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(------------------------------- ^
W  czerwcowym numerze Uranii 

donosiliśmy o sensacyjnym odkryciu 
satelity COBE (jak brzmiał tytuł no
tatki w Kronice). Obecny numer roz
poczynamy nieco szerszą informacją 
o tym, jak do niego doszło. Powraca
my do tego zagadnienia świadomi je 
go wyjątkowego znaczenia dla współ
czesnych badań ewolucji Wszech
świata. Stwierdzenie występowania 
długo poszukiwanych fluktuacji tem
peratury promieniowania tła stano
wi bowiem nowe, spektakularne p o 
twierdzenie obserwacyjne standardo
wego modelu kosmologicznego czyli 
tzw. teorii Wielkiego Wybuchu. M o
del ten zrodził się w latach dwu
dziestych tego stulecia jako teorety
czne rozwiązanie równań ogólnej te
orii względności. Pierwszym, obser
wacyjnym sprawdzianem przyjmowa
nej początkowo z dużym sceptycyz
mem koncepcji było ogłoszone w 
1929 roku przez Edwina Hubble’a 
odkrycie rozszerzania się Wszechświa
ta. Drugim testem obserwacyjnym 
poważnie ugruntowującym teorię 
Wielkiego Wybuchu było odkrycie w 
1965 roku promieniowania o tem
peraturze około 2 .7Krównomiernie 
wypełniającego całą przestrzeń, zwa
nego dziś promieniowaniem tła. 
Przypomnijmy, że za to odkrycie A r
no Penzias i Robert Wilson otrzy
mali nagrodę Nobla. Znalezienie wa
hań temperatury tego promieniowa
nia, wynoszących zaledwie trzydzieś
ci milionowych części stopnia Kelvi- 
na, które zawdzięczamy właśnie sa
telicie COBE, wydaje się dostarczać 
teorii Wielkiego Wybuchu kolejnego 
poparcia, porównywalnego rangą z 
wyżej wymienionymi, co jeszcze bar
dziej utwierdza jej standardową po 
zycję wśród istniejących modeli kos
mologicznych.v_________________ y
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Bogdan Wszołek — Kraków

KOSMICZNE PROMIENIOWANIE TŁA I MISJA COBE

Pod koniec 1989 roku NASA umieściła na 
orbicie okołoziemskiej (na wysokości 900 
km) satelitę COBE (The Cosmic Back
ground Explorer). Jest to pierwszy sateli
ta, który dokonał dokładnych obserwacji 
promieniowania tła kosmicznego w pod
czerwieni i w zakresie mikrofalowym.

Wyniki wstępnych opracowań danych 
obserwacyjnych COBE już coraz częściej 
pojawiają się w literaturze naukowej (i nie 
tylko naukowej), ale lawiny doniesień, na 
temat tak ciekawego problemu jakim są na
rodziny Wszechświata, dopiero oczekujemy.

Program badawczy COBE wynikał całko
wicie z obecnego stanu wiedzy o Wszech- 
świecie. Od kilkudziesięciu już lat, po od
kryciu mikrofalowego promieniowania re
liktowego, przyjęła się tzw. teoria Wiel
kiego Wybuchu. Tfcoria ta orzeka, że 
Wszechświat wziął swój początek wybu
chając z niezmiernie zagęszczonej gorącą 
materią objętości. Przewiduje też, że oko
ło 300 tysięcy lat po wybuchu, w tzw. epo
ce rekombinacji, promieniowanie i mate
ria zaczęły stanowić na tyle odrębne stany, 
że dalszą ich ewolucję można analizować 
niezależnie. Obserwowanym zjawiskiem do
kumentującym w dobie obecnej występo
wanie w przeszłości tej epoki rekombinacji 
ma być właśnie promieniowanie reliktowe.

Po epoce rekombinacji ewolucja ma
terii nie odbywała się dalej pod wpływem 
ciśnienia promieniowania, ale rządziła się 
prawami grawitacji. Materia zaczęła zapa
dać się tworząc obiekty niebieskie.

W najstarszych spośród znanych obec
nie gwiazd w wielu przypadkach obserwu
je się pierwiastki cięższe od helu, co jest 
interpretowane w ten sposób, że gwiazdy 
te tworzyły się z materii „wypalonej” jesz
cze we wcześniejszych pokoleniach gwiazd. 
Tb pierwotne gwiazdy miałyby powstawać 
bezpośrednio po epoce rekombinacji. Du

ża część energii jaka uwolniła się przy za
padaniu grawitacyjnym pierwszych obiek
tów i powstawaniu ciężkich pierwiastków 
powinna być obecnie obserwowana w pod
czerwieni. Wynika stąd, że w zgodzie z te
orią Wielkiego Wybuchu powinniśmy obok 
mikrofalowego promieniowania reliktowe
go obserwować również tło podczerwone, 
którego jednak do tej pory nie odkryto.

Dla promieniowania reliktowego wy
różnia się dwie podstawowe charaktery
styki; rozkład widmowy i mapę zmian na
tężenia promieniowania w zależności od 
położenia obszaru na niebie. Dotychcza
sowe wyniki obserwacji wskazują, że wid
mo promieniowania reliktowego jest bar
dzo podobne do widma ciała doskonale 
czarnego, z czego wynika, że w epoce re
kombinacji Wszechświat znajdował się w 
stanie bardzo zbliżonym do stanu równo
wagi termodynamicznej. Małe odchyłki od 
widma ciała doskonale czarnego w pro
mieniowaniu reliktowym oznaczałyby, że 
przed epoką rekombinacji zachodziły waż
ne procesy energetyczne naruszające rów
nowagę cieplną. Takie odchyłki mogą ta
kże być przejawem znaczącego oddziały
wania materii na promieniowanie w okre
sach następujących po epoce rekombina
cji. Pomiar drugiej charakterystyki promie
niowania reliktowego może dać odpowiedź 
na pytanie o jednorodność rozkładu materii 
i promieniowania we wczesnym Wszech- 
świecie. Teoretycy spodziewają się, że w 
promieniowaniu reliktowym zaobserwuje 
się pewne niejednorodności, które byłyby 
zalążkami dziś obserwowanych kosmicz
nych struktur materii.

Obserwacje COBE mają się przyczy
nić do zweryfikowania przedstawionych 
przewidywań teorii Wielkiego Wybuchu. 
Pozwolą one udzielić odpowiedzi m. in. 
na następujące pytania:
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a) w jakich warunkach powstało promie
niowanie tła?

b) jak się uformowały obecnie obserwo
wane struktury materii?

c) jak wyglądał Wszechświat gdy tworzy
ły się pierwsze świecące obiekty?

d) czy istnieje rozproszone promieniowa
nie pierwotnego pokolenia gwiazd?

e) czy istniała epoka, kiedy olbrzymie ma
sy pyłu międzygalaktycznego pochła
niały znaczną część promieniowania 
wczesnych gwiazd?
Bardzo małe natężenie promieniowa

nia tła kosmicznego w porównaniu z pro
mieniowaniem stosunkowo bliskich ciał 
niebieskich i samej Ziemi sprawia, że do
kładne obserwacje tego tła są bardzo zło
żone. Nawet dla obserwacji pozaatmosfe- 
rycznych problemów przysparzają jeszcze 
pył międzyplanetarny i między gwiazdowy, 
promieniowanie synchrotronowe elektro
nów w Galaktyce oraz promieniowanie in
nych niż nasza galaktyk.

Satelita COBE jest pierwszym, które
mu udało się skutecznie pokonać wspo
mniane problemy. Główne cele misji CO
BE można ująć następująco:
1. Poszukiwanie fluktuacji promieniowa

nia reliktowego.
2. Pomiar widma promieniowania relik

towego.
3. Poszukiwanie i pomiar promieniowa

nia rozmytego tła podczerwonego.
4. Dokonanie odpowiednich obserwacji 

dla przeprowadzenia niezbędnej anali
zy promieniowania astrofizycznych źró
deł promieniowania tła lokalnego. Tb 
obserwacje rzucą nowe światło na po
chodzenie i ewolucję tak Układu Sło
necznego jak i Galaktyki. Skądinąd nie 
byłoby bez nich możliwe określenie tła 
lokalnego.
Dla sprostania wymaganiom programu 

COBE na pokładzie satelity umieszczono 
trzy zespoły detektorów:

1. Komplet mierników promieniowa
nia mikrofalowego (The Differential M i
crowave Radiometer — DMR)

SPEKTROMETR PODCZERWONY 
F IR A S

MIERNIKI
PROMIENIOWANIA
MIKROFALOWEGO

OSŁONA TERMICZNA 

CHŁODZEŃ

MIERNIKI PROMIENIOWANIA 
PODCZERWONEGO T ŁA  DIBRE

MODUŁY PRZETWARZANIA 
DANYCH

ZASILANIE PRZYRZĄDÓW

ANTENA DO ŁĄCZNOŚCI Z ZIEM IĄ 

BATERIE SŁONECZNE

Rys. 1. Schemat sztucznego satelity Ziemi COBE.

2. Spektrometr podczerwony (The Far 
Infrared Absolute Spektrometr FIRAS)

3. Komplet mierników podczerwone
go promieniowania rozmytego tła (The 
Diffuse Infrared Background Experiment 

DIBRE)
Niektóre parametry zespołów zamiesz

czono w Tkbeli 1.

Tfcbela 1. Parametry przyrządów satelity COBE.

Parametr D IB R E D M R FIRAS

Długość
fali

1.1—1.4
2.0-2.4
3.0-4.0 
4.5-5.1
8.0-15 
15-30 
40-80 
80-120 
120-200 
200-300

/<m

3.3
5.7
9.6
/tm

0.1-10
mm

Rozdzielczość
widmowa jak wyżej 1 GHz 0.2 cm-2

Pole
widzenia

kwadrat 
0.7° X 0.7°

kolo o 
śred. 7°

kolo o 
śred. 7°

Radiometry DM R służyły do pomiaru 
wielkoskalowej anizotropii z dokładnoś
cią lepszą niż 10-5. Informacje uzyskane 
tym odbiornikiem posłużą do szukania 
„zarodków” obserwowanej wielkoskalowej 
struktury Wszechświata, anizotropii w roz
szerzaniu się Wszechświata i jego rotacji, 
fal grawitacyjnych, strun kosmicznych oraz 
wielkoskalowych ruchów materii.

Pracujący w temperaturze około 1.5 K 
FIRAS dostarczył widm w zakresie od 100
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//m  do 1 cm dla 1000 wycinków nieba. D o
kładność pomiaru odchyłek od promienio
wania ciała doskonale czarnego wynosiła 
10 J. Znalezienie odchyłek oznaczałoby, że 
we wczesnym Wszechświecie występowały 
źródła bardzo dużej energii. (Za przyczy
nę takich odchyłek upatruje się rozprasza
nie fotonów promieniowania reliktowego 
na wysokoenergetycznych elektronach. Ist
nienie takich elektronów wymaga z kolei 
obecności zjonizowanego gazu. Jonizacja 
miałaby się dokonywać kosztem energii 
wydzielanej długo po epoce rekombinacji, 
prawdopodobnie w czasie tworzenia się 
gwiazd czy galaktyk).

Ttzeci zespół DIBRE został przystoso
wany do rejestracji absolutnej jasności nie
ba dla zakresu fal od 1 do 300//m. Od
biorniki miały na celu szukanie rozmytego 
podczerwonego promieniowania wczesne
go Wszechświata, promieniowania wysy
łanego przez pierwsze pokolenie protoga- 
laktyk, galaktyk i gwiazd. W ramach DI
BRE dokonano również istotnych pomia
rów dla źródeł bliższego tła; pyłu między- 
gwiazdowego, gwiazd w Galaktyce, gala
ktyk podczerwonych, kwazarów i gromad 
galaktyk. Optyka dla DIBRE została tak 
wykonana, by wykluczyć rozproszone pro
mieniowanie od źródeł pozaosiowych oraz 
od samej aparatury. Detektory rejestro
wały promieniowanie tła z dokładnością 
do 1% natężenia emisji lokalnego tła. Śred
nica lustra teleskopu, zbudowanego w sy
stemie Gregory’ego, wynosiła 20 cm, a po
le widzenia 0.7°x0.7°. W każdej sekun
dzie pracy instrumentu 32 razy przerywa
no rejestrację promieniowania tła by, w 
krótkich przerwach, rejestrować emisję

wewnętrznego źródła odniesienia dające
go prawic zerową emisję. Każde pole było 
jednocześnie obserwowane w 10 zakresach 
długości fali pokrywających razem prze
dział od 1 do 300/<m. Dla pierwszych 
trzech zakresów (dla najkrótszych fal) 
mierzono dodatkowo polaryzację rejestro
wanego promieniowania. Tfc pomiary po
zwolą oddzielić światło słoneczne rozpra
szane na pyle międzyplanetarnym. W nas
tępnych czterech zakresach przeważa pro
mieniowanie termiczne pyłu międzyplane
tarnego. W związku z tym zastosowano 
specjalnie wyczulone detektory, by móc 
mierzyć ewentualne słabe tło dawane przez 
pierwotne gwiazdy. W trzech pozostałych 
(długofalowych) przedziałach oczekuje się 
promieniowania pyłu międzygalaktyczne- 
go, wytworzonego przez pierwsze gwiazdy.

Dane obserwacyjne zebrane przez CO- 
BE, po rutynowej obróbce oraz po upływie 
ustalonego okresu czasu (kiedy będą do 
wyłącznej dyspozycji autorów programu), 
zostaną opublikowane i przekazane do sze
rokiego wykorzystania w postaci odpowie
dnio skalibrowanych map całkowitego pro
mieniowania nieba oraz w postaci map tła 
podczerwonego i mikrofalowego po od
jęciu przyczynków dawanych przez wszy
stkie znane lokalne źródła astrofizyczne.

Dzięki udanej misji COBE będziemy z 
pewnością już w najbliższym czasie świad
kami wielu istotnych rozstrzygnięć w dzie
dzinie kosmologii i astrofizyki. Już dziś 
można beż żadnej przesady powiedzieć, że 
COBE dostarczył najbogatszej i jedynej w 
swoim rodzaju bazy danych dla badań e- 
misji rozciągłej nieba w zakresie podczer
wonym i mikrofalowym.

