc z powyższych wartości, ko
meta C/2002 Y 1 była wręcz wzorcową 
kometą długookresową o standardo
wej aktywności. W porównaniu z pier
wotnymi ocenami zwiększyła się na
tomiast jasność absolutna komety. 
Ponieważ oczywiście niemożliwy jest 
wzrost średnicy jądra, należy to wią
zać ze wzrostem albedo otoczki — po 
prostu w trakcie zbliżania do Słońca 
(jeszcze zanim nasi obserwatorzy za
częli jąobserwować) nastąpił wypływ 
świeżej m aterii, która utw orzyła 
wokół jądra jasną otoczkę. Na podsta
wie pierwotnej wartości H0 (9,5m) 
można oszacować średnicę skalno-lo- 
dowego jądra na poniżej 2,5 km. Jest

to wielkość mała i efektowny wygląd 
komety możemy zawdzięczać jedynie 
jej stosunkowo dużej aktywności.

Także i tym razem otoczka komety 
miała stałą średnicę równą 300 tys. 
km. Był także obserwowany krótki 
warkocz o długości zaledwie 1 min 
km, co może świadczyć o niedużych 
zasobach materii lotnej na powierzch
ni jądra.

Systematyczny wzrost stopnia kon
densacji od 2 do 6 świadczy o domi
nującym wkładzie centrów aktywnych 
na powierzchni jądra w całkowitą jas
ność komety, wyjaśnia to jednocześ
nie, dlaczego była ona jaśniejsza od 
początkowych przewidywań.

Na podstawie obserwacji można 
stwierdzić, że kometa C/2002 Y 1 (Ju- 
els-Holvorcem) była klasyczną, łatwą 
w obserwacji (w marcu przypominała 
gromadę kulistą) kometą długookre
sową, której historia odkrycia dowiod
ła ponownie, że pomimo istnienia au
tomatycznych systemów LINEAR, 
LONEOS, NEAT i innych odkrycie 
nowej komety przez miłośnika astro
nomii nadal jest możliwe!

Tomasz Ściężor
[Pełne opracowanie opisywanych komet 
znaleźć można w biuletynie SOK PTMA 
„Komeciarz” 2/2003]
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V Konferencja Sekcji Obserwatorów Komet PTMA
„Struktura i ewolucja komet i innych drobnych ciał Układu Słonecznego” 

10-12X2003
W dniach 10-12 października br. w lokalu Oddziału Krakowskiego PTMA w Krakowie (PTMA -  Instytut Matematyki 
ul. św. Tomasza 30) odbędzie się V Konferencja Sekcji Obserwatorów Komet PTMA.
Członkowie SOK mogą brać udział w konferencji w ramach składki, inne osoby po uiszczeniu opłaty konferencyj
nej, wynoszącej dla członków PTMA 15 zł, dla pozostałych 30 zł.
Przewidywany porządek konferencji:
10 października (piątek)

— przyjazd uczestników — otwarcie sesji plakatowej
11 października (sobota)

— odczyty zaproszonych prelegentów (krajowych i zagranicznych)
— dyskusja nad problemami obserwacji komet
— pokaz oprogramowania wspomagającego obserwacje komet
— wizyta w obserwatorium „Fort Skała"

12 października (niedziela)
— odczyty referatów zgłoszonych — omówienie stanu bieżącego i przyszłości SOK 
Osoby pragnące w ramach konferencji wygłosić referat są proszone o dostarczenie jego pisemnej wersji do

końca września br. Sam tekst nie powinien przekraczać 1/4 arkusza autorskiego, to jest 10000 znaków (w pliku 
czysto tekstowym jest to równowartość liczby bajtów) lub około 6 stron maszynopisu znormalizowanego (30 linii 
po 60 znaków). Zapewniamy dobrą jakość grafiki wykresów i rysunków, jeśli zostaną przesłane w postaci wekto
rowej (pliki postscriptowe PS i EPS) albo na papierze w możliwie dużym formacie (najlepiej A4, lecz nie więk
szym).

Wszystkie prezentowane referaty zostaną następnie opublikowane w Biuletynie Naukowym SOK PTMA „Ko- 
meciarz”.

Pytania natury technicznej prosimy kierować do redaktora technicznego Biuletynu qmq@vistula.wis.pk.edu.pl 
lub na adres SOK PTMA.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać na adres:
Sekcja Obserwatorów Komet PTMA, ul. św. Tomasza 30, 31-027 Kraków 
e-mail: SOK@vistula.wis.pk.edu.pl
Na zgłoszenia oczekujemy do 30 września 2003 r.

„Plama” Merkurego na Słońcu (7.05.2003)

7:16:02 (2 kontakt)

7:30:43

7:50:16

Prezentowane tu 
zdjęcia tranzytu 

Merkurego 
wykonał Wojciech 
Kreft z Krakowa 

przy użyciu lunety 
o ogniskowej 
f = 1200 mm, 

średnicy obiektywu 
d = 50 mm, 
oraz czasie 
naświetlania 
t=  1/500 s.

Na obiektyw lunety 
był nałożony filtr 

szary 100», 
a do fotografowa
nia był użyty film 

Kodak Gold 
100 ASA. 

Aparat FED-2 był 
przymocowany 
zamiast okularu 

lunety
9:52:22 (maksymalne zanurzenie)
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Wrzesień
Słońce

Słońce w swym ruchu rocznym po ekliptyce 23 września 
przekracza równik niebieski w punkcie równonocy jesien
nej, wstępując w znak Wagi, co rozpoczyna astronomiczną 
jesień. Dni stają się ciągle coraz krótsze. W Warszawie 
1 września Słońce wschodzi o 3h46m, zachodzi o 17h25"\ 
a 30 września wschodzi o 4h34m, zachodzi o 16h17m.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h UT)

Data P B0 Lo
2003 n n n
IX 1 20,95 7,19 333,49

3 21,46 7,21 307,07
5 21,93 7,23 280,66
7 22,39 7,25 254,24
9 22,82 7,25 227,83
11 23,23 7,25 201,42
13 23,62 7,23 175,01
15 23,98 7,21 148,60
17 24,31 7,18 122,20
19 24,63 7,14 95,80
21 24,91 7,10 69,39
23 25,17 7,04 43,00
25 25,41 6,98 16,60
27 25,61 6,91 350,21

IX 29 25,79 6,83 323,81
X 1 25,95 6,74 297,42

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy;
B0, L0 -  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;
26d06h11m -  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec wrześ

nia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym miesiącu 
następująca: pierwsza kwadra 3d12h34m, pełnia 10d16h36m, 
ostatnia kwadra 18d19h03m i nów 26d03h09m. W apogeum 
Księżyc znajdzie się 16 września o 9h24m, natomiast w pe- 
rygeum 28 września o 6h00m.

Planety i planetoidy
W drugiej połowie września nisko nad wschodnim ho

ryzontem można próbować odnaleźć Merkurego, świecą
cego wtedy zjasnością+1m. Najwyżej nad horyzontem pla
neta znajdzie się w dniu 27 września, gdy na początku świtu 
cywilnego (około godzinę przed wschodem Słońca), świe
cąc z jasnością -0 ,6m, wzniesie się na wysokość nieco 
ponad 9° (jest to najkorzystniejsza poranna widzialność 
Merkurego w bieżącym roku). W tym okresie przez tele
skop będziemy mogli zobaczyć początkowo wąski sierp 
Merkurego o średnicy 10”, pod koniec miesiąca mający już 
tylko 7”, lecz za to o większej fazie, zbliżającej się do „kwa-

A f ]

Rys. 1. Merkury i Jowisz nad wschodnim horyzontem (w War
szawie) na początku świtu cywilnego we wrześniu i paździer
niku 2003 (około godzinę przed wschodem Słońca)

dry". Jeżeli posiadamy teleskop o średnicy przynajmniej 
10 cm i powiększeniu 100x, możemy spróbować dostrzec 
szczegóły powierzchniowe planety (w celu poprawienia 
kontrastu można użyć żółtego filtru).

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

We wrześniu najjaśniejszym obiektem na niebie po 
Słońcu i Księżycu pozostaje powoli oddalający się od Zie
mi po sierpniowej opozycji Mars, jednak jasność planety 
spada w ciągu miesiąca z -3 m do -2 m. Planeta widoczna 
jest przez całą noc w gwiazdozbiorze Wodnika. Średnica 
tarczy Marsa w ciągu miesiąca spada od 25” do 20", co 
jednak nadal pozwoli na obserwacje szczegółów powierzch
niowych nawet przez niewielkie teleskopy amatorskie. 
Wystarczy do tego już teleskop o średnicy obiektywu 10 
cm, jednak będą przeszkadzać drgania atmosfery związa
ne ze stosunkowo małą wysokością planety nad horyzon
tem -  w momencie górowania wyniesie ona zaledwie 22°. 
Wrzesień (zwłaszcza koniec miesiąca, okres nowiu Księ
życa) jest miesiącem, w którym przez większe teleskopy 
amatorskie można kontynuować próby dostrzeżenia sate
litów Marsa: Phobosa (10,7m) i Deimosa (11,8m). Jednak 
należy pamiętać o zasłonięciu oślepiającej tarczy samej 
planety!

Nad ranem, na początku września nad wschodnim ho
ryzontem pojawia się Jowisz, świecący w gwiazdozbiorze 
Lwa z jasnością-1,7m. W ciągu miesiąca wysokość plane
ty nad horyzontem rośnie i pod koniec września na począt
ku świtu cywilnego osiąga 19°.

W drugiej połowie nocy możemy zobaczyć Saturna 
świecącego w gwiazdozbiorze Bliźniąt jako „gwiazdę” o ja
sności 0,0m. Przez teleskop możemy obserwować tarczę 
planety o średnicy 18” oraz układ pierścieni.

W pierwszej połowie nocy w gwiazdozbiorze Wodnika 
widoczny jest Uran (o jasności 5,7m), a w gwiazdozbiorze 
Koziorożca Neptun (7,9m). Małe średnice tarcz tych planet 
(odpowiednio 3,7” i 2,3") utrudniają dostrzeżenie jakich
kolwiek szczegółów powierzchniowych nawet przez więk
sze teleskopy amatorskie.

Wieczorem na południowo-zachodnim niebie można 
próbować zaobserwować Plutona (13,9m), jednak jest po-
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trzebny do tego teleskop o średnicy obiekty
wu przynajmniej 15 cm.

We wrześniu w pobliżu opozycji znajduje 
się jasna planetoida:

(2) Pallas, (jasność 8,4m). 8 IX: 2h10,1m,
-7 °0 1 ’; 18 IX: 2h08,4m, -9 °4 6 ’; 28 IX: 2h04,4m,
-1 2 °4 2 ’.

Meteory
Od 25 sierpnia do 8 września promieniują 

meteory z roju alfa Aurigid (AUR). Te szybkie 
meteory ze śladami wiąże się z kometą Kiesa 
z 1911 r. Należą do kompleksu mało aktyw
nych rojów (razem z opisanymi poniżej delta 
Aurigidami) i są z nich najaktywniejsze. W la
tach 1935,1986 i 1994 obserwowano wzrosty 
aktywności do ZHR = 40, jednakże rój nie jest 
systematycznie obserwowany i inne takie zda
rzenia mogły zostać „przegapione”. Maksimum 
aktywności roju wystąpi w tym roku 1 wrze
śnia. Radiant meteorów leży w gwiazdozbio
rze Woźnicy i w okresie maksimum ma współ
rzędne: a = 5h36m, ó = +42°. W  bieżącym roku 
warunki obserwacyjne tego słabo zbadanego roju są zna
komite —  wznosi się on wysoko nad horyzontem około pół
nocy, już po zachodzie zbliżającego się do pierwszej kwa
dry Księżyca.

Od 5 września do 10 października prom ieniują mete
ory z należącego do tego samego kompleksu roju delta 
Aurigid [DAU]. Radiant meteorów leży także w gwiazdo
zbiorze Woźnicy i ma współrzędne: a = 4h00m, ó = +47°. 
Maksimum aktywności tego mało aktywnego roju przypa
da 9 września. Warunki obserwacji w tym roku są bardzo 
złe w związku z Księżycem w pobliżu pełni.