Maciej Bzowski — Warszawa

RÓWNANIE KEPLERA, KALKULATOR I KOMPUTER

W niniejszym artykule chcę zapropono
wać Czytelnikom oprócz lektury także nie
co własnej pracy. Chcę mianowicie przed
stawić numeryczny sposób rozwiązywania

równania Keplera i zachęcić do przepro
wadzenia samodzielnych eksperymentów. 
Szczególnie przyjemną zabawę będą mieli 
Czytelnicy mający dostęp do najprostszego
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choćby komputera (z jakimkolwiek kom
pilatorem BASIC-a, PASCAL-a, C, FOR- 
TRAN-u,...), choć dysponujący tylko kal
kulatorem z funkcjami trygonometrycz
nymi również nie powinni się zniechęcać.

Najpierw jednak przypomnijmy co to 
jest równanie Keplera i do czego się je 
stosuje. Otóż stosuje się je do wyznacza
nia pozycji ciała poruszającego się ruchem 
eliptycznym w polu grawitacyjnym. W pra
ktyce najczęściej stosowane jest ono do 
wyznaczania położenia komet i planet. Wy
znaczając pozycję ciała niebieskiego na nie
bie najpierw wyznacza się jego położenie 
na orbicie, a następnie przelicza się je do 
powszechnie stosowanych astronomicznych 
układów współrzędnych, na przykład rów
nikowego czy ekliptyczncgo. W niniejszym 
artykule ograniczymy się do wyznaczenia 
położenia ciała wzdłuż jego orbity, co po
zwoli nam między innymi wyznaczyć he- 
liocentryczną odległość ciała w dowolnym 
momencie czasu.

Rys. 1. O rb ita  eliptyczna — objaśnienia w tekście.

Przyjrzyjmy się rys. 1, który przedsta
wia eliptyczną orbitę ciała niebieskiego wo
kół ciała centralnego (Słońca) umieszczo
nego w jednym z ognisk elipsy F. Środek 
elipsy znajduje się w punkcie 0 i pokrywa 
się ze środkiem okręgu opisanego na elip

sie. Dłuższą oś elipsy (tak zwaną oś wiel
ką) oznaczamy 2a\ a nazywane jest pól- 
osią wielką elipsy i ma duże znaczenie w 
mechanice nieba gdyż bezpośrednio zwią
zane jest z energią ciała niebieskiego i o- 
kresem jego obiegu. Odległość pomiędzy 
ogniskiem elipsy a jej środkiem oznacza
my ae, gdzie wielkość e, nazywana mimoś- 
rodem, jest miarą spłaszczenia elipsy, a jej 
wartości leżą w przedziale od 0 do 1. Eli
psa o zerowym mimośrodzie to po prostu 
okrąg zaś elipsa o mimośrodzie prawie 1 
bardzo mało różni się od odcinka.

Mówimy, że ciało znajduje się w pery- 
helium, gdy jego odległość od Słońca jest 
najmniejsza, a zatem znajduje się ono wtedy 
(na naszym rysunku) po prawej stronie 
osi wielkiej elipsy. W aphelium, czyli pun
kcie położonym najdalej od Słońca, znaj
dzie się ono po czasie równym połowie 
swego okresu obiegu, na drugim końcu 
osi wielkiej. Zwykle wszystkie kąty w za
gadnieniach orbitalnych liczymy w stronę 
przeciwną do ruchu wskazówek zegara, za 
kierunek odniesienia przyjmując kierunek 
peryhelium.

Weźmy ciało niebieskie położone w pew
nym punkcie A  na orbicie. Kąt, jaki two
rzy kierunek na to ciało z kierunkiem pe
ryhelium oznaczamy v, zaś odległość ciała 
od Słońca r. Bez wyprowadzenia powiemy 
w tym miejscu, że odległość heliocentry- 
czna związana jest z kątem v, powszechnie 
w mechanice nieba zwanym anomalią pra
wdziwą, następującym wzorem:

r =  a (1 - e 2) _  <7 ( 1 +e)
1 + C C O S V  1+ t’COSV’ '

Nic będziemy tu dyskutować własności te
go wzoru szczegółowo, powiedzmy tylko, 
że rzeczywiście dla v =  0° odległość jest 
najmniejsza i równa q =  a{ 1 - e ) ,  zaś dla v 
= 180° największa i równa «(1 +  e).

Spójrzmy ponownie na rysunek i od- 
najdźmy na nim punkt A ’, położony na 
okręgu opisanym na elipsie. Jego związek 
z A  wyjaśnia rysunek. Kąt E, jaki tworzy 
wektor wodzący punktu A ’ z kierunkiem
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peryhelium, zwany jest anomalią mimo
środową.

Jak wiadomo, ciało porusza się po or
bicie ze zmienną prędkością, największą 
w pobliżu peryhelium i najmniejszą kolo 
aphelium. W związku z tym kąty v i E  
również zmieniają się niejednostajnie w 
czasie. Astronomowie wprowadzili jednak 
pojęcie ruchu średniego ciała n zdefinio
wane tak, że:

2 TC

gdzie P  oznacza okres obiegu, a 2tt to po 
prostu kąt pełny. Okres należy wyrazić w 
dowolnych jednostkach, na przykład w 
dniach lub w latach, których jednak trzeba 
będzie się trzymać aż do zakończenia o- 
bliczeń. Następnie wprowadzono wielkość 
zwaną anomalią średnią M:

M  =  n A t ,
gdzie At oznacza czas, jaki upłynął od 
przejścia ciała ostatni raz przez peryhe- 
lium, wyrażony w przyjętych przez nas jed
nostkach. Jak wynika z powyższego wzoru, 
anomalia średnia M, w odróżnieniu od 
anomalii mimośrodowej i anomalii pra
wdziwej, przyrasta jednostajnie w czasie.

Dla ułatwienia dalszej dyskusji uma
wiamy się, że od tej chwili wszelkie kąty 
wyrażać będziemy nie w stopniach lecz w 
radianach. Jest to wprawdzie na pierwszy 
rzut oka nieco niewygodne, szczególnie dla 
tych, którzy posłużą się kalkulatorem (trze
ba będzie wbijać dużo cyfr...), lecz okaże 
się ze wszech miar usprawiedliwione w dal
szej dyskusji.

Ufff. Po tym przydługim wstępie mamy 
nareszcie w ręku wszystkie elementy, któ
re doprowadzają nas do równania Keple
ra. Otóż związek między anomalią średnią 
M, którą bardzo łatwo jest obliczyć znając 
tylko i wyłącznie okres obiegu ciała i czas 
jego przejścia przez peryhelium, a anoma
lią mimośrodową E  dany jest równaniem: 

M  =  £ - e s i n £ , 
które jest owym sławnym równaniem Ke
plera. Kąty w tym równaniu muszą być 
wyrażone w radianach. Obliczywszy ano

malię mimośrodową E  możemy już łatwo 
obliczyć anomalię prawdziwą v posługując 
się wzorem:

(należy obliczyć arcus tangens wyrażenia 
po prawej stronic i pomnożyć go przez 2; 
wynik wyrazić w radianach), zaś mając a- 
nomalię prawdziwą błyskawicznie oblicza
my odległość helioccntryczną naszego cia
ła w danym czasie t. Pomijam tu szczegóły 
związane z przejściem od daty kalenda
rzowej do czasu po przejściu peryhelium.

Tak więc jedynym problemem, jaki po
został, jest obliczenie E, czyli rozwiązanie 
równania Keplera. Niestety, analityczne 
rozwiązanie (to znaczy wyrażalne wzorem 
matematycznym) nie istnieje. Równanie 
to jest tak zwanym równaniem przestęp
nym i rozwiązuje się je numerycznie. O 
tym właśnie będzie dalsza część tego ar
tykułu.

Najprostsza metoda (mądrzej brzmi 
„algorytm”), nazwijmy ją klasyczną, jest 
następująca:

1. Obliczamy M  dla danej daty z wzoru 
M  =  nAt (pamiętajmy o wyrażeniu M  w 
radianach!).

2. Pod E 0 podstawiamy dowolną war
tość, najlepiej n ,

3. Obliczamy £ j  =  M  + e sin Ea.
4. Porównujemy E a i E\, jeśli różnica 

między E a i E x jest mniejsza od pewnej 
pożądanej przez nas wartości, to kończy
my obliczenia, jeśli nie, to przechodzimy 
do następnego punktu.

5. Podstawiamy E 0 =  E h
6. Przechodzimy do punktu 3.
W tym miejscu należy się maleńki ko

mentarz. Ani w tej, ani w żadnej innej 
bardziej wymyślnej metodzie nie uzyska
my nigdy idealnej zgodności E a z E\.

Można jednak uzyskać dokładność roz
wiązania taką, jaką się chce, to znaczy u- 
czynić różnicę dowolnie małą. Jest to tyl
ko i wyłącznie kwestia użytego algorytmu 
i czasu pracy komputera, zupełnie analo-
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gicznie jak na przykład przy obliczaniu pier
wiastka kwadratowego z 2, który jest licz
bą bardzo dobrze określoną lecz niewy
mierną, to znaczy nie posiadającą skoń
czonej reprezentacji ani w postaci dzie
siętnej, ani ułamkowej. Tik więc oblicze
nia prowadzi się do uzyskania rozwiąza
nia o dokładności wystarczającej do zało
żonego celu. Niekiedy wystarcza dokład
ność jednego stopnia (czyli około 0.017 
radiana), innym razem jednej minuty (czyli 
około 2.9x 10-4 radiana) lub jednej sekun
dy (czyli 4.85 x lO ^  radiana), czasem po
trzebna jest pełna dokładność, na jaką po
zwala nasz komputer. Zależy to od wielu 
czynników, z których najważniejsze to do
kładność danych wejściowych, czyli para
metrów orbity rozważanego ciała: nie ma 
sensu obliczać anomalii prawdziwej co do 
sekundy łuku, gdy na przykład okres orbi
talny ciała znamy jedynie z dokładnością 4 
cyfr. Niekiedy też nic potrzebujemy wielu 
cyfr znaczących w obliczanej odległości; 
wtedy również (szczególnie w przypadku 
obliczeń na kalkulatorze) nie ma sensu 
męczyć się obliczając anomalię prawdziwą 
z wielką dokładnością. W praktyce warto 
wiedzieć, że dokładność jednej sekundy łu
ku jest praktycznie nigdy niepotrzebna w 
zastosowaniach amatorskich, oraz że im 
większy mimośród, tym większy wpływ na 
dokładność wyznaczenia odległości ciała 
ma dokładność wyznaczenia jego anoma
lii prawdziwej.

Przedstawiona powyżej metoda jest 
zawsze skuteczna, to znaczy prowadząca 
do uzyskania rozwiązania, lecz niestety nie 
zawsze najszybsza. Znacznie szybsza, choć 
bardziej skomplikowana, jest metoda o- 
pracowana przez prof. Grzegorza S i t a r 
s k i e g o  z Centrum Badań Kosmicznych 
PAN. Czytelnicy znający język angielski mo
gą zapoznać się z oryginalną pracą profe
sora opublikowaną w Acta Astronomica 
tom 18 Nr 2 z 1968 r., w której oprócz 
opisu metody podane jest jej szczegółowe 
wyprowadzenie. Pewną odmianę tej me
tody przedstawił Jean M e e u s w swej

bardzo dobrej i szeroko znanej wśród ama
torów na Zachodzie książce Astronomical 
Formulae for Calculators (jest również jej 
rosyjskie tłumaczenie); metodę tę nazwij
my metodą Mecusa (w odróżnieniu od o- 
ryginalnej metody Sitarskiego, która przed
stawiona zostanie dalej).

Metoda Mceusa skonstruowana jeśtpo- 
dobnie jak metoda klasyczna (metody wy
korzystujące taki schemat zwane są meto
dami kolejnych przybliżeń), lecz wykorzy
stuje nieco bardziej skomplikowaną for
mułę obliczania kolejnego przybliżenia niż 
formula z punktu 3, metody klasycznej. 
Otóż formułę tę należy zastąpić przez:

„  . M+esinE0—E0
3 . E\ — E0+ — ---------- r — .l-e c o s £ 0
Reszta obliczeń przebiega dokładnie iden
tycznie jak poprzednio. Choć wzór na E\ 
jest bardziej skomplikowany niż w meto
dzie klasycznej, to jednak czas obliczeń 
jest znacznie krótszy ze względu na znacz
nie mniejszą liczbę powtórzeń (mówi się 
zwykle „iteracji”) wymaganych do osiąg
nięcia zadanej dokładności.

W sytuacji, gdy potrzebna jest pełna 
dokładność obliczeń dostępna na danym 
komputerze, należy zastosować metodę po
chodną od metody przedstawionej powy
żej (jest to w zasadzie oryginalne sformu
łowanie algorytmu przedstawione przez 
prof. Sitarskiego w jego pracy). Metodę tę 
nazwijmy metodą Sitarskiego; algorytm jej 
przedstawia się następująco:

1. Obliczamy M  dla danej daty ze wzo
ru M  =  nAt (pamiętajmy o wyrażeniu M  w 
radianach!).

2. Pod E 0 podstawiamy ot.
3. Podstawiamy Ma =  M.
4. Obliczamy

„ „  , M+es\nE„—EoEi =  E0+— --------- -— .
l-e c o sE 0

5. Obliczamy Mi =  J J i-e s ia E j.
6. Porównujemy M t z M  i M 0.

Jeśli \M \~ M \ > \M0—M \ lub M, =  M, to 
koniec obliczeń, jeśli nie, to przechodzi
my do następnego punktu.
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7. Podstawiamy M 0 =  M x orazE0 =  E\.
8. Przechodzimy do punktu 4.
Powyższy algorytm jest bardziej skom

plikowany niż w poprzedniej metodzie ze 
wzglądu na bardziej skomplikowany cha
rakter warunku jego zakończenia. W opi
sywanej metodzie chodzi o to, aby obli
czenia zakończyć w momencie, gdy dalsze 
przybliżenia anomalii mimośrodowej E  
przestaną wpływać na wartość równania 
Keplera, to znaczy na M t; dodatkowo na
leży uwzględnić fakt, iż obliczenia wyko
nywane przez komputer mają skończoną 
dokładność i na ostatnich miejscach po 
przecinku mogą występować fluktuacje 
(stąd badanie czy > \Ma- M \ ) .