Przez cały wrzesień możemy też obserwować wolne, 
czerwonawe i często jasne meteory z mało aktywnego roju 
Piscid (SPI) związanego z kometą Morehouse’a z 1907 r. 
Radiant meteorów leży w gwiazdozbiorze Ryb i ma współ
rzędne: a = 0h20m, ó = -1 ° . Maksimum aktywności przypa-

31 października

Rys. 3. Zmiany długości południka centralnego tarczy Marsa 
(L) o północy UT we wrześniu i październiku 2003. Aby okreś
lić długość południka centralnego Marsa w danym momencie, 
należy pamiętać, że w ciągu godziny wzrasta ona o ok. 15° 
(wygląd tarczy Marsa w tegorocznej opozycji dla różnych war
tości L przedstawiono w „Uranii-PA" 3/2003)

da 20 września, w związku z czym w obserwacjach tego 
słabo zbadanego roju w pierwszej połowie nocy nie będzie 
przeszkadzał zbliżający się do nowiu Księżyc.

1d2 i h5 0m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji za
chodniej w odległości 34’’.

1“23h Minimalna libracja Księżyca (1,1°) w kierunku Mare Fecun- 
ditatis (oświetlone).

4d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
4d21h45m Księżyc Marsa Deimos w maksymalnej elongacji 

wschodniej w odległości 86".
4a22h30m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji 

wschodniej w odległości 35”.
5d21h30m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji 

wschodniej w odległości 34”.
6d18h Zakrycie gwiazdy w Sgr (4,7m) przez ciemny brzeg Księży

ca po pierwszej kwadrze, widoczne w całej Polsce (Szczecin 
18h30m— Lublin 18h40m).

6d20h Zakrycie gwiazdy 60 Sgr (4,8m) przez ciemny brzeg Księży
ca po pierwszej kwadrze, widoczne w całej Polsce (Szczecin 
20bi r  — Lublin 20h23m).

7d19h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
7d20h15m Gwiazda zmienna zaćmieniowa U Oph osiąga minimum 

jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,6m (mapka za
mieszczona w „Uranii-PA” 3/2002).

8d10h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 5°.
8d22h10m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji za

chodniej w odległości 33”.
8d23h Maksymalna libracja Księżyca (8,4°) w kierunku Mare Hum- 

boldtianum (oświetlone).
9d06h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
9d13h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 1°.
9d19h51m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum ja

sności (3,5m).
9d21h10m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji za

chodniej w odległości 33”.
9d22h45m Księżyc Marsa Deimos w maksymalnej elongacji 

wschodniej w odległości 84".
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11d00h24m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m) (mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003).

11 d02h Merkury w koniunkcji dolnej ze Słońcem.
12d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
12d21h50m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji 

wschodniej w odległości 33”.
12d23h36m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m (map
ka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002).

15d00h58m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau osiąga mini
mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,9m do 6,7m (map
ka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002).

15a23h Minimalna libracja Księżyca (0,2°) w kierunku Oceanus 
Proce/larum (oświetlony).

16d Gwiazda zmienna długookresowa R Dra (miryda) (16h32,6m, 
+66°45’) osiąga maksimum jasności (7,6m) (mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA" 6/2002).

16d21h15m Księżyc Marsa Deimos w maksymalnej elongacji za
chodniej w odległości 81”.

16d21h30m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji za
chodniej w odległości 32”.

17d00h05m Gwiazda zmienna rj Aql (cefeida) osiąga maksimum 
jasności (3,5m).

19d00h52rn Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol ([i Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
(mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2001).

19d13h Merkury nieruchomy w rektascensji.
19d22h10m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji 

wschodniej w odległości 32’’.
20d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej.
20d03h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 5°.
20d21h10m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji 

wschodniej w odległości 32".
21d11h Złączenie Merkurego z Jowiszem w odl. 7°.
21d17h59m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) (mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 1/2003).

21d21h41m Gwiazda zmienna zaćmieniowa Algol (/3 Per) osiąga 
minimum jasności. Jasność gwiazdy spada od 2,1m do 3,4m 
(mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 6/2001).

22d18h Maksymalna libracja Księżyca (9,1°) w kierunku krateru 
Schickard (oświetlony).

23d Gwiazda zmienna długookresowa W Cet (miryda) (0h02,1m, 
-14°41’) osiąga maksimum jasności (7,6m) (mapka zamiesz
czona w „Uranii-PA” 4/2002).

23d10h47m Słońce wstępuje w znak Wagi, jego długość ekliptycz- 
na wynosi wówczas 180°, mamy zrównanie dnia z nocą i po
czątek jesieni astronomicznej.

23d19"45m Księżyc Marsa Deimos w maksymalnej elongacji 
wschodniej w odległości 76”.

24d04h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.
24d17h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 5°.
24d20h50m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji za

chodniej w odległości 30”.
25d Gwiazda zmienna długookresowa T Cep (miryda) (21h09,6m, 

+68°29') osiąga maksimum jasności (6,0m).
26d Gwiazda zmienna długookresowa T Hya (miryda) (8h55,6m, 

-9°08’) osiąga maksimum jasności (7,8m).
26d20h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 2°.
27d00h Merkury w maksymalnej elongacji zachodniej od Słońca 

równej 18°.
27d02h47m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) (mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003).
28“ Gwiazda zmienna długookresowa U Ari (miryda) (3"11,1m, 

+14°48') osiąga maksimum jasności (8,1m).
28d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.
28d20h30m Księżyc Marsa Phobos w maksymalnej elongacji 

wschodniej w odległości 29”.
28d21h00m Księżyc Marsa Deimos w maksymalnej elongacji 

wschodniej w odległości 73”.
28d23h Minimalna libracja Księżyca (1,2°) w kierunku Mare Au- 

straie (oświetlone).
29d15h Mars nieruchomy w rektascensji.