We wszystkich przedstawionych algo
rytmach celowo pominąłem zagadnienia 
zakresu zmienności kątów Af i E  (od 0 do 
2^ lub od -Ji do n); pozostawiam ten prob
lem Czytelnikom chętnym do samodziel
nych eksperymentów na komputerze lub 
kalkulatorze. Jako wskazówkę należy przy
jąć, że coś jest nie w porządku, gdy kolejne 
przybliżenia dają rozwiązania coraz gorsze 
a nie coraz lepsze.

Dla celów badania algorytmów do pi
sanych procedur należy jeszcze dodać 
zmienną, która zawierałaby liczbę wyko
nanych iteracji, zaś po zakończeniu obli
czeń koniecznie należy sprawdzić, czy uzy
skany wynik spełnia rozwiązywane równa
nie (należy do oryginalnego równania Kep
lera podstawić obliczoną wartość £  i spraw
dzić czy w granicach błędu lewa strona 
równa jest prawej). Nieco wprawniejsi w 
programowaniu powinni zastanowić się nad 
pomiarem czasu realizacji algorytmu. Nie 
można przecież porównywać tylko liczb 
iteracji, z punktu widzenia przyszłego u- 
żytkownika naszych procedur najistotniej
szy będzie czas ich wykonania! A przecież 
czasy realizacji pojedynczych iteracji w na
szych trzech metodach znacznie różnią się 
od siebie.

Poniżej przedstawiam wyniki badania 
przedstawionych algorytmów uzyskane 
przeze mnie. Dla zakresu M  od - n  do n

oraz e od 0 do 1 rozwiązywałem równanie 
Keplera przy pomocy każdej z przedsta
wionych powyżej metod; w przypadku 
pierwszych z nich przyjąłem dokładność 
obliczeń 1 0 7. Zakres zmienności param e
trów wejściowych podzieliłem na 51 war
tości w przypadku M  i 50 w przypadku e 
(nic można przyjąć e =  1), tak że program 
mój rozwiązywał równanie Keplera dla 
2550 zestawów rozmaitych parametrów 
wejściowych. Posłużyłem się kilkoma roz
maitymi komputerami dla porównania ich 
mocy obliczeniowych w zastosowaniach 
numerycznych. Wyniki przedstawione są 
w tabelach, liłbela 1 przedstawia wyniki 
uzyskane przy pomocy mojego programu 
testowego na komputerze PC-386 33 MHz 
z cache memory i koprocesorem arytme
tycznym firmy Cyrix; procedury rozwiązu
jące równanie Keplera napisane zostały w 
Turbo Pascalu v. 6.

Tabela 1.

M etoda Liczba
iteracji

Czas
realizacji

średni czas 
na iterację

klasyczna 91.745 6.70 7.30X10-5
Meeusa 14.591 2.36 1.62 X 10-4
Sitarskiego 17.461 3.14 1.80X10^

Jak widać z Tabeli 1, metoda klasycz
na, choć najprostsza, daje zdecydowanie 
największą liczbę iteracji i wymaga naj
dłuższego czasu; jest ona bardziej praco
chłonna nawet niż metoda Sitarskiego, choć 
ta ostatnia daje znacznie dokładniejszy wy
nik. Metoda Meeusa jest najszybsza przy 
zadanej dokładności. Dokładność ta była 
bardzo duża (przypomnijmy — 10~7 radia- 
na, czyli mniej niż 0.1 sekundy łuku). Na
tomiast jeśli chodzi o średni czas na jedną 
iterację, to zdecydowanie najszybsza jest 
metoda klasyczna. Cóż z tego jednak, skoro 
przy jej pomocy trzeba wykonać kilkakrot
nie więcej iteracji niż przy pomocy jednej z 
dwóch metod bardziej zaawansowanych.

Przejdźmy teraz do porównania czasu 
realizacji naszego programu testowego na 
różnych komputerach. Czasy te należy trak-
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tować orientacyjnie, gdyż przy wielości 
komputerów PC spotykanych w Polsce, czę
sto robionych metodami cokolwiek cha
łupniczymi, nawet dwa komputery pozor
nie identycznie skonfigurowane i z zega
rem o identycznej częstotliwości mogą dać 
różne wyniki (chodzi naturalnie o czas o- 
bliczeń, a nie o wartość numeryczną roz
wiązania równania Keplera!). Ponadto o- 
czywiście czas zależy od zastosowanego 
kompilatora (podejrzewam jednak, że gros 
Czytelników posłuży się którąś wersją TUr- 
bo Pascala, niektórzy może C lub BASIC- 
em, który prawie na pewno będzie najwol
niejszy), a także od efektywności kodowa
nia. Uzyskane przeze mnie czasy podaję 
po to, by Czytelnicy zyskali pewne wyczu
cie co do spodziewanych wartości. Jeśli 
zdecydują się Oni na napisanie własnych 
procedur, to w zasadzie powinni uzyskać 
podobne liczby iteracji, jednak przy za
łożeniu, że w zastosowanym języku słowo 
maszynowe będzie miało identyczną dłu
gość jak w moim przypadku (użyłem typu 
EXTENDED, czyli najdokładniejszego z 
dostępnych typów rzeczywistych w Turbo 
Pascalu), oraz iż wszyscy będziemy mieli 
identyczne wejściowe pary (M e ) .  W mo
im przypadku e przybierało wartości ^50, 
gdzie i =  0, 1, ..., 49, zaś M  wartości 
2jiA/50, gdzie k  =  0, 1,..., 50. Konfiguracje 
użytych komputerów oraz uzyskane na nich 
czasy realizacji programu testowego po
daje Tabela 2.

Przedstawione wyniki wymagają pcw-

Thbela 2.

K onfiguracja kom putera Czas realizacji

PC-486 DX 33 MHz, cache memory 4.73 [s]
PC-386 DX 33 MHz, koproc. Cyrix, 
cache memory

12.20

PC-386 DX 25 MHz, koproc. 80387 17.25
PC-386SX 16 MHz, koproc. Cyrix 29.78
P C -A T 12 MHz, koproc. 80287 75.63
P C -A T 12 MHz 312.75
PC-XT NEC, 16 MHz, koproc. 8087 63.10
PC-XT 8 MHz, koproc. 8087 80.70
PC-XT 4.77 MHz 2688.43

nego komentarza, natury nic tyle astrono
micznej co technicznej. Otóż po pierwsze, 
widać jak ogromny postęp w technice ob
liczeniowej dokonał się w ostatnim 10-le- 
ciu: 17-krotne przyspieszenie obliczeń nu
merycznych na komputerach osobistych (w 
stosunku do XT z koprocesorem; egzem
plarz XT 4.77 MHz, na którym testowa
łem program, jest wyjątkowo źle złożony i 
wynik na nim jest zdecydowanie gorszy od 
wyniku możliwego do uzyskania na typo
wym komputerze PC-X T bez koproceso
ra). Tfcstowany program jest bardzo „in
tensywny numerycznie”, a zatem bardzo 
duży wpływ na szybkość programu ma o- 
becność koprocesora arytmetycznego. Je
go obecność wpływa zarówno na czas ob
liczeń, jak i (na ostatnich miejscach po 
przecinku) na wartości rozwiązania rów
nania Keplera ze względu na różnice do
kładności zapisu liczb koprocesora i pro
cesora głównego; różnice wyników nie są 
jednak znaczące. Gorąco zachęcam Czy
telników do własnych eksperymentów; za
lecam jednak mnóstwo dokładności, cier
pliwości i samokrytycyzmu.

Na zakończenie śmietanka, czyli zasto
sujemy nabytą wiedzę do konkretnego pro
blemu astronomicznego. Proponuję obli
czenie odległości od Słońca komety Hal- 
leya na początku roku 1992. Czas przejścia 
komety Halleya przez peryhelium równy 
jest 9.45895 lutego 1986 roku, jej odleg
łość peryhelium 0.5871036 jednostki as
tronomicznej zaś mimośród orbity e = 
0.9672769. Okres obiegu w dniach można 
obliczyć ze wzoru

2K  ,__
k

gdzie a to półoś wielka orbity w j.a. zaś k  
to tzw. stała grawitacji Gaussa równa k  = 
1.720209805 x  10 2. Jak wiadomo,

Czas od przejścia przez kometę peryhe
lium do początku 1992 roku (północ 1 sty
cznia) równy jest 2150.54105 dni, ruch śre-
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Tabela 3.
Porównanie metod obliczeniowych.

Metoda £ [° ] v[°] r[  j.a.] liczba iteracji

klasyczna 82.884934686 163.379010287 15.791999151 12

Meeusa 82.884934791 163.379010317 15.791999182 6

Sitarskiego 82.884934791 163.379010317 15.791999182 7

dni komety wynosi 2.2635546X lO^/dzień, 
a zatem M  = 27^90824631681. Wyniki 
uzyskane przy zastosowaniu opisanych me
tod przedstawia TRibela 3. Zawarte w niej 
są anomalia mimośrodowa, obliczona na 
jej podstawie anomalia prawdziwa oraz 
odległość heliocentryczna komety, a także 
liczba iteracji wykonanych przez program 
w każdej z testowanych metod.

Jak wynika z Tabeli 3, w przedstawio
nym przypadku przy założonej dokładnoś
ci £  10"7 radiana metody Sitarskiego i Me- 
eusa dały identyczne wyniki, choć w meto
dzie Sitarskiego wykonana została jedna 
iteracja więcej. Tak dobry wynik metody 
Meeusa to przypadek; ostatnia iteracja wy
jątkowo dobrze „wstrzeliła się” w rozwią
zanie. Na ogół metoda Sitarskiego jest do
kładniejsza. Proponuję Czytelnikom (szcze
gólnie właścicielom kalkulatorów) wypró
bowanie opisanych metod do obliczenia 
odległości heliocentrycznej komety Hal- 
leya 1 stycznia roku 1993. Proponuję też 
powtórzyć obliczenia metodą klasyczną i 
Meeusa przy różnej założonej dokładnoś
ci. Bardziej dociekliwi Czytelnicy powinni 
zająć się zbadaniem szybkości zbieżności 
opisanych metod w zależności od wartości 
parametrów e i M\  dokładniejsza dyskusja 
tych zagadnień wykracza poza ramy niniej
szego artykułu. Po dokładniejszym zbada
niu szybkości poszczególnych metod moż
na pokusić się o samodzielne napisanie 
procedury dobierającej optymalną meto
dę rozwiązania do danych wejściowych. Ja
ko radę pragnę dorzucić uwagę, że proce

dura taka powinna być bardzo prosta, 
gdyż inaczej czas potrzebny na jej wyko
nanie będzie dłuższy niż oszczędności wy
nikające z zastosowania efektywniejszego 
algorytmu numerycznego. Gdyby chodzi
ło nie o rozrywkę, ale istotny byłby czas 
rozwiązania pewnego problemu, to przed 
przystąpieniem do pisania proponowanej 
procedury należałoby zadać sobie pytanie, 
czy czas poświęcony na studia i pisanie 
oprogramowania będzie krótszy od czasu 
zaoszczędzonego w wyniku stosowania bar
dzo zaawansowanych metod.

W niniejszym artykule starałem się 
skrótowo przćdstawić pewne problemy 
zwykle napotykane przy analizie numery
cznej, szczególnie przy rozwiązywaniu rów
nań przestępnych, oraz przy rozwijaniu 
oprogramowania naukowego. Chodzi tu o 
dobór optymalnej metody rozwiązania, wy
bór niezbędnej do założonego celu dokład
ności rozwiązania oraz o dobór niezbęd
nego sprzętu obliczeniowego, a także o 
sposób i celowość optymalizacji działają
cych już programów. Są to pewne szcze
góły „kuchni naukowej”, zwykle pomijane 
w artykułach popularnych. Myślę jednak, 
że próba Czytelników przymierzenia się 
do własnoręcznego rozwiązania pewnego 
problemu z rodzaju prostych, lecz bardzo 
często napotykanych w pracy naukowej, 
może dać im posmak tej strony pracy na
ukowca, zwykle mało spektakularnej, nie
widocznej dla szerszej publiczności (a czę
sto i dla innych kolegów — naukowców), 
za to często czaso- i pracochłonnej.
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Stanisław R. Brzostkicwicz — Dąbrowa Górnicza 

TORUŃSKI PORTRET KOPERNIKA

Istnieją bardzo liczne wizerunki Mikołaja 
K o p e r n i k a  i niewątpliwie każdy z nas 
ma jakieś wyobrażenie o jego wyglądzie. 
Najczęściej więc z imieniem wielkiego as
tronoma kojarzymy sobie mężczyznę w si
le wieku o pociągłej, nieco jakby ascetycz
nej twarzy, okolonej wokół puklami cie
mnych włosów. I ten właśnie rysopis — 
jak się zdaje — o ile nie całkiem odpowia
da rzeczywistości, to przynajmniej jest do 
niej bardzo zbliżony. A  w każdym razie 
pokrywa się z najstarszymi i tym samym 
najbardziej zasługującymi na wiarę por
tretami Kopernika.