Rys. 4. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza we 
wrześniu 2003 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  Calli- 
sto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie satelity 
w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego pasa (tar
czy planety), wschód na lewo

Rys. 5. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Sa
turna we wrześniu 2003 (III -  Tethys, IV -  Dione, V -  Rhea, 
VI -  Tytan, VIII -  lapetus). Zachód na lewo od środkowego 
pasa (tarczy planety), wschód na prawo
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Październik
Słońce

Dni są coraz krótsze, co widać po momentach wscho
du i zachodu Słońca. W Warszawie 1 października Słońce 
wschodzi o 4h36nn, zachodzi o 16h15m, a 31 października 
wschodzi o 5h29m, zachodzi o 15h10m.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli pod koniec paź

dziernika, bowiem kolejność faz Księżyca jest w tym mie
siącu następująca: p ierwsza kwadra 2d19h09m, pełnia 
10d07h27m, ostatnia kwadra 18d12h31m i nów 25d12h50m. 
W apogeum Księżyc znajdzie się 14d02h27m, a w perygeum 
26d11h34m.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 0h czasu UT)

Data P Bo Lo
2003 [*] n n
X 1 25,95 6,74 297,42

3 26,07 6,64 271,03
5 26,17 6,54 244,64
7 26,24 6,43 218,25
9 26,28 6,31 191,86
11 26,29 6,18 165,48
13 26,27 6,05 139,09
15 26,22 5,90 112,71
17 26,15 5,75 86,33
19 26,04 5,60 59,95
21 25,90 5,43 33,57
23 25,73 5,26 7,19
25 25,53 5,09 340,81
27 25,30 4,91 314,44
29 25,03 4,72 288,07

X 31 24,74 4,52 261,69

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

B0, L0 -  heliograficzna szerokość i długość środka 
tarczy;

23d13h05m -  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0°.

Planety i planetoidy
Na początku  paźdz ie rn ika  nad ranem  n isko nad 

wschodnim horyzontem możemy kontynuować obserwa
cje Merkurego. Z dnia na dzień jego wysokość nad hory
zontem maleje przy nieznacznie rosnącej jasności. Pod 
koniec pierwszego tygodnia października możemy (na 
wysokości 6° nad horyzontem na godzinę przed wscho
dem Słońca) przez teleskop obserwować tarczę Merkure
go o średnicy 6” w fazie zbliżającej się do pełni.

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

Warunki widzialności Marsa pozostają podobne jak we 
wrześniu, jednak wysokość planety nad horyzontem w mo
mencie górowania wzrasta z 22° do 27°, co powinno zmniej
szyć wpływ drgań atmosfery na jej obraz teleskopowy. Mars 
w dalszym ciągu oddala się od opozycji, w  związku z czym

wyraźnie maleje zarówno jego jasność (z -2 ,1 m do - 1 ,2m), jak 
i średnica tarczy (z 20" do 15”). Niemniej jednak pozostaje 
on nadal interesującym celem obserwacji teleskopowych.

Nad ranem coraz wyżej nad wschodnim horyzontem 
wznosi się Jowisz, świecący w gwiazdozbiorze Lwa z jas
nością - 1 ,8m. Przez teleskopy można obserwować zjawi
ska zachodzące w układzie jego księżyców galileuszowych.

Warunki obserwacji Saturna, Urana i Neptuna w sto
sunku do września nie zm ieniają się.

Pluton zachodzi wieczorem i jego obserwacja jest już 
raczej niemożliwa.

W październiku w pobliżu opozycji znajdują się jasne 
planetoidy:

(1) Ceres, (jasność 8,3m). 8 X: 7h22,1m, +23°21’; 18 X: 
7h32,4m, +23°32'; 28 X: 7h40,9m, +23°49’.

(2) Pallas, (jasność 8,2m). 8 X: 1h58,4m, -1 5 °3 5 ’; 18 X: 
1h51,0m, -1 8 °1 5 ’; 28 X: 1h43,0m, -2 0 °2 8 ’.

Meteory
Od 6 do 10 października prom ieniują wolne meteory 

z roju Drakonid [GIA], związanego z kometą 21P/Giacobi- 
ni-Zinner (dlatego zwane są również Giacobinidami). Ra
diant meteorów leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma współ
rzędne: a  = 17h28m, ó = +54°. W roku bieżącym przewidy
wane są maksima 8 października o 20h (odpowiednik mak
simum z 1998 r), 9 października o 4h oraz 9 października w 
godz. 9:30-12:40 (słabe maksimum z 1999 r.). Warunki 
obserwacji w tym roku są bardzo złe w związku z Księży
cem zbliżającym się do pełni.

Od 2 października do 7 listopada prom ieniują szybkie 
białe meteory ze śladami z roju Orionidów [ORI], związa
nego z kometą 1P/Halley. Radiant meteorów leży na gra
nicy gwiazdozbiorów Oriona i Bliźniąt i ma współrzędne: 
a  = 6h20m, d = +16°. W bieżącym roku maksimum aktyw
ności przypada 21 października o 21h, jednak odnotowy
wano już także inne maksima. W 1993 i 1998 r. wystąpiło 
równie wyraźne maksimum w dniach 17-18 października, 
tak więc można się go spodziewać także i w roku bieżą
cym. Warunki obserwacyjne w tym roku są bardzo dobre, 
gdyż w obserwacjach nie będzie przeszkadzał zbliżający 
się do nowiu Księżyc.

*  *  *

1d Gwiazda zmienna długookresowa R Leo (miryda) (9h47,6m, 
+11°26') osiąga maksimum jasności (5,8m).

2d Gwiazda zmienna długookresowa U Cyg (miryda) (20h19,6m, 
+47°53’) osiąga maksimum jasności (7,2m).

5d00h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 5°.
5d20h Maksymalna libracja Księżyca (9,1 °) w kierunku Mare Hum- 

boldtianum (oświetlone).
5d22h36m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur osiąga mini

mum jasności. Jasność gwiazdy spada od 5,8m do 6,6m (map
ka zamieszczona w „Uranii-PA” 5/2002).