Przed łaty za najbardziej wiarygodny 
uchodził portret Kopernika zdobiący słyn
ny zegar astronomiczny katedry w Stras
burgu. Jego konstrukcja powstała w latach 
1571-1574 pod kierunkiem astronoma i 
matematyka Konrada D a s y p o d i u s a  
(1531-1601), gorącego zwolennika teorii 
heliocentrycznej i jej twórcy. Portret te 
wykonał malarz szwajcarski Tbbiasz S t i m - 
m e r  (1539-1584) rzekomo w oparciu o 
autoportret wielkiego astronoma polskie
go, dostarczonego do Strasburga przez bra
tanka biskupa Tidemana G i e s e g o 
(1480-1550), który — jak wiadomo — 
przyjaźnił się z Kopernikiem i nawet o- 
pracował traktacik w obronie jego teorii. 
Portret ten przedstawia naszego sławnego 
rodaka w całej postaci, siedzącego obok 
tablicy z następującym napisem: „Nicolai 
Copernici vera effigies ex ipsius autogra- 
pho depicta” (Wizerunek Mikołaja Koper
nika namalowany na podstawie autopo
rtretu). Niestety, przeprowadzone po dru
giej wojnie światowej badania portretu 
strasburskiego wykazały, że podczas do
konanej w latach 1838-1842 gruntownej 
przeróbki zegara w barbarzyński wprost 
sposób zniszczono jego zabytkowe części. 
Między innymi usunięto portret Koperni-

Fot. 1 Przedstawiający Kopernika drzeworyt wydany 
w 1587 r. przez Mikołaja Reusnera, rysunek wyko
nał Tobiasz Stimmer.

ka, a na jego miejsce dano portret zegar
mistrza, który dokonał wspomnianej kon
serwacji zegara. Portret zaś naszego astro
noma słabo skopiowano na deskę odmien
nego zupełnie formatu i umieszczono po
wyżej pierwotnego miejsca.

Na szczęście Stimmer w oparciu o do
mniemany autoportret wielkiego astrono
ma wykonał również rysunek do drzewo
rytu i ten w roku 1587 wydany został przez 
Mikołaja R e u s n e r a  w zbiorze portre
tów sławnych ludzi (fot. 1). I właśnie ów 
sztych jest chyba najbardziej znanym wi
zerunkiem Kopernika, reprodukowanym
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zarówno w publikacjach poświęconych hi
storii astronomii, jak i tematyce koperni
kowskiej. Niektórzy zresztą portret ten u- 
ważają za najlepszy, a przynajmniej za je
dyny konkretny portret wielkiego astro
noma. Najprawdopodobniej jego drzewo
rytniczą reprodukcją jest sztych wydany 
na przełomie XVI i XVII wieku przez Sa- 
binusa K a u f f m a n a, lecz Kopernik ma 
na nim twarz zwróconą w przeciwną stro
nę niż na drzeworycie Reusnera i kwiat 
konwalii trzyma w lewej, nie zaś w prawej 
ręce. Symbolika kwiatu przez jednych by
wa łączona ze sławą przyrodnika i lekarza, 
jaką wielki astronom polski cieszył się już 
za życia. Inni dopatrują się w tym symbolu 
jego wiedzy astronomicznej i liczba bia
łych dzwonków na łodyżce ma rzekomo 
odpowiadać liczbie znanych wówczas pla
net. Jednakże znaczenie tego symbolu nie 
zostało w pełni wyjaśnione, bo przecież z 
powodzeniem może to być również godło 
Odrodzenia, jego pięknych ideałów, za
sadniczego przełomu w życiu i nauce, od
nowienia kontaktu człowieka z przyrodą.

Kwiat konwalii niegdyś znajdował się 
prawdopodobnie także na portrecie Ko
pernika nam szczególnie drogim. Mowa 
oczywiście o obrazie przechowywanym daw
niej w toruńskim gimnazjum męskim, o- 
becnie zaś znajdującym się w zbiorach Mu
zeum Okręgowego w Tbruniu. Posiada on 
nie tylko wyjątkowo dużą wartość artys
tyczną, ale jednocześnie i historyczną, gdyż 
jest przecież wizerunkiem uczonego, któ
ry kształtował epokę Odrodzenia i który 
zapisał się złotymi głoskami w dziejach oj
czystego kraju. Stanowi również świadec
two kultu, bo wielki astronom — jak wia
domo — był nim obdarzany w Polsce od 
kilku stuleci i trwa to oczywiście nadal. 
Tfcn znany dziś niewątpliwie każdemu Po
lakowi portret Kopernika ukryło przed hi
tlerowskim okupantem w niezbyt odpo
wiednich warunkach, toteż uległ poważ
nemu uszkodzeniu i po wojnie trzeba go 
było poddać troskliwym zabiegom konser
watorskim, czego w latach 1946-1948 do

konano w Państwowej Pracowni Konser
wacji Zabytków Malarstwa w Warszawie. 
Dawniejsi badacze uważali ten portret za 
kopię jakiejś nieznanej podobizny wiel
kiego astronoma i z tego powodu nie po
święcali mu większej uwagi. Sytuacja uległa 
zmianie dopiero w roku 1953, kiedy to 
profesor Leonard T o r w i r t  (1912-1967) 
wystąpił z nadzwyczaj interesującą hipo
tezą. „Wizerunek ten — jak pisze — wy
różnia się doskonałością rzemiosła arty
stycznego i wyjątkowo sugestywną silą wy
razu plastycznego. Posiada wszystkie ce
chy dzieła malowanego przez wytrawnego 
artystę, a Kopernik musiał do niego po
zować i portret ten pokazuje nam wierną 
podobiznę naszego wielkiego astronom a”. 
Mają o tym świadczyć — zdaniem profe
sora Tbrwirta — namalowane przez ar
tystę blizna u nasady lewej brwi i odbicia 
dwudzielnego okna gotyckiego na gałkach 
ocznych portretowanego. Szczegóły te mu
siały być rzekomo przez malarza podpa
trzone, a następnie z natury po mistrzo
wsku odtworzone. Byłby to zatem — suge
ruje profesor Tbrwirt — najbardziej wia
rygodny wizerunek wielkiego astronoma 
polskiego.

Z  ostatnią tezą całkowicie zgadza się 
profesor Józef F 1 i k z Tbrunia. Jednakże 
na podstawie różnych ustaleń doszedł on 
do wniosku, żc toruński portret Koperni
ka powstał około 1580 roku, czyli mniej 
więcej w setną rocznicę urodzin wielkiego 
astronoma. Co do tego nic może być zresztą 
najmniejszej wątpliwości, deski użyte na 
podobrazie pochodzą bowiem z drzewa, 
które — co wynika z badań dendrologicz
nych — zostało ścięte w roku 1571 i które 
— jak wykazały dalsze badania — rosło w 
dorzeczu Wisły lub na terenie wschodnie
go Pomorza. Co więcej — na podstawie 
dokładnych oględzin brzegów podobrazia 
stwierdzono, iż obraz toruński u dołu i z 
prawej strony jest obcięty. Najprawdopo
dobniej nastąpiło to dopiero w XVII wie
ku, ponieważ siedemnastowieczna kopia 
portretu wykonana dla Obserwatorium
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N lC O L A V S  COPFRMCN S

Fot. 2 Kopia i rekonstrukcja brakujących fragmentów portretu Kopernika z Muzeum Okręgowego w 'lbruniu, 
którą wykonał Jó z e f  Flik w 1986 r.
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Astronomicznego w Warszawie ukazuje 
Kopernika z dwiema rękami, przy czym w 
jednej z nich trzyma on gałązkę konwalii 
(kopia ta została zniszczona podczas Po
wstania Warszawskiego). T b dowodzi — 
zdaniem profesora Flika — że na portre
cie znajdującym się dziś w Muzeum Okrę
gowym w Tbruniu wielki astronom mial 
pierwotnie nie tylko dłuższy tors i szersze 
ramiona, ale i pozostałe elementy z wize
runku warszawskiego. Kierując się powyż
szymi ustaleniami profesor Flik wykonał 
w latach 1986-1987 rekonstrukcję dom
niemanego formatu podobrazia, namalo
wał na nim wierną kopię portretu toruń
skiego i domalował brakujące fragmenty 
(fot. 2). Ttk zrekonstruowana kopia por
tretu toruńskiego została podarowana pa
pieżowi Janowi Pawłowi II podczas trze
ciej pielgrzymki do Ojczyzny i obecnie znaj
duje się w Watykanie.

Krótko mówiąc, w świetle powyższych 
ustaleń portret toruński wielkiego astro
noma nie powstał z natury. Mimo to — 
zdaniem profesora Flika i innych badaczy
— przedstawia on prawdopodobnie naj
starszą i zarazem najwierniejszą podobiz
nę Kopernika. Ale to jeszcze nie wszy
stko. Badania rentgenowskie wykazały, że 
podobizna wielkiego astronoma na pod- 
malówku obrazu toruńskiego do złudze
nia przypomina jego wizerunek na mie
dziorycie, który wykonany został w końcu 
XVI wieku przez niderlandzkiego rysow
nika i sztycharza Theodora de Bry (1528- 
1598) (fot. 3). Związki artystyczne między 
obu wizerunkami Kopernika są bezsprze
czne, przy czym powiększone fotograficz
nie kontury miedziorytu dokładnie pokry
wają się z konturam i dziesięciokrotnie 
większego portretu toruńskiego, co jesz
cze bardziej utwierdza nas w tym przeko
naniu. A  ponieważ wymieniony wyżej ry
sownik współpracował z działającym w 
Anglii na dworze królowej Elżbiety I zna
nym portrecistą niderlandzkim Marcusem 
G h e c r a e t s e m  (1516-1604), można — 
jak sądzi profesor Flik — przypuszczać, iż

Fot. 3 Przedstawiający Kopernika miedzioryt z koń
ca XVI w. wykonany przez Theodora de Bry.

to on właśnie namalował toruński portret 
naszego astronoma na podstawie szkicu 
otrzymanego od Theodora dc Bry, który z 
kolei mógł się wzorować na portrecie Ko
pernika podarowanym w roku 1584 przez 
kanoników warmińskich Tychonowi B r a - 
h e m u  (obraz ten spłonął podczas poża
ru obserwatorium duńskiego astronoma). 
Ale mogło być zupełnie odwrotnie i to 
właśnie Theodor dc Bry podczas pracy nad 
swym miedziorytem miał przed oczami por
tret toruński w podmalówku lub też ko
rzystał jedynie z nieistniejącego dziś szki
cu Ghecraetsa? Thkicj możliwości wyklu
czyć nie można, a nawet wydaje się ona 
bardzo prawdopodobna, ponieważ mie
dzioryt wykazuje duże podobieństwo właś
nie do wspomnianego wyżej podmalówku 
(stwierdzono to na podstawie badań rent
genowskich). Jedno zdaje się nie ulegać 
wątpliwości — wymienieni artyści nider
landzcy byli — jak twierdzi profesor Flik
— pierwszymi inspiratorami i propagato
rami toruńskiego portretu naszego astro-
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noma na obszarze swej działalności (Ni
derlandy, Niemcy, Anglia).*

A może toruński portret Kopernika 
jest w ogóle „ojcem” wszystkich jego wi
zerunków? W każdym razie i taką moż
liwość trzeba brać pod uwagę z tym za
strzeżeniem, że nic dotyczy to portretów 
przedstawiających wielkiego astronoma w 
młodym wieku, bo i takich w ikonografii 
kopernikowskiej nie brakuje. Na przykład 
podczas drugiej wojny światowej zaginął 
wizerunek, namalowany rzekomo w roku 
1509 przez słynnego malarza niemieckie
go Łukasza C r a n a c h a  (1472-1553), 
utrzymującego w owym czasie bliskie sto
sunki z niektórymi uczonymi polskimi.

KRONIKA

Miała to być artystyczna trawestacja po
rtretu powstałego w roku 1499, kiedy to 
przyszły reformator astronomii przebywał 
w Italii. Rysy osoby przedstawionej na tym 
obrazie rzeczywiście przypominają rysy twa
rzy Kopernika, tak dobrze wszystkim zna
ne z licznych jego wizerunków, choć wy
obrażają postać znacznie młodszą. Tym
czasem na portrecie toruńskim widzimy w 
pełni dojrzałego uczonego, który dokonał 
już ważnego odkrycia i dobrze zdawał so
bie sprawę z jego ważności. Może tak właś
nie wyglądał wielki astronom polski po 
postawieniu ostatniej kropki w najważniej
szym dziele swego życia?

Spotkanie sondy Giotto z kometą 
G rigga-Skjelłerupa

Jak już informowaliśmy ( Urania nr 7-8/1990),
19 lutego 1990 roku wznowiono kontakt z za
chodnioeuropejską sondą kosmiczną Giotto, 
która wsławiła się przelotem przez kometę Ilal- 
leya w odległości zaledwie 600 km od jej ją
dra. Wystrzelona z Ziemi 2 lipca 1985 roku 
sonda ta osiągnęła swój cel w marcu 1986 ro
ku i po wykonaniu bezprecedensowych badań 
słynnej komety przez 4 lata krążyła wokół Słoń
ca w stanie „uśpienia”. Jej ruch był współmier
ny z ruchem Ziemi: okres 6 obiegów Słońca 
przez sondę był niemal dokładnie równy okre
sowi 5 obiegów Słońca przez Ziemię, czyli po 
5 latach od startu, 2 lipca 1990 roku, Giotto 
znowu znalazł się w pobliżu Ziemi mijając ją 
w odległości około 22 tys. km. Ponieważ uru
chomienie sondy na początku 1990 roku do
wiodło jej sprawności, więc lipcowe zbliżenie 
do Ziemi wykorzystano do niewielkiej zmiany 
jej trajektorii w taki sposób, aby w lipcu 1992 
roku mogła przelecieć w pobliżu komety Grig- 
ga-Skjellerupa. Manewr się udał i — po kolej
nej korekcie toru sondy przeprowadzonej w 
dniach 4 -7  maja 1992 roku — Giotto po raz
drugi zbliżył się do komety. 10 lipca 1992 roku i ot. i Sonda kosm iczna G io iio .

* B liżej in teresujących  się  powyższą tem atyką i w ogó le  to ruńskim  po rtre tem  K opern ika odsyłam y d o  książki prof. 
Józefa  F lika pt. „P o rtre t M ikoła ja  K opern ika z M uzeum  O kręgow ego w T orun iu  — stud ium  w arsztatu  m alarsk iego”, 
T oruń  1990 (R ozpraw y U niw ersytetu  M ikoła ja  K opern ika).
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Fot. 2 Zdjęcie (sztucznie barwione dla uwidocznienia szcze
gółów) komety G rigga-Skjellerupa wykonane 25 maja 1987 
r. za pomocą 3.5 m teleskopu w C alar A lto  (Hiszpania).

o godzinie 15:29 UT sonda przeleciała w odleg
łości 200-300 km od jądra komety Grigga- 
Skjellerupa ze względną prędkością 14 km/s (dla 
porównania przypomnijmy, że prędkość przelotu 
koło komety Ilalleya sięgała 68 km/s).

Nowy obiekt bezpośrednich badań sondy 
Giotto został odkryty 22 lipca 1902 roku przez 
Nowozelandczyka Johna G r i g g a, i ponownie 
— po zagubieniu — 16 maja 1922 roku przez 
Australijczyka pracującego w Południowej Afry
ce Johna F. S k j e l l e r u p a .  W 1987 roku sło
wacki astronom Lubor K r e s a k pokazał, że 
rysunek komety na tle gwiazd widocznej w lu
tym 1808 roku, wykonany przez znanego od
krywcę i obserwatora wielu komet Jean Louis 
P o n s a, dotyczy komety Grigga-Skjellerupa i 
na jego podstawie znalazł pozycję komety na 
niebie w dniu 9 lutego tego roku. Od 1922 
roku kometa była już obserwowana w każdym 
z 15 dotychczasowych jej powrotów do Słońca. 
Badaniem ruchu komety Grigga-Skjellerupa 
zajmuje się od 1958 roku dobrze znany czytel
nikom Uranii polski astronom Grzegorz S i 
t a r s k i .  Jedna z jego najnowszych prac doty
czących tej komety, opublikowana w A c ta A s-  
tronomica w 1991 roku, poświęcona jest po
wiązaniu jednym systemem elementów orbity 
z uwzględnieniem tzw. efektów niegrawitacyj- 
nych wszystkich 440 obserwacji pozycyjnych ko
mety wykonanych w okresie od 1808 do 1988

roku. Wnikliwa analiza numeryczna tak boga
tego materiału obserwacyjnego umożliwiła mu 
wyznaczenie nie tylko orbity lecz nawet pew
nych parametrów jej ratującego jądra.

Kometa Grigga-Skjellerupa okrąża obec
nie Słońce w okresie 5.09 lat (spośród znanych 
komet okresowych krótszy okres obiegu, 3.31 
lat, ma tylko kometa Enckcgo) po orbicie o 
mimośrodzic 0.66 położonej w płaszczyźnie na
chylonej do płaszczyzny ekliptyki pod kątem 
21°. W pcryhelium zbliża się do Słońca na od
ległość 0.99 j.a., a w aphelium oddala od niego 
do odległości 4.94 j.a. Podczas spotkania z 
sondą Giotto kometa znajdowała się w odleg
łości 1.01 j.a. od Słońca. Zbliżenie nastąpiło 
na 12 dni przed jej przejściem przez peryhe- 
lium czyli tuż przed spodziewanym szczytem 
aktywności komety. Kometa Grigga-Skjclleru- 
pa jest prawdopodobnie starą kometą. Na pod
stawie naziemnych badań fotometrycznych oraz 
obserwacji satelity IUE (ang. International Ul
traviolet Explorer) oceniono tempo produkcji 
molekuł H2O w okresie spotkania na 2-3 x l0 27 
s'1, podczas gdy w przypadku komety Ilalleya 
odpowiednie pomiary dały wartość 7X1039 s*1.
Prognozy ilości materii gazowo-pyłowej uwal
nianej z jądra podczas przelotu kolo niego sondy 
wskazywały na kilkaset do najwyżej kilku ton na 
sekundę (dla komety Ilalleya było to 30 ton/s).

Pierwsze doniesienia dotyczące wyników 
spotkania sondy Giotto z kometą Grigga- 
Skjellerupa przynoszą niespodzianki. Gaz ko- 
nietamy okazał się znacznie gęstszy niż się spo
dziewano, co wydaje się wskazywać na to, że 
bezpośrednio przed przelotem sondy na po
wierzchni jądra komety nastąpił niewielki wy
buch. Detektor pyłu zarejestrował kilka ude
rzeń, z których najsilniejsze pochodziło praw
dopodobnie od cząstki o średnicy rzędu 3 mm. 
Poprzedzająca kometę fala uderzeniowa była 
silniejsza niż oczekiwano i sonda napotkała ją 
w odległości dużo większej niż przypuszczano.
Nie uzyskano niestety zdjęć jądra komety. Usz- 1
kodzonej podczas zbliżenia z kometą Halleya 
kamery wiclospektralnej nic udało się urucho
mić mimo kilkakrotnie podejmowanych prób.

Zakończona sukcesem druga misja kome- 
tama sondy Giotto rozbudziła nadzieje na jesz
cze jedno jej wykorzystanie w 1999 roku. Naj
bliższa przyszłość winna pokazać czy będzie to 
możliwe. Na razie wiadomo tylko, że sonda 
ma jeszcze zapas paliwa.

Krzysztof Ziołkowski
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Czy przyszłość należy do laserowych 
teleskopów?

W jakim celu zbudowano Teleskop Kosmiczny 
Hubble’a? Były dwa główne powody, dla któ
rych zdecydowano się wynieść teleskop poza 
atmosferę Ziemi. Pierwszym z nich była chęć 
uzyskania obrazów o bezprecedensowej, w o- 
wych czasach niemożliwej do uzyskania na Zie
mi ostrości, a drugim chęć prowadzenia ob
serwacji jednym instrumentem oprócz światła 
widzialnego także w długościach fali zbliżonych 
do świetlnych lecz tłumionych przez atmosferę 
ziemską, to znaczy w bliskiej podczerwieni i 
bliskim nadfiolecie.

O ile obecnie realizacja drugiego celu na
dal możliwa jest w zasadzie tylko z przestrzeni 
kosmicznej, o tyle w niedługiej być może przy
szłości realizacja pierwszego stanie się możliwa 
z Ziemi.

Co powoduje, że obraz gwiazd rejestrowa
nych z Ziemi przez duże teleskopy jest bardzo 
nieostry, tak że praktyczna zdolność rozdziel
cza teleskopu jest o wiele mniejsza od teorety
cznie maksymalnej określonej przez średnicę 
zwierciadła? Jest to zjawisko zwane z angiel
ska seeingiem, dobrze znane każdemu kto choć 
raz uważnie spojrzał w gwiaździste niebo: mia
nowicie gwiazdy migoczą. Spowodowane to jest 
faktem, że przez linię widzenia teleskopu prze
chodzą bąble powietrza o temperaturze i gęs
tości różnej od otoczenia; ponieważ mają nie
co inny współczynnik załamania, odchylają nie
co promień świetlny, który odbija się od róż
nych miejsc zwierciadła teleskopu. W efekcie 
promień odbity od zwierciadła zdaje się po
chodzić z coraz to innych miejsc wokół pra
wdziwego położenia gwiazdy. Ponieważ reje
struje się obraz w ciągu nieraz bardzo długie
go odcinka czasu, w efekcie powstaje obraz 
będący sumą bardzo wielu „obrazów chwilo
wych”, którego rozmiar równy jest największe
mu odchyleniu „obrazu chwilowego” od właś
ciwego położenia.

Do tej pory astronomowie niekiedy próbo
wali sobie radzić z seeingiem stosując bardzo 
krótkie czasy naświetlania (krótsze niż okres 
migotania gwiazd) powtarzając (na tej samej 
kliszy) zdjęcia wiele razy. Hik powstała techni
ka zwana interferometrią plamkową (ang. spec
kle interferometry), która oddaje nieocenione 
usługi przy obserwacji ciasnych (pozornie) u- 
kładów podwójnych i która umożliwiła odkry-

Fol. 1 Wynik ekspeiymentu nad korckcją przebiegu p ro
mieni świetlnych w teleskopie dla wyeliminowania wpływu 
zaburzeń atmosfeiycznych, z lewej — obraz gwiazdy pod
wójnej bez korekcji, z prawej — obraz tej samej gwiazdy po 
zastosowaniu korekcji. Eksperyment przeprowadzono przy 
użyciu 60 calowego teleskopu na Mt. Wilson w Kalifornii 
(USA) w ramach Strategie Defense Initiative O rganization.

cie satelity Plutona Charona. Jednakże wciąż 
nie jest to to o co chodzi. Do obserwacji bar
dzo słabych obiektów potrzebne są długie cza
sy naświetlania, a omawiana technika daje się 
zastosować tylko na stosunkowo małych instru
mentach.

W jaki sposób możnaby poradzić sobie z 
poruszonym problemem? Należałoby przewi
dzieć, gdzie padnie odchylony przez bąbel po
wietrza promień i dysponując optyką o zmien
nej geometrii skierować go w odpowiednie miej
sce. Ba, łatwo powiedzieć...

Okazało się jednak, że seeing przeszkadza 
nie tylko astronomom ale również wojskowym, 
konkretnie tym, którzy zajmują się programem 
wojen gwiezdnych. Dzięki technologiom opra
cowanym dla tego programu możliwe w nieda
lekiej przyszłości stanie się zbudowanie tele
skopu, którego zwierciadło wtórne składać się 
będzie z wielu ruchomych części błyskawicznie
i bardzo dokładnie sterowanych przez kompu
ter. Zadaniem jego będzie korekcja przebiegu 
promieni świetlnych dla wyeliminowania wpły
wu zaburzeń atmosferycznych. Punktem odnie
sienia dla całego tego bardzo chytrego i skom
plikowanego systemu elektronicznego będzie 
plamka świetlna utworzona przez laser sodowy 
dużej mocy. Jego światło kierowane będzie rów
nolegle do osi widzenia teleskopu. Rozpraszać 
się będzie na rozrzedzonej warstwie sodu ato
mowego na wysokości ok. 100 km pochodzą
cego z meteorów płonących w atmosferze Zie
mi. Analiza tak powstałej plamki świetlnej do-
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konywana w czasie rzeczywistym przez kom
puter podłączony do odpowiedniego układu op
tycznego (przypomnijmy — chodzi o setne czę
ści sekundy) pozwoli na taką korekcję geome
trii zwierciadła wtórnego, która umożliwi uzy
skanie na teleskopie 4-metrowym (np. teles
kopie ESO w Chile) zdolności rozdzielczej 30- 
krotnie lepszej niż obecnie, a zatem porówny
walnej ze zdolnością rozdzielczą Teleskopu Kos
micznego. Obecna zdolność rozdzielcza tele
skopu ESO jest rzędu 1 sekundy łuku. Wadą 
nowego systemu jest stosunkowo niewielkie po
le widzenia, wykluczające praktycznie obserwa
cje obiektów rozciągłych.

Według ocen, teleskop o średnicy do ok. 4 
m wymagać będzie jednego lasera, lecz tele
skopy większe, które zbierają światło z więk
szego obszaru, mogą ich potrzebować więcej. 
Istotny jest tu rozmiar typowego bąbla powie
trznego zakłócającego przebieg promieni świet
lnych. Można założyć, żc w przypadku małych 
teleskopów równocześnie w obszarze, z które
go zbierane jest światło, znajduje się nie wię
cej niż jeden taki bąbel, w przypadku więk
szych teleskopów bąbli takich może być więcej.

Od pomysłu do przemysłu na razie droga 
daleka. Obecnie bada się technologie potrzeb
ne do konstrukcji instrumentu mogącego przy
nosić wartościowe dane naukowe, lecz pierw
sze wyniki są zachęcające. Ocenia się, żc zain
stalowanie omawianego systemu zwanego Guide 
Star (gwiazda przewodnia) na istniejącym już 
dużym teleskopie kosztować będzie ok. 3 min 
dolarów, ok. 1000-krotnie taniej niż koszt Te
leskopu Kosmicznego Ilubble’a. W skład ta
kiego systemu oprócz lasera powinien jeszcze 
wchodzić radar sygnalizujący komputerowi e- 
wentualnie przelatujące samoloty dla umożli
wienia na czas wyłączenia lasera. O ile przy 
zakładanej mocy lasera rzędu 80-100 W nie
możliwe jest uszkodzenie samego samolotu, ko
nieczna jest ochrona oczu załogi i pasażerów, 
którzy oślepieni jego światłem musieliby stra
cić wzrok.

Maciej Bzowski

Profesjonalny teleskop za 1/6 ceny

Największym składnikiem ceny każdego tele
skopu jest cena jego zwierciadła. Cena ta roś
nie gwałtownie ze wzrostem średnicy. Przy nie
wysokich środkach przeznaczanych na badania 
astronomiczne budowa nowych instrumentów

staje się niezwykle trudnym przedsięwzięciem. 
Okazuje się jednak, żc można zbudować tele
skop nadający się przynajmniej do niektórych 
zastosowań profesjonalnych stosunkowo bar
dzo niewielkim kosztem. Dokonała tego grupa 
astronomów i inżynierów z Georgia State Uni
versity, zaś pomysł ich był dość prosty i wcale 
nic nowy, choć skomplikowany w realizacji.

Pomysł polegał na zastąpieniu jednego du
żego i bardzo drogiego zwierciadła szeregiem 
odpowiednio zamontowanych zwierciadeł mniej
szych, a więc znacznie tańszych. Zastosowano 
go już poprzednio przy budowie Multiple Mir
ror Telcscopc w Arizonie, obecnie najpotęż
niejszego teleskopu optycznego na świecie. W 
jego wypadku na takie a nie inne podejście 
zdecydowano się ze względu na olbrzymie trud
ności w uzyskaniu gigantycznego, jednorodne
go zwierciadła.

Aby teleskop „z klocków” dawał prawid
łowe obrazy, jego zwierciadła należy zamon
tować niezwykle precyzyjnie, tak aby zachowa
nie odbijanego przez nie światła jak najbar
dziej przypominało zachowanie światła odbite
go od pojedynczego zwierciadła.