6d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji wschodniej. 
6d10h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°.
6d15h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 1°.
7d16h Złączenie Marsa z Uranem w odl. 4°.
7d20h22m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,5m) (mapka zamieszczona w „Uranii-PA” 1/2003). 
8d18h31m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga maksimum 

jasności (3,6m) (mapka zamieszczona w „Uranii-PA" 3/2003). 
10d20h Odkrycie gwiazdy,« Psc (4,8m) przy ciemnym brzegu Księ

życa tuż po pełni, widoczne w całej Polsce (Wrocław 20h54m 
-  Olsztyn 21h03m).
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dzierniku 2003 (zaznaczone gwiazdy do 10m)

we wrześniu i październiku 2003 (zaznaczone gwiazdy do 9"

w okresie od 5 października do 5 listopada 2003 i epsilon Geminidów (EGE) 
(bardzo szybkie meteory związane z kometą Ikeya z 1964 r., maksimum 18 
października) w okresie od 15 do 25 października 2003

10d23h48m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 5,8m do 6,6m (mapka zamieszczona w „Ura- 
nii-PA" 5/2002).

13d07h Minimalna libracja Księżyca (0,2°) w kierunku 
krateru Maurolycus (zacieniony).

14d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 
zachodniej.

15a Gwiazda zmienna długookresowa S CrB (miryda) 
(15h21,4m, +31°22') osiąga maksimum jasności 
(7,3m).

15d17h02m Gwiazda zmienna t] Aql (cefeida) osiąga 
maksimum jasności (3,5m).

17d13h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 5°.
18d22h08m Gwiazda zmienna £ Gem (cefeida) osiąga 

maksimum jasności (3,6m) (mapka zamieszczona 
w „Uranii-PA” 3/2003).

19d01h Odkrycie gwiazdy X Cne (5,9m) przy ciemnym 
brzegu Księżyca w pobliżu ostatniej kwadry, wi
doczne w całej Polsce (Krosno 1h24m -  Gdańsk 
1h34m).

19d23h56m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 5,9m do 6,7m (mapka zamieszczona w „Ura
nii-PA” 5/2002).

20d12h Maksymalna libracja Księżyca (9,9°) w kierun
ku krateru Schickard (oświetlony).

21d01h Odkrycie gwiazdy rj Leo (3,5m) przy ciemnym 
brzegu Księżyca po ostatniej kwadrze, widoczne 
w całej Polsce (Szczecin l h22m -  Lublin 1h24m).

21d02h12m Gwiazda zmienna zaćmieniowa WW Aur 
osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 5,8m do 6,6m (mapka zamieszczona w „Ura
nii-PA" 5/2002).

21d23h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 4°.
22d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji 

wschodniej.
22d01h17m Gwiazda zmienna zaćmieniowa HU Tau 

osiąga minimum jasności. Jasność gwiazdy spa
da od 5,9m do 6,7m (mapka zamieszczona w „Ura
nii-PA’’ 5/2002).

22d18h Neptun nieruchomy w rektascensji.
22d21h17m Gwiazda zmienna r/ Aql (cefeida) osiąga 

maksimum jasności (3,5m).
23d20h08m Słońce wstępuje w znak Skorpiona, jego 

długość ekliptyczna wynosi wówczas 210°.
23d22h44m Gwiazda zmienna ó Cep (cefeida) osiąga 

maksimum jasności (3,5m) [mapka zamieszczona 
w „Uranii-PA" 1/2003].

25d Gwiazda zmienna długookresowa U Cet (miryda) 
(2h33,7m, -13°09') osiąga maksimum jasności 
(7,5m).

25d08h Merkury w koniunkcji górnej ze Słońcem.
25d12h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 1°.
25d22h Saturn nieruchomy w rektascensji.
26d15h Minimalna libracja Księżyca (0,4°) w kierunku 

Mare Fecunditatis (oświetlone).
26d20h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 0,1°.
27d Gwiazda zmienna długookresowa R Cne (miryda) 

(8h16,6m, +11°44’) osiąga maksimum jasności 
(6 ,8m).

29d01h45m Gwiazda zmienna t  Gem (cefeida) osiąga 
maksimum jasności (3,6m) (mapka zamieszczona 
w „Uranii-PA" 3/2003).
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Rys. 9. Mapa gwiazdozbioru Orła do obserwacji gwiazdy 
zmiennej r/ Aql (19h52m28,4s, +1°00’20"). Podane jasności 
gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 24°, północ u góry)

• . . .  A  *•„  •

Rys. 10. Mapa gwiazdozbioru Cefeusza do obserwacji gwiaz
dy zmiennej T Cep (21h09m31,9s, +68°29’28”). Podane jasno
ści gwiazd porównania (pole widzenia wynosi 7°, północ u góry)

30d Gwiazda zmienna długookresowa R Aql (miryda) (19h06,4m, 
+8°14’) osiąga maksimum jasności (6,1m).

30d Księżyc Saturna Tytan w maksymalnej elongacji zachodniej.

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

Aby otrzymać datę w obowiązującym we wrześniu 
w Polsce „czasie letnim”, należy dodać 2 godziny, po wpro
wadzeniu w październiku „czasu zimowego” należy dodać 
1 godzinę.

Momenty złączeń planet z Księżycem podane są dla 
geocentrycznych złączeń w rektascensji. Momenty wza
jemnych złączeń planet podane są dla maksymalnych zbli
żeń. Podane są wszystkie złączenia, nie tylko widoczne 
w Polsce.

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

Opracował T. Ściężor

Rys. 11. Konfiguracja galileuszowych księżyców Jowisza 
w październiku 2003 (I -  lo, II -  Europa, III -  Ganimedes, IV -  
Callisto). Przerwa w trasie księżyca oznacza przebywanie 
satelity w cieniu planety. Zachód na prawo od środkowego 
pasa (tarczy planety), wschód na lewo

Rys. 12. Konfiguracja pięciu najjaśniejszych księżyców Sa
turna w październiku 2003 (III -  Tethys, IV -  Dione, V -  Rhea, 
VI -  Tytan, VIII -  lapetus). Zachód na lewo od środkowego 
pasa (tarczy planety), wschód na prawo
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Obrazy z satelity Chandra pokazują dwie masywne galaktyki okryte rozległą chmurą wysokoenergetycznych cząstek, które dowodzą wybu
chowej przeszłości tych obiektów. W obu galaktykach dżety, widoczne na falach radiowych oraz X, pozwalają śledzić ową aktywność w głąb, 
aż do centralnie położonej supermasywnej czarnej dziury. Dżety ogrzewają gaz znajdujący się na zewnątrz galaktyki w obszarach o szero
kości setek tysięcy lat świetlnych. Źródło: 4C41.17: NASA/CXC/Columbia/C.Scharf et al.; 3C294: NASA/CXC/loA/A.Fabian et al.