'lwórcy teleskopu z Georgii zamówili (pocz
tą!) 9 luster o średnicy 23 cm w firmie wyko
nującej zwierciadła dla producentów telesko
pów amatorskich i zamontowali je  w kwadrat 
na prostym montażu azymutalnym. Konstru
kcja jest bardzo lekka (a zatem tania), tele
skop zbudowany w układzie Cassegraina nie 
ma tubusa, a zwierciadło wtórne zamontowa
ne jest na lekkiej kratownicy. Światło zebrane 
przez teleskop kierowane jest na wiązkę świa
tłowodów, która doprowadza je do spektro
grafu CCD. Zdolność zbierająca teleskopu od
powiada instrumentowi 1-mctrowemu zaś łą
czna masa zwierciadeł wynosi zaledwie 49 kg. 
5-krotnie mniej niż masa zwierciadła 1-me- 
trowego. Jakość obrazu uzyskiwana przez taki 
teleskop odbiega naturalnie od jakości obra
zów z teleskopu konwencjonalnego, ale jego 
twórcy zamierzają używać go wyłącznie do spek
troskopii (przede wszystkim gwiazd podwój
nych), dzięki czemu pewne nieuniknione nie
dokładności montażu zwierciadeł nic będą wpły
wać ujemnie na jakość obserwacji. Teleskop stoi 
w bardzo prostym, drewnianym hangarze dla 
obserwacji odsuwanym na szynach. Jego cał
kowity koszt (z montażem, hangarem, spek
trografem i komputerem) wyniósł zaledwie 
80,000 dolarów. Suma ta może wydawać się
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duża, ale proszę porównać ją z kosztem same
go tylko teleskopu o średnicy 1 metra na mon
tażu paralaktycznym bez żadnego oprzyrządo
wania i kopuły: 500,000 dolarów! Teleskop mial 
być ukończony w lipcu 1992; pierwsze testy na
pędu i montażu wypadły ponoć pomyślnie i 
konstruktorzy byli jak najlepszej myśli.

Wg Sky Telescope, 1992,84, 131
M aciej Bzowski

Nowa „polska” planetoida
W Cyrkułami Małych Planet nr 20837 dato
wanym 12 września 1992 roku ukazała się wia
domość, że Międzynarodowa Unia Astronomi
czna nadała planetoidzie o  numerze katalogo
wym 3836 nazwę Lem dla uczczenia wybitne
go polskiego pisarza Stanisława L e m a .  Pla
netoida Lem została odkryta 22 września 1979 
roku w Obserwatorium Astronomicznym na 
Krymie przez znanego rosyjskiego obserwato
ra komet i planetoid Mikołaja S. C z e r n y -

PORADNIK OBSERWATORA

Jak oceniać wysokość nad horyzontem
Niedawno spytała mnie jedna pani czy 
prawdą jest, że Słońce zmienia swoją wiel
kość: nieduże jest w zenicie w południe, 
ale rośnie ku zachodowi i staje się wielką 
czerwoną czy pomarańczową kulą nisko 
nad horyzontem (por. zdjęcie na pierwszej 
stronie okładki). Podobnie zresztą ma być 
i z Księżycem. Oczywiście jest to błąd na
szego oka, które ocenia inaczej wielkość 
tego, co jest wysoko, a inaczej tego, co 
zbliża się do horyzontu.

Ale nie tylko wielkości Słońca czy Księ
życa blisko horyzontu oceniamy błędnie, 
podobnie jest z wysokością nad horyzon
tem ocenianej w stopniach, czy ułamku 
łuku. Przed ponad 70 laty jeden z mniej 
znanych astronomów niemieckich, które
go nazwiska nie pamiętam, wydał książkę 
poświęconą temu zagadnieniu, próbując 
określić kształt sklepienia niebieskiego od
kształconego znacznie od kulistości, w wy
niku błędnych — a powszechnych — ocen 
wysokości nad horyzontem.

Łatwo sprawdzić jak to jest z tym jako
by błędnym określaniem wysokości nad ho
ryzontem. Wystarczy porównać ocenę z po-

c h a  otrzymując prowizoryczne oznaczenie 
1979 SR 9. W 1988 roku amerykański astro
nom Conrad M. B a r d w e l l  zidentyfikował 
ją z obiektami obserwowanymi w latach 1985 i 
1988 oraz wyznaczył jej orbitę na podstawie 
11 pozycji obejmujących okres od 22 września 
1979 do 18 marca 1988 roku. Okazało się, że 
(3836) Lem okrąża Słońce po typowej dla tych 
ciał niebieskich orbicie. Jej wielka póloś jest 
równa 2.24 j.a., a mimośród wynosi 0.15. Płasz
czyzna orbity jest nachylona do płaszczyzny ek- 
liptyki pod kątem 2°. Okres obiegu wokół Słoń
ca wynosi 3.35 lat. Planetoida ma jasność ab
solutną 13.8 mag. Zgodnie ze zwyczajem naz
wę planetoidy zaproponował jej odkrywca. Czy
telnikom Uranii nie trzeba chyba przedstawiać 
S. Lema, niezwykle poczytnego na całym świe- 
cie twórcy literatury science-fiction, a także — 
co podkreślono w uzasadnieniu — jednego z 
założycieli Polskiego 'Ibwarzystwa Astronauty- 
cznego.

K. Z.

miarem za pomocą kątomierza. Oczywiś
cie najpierw wykonujemy tę ocenę na 
oko. Okazuje się, że wysokość oceniana 
na oko jest zwykle znacznie większa od 
mierzonej. Widzimy więc gwiazdę na wy
sokości 45°, a okazuje się że kątomierz 
pokazuje tylko 30 stopni lub mniej. Na
mawiam obserwatorów do sprawdzenia jak 
to jest naprawdę. Zapewne różnice będą 
znaczne pomiędzy różnymi obserwatora
mi, ale samo zjawisko jest powszechne. 
Warto także wykreślić kształt powierzchni 
nieba — kulisty, czy podobny do zgniecio
nej piłki, czy jeszcze inny. A jednocześnie 
apel do obserwatorów. Jeżeli ktoś widział 
zorzę polarną i twierdzi, że sięgała ona do 
30 stopni nad horyzontem, to z pewnością 
ocena taka jest zawyżona. Stąd wniosek, 
że trzeba sprawdzać takie obserwacje ką
tomierzem, lub jednoczesną obserwacją ja 
kiejś gwiazdy bliskiej górnej granicy zo
rzy, co pozwoli wyliczyć dokładnie wyso
kość. Tb nie jest efekt pozorny. Wynika z 
budowy oka ludzkiego i z tym trzeba się 
liczyć.

Jan Mergentalar
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Badunie Słońca w Obserwatorium 
ValaSske Mezifići

Słońce — najbliższa gwiazda — to dawca 
życia, energii i światła dla wszystkich ży
wych organizmów na Ziemi. Jedyna gwiaz
da, na której możemy dokładnie śledzić 
wszelkie przejawy gwiazdowej i słonecz
nej aktywności. Astronomia i astrofizyka 
Słońca dostarcza podstaw do formułowa
nia teorii, wykorzystywanych później w as
tronomii gwiazdowej (na przykład w teo
rii budowy wnętrza gwiazd, przebiegu za
chodzących w nich reakcji termojądrowych 
itd.). Dlatego właśnie tyle uwagi kiedyś 
poświęcano, obecnie się poświęca i w przy
szłości będzie się poświęcać najbliższej nam 
gwieździe i interpretacji zaobserwowanych 
na niej zjawisk.

Nasze obserwatorium, położone na pe
ryferiach miasta ValaSske Mezifići (liczy 
ono około 30 tys. mieszkańców), od wielu 
już lat zajmuje się fotograficznym bada
niem Słońca. Obserwacje te w Valaśske 
Mezifići mają długą tradycję. Zaczęło się 
to w roku 1928, kiedy to Antonin B a 1 - 
1 n e r, pracownik wyższej uczelni, rozpo
czął systematycznie obserwować Słońce. 
Dokonywał tych obserwacji w latach trzy
dziestych, a uzyskane wyniki przesyłał do 
znajdującego się niegdyś w Zurichu świa
towego centrum tego rodzaju badań. Jego 
obserwatorium położone było zaledwie pa
rę metrów od budynków naszego obser
watorium.

Obserwatorium w ValaSske Mezifići 
zajmuje się przede wszystkim populary
zacją astronomii, ale mamy również sto
sunkowo bogaty program naukowy, pole
gający właśnie na fotograficznych obser
wacjach Słońca, które w ostatnim czasie 
pomyślnie się rozwijają.

Do obserwacji Słońca używamy kilku 
przyrządów: na pierwszym miejscu wymie
nić należy: służący do fotografowania szcze
gółów słonecznej fotosfery (plam słonecz

Fot. 1. Zdjęcie wielkiej grupy plam słonecznych wy
konane w obserwatorium ValaSske M ezifići 7 czerw
ca 1991 r. (na zdjęciu dobrze widać strukturę włók
nistą półcienia).

nych) refraktor Zeissa As 200/3000 mm, 
używany do otrzymywania zdjęć całej tar
czy Słońca refraktor Zeissa 130/1930 mm, 
koronograf protuberancyjny 150/1950 mm 
(z filtrem monochromatycznym H alfa 656.3 
nm) i łamany teleskop wieżowy 110/7030 
mm, z którym w najbliższym czasie zacz
nie współpracować spektrohelioskop.

Większość wykonanych obserwacji zos
tało zarejestrowanych na materiale foto
graficznym w postaci negatywów. W ten 
sposób uzyskano już przeszło 8900 zdjęć 
całej tarczy słonecznej (fotografie tego ro
dzaju wykonuje się od roku 1957), prawie 
1200 serii zdjęć zawierających delikatne 
szczegóły fotosfery (plamy słoneczne), któ
re są wykonywane od roku 1981, i około 
300 serii zdjęć protuberancji fotografowa
nych regularnie od roku 1984. Ale intere
sujące protuberancje były w naszym ob
serwatorium fotografowane już od 1970 
roku. Materiały te są przechowywane w 
archiwum obserwatorium i w razie potrze
by łatwo do nich sięgnąć.

Obecnie pracownicy obserwatorium 
zajmują się kilkoma interesującymi pro
blemami, które można podzielić na trzy 
zasadnicze tematy.

Pierwszy z nich dotyczy spiralnych włó-
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Fot. 2. Zdjęcia różnych typów protuberancji otrzymanych koronografcm obserwatorium w ValaSske Mezifići 
przez Libora Lcnźe.

kien w półcieniach i w bliskim sąsiedztwie 
plamy. Mamy do dyspozycji kilka serii 
zdjęć, na których można te spiralne struk
tury dobrze badać. Analizujemy poszcze
gólne parametry tych struktur oraz ich e- 
wentualne związki z narastaniem erup- 
tywnej aktywności danego obszaru foto
sfery. Program realizowany jest stale, a w 
przypadku występowania grup plam sło
necznych z takimi utworami zdjęcia są wy
konywane w regularnych odstępach czasu.

Drugi temat jest w pewnym stopniu 
związany z poprzednim i opiera się na tym 
samym materiale. Tym razem chodzi o ba
dania drobnej struktury plam słonecznych 
(budowa jądra, jasne punkty w plamie, 
świecące mosty, kształty cienia i półcienia 
itd.) i żywotności grup. Materiały dla tego 
tematu — dokładne zdjęcia słonecznej fo
tosfery o dużej sile rozdzielczej — są ta
kże przygotowywane w naszej pracowni.

'Itzeci temat dotyczy dynamiki i mor-
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fologii aktywnych protuberancji. Do jego 
realizacji służy seria zdjęć aktywnych pro
tuberancji, wykonywanych w odstępach cza
su wynoszących od dziesięciu sekund do 
dziesięciu minut. Negatywy są ręcznie mie
rzone, a następnie za pomocą komputera 
i odpowiedniego oprogramowania (pro
gram PRO T 10 u nas opracowany) uzy
skujemy dane, wykorzystywane do wyzna
czania dynamicznych i energetycznych pa
rametrów protuberancji (prędkość, przy
spieszenia, masa, energia, wysokość nad 
powierzchnią Słońca itd.). Do tych badań 
wykorzystujemy materiał fotograficzny o- 
trzymywany z Big Bear Solar Observatory 
w USA.

Wszystkie projekty są długookresowe i 
jesteśmy dopiero na początku ich realiza
cji. Dużo czasu poświęcamy także bada-'' 
niom związków między aktywnością sło
neczną, a niektórymi zjawiskami na Ziemi.

Libor Lenia 
tłumaczył S. R. Brzostkicwicz

Komunikat n r 7/92 Sekcji Obserwacji 
Słońca PTMA

Wyniki obserwacji Słońca w lipcu 1992 
roku przysłało 13 obserwatorów. Byli to:

KRONIKA HISTORYCZNA

Ileber Doust Curtis (1872-1942)

Powodem dla przypomnienia postaci ame
rykańskiego astronoma, którego odkrycia 
swego czasu zrewolucjonizowały naszą wie
dzę o Wszechświecie, niechaj będzie pięć
dziesiąta rocznica jego śmierci.

Heber D. C u r t i s  urodził się 27 
czerwca 1872 r. w Muskegon (Michigan, 
USA). Ukończył D etroit High School, 
gdzie dał się poznać jako talent językowy. 
Zainteresowała go filologia klasyczna i 
studiował ten przedmiot na Uniwersytecie 
w Michigan. Tytuł magistra nauk humani
stycznych (Bachelor of Arts) zdobył w 1892 
r., a magistra nauk stosowanych (Master

Marcin B e t l e j ,  Grzegorz C z e p i e -  
c z e k ,  Bartosz D ą b r o w s k i ,  Grzegorz 
K i e ł t y k a ,  Janusz W. K o s i ń s k i , J e r z y  
Ł ą g i e w k a ,  Wiktor M a j e w s k i ,  Ma
ciej P i ę t ka , Andrze j  P i l s k i , P i o t r  S a 
d o w s k i ,  Krzysztof S o c h a ,  Stanisław 
Ś w i e r c z y ń s k i  i Jerzy Z a g r o d n i k .  
Obserwatorzy wykonali w sumie 259 ob
serwacji w 31 dniach.

Średnie dzienne względne liczby Wol
fa wynoszą:

1.. ..74 9 . .102 17... .117 25 ....35
2 .. ..71 10.. .136 18... .101 26 ....42
3 .. ..67 11.. .126 19 71 27....53
4 .. ..80 12.. .113 20 . 67 28 ....45
5 .. ..76 13.. .118 21 .,, 79 29..„36
6 .. ..84 14.. .123 22 .69 30 .,.. 47
7.. ..76 15.. .140 23 . 64 31. .. 50
8 .. ..82 16.. . 148 24 . 45

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa w lipcu 1992 r. wyniosła 81.7 (80.9). 
Średnia względna liczba Wolfa z jednego 
obrotu Słońca wyniosła 79.9 (77.3). W na
wiasach podano średnie liczone bez współ
czynników obserwatorów.