Największy plac budowy 
we Wszechświecie

Satelita Chandra obserwował dwa bar
dzo odległe „place budowy”, na których 
praca wre pełną parą. Place budowy to 
dwie galaktyki a ich obserwacje poka
zują, wjaki sposób supermasywne czar
ne dziury kontrolują wzrost masy galak
tyk w odległym Wszechświecie.

Chandra wykrył promieniowanie X po
chodzące z rozległych chmur wysoko
energetycznych cząstek otaczających 
dwie galaktyki 3C294 oraz 4C41.17. Te 
energetyczne cząstki są pozostałością po 
wybuchach, które można śledzić poprzez 
dżety na falach X i na falach radiowych 
w głąb dwu galaktyk aż do supermasyw- 
nych czarnych dziur ulokowanych w ich 
centrach. Galaktyki są oddalone od Zie
mi o 10 mid (3C294) i 12 mid (4C41.17) 
lat świetlnych.

Prawdopodobnie jesteśmy świadka
mi energetycznej fazy, podczas której 
supermasywna czarna dziura przekazu
je znaczną ilość energii do gazu otacza
jącego galaktykę. Te obserwacje mogą 
pomóc wyjaśnić własności dzisiejszych 
galaktyk, szczególnie tych, które tworzą 
wielkie gromady.

Z tych obserwacji wyłania się obraz 
wielkiego kosmicznego cyklu. Gęste ob
szary międzygalaktycznego gazu ochła
dzają się, tworząc kilkanaście mniej
szych galaktyk, które następnie łączą 
się, tworząc większą galaktykę z super- 
masywną czarną dziurą. Galaktyka i jej

centralnie położona czarna dziura nadal 
wzrastają, aż energia wygenerowana 
przez dżety z najbliższego otoczenia 
aktywnej czarnej dziury zatrzyma spa
dek materii na nią. Miliony lat po ustą
pieniu aktywności dżetów materia po
nownie zacznie spadać na czarną dziu
rę i cykl rozpoczyna się na nowo.

Tak 3C294 jak i 4C41.17 znajdują się 
w obszarach przestrzeni zawierającej 
niezwykle dużą ilość galaktyk. Otacza
jące je gaz i galaktyki zapadną się gra
witacyjnie, tworząc w ostateczności gro
mady galaktyk, czyli jedne z najbardziej 
masywnych obiektów we Wszechświe
cie. Chociaż 3C294 i 4C41.17 będą ros
nąć do gigantycznych rozmiarów po
przez gromadzenie otaczającej materii, 
która formuje setki milionów gwiazd, ich 
wzrost nie będzie przebiegać w sposób 
niekontrolowany. Obserwacje Chandry 
mogą pomóc zrozumieć, w jaki sposób 
natura próbuje narzucić ograniczenia 
masy na najbardziej masywne galaktyki.

Gorąca wirująca materia wokół super- 
masywnych czarnych dziur w obu ga
laktykach wyrzuciła dżety wysokoener
getycznych cząstek, które po raz pierw
szy zostały zidentyfikowane przez radio
teleskopy. Dżety te, widziane również 
przez Chandrę, wymiotły chmury pyłu 
i gazu i pomogły rozpocząć proces for
mowania miliardów nowych gwiazd. 
Pyłowe chmury nowo powstających 
gwiazd w 4C41.17 widziane w podczer
wieni jawią się jako najbardziej energe
tyczne źródło promieniowania podczer

wonego, jakie do tej pory zaobserwowa
no. Chmury osadzone są w jeszcze 
większych obłokach gazu.

W Obserwatorium Kecka obserwo
wano większe obłoki, które mają tem
peraturę 10 000 stopni. Chmury te są po
zostałością po okresie formowania ga
laktyk i pod nieobecność innych źródeł 
ciepła powinny były ochłodzić się gwał
townie, wypromieniowując swoją ener
gię. A jednak obłoki są ciepłe. Ciepły gaz 
chmur odpowiada najbardziej rozległej 
emisji promieniowania X. Energii po
trzebnej do podświetlenia obłoku mogły 
dostarczać wysokoenergetyczne cząst
ki lub promieniowanie.

Najwięcej promieniowania rentge
nowskiego z 4C41.17 i 3C294 pochodzi 
ze zderzeń energetycznych elektronów 
z fotonami kosmiczego promieniowania 
tła, które zostały stworzone, gdy Wszech
świat był młody i gorący. Ponieważ ga
laktyki są bardzo odległe od nas, ich ob
serwowane obecnie promieniowanie po
wstało, gdy Wszechświat był młodszy, 
a promieniowanie tła intensywniejsze. 
Ten efekt wzmocnił promieniowanie X 
i pomaga astronomom w studiowaniu 
bardzo odległych galaktyk.

Artykuły dotyczące przedstawionego 
odkrycia ukażą się w Monthly Notices of 
the Royal Astronomical Society (dot. ga
laktyki 3C294, główny autor Andrew Fa
bian ) i The Astrophysical Journal (dot. 
galaktyki 4C41.17, główny autor Caleb 
Scharf).

Karolina Zawada
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Big Bang akustycznie? astronomia i muzyka

Muzyka początku Wszechświata

Czy narodzinom Wszechświata 
towarzyszyła muzyka? Przed 
próbą odpowiedzenia na to py

tanie powinniśmy najpierw odpowie
dzieć sobie na inne: Czy chodzi nam
o harmonię, czy tylko o same dźwięki? 
W obu przypadkach sprawa wydaje się 
bardzo kontrowersyjna. W każdym bądź 
razie echa tego wydarzenia docierają do 
nas zewsząd w postaci mikrofalowego 
promieniowania tła. Usłyszano je po raz 
pierwszy dopiero w latach sześćdziesią
tych minionego wieku (Penzias, Wilson).

Jednak muzyka to nie same dźwięki. 
Muzykę tworzą emocje, a tych nie mog
ło brakować ludziom, w których świa
domości rodził się nowy obraz Wszech
świata: już nie tak dostojnego, statycz
nego, opiewanego wspomnianą ostatnio 
symfonią Holsta. Wraz ze zburzonym 
obrazem harmonicznego ładu i porząd
ku statycznego Wszechświata znika 
swoisty gatunek muzyki klasycznej, 
ustępując miejsca nowym trendom. Czy 
można w klasycznej formie wyrazić coś, 
co określono mianem Big Bangu? Trze
ba było uwolnienia się od tradycyjnych 
elementów, takich jak melodia i harmo
nia. Ich miejsce zajęła barwa, konsysten
cja i dynamika brzmień. Ważnym narzę
dziem stają się instrumenty perkusyjne, 
które nie służą już tylko do wybijania 
iytmu. W dziełach kompozytorów XX w. 
tworzywem muzycznym staje się szum. 
Notabene, w czasach mego dzieciństwa, 
wystarczyło włączyć odbiornik telewizyj

ny uzbrojony w antenę naziemną, by 
usłyszeć (i zobaczyć!) szum z Kosmosu. 
Pamiętam, że w moim odbiorniku najbar
dziej szumiało jesienią, wtedy, gdy w kie
runku anteny nadawczej znajdowało się 
centrum Drogi Mlecznej.

Mniej więcej w tym szamym czasie, 
gdy jednym z moich ulubionych zajęć 
było bawienie się anteną telewizora,

KRZYSZlOi ItN D l RECKI

KOSMOGONIA

DIMENSIONS Of DMĘ ANO SILENCE 
DE NAIURA SONORtS II

poznałem „Kosmogonię” Krzysztofa 
Pendereckiego oraz jego „Wymiary cza
su i ciszy”. Mój starszy brat przyniósł 
do domu tę płytę wraz z kilkoma inny
mi, rockowymi. Pośród nich znajdował 
się album grupy Pink Floyd „Atom 
Heart Mother” (1970 r.). Zarówno w mu
zyce Pendereckiego, jak i Pink Floydów 
było coś fascynującego, co wręcz pora
żało mój młody umysł. To kakofonia 
dźwięków, patos, łamane linie melodii, 
głębokie tajemnicze szmery i potężne 
kulminacje powodujące dreszcz emocji. 
Ale w tych niesamowitych, przeboga
tych kolorystycznie, ekspresyjnych

dźwiękach rodził się jednak ład i porzą
dek, by ostatecznie zapanować nad całą 
strukturą utworu.

Tu może warto jeszcze dodać, że 
skomponowana w 1970 r. „Kosmogonia” 
Krzysztofa Pendereckiego składa się 
z dwóch części: Atrhe (początek, gene
za) i Apeimn (bezkres, nieskończoność). 
Pierwsza, oparta na cytatach z Biblii, Lu
krecjusza, Kopernika i Mikołaja z Klu- 
zy, opiewa strukturę Wszechświata. Dru
ga, wykorzystująca cytaty z Sofoklesa, 
Owidiusza, Lukrecjusza, Leonarda da 
Vinci (sic!), Giordana Bruna, Gagarina
i Glenna, opiewa geniusz człowieka po
znającego i opanowującego Kosmos.

Ostatnio miałem przyjemność usły
szeć najnowszą płytę młodego twórcy 
muzyki elektronicznej Marka 'mRqS' 
Szulena „Creation -  Universal Consciou
sness” z podtytułem„A musical Journey 
To The Source Of Sources”. Emocje po
szukiwania sensu Stworzenia trwają...

Jacek Drążkowski
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INFORMACJE O PRENUMERACIE URANII-PA
Prenumerata na rok 2003 (6 zeszytów) kosztuje 54 zl (zagraniczna 70 zł). 
Cena pojedynczego zeszytu 10 zł. Wpłaty prosimy kierować na konto:

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

Nr 44 116022020000000055305241

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

Karolina Wojtkowska 
Centrum Astronomii UMK  

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

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

Rozwiązaniem krzyżówki z „Uranii- 
-PA” nr 2/2003 jest hasło: „MUZYKA 
SFER NIEBIESKICH”.

Nagrody w postaci płyt kompakto
wych z polską muzyką elektroniczną, 
ufundowanych przez sklep interneto
wy „Generator”, wylosowali: Dawid 
Kopczyński z Piły, Jerzy Strzałkow
ski z Bydgoszczy oraz Tadeusz/Han
na Michalska z Rudy Śląskiej. Gratu
lujemy. Nagrody wyślemy pocztą.

1 Jasna planetoida w październiku
2 PSS J2322+1944
3 Jeden z księżyców Saturna
4 Siedem Sióstr
5 Mgławica podejrzana o bycie naj

zimniejszym miejscem Wszech
świata

6 Zatoka, w której zorze nazywano 
„światłem północy"

7 Planetoida towarzysząca Ziemi
8 Księżycowy lider w Układzie Sło

necznym
9 Inaczej Giacobinidy
10 RegułaTitiusa-...
11 Znajduje się w nim Bumerang
12 Wysoka lub niska Księżyca
13 Pismo miłośników astronomii z po

nad 80-letnią tradycją
14 Jeden z satelitów Marsa
15 Jeden z jowiszowych księżyców we

wnętrznych
16 Nas interesuje polarna
17 Przypadła mu zasługa wyjaśnienia 

„światła popielatego”
18 Niedługo zderzy się z Jowiszem
19 Satelita obserwujący w zakresie 

gamma

1 i
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r16

7 J1■ ■ ■
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10 Jr11 r_
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13 j
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17 r18 l
19 1

Autor: J. Jrążko wska
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Krzyżówka z hasłem

Wśród autorów prawidłowych roz
wiązań (wystarczy podać hasło) roz
losujemy nagrody książkowe. Na 
rozwiązania czekamy do końca 
sierpnia br. Osoby nie będące pre
numeratorami „Uranii-PA” muszą 
dołączyć do rozwiązania kupon 
umieszczony w lewym górnym rogu 
tej strony. Prenumeratorzy mogą 
przesyłać rozwiązania drogą elek
troniczną.
Na życzenie Czytelników od tego nume
ru podajemy wszystkie słowa stanowią
ce klucz do odnalezienia hasła:
1. Banachiewicz; 2. Orion; 3. Kopernik; 
4. Akrecyjne; 5. Pegazydy; 6. Phobos; 
7. Van Gogh; 8. Goldstone; 9. Egzosfera; 
10. Chandra; 11. Utah; 12. Verne; 
13. Mleczna; 14. Clementine; 15. Słońce.