Janusz W. Kosiński

of Applied Sciences) rok później. Wykła
dał łacinę w swojej uczelni i w wieku 22 lat 
został profesorem łaciny w Napa College 
(California).

W 1897 r. nagle zmienia kierunek swo
ich zainteresowań i zostaje profesorem ma
tematyki i astronomii w University of the 
Pacific. W 1898 r. podjął pracę w Lick 
Observatory (California). Posadę w Lean- 
der McCormick Observatory przy U ni
versity of Virginia otrzymał w 1900 r. Dwa 
lata później wraca do Obserwatorium Licka 
i zostaje asystentem. Rok 1906 to pora 
kolejnego wyjazdu do Chile z ekspedycją 
badawczą nieba południowego. TYzy lata 
później powrócił do Lick Observatory i
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pracował tam aż do wycofania się z pracy 
badawczej w 1920 r. Z  kolei został dyre
ktorem Allegheny Observatory, należące
go do Uniwersytetu w Pittsburgu. Stano
wisko to piastował do 1930 r., kiedy to 
objął analogiczną funkcję w Obserwato
rium Uniwersytetu Michigan. Zmarł 8 sty
cznia 1942 r. w Ann Arbor.

Pierwsze astronomiczne prace Curtisa 
dotyczą całkowitych zaćmień Słońca, ob
serwowanych w Thomaston (Georgia) w 
1900 r. oraz w Solok (Sumatra) w r. 1901. 
Uczestniczył łącznie w 11 ekspedycjach na 
obserwacje zaćmień Słońca. Zajmował się 
fizyką gwiazd i mgławic pozagalaktycznych 
(dziś nazywamy je galaktykami). W 1904 
r. odkrył, że gwiazda Kastor A (alfa Gem) 
jest podwójną spektroskopową i ma okres 
9.2 dnia. Głównym zajęciem Curtisa pod
czas jego pracy w Obserwatorium Licka 
było wykonywanie pomiarów prędkości 
radialnych gwiazd. Odbywało się to w ra
mach programu obserwacyjnego, prowa
dzonego przez Williama W. C a m p b e 1 - 
I a. Curtis uczestniczył w tym programie 
na Mount Hamilton w latach 1902-1906, 
a następnie w Chile od 1906 do 1909 r. 
Przez następne 11 lat prowadził badania 
natury mgławic spiralnych.

Od czasów Charlesa M e s s i e r a 
(1730-1817) i jego katalogu mgławic, trwa
ły dyskusje o naturze tych obiektów. Jedni 
twierdzili, że są to ogromne skupiska 
gwiazd, odległe od naszej Galaktyki, jak 
proponował Richard P r o c t o r  (1837- 
1888), inni utrzymywali, że są to obłoki 
pyłu. Przyjęcie jednego z tych punktów wi
dzenia decydowało o skali Wszechświata. 
Curtis na podstawie wykonanych fotogra
fii mgławic spiralnych, przychylał się do 
poglądu Proctora, że „mgławice spiralne 
nie są obiektami wewnątrzgalaktycznymi, 
lecz wszechświatami-wyspami, podobny
mi do naszej Galaktyki...”

W 1917 r. podczas przeglądania foto
grafii, uzyskanych w Obserwatorium Li
cka za pomocą 92-centymetrowego ref
lektora Crossleya, Curtis odkrył gwiazdę

nową w galaktyce NGC 4227 oraz dwie 
nowe w NGC 4321. W następnym roku 
spróbował wyznaczyć odległość galaktyki 
M 31 na podstawie porównania jasności 
nowych w niej dostrzeżonych z jasnościa
mi absolutnymi nowych rozbłysłych w na
szej Galaktyce. Otrzymał kontrowersyjną 
wartość odległości — 500000 lat świetl
nych. W każdym razie okazało się, że 
Wielka Mgławica w Andromedzie (M 31) 
i inne mgławice spiralne, znajdują się da
leko poza granicami Drogi Mlecznej.

Przeciwnikiem teorii Curtisa był Har
low S h a p 1 e y, astronom pracujący w 
obserwatorium na Mount Wilson, który 
uważał, że nasza Galaktyka jest jedyna i 
wyjątkowa „... i nie ma powodu modyfiko
wania hipotezy głoszącej, że mgławice spi
ralne nie są w ogóle złożone ze zwykłych 
gwiazd, lecz są obiektami rzeczywiście 
mgławicowymi”. Aby obie strony mogły 
wypowiedzieć się, zorganizowano dyskus
ję między Curtisem i Shapleyem. Debata, 
znana jako „wielki spór”, odbyła się 26 
kwietnia 1920 r. w Narodowej Akademii 
Nauk w Waszyngtonie. Spór pozostał nie 
rozstrzygnięty. Sprawa wyjaśniła się do
piero w latach 1924-25, kiedy Edwin P. 
H u b b 1 e, za pomocą 254 centymetrowe
go teleskopu obserwatorium na Mount 
Wilson uzyskał fotografie, pozwalające wy
różnić pojedyncze gwiazdy w zewnętrznych 
częściach niektórych galaktyk. Szczegóły 
na temat„wielkiego sporu” znaleźć moż
na w książce Otto Struvego i Velty Ze- 
bergs pt. Astronomia X X  wieku (PWN, 
W-wa 1967).

Po objęciu funkcji dyrektora Alegheny 
Observatory w 1920 r., Curtis zarzucił swo
je badania. Odegrał dużą rolę w założeniu 
McMath-Hulbert Observatory — znane
go ośrodka badań Słońca. Jego najwięk
szą zasługą jest wyjaśnienie obserwowanej 
struktury i rozmieszczenia galaktyk we 
Wszechświecie.

Uchwałą Międzynarodowej Unii As
tronomicznej nazwę Curtis otrzymał nie
wielki krater na widocznej z Ziemi stronie 
Księżyca.

Paweł Sobotko
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Z KORESPONDENCJI

Dyskusję między Krzysztofem M a ś 1 a n - 
k ą, autorem książki pt. Kosmologia Współ
czesna, a Waldemarem P u s z k a r z e m ,  
recenzentem tej książki w Uranii (nr 
4/1992), kończymy obszernym tekstem, 
który — jak sądzimy — wiele wyjaśni i 
pomoże zrozumieć różne zawiłości współ
czesnej kosmologii. Czyniąc wyjątek od 
zasady nie publikowania w Uranii — jako 
piśmie popularnonaukowym — głosów po
lemicznych mamy nadzieję, żc spór dwóch 
krakowskich kosmologów okazał się inte
resującą i pouczającą glosą do książki, 
którą przy okazji jeszcze raz polecamy 
wnikliwej uwadze naszych Czytelników. A 
żartobliwym podsumowaniem jednego z 
wątków tej dyskusji niech będzie przyto
czony na końcu fragment listu seniora pol
skich astronomów prof. Jana M e r g c n - 
l a l e r a  z Wrocławia.

„Wylewanie dziecka z kąpielą”

Polemiki bywają interesujące dla czytelni
ków pod warunkiem, że problem jest ła
twy do postawienia i rzeczywiście kontro
wersyjny, albo, przynajmniej, jeśli jedna z 
polemizujących osób jest postacią znaną i 
z jakichś powodów interesującą. Obawiam 
się, że nie zachodzi tu żadna z tych moż
liwości. Czytelnicy Uranii mają prawo czuć 
się znużeni dyskutowaniem w popularnym 
czasopiśmie astronomicznym szczegółów 
z fizyki cząstek elementarnych.

Przede wszystkim jednak na wstępie 
jedna uwaga natury ogólnej: jeśli przed
miot sporu należy do fizyki, to powinny go 
obronić rzeczowe i zrównoważone tezy. 
Bez znaczenia jest to, czy czyta się argu
menty przeciwnika ze zdziwieniem, czy bez. 
Sentencjonalne zdanie — „Fizyka to nie 
zbiór cytatów, tylko faktów i praw” — nie 
ma dla mnie wagi argumentu. Bo czy moż
na, w takim razie, cytować prawa? Ale daj
my spokój — ironia jest niezastąpiona, 
gdy brakuje innych argumentów. Czytel

nik, którego nie interesują szczegóły tech
niczne, mógłby odnieść wrażenie, że racja 
jest po stronie tego, kto używa bardziej 
napuszonego stylu i ma łatwość niewybred
nego pouczania przeciwnika.

Tfcoria Weinberga-Salama (zwana nie
zbyt konsekwentnie „modelem” standar
dowym) — to obecnie nasz najlepszy jed
nolity opis sił elektromagnetycznych i sła
bych. Określenie „najlepszy” nie jest jed
nak synonimem określeń „ostateczny” czy 
„zadowalający”. Nikt z fizyków nie twier
dzi, żc teoria ta jest ostatnim słowem w 
dziedzinie, którą opisuje. Powoływanie się 
na Nagrodę Nobla, która „powinna wy
starczyć czytelnikom Uranii" jako decydu
jący argument, mogłoby zrobić wrażenie 
w tekście pisanym do gazety. W naszym 
przypadku jest to jednak jawnie demago
giczne. (W latach trzydziestych Enrico Fer
mi — także laureat nagrody Nobla — sfor
mułował swą teorię sił słabych. Obowiązy
wała ona przez trzydzieści lat, ale teraz, w 
świetle aktualnych poglądów, jest to tylko 
przybliżenie lepszej i ogólniejszej teorii, 
tj. właśnie modelu Weinberga-Salama. Tb 
samo zapewne powiemy kiedyś o nim sa
mym).

Używając języka technicznego powia
da się, że model standardowy jest zadowa
lający w swym sektorze bozonowym (siły), 
irytująco dowolny w sektorze fermiono- 
wym (materia) i co najmniej spekulatyw- 
ny w tzw. sektorze Higgsa (opis kwanto
wej próżni). Mówiąc po prostu: potrafimy 
wywieść siły z praw fundamentalnych (ko
rzystając z tzw. symetrii cechowania), na
tomiast materię — ilość generacji cząstek 
i ich masy — wkładamy do modelu „ręcz
nie”: wciąż nie znamy tu stosownej funda
mentalnej zasady. Przedmiot naszych kon
trowersji — cząstka elementarna zwana 
mionem — należy właśnie do lego „ręcz
nie” skonstruowanego sektora.

Fakt istnienia w Przyrodzie trzech po
dobnych do siebie rodzin cząstek elemen-
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tarnych (tzw. generacji: elektron, mion i 
lepton tau — każda ze swym neutrinem i 
dwoma kwarkami) nie znajduje na grun
cie modelu standardowego żadnego wy
jaśnienia. Tym bardziej mierzone wartości 
ich mas. Model standardowy, w najpro
stszej swej wersji, posiada 21 parametrów 
dowolnych. Marzeniem fizyków jest od
krycie teorii, w ramach której wszystkie te 
parametry wynikałyby z jakichś praw fun
damentalnych. Można z powodzeniem wy
obrazić sobie model standardowy Wein- 
berga-Salama z pięcioma rodzinami czą
stek. Jak na razie, eksperymenty ze zlicza
niem typów neutrin oraz pośrednie argu
menty z obserwacji kosmologicznych su
gerują, że rodziny te są rzeczywiście tylko 
trzy. Jeszcze kilka lat temu modna była 
liczba cztery. Parafrazując ostatnie zdanie 
z komentarza Puszkarza, stwierdzę tu, że 
wygłaszając pochwały na temat modelu 
Weinberga-Salama należy pamiętać, co za
wdzięcza on kosmologii.

Jeden z największych współczesnych fi
zyków teoretyków, David Gross (nie o- 
trzymał niestety jeszcze Nagrody Nobla, 
posiada „tylko” Medal Diraca) wyznał 
kiedyś, że gdyby mógł zadać pytanie ja 
kiejś nieomylnej wyroczni, zapytałby dla
czego istnieją trzy generacje cząstek, z 
których praktycznie tylko pierwsza tworzy 
materię Wszechświata, pozostałe zaś są 
(na obecnym etapie naszego rozumienia) 
„niepotrzebne”. Dokładnie ten sam prob
lem Feynman formułuje jako pytanie 
„Dlaczego mion ma masę?”, a Rabi wręcz 
„Któż tak zarządził?”

Rosyjski specjalista w dziedzinie czą
stek elementarnych, L. B. Okuń, posunął 
się jeszcze dalej i nazwał obrazowo cząstki 
drugiej oraz trzeciej generacji „wyrzuco
nymi przez Stwórcę nieudanymi szkicami 
na brudno”. Obecnie, w późnym (tj. wiel
kim i chłodnym Wszechświecie) fizycy — 
za pomocą swych wyrafinowanych akcele
ratorów — wygrzebali owe nieudane pro
jekty z „ko^za na śmieci Stwórcy” i teraz 
dziwią się.

Zejdźmy jednak na ziemię: nawet jeśli, 
jak to sugeruje Puszkarz, dopuścić absur
dalną możliwość, że Feynman w swych wy
kładach niefrasobliwie pisze rzeczy nie do 
końca słuszne — tylko dlatego, że są to 
wykłady popularne (?!) — to typowe stwier
dzenie z każdego podręcznika na temat 
współczesnej teorii cząstek elementarnych 
i modelu Weinberga-Salama nie dopusz
cza już żadnych wątpliwości:

Przyroda powieliła tę samą teorię dla 
każdej generacji cząstek. Zgodnie z naszą 
obecną wiedzą, eksperymenty z wszelkimi 
znanymi cząstkami nie zależą od następu
jącej zamiany:

elek tron mion
lep ton t

neu trino . -* , neutrino . - *  .

elektronow e mionowe n eu trin o  t

(np. G. Kane, Współczesna teoria cząstek ele
mentarnych, §7 Teoria sił clcktrostabych, Ad
dison-Wesley, 1987, str. 92)

Krótko mówiąc, Puszkarz najzwyczaj
niej myli się, sugerując, jakoby model 
W einberga-Salama wprowadzał jakąś 
fundamentalną różnicę pomiędzy elektro
nem a mionem. Różnicę tę poznamy — być 
może — dopiero po odkryciu ogólniejszej 
teorii, która wchłonie model W einberga- 
Salama tak, jak on sam wchłonął przed 
dwudziestu kilku laty prymitywną (m. in. 
nierenormalizowalną) teorię Fermiego.