GENERATOR
skr. poczt. 151 
05-080 Izabelin 

www.generator.pl
Największy w kraju wybór 

płyt z muzyką elektroniczną

IMO The International Meteor Organization

This i* the tn.iin site of the IMO homepage If it it too busy, please, tiy the minor site a* 
The wtbspace of the mirror u  fan<Bv provided by fee American M eteor Society.

Tlw Iniepi«tion«l MeVor OiguanJionCttfGJ ww founded in 1923 »r.<lh«> m n  then 330 mmbnt novr. 040 wu  in reepoiue to *n evej 
growing m ii  for teteroMionol ooopeteuon of nwteor *m*tow wo*. Th* ootlecuoo of mete or by »ever«l methods from «B wound tb«
world tuswet thi cowpreUeneire etudy of meteor »bow*« *nd their wteUon to eomewend inteipteneMry du»t Cfek has to m i  eboUt the bi»!oty, 
curmii i n i  Hid communion* of IMO An idddional pagt mfonm you ebout howwjoai lhe IntwiwtiOnd Meteor Oqunjmtion.

For teeent change* in theee peg**. plewe refer to the of updates. El 

Observing MftJimli G1
•  VumlMaHitiObawvaawj
•  M*Uai_CSt«x9! Lłtt. Peneid*, June Bootide, elvAqunride 2000

* &SBAI-1
* Meteoroid Ortofo fiwn Vidcc Oh»en»«ly>n»

R«u«u « im ■ m  - ass • axi • m
iunttt'f lnf»rmation ,

Ciekawe strony internetowe...
Dzisiaj zajrzyjmy na stronę międzynarodowej organiza
cji „łowców meteorów” — The International Meteor Or
ganization. Możemy ją  znaleźć pod adresem: http:// 
www.imo.net/. Kolejny raz pod zgrzebną szatą graficzną 
kryją się odnośniki do bardzo obszernych i praktycznych 
materiałów. Szczegółowo są omówione m.in. metody ob
serwacji wizualnych, teleskopowych, fotograficznych, 
video a nawet radiowych — te ostatnie korzystają z na
dajników naziemnych stacji radiowych.

Możemy dotrzeć do ostatnich wyników obserwacji 
amatorskich czy do użytecznego oprogramowania. Mnós
two odnośników do poszczególnych członków organiza
cji, jak i stron związanych z tematem, dostarczają mate
riału, którego nie da się ogarnąć przy pierwszym kontakcie 
z witryną, (rs)
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Czy obserwacje astronomiczne są  możliwe w wielkim 
mieście? W przypadku jasnych obiektów i zjawisk —  tak. 
Czy te obserwacje mogą być ekscytujące? Jak najbar
dziej. Niech świadczy o tym poniższy fragment listu przy
słanego przez Mariusza Wutkowskiego z Gdańska. Obok 
prezentujemy jego zdjęcia majowego zaćmienia Słońca.

Czwarta rano. Pobudka. Zbieramy 
sprzęt i wjeżdżamy windą na ostatnie 
piętro sąsiedniego bloku. Nad hory
zontem zorza świtu i ładny słup świetl
ny wskazujący miejsce wschodu Słoń
ca. Wpół do piątej pierwszy kontakt. 
Słońce ju ż  wzeszło, lecz ławica cirru- 
sów zasłania go całkowicie. Dopiero 
4 min później coś widać. Robimy 
pierwsząfotkę [...] Kilkanaście minut 
przed piątą  —  Słońce ju ż  mocno wy
gryzione przez Księżyc, a tu ja k  na 
złość gęsty altocumulus zasłania właś
nie tę część nieba, gdzie będzie mak
symalna faza . Wracamy do domu. 
Kwadrans po piątej robi się ciemno, 
a na niebie, wysoko nadpołudniowo- 
-wschodnim horyzontem widać ciem
niejszą plamę rozlewającą się na za
chód. To do górnych warstw atmosfe
ry zbliża się stożek księżycowego cie
nia. [ ...JO  wpół do szóstej faza  mak
sym alna: j e s t  ciem no ja k  p rze d  
wschodem Słońca, chociaż świeci ju ż  
ono kilka stopni nad horyzontem. Nie
stety, wspomniany altocumulus robi 
swoje, zasłaniając Słońce niemal cał
kowicie. Po kilku minutach południo
we niebo jaśnieje. Cień Księżyca p o 
gnał nad Islandię. Znowu jestja sno ...

ann
« ć s f r . i . /■ ■ ym/ * ,

v Franciszek.Chodorowski fotografował zaćmione Słońce za pomocą ol 
i filtrem słonecznym foliowym^ Czasy ekspozycji 1/15 i 1/30 s. Godz. 
i 6:12 CSE  (odsłonięta druga dos£'*cyrażna grupa plam słonecznych)

i 

I

aktywu MTO-11CA z telekonwerterem *2 
«ę27 C SE  (maksymalna faza zaćmienia)
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Drugi z kraterów uderzeniowych (zob. I strona okładki) Basenu Newtona, na Morzu Syren (42,4° S, 158,2° W). Na 
ścianie krateru widać płaty zimowego szronu, a na jego dnie ciemniejsze, piaszczyste wydmy. Fot. Malin Space 
Science Systems, MGS, JPL, NASA.