By nie drażnić nadmiernie cytatami, po
zwolę sobie jeszcze przytoczyć epizod z 
poświęconego teorii Weinberga-Salama 
sympozjum w Singapurze (1990 r.) Otóż, 
w przeprowadzonym wśród uczestników 
tego sympozjum sondażu, problem — 
„Dlaczego mion ma masę?” — zaliczono 
do kilku najważniejszych zagadek współ
czesnej fizyki (obok teorii grawitacji kwan
towej, interpretacji teorii kwantów, pro
blemu stałej kosmologicznej i in.).

Reasumując: zgodnie z aktualnymi po
glądami: 1. Z  punktu widzenia tylko ele
ktrodynamiki kwantowej nie ma absolut
nie żadnej różnicy pomiędzy elektronem
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a mionem. Mion jest tu dokładnie „cięż
kim elektronem ”.

2. Zunifikowana teoria oddziaływań c- 
lektrosłabych także nie wyjaśnia tej zagad
ki. Mion przejmuje rolę elektronu w innej 
generacji cząstek; podobnie powielone zo
staje jego neutrino oraz dwa kwarki.

W ten sposób problem staje się teraz 
szczególnie nabrzmiały: oto mamy trzy ge
neracje cząstek, z których tylko pierwsza 
zdaje się być znaczącym budulcem obec
nego Wszechświata. Bez dwu pozostałych 
nie byłby on w niczym „gorszy”. Wszystkie 
składniki gwiazd, planet i ludzi, proces pro
dukcji energii w gwiazdach itp. — pozos
tałyby bez zmian. Po co więc Przyroda po
wiela dwukrotnie podstawową generację? 
Tlik nam się przynajmniej wydaje, bowiem 
nasza teoria dla dwu pozostałych genera
cji jest identyczną kopią tej teorii dla ge
neracji pierwszej (te same diagramy Feyn- 
mana, te same równania, stale sprzężenia 
itp.). Dlaczego mój krytyk nie dostrzega 
tego powszechnie znanego, głębokiego 
problemu?

Kluczem do wyjaśnienia całego nie
porozumienia jest mylne utożsamienie 
tego, co teoria zawiera z tym, co faktycz
nie wyjaśnia. (W moim przekonaniu, bez
błędne rozróżnianie tych dwu — tak od
miennych aspektów — winno wręcz być 
atrybutem każdego, kto uważa się za teo
retyka). Wciąż nie wiemy, czym w istocie 
różni się mion od elektronu. Fenomeno
logicznie wprowadzona liczba mionowa 
nie jest tu żadnym wyjaśnieniem; jest tyl
ko i wyłącznie wygodnym opisem, klasyfi
kacją, który dostarcza chwilowej namia
stki zrozumienia. Obserwacyjnie potwier
dzono, że jest ona zachowywana we wszy
stkich znanych nam reakcjach. Innymi 
słowy: ponieważ nikt nigdy nic widział 
pewnych procesów (skądinąd zgodnych z 
wszelkimi znanymi zasadami — zachowa
nia energii, ładunku i In.) — wprowadzo
no nową liczbę kwantową i regułę jej za
chowania. Zabieg taki byłby może sukce
sem dla nauki takiej jak botanika, ale nie

dla, szukającej głębszego zrozumienia, fi
zyki!

W przeciwieństwie do ładunku elek
trycznego, z liczbą leptonową, tym bar
dziej mionową, nie jest związana żadna 
symetria, co także dowodzi jej mało fun
damentalnego charakteru. Prawdę mówiąc, 
nikt nie da głowy za to, że liczba ta jest 
naprawdę uniwersalnie zachowywana! 
(Tfcorctycy dopuszczają możliwość rzadkich 
rozpadów typu:

mion -* elektron +  foton, 
które nie zachowywałyby liczby mionowej. 
Procesy te wymagałyby istnienia tzw. „bo
zonów horyzontalnych”, ale to już tylko 
spekulacje.) Jak zatem można twierdzić, 
że liczba ta odgrywa zasadniczą rolę w 
modelu standardowym?

Mam nadzieję, że Waldemar Puszkarz, 
wybaczy mi ten, najkrótszy z możliwych, 
wykład o niedoskonałościach teorii Wein- 
berga-Salam a, której nieznajomość mi 
zarzuca. Chciałbym też, aby — nim zasią
dzie do napisania kolejnego sprostowa
nia, a zwłaszcza biurokratycznie pouczy 
mnie o liczbie kwantowej mionu i jego 
rozpadach z udziałem innego neutrina — 
uważnie przeczytał przynajmniej zdania 
napisanie powyżej tłustym drukiem.

I jeszcze tylko moja prywatna reflek
sja: poszufladkowana pracowicie wiedza 
pozwala zapewne celująco zdawać egza
miny i piąć się po stopniach kariery na
ukowej; ale często bywa przeszkodą w u- 
zyskaniu szerszego spojrzenia na problem. 
Na egzaminach pytają o sukcesy teorii, 
nigdy zaś — o jej porażki.

Tak, czy inaczej — czytelnikom Uranii 
raz jeszcze winien jestem prośbę o wyro
zumiałość.

Krzysztof Maślanka

Ubawiła mnie dość zabawna dyskusja w 
Uranii pomiędzy panami Puszkarzem i 
Maślanką na temat „zgniecenie” czy „ko
niec”. Nie wydaje mi się aby to była dysku
sja popularnonaukowa. Chyba myli się p.



11/1992 URANIA 347

Puszkarz kwalifikując „koniec” do termi
nologii teologicznej, gdyż do takiej termi
nologii nadaje się także oczywiście „zgnie
cenie”. Bo niby kto to robi to zgniecenie? 
Tb bardziej teologiczne od „końca”. Może 
byłoby lepiej „wielki klops”, albo „wielka 
plajta” — byłoby to bardziej współczesne, 
zbliżone do ideologii kapitalistycznej. A 
po cichu pozwolę sobie zasugerować jesz
cze co innego. „Wybuch” to rozkurczanie 
się, a odwrotny kierunek to „skurcz”. Czy 
to nie brzmi ładniej? Nie trzeba przy oka
zji sięgać do angielskiego słownika, wy-

TO I OWO

Rok platoński a tzw. stała Niniwy

Mówią nam, że jedna z glinianych ta
bliczek Sumerów zawiera szereg mate
matyczny, którego suma daje liczbę
195.955.200.000.000. W 1975 r. M. M 
C h a t e 1 a i n wydal książkę, w której po
dobno wyjaśnił znaczenie tej liczby w o- 
parciu o wnikliwe analizy astronomiczne. 
Dochodzi on mianowicie do wniosku, że 
jest ona uniwersalną stałą czasu, wyraż
oną w sekundach, wspólną dla całego Uk
ładu Słonecznego, a której znamię noszą 
ruchy każdej planety z osobna, a nawet w 
kombinacjach (okresy synodycznc). O tym i 
o wielu innych zaskakujących informacjach 
możemy przeczytać w niedawnej publika
cji Arnolda M o s t o w i c z a  w Niezna
nym Świecie z października 1991 r. Wszy
stko to przedstawiono rzeczywiście prze
konywująco z uogólnieniem, że „nie ist
nieje żaden z obrotów którejkolwiek z 
planet, ani jedna z konjunkcji, która nie 
stanowiłaby jakiejś dokładnej części owej 
stałej”, którą Chatelain nazwał stałą Nini
wy. Mimo takich zapewnień przyjrzyjmy 
się rzeczy bliżej.

Omawiana liczba istotnie dzieli się bez 
reszty przez 86400 (liczba sekund w do
bie): N  = 195,955,200,000,000/86,400 =
2.268.000.000 dni, co specjalnie nie dziwi, 
gdy weźmiemy pod uwagę sześćdziesiętny

starczy anatomia. Tb w myśl zasady: gdzie 
dwóch się kłóci tam trzeci korzysta. Jeżeli 
ma być głosowanie jak pragnie p. Pusz
karz, proponuję konkurs z nagrodami. Mo
że ja dostanę nagrodę?

Bardzo szanuję obu Panów za trudy 
popularyzacji poważnych badań nauko
wych. Niech Panowie wybaczą gderanie 
starego dziadka, ale szkoda miejsca w 
Uranii na takie lingwistyczne dyskusje. 
Słuchać hadko.

Jan Mergentaler

system liczenia u Sumerów. U podstawy 
swego rozumowania Chatelain stwierdza, 
że liczba N  zawiera w sobie bez reszty 240 
cykli roku platońskiego. Mostowicz wy
jaśnia nam, że rok platoński to okres 
26,000 lat albo 9,450,000 dni precesji pun
ktu równonocy (albo punktu Barana). Rze
czywiście, często cytuje się taką właśnie 
przybliżoną liczbę lat, ale skąd podana li
czba dni? Według ostatnio wprowadzone
go systemu stałych astronomicznych pre
cesja punktu Barana wynosi 50.290966" 
na rok (rok juliański liczący 365.25 dni). 
Gdyby ta stała precesji była rzeczywiście sta
łą, to pełny obieg punktu Barana wokół ek- 
liptyki wyniósłby 360 x 60 x 60750.290966" 
= 25770,036 lat po 365.25 dni, czyli 
9,412,505.6 dni. Tfcn okres różni się od 
podanego o ponad sto lat! Może zatem 
przyjęto nieznacznie inną wartość stałej 
precesji? Warto w tym miejscu wiedzieć, 
że najnowsze (z lat 1986-1990) wyznacze
nia stałej precesji mają rozrzut około 
0.00063" wokół wartości 50.28847" na rok 
(odpowiadająca długość roku platońskie
go wynosiłaby więc 25771.3±0.3 lat, tj. za
ledwie o nieco ponad rok więcej niż to 
wynika z rachunków według systemu sta
łych astronomicznych).

TYzeba jednak jeszcze pamiętać, że 
stała precesji zmienia się dość szybko wie
kowo, przy czym zmiany mają charakter
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wielomianu, w którym czas występuje w 
drugiej (w niektórych teoriach w znacznie 
wyższej) potędze. Formalnie nietrudno by
łoby z tego obliczyć ile czasu trwa wędrów
ka punktu Barana wokół ekliptyki, lecz nie 
wolno nam tego robić, gdy wychodzimy 
poza przedział kilku tysięcy lat, kiedy tra
cą już ważność wspomniane formuły. Zgod
nie ze współczesną wiedzą, 4 tysiące lat 
temu stała precesji wynosiła około 49.4" 
na rok, zaś około roku 1000 n.e. osiągnęła 
wartość odpowiadającą długości roku pla
tońskiego przyjętej przez Chatelaina!

Z  powyższych rozważań widzimy, że na 
upartego moglibyśmy tak dobrać stałe by 
pasowały do upatrzonej „teorii”. Pan Mo
stowicz robi to jednak znacznie prościej. 
Oto jeden z wielu przysłowiowych „kwiat
ków na oślej łączce” tego autora (cytuję): 
„Koniunkcja Ziemia — Pluton, która na
stępuje co 366.7327 dni mieści się w stałej

Niniwy równo 6,184,340 razy”. Pominie
my tu milczeniem dyskusyjną precyzję wy
mienionego okresu synodycznego. Jeśli 
jednak Czytelnik sam nie przeliczy wska
zanych rachunków, to już przepadł w 
sidłach Mostowicza, tym bardziej iż solen
nie jest zapewniany, że ów autor osobiście 
te rachunki sprawdził.

Muszę wyznać czytelnikom Uranii, że 
wiele w swoim życiu czytałem fantazji, lecz 
takiej frywolności, wręcz bezczelności w 
manewrowaniu wiedzą jeszcze nie spot
kałem. Wiem, że Mostowicz jest autorem 
przynajmniej kilku popularnonaukowych 
książek. Może Opatrzności zawdzięczam, 
że ich nic czytałem, ale mogę sobie wyob
razić ile zamętu jest w stanie zasiać u wie
lu czytelników autor o tak nieprzeciętnej 
nonszalancji i niekompetencji. Polecam ar
tykuł Niewiai}>godne, a jednak prawdziwe 
ku przestrodze.

Kazimierz M. Borkowski

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Luty 1993 r.

Słońce: Słońce wędruje po części ekliptyki 
położonej pod płaszczyzną równika nie
bieskiego, ale jego deklinacja wzrasta w 
ciągu miesiąca od -17° do -8°, w związku z 
czym dnia przybywa prawie o dwie godzi
ny: w Warszawie 1 lutego Słońce wschodzi 
o 7h17m, zachodzi o 16h23m, a 28 lutego 
wschodzi o 6h24ra, zachodzi o 17h14m. W 
lutym Słońce wstępuje w znak Ryb.

D an e  dla obserw atorów  Słońca

Księżyc: Bezksiężycowe noce będziemy 
mieli w drugiej połowic miesiąca, bowiem 
kolejność faz Księżyca jest w lutym nastę
pująca: pełnia 7dl h, ostatnia kwadra 13d16h 
i nów 21d14h (zauważmy, że w tym miesiącu 
Księżyc nic zdążył znaleźć się w pierwszej 
kwadrze!). W perygeum Księżyc znajdzie 
się 7 lutego, a w apogeum 22 lutego. W 
tym miesiącu tarcza Księżyca zakryje Wc-

(na 13h czasu ś ro d k .-cu ro p .)

Data
1993

P Bo I.o 1 Data 
1993

P Bo U

11 1 -12941 -6906 209940 II 17 -18925 -6992 358972
3 -13.21 -6.20 183.06 19 -18.88 -7.00 332.38
5 -13.60 -6.26 169.90 21 -19.49 -7.06 306.04
7 -14.76 -6.44 130.40 23 -20.07 -7.10 279.70
9 -15.50 -6.56 104.06 25 -20.63 -7.15 253.36

11 -16.22 -6.66 77.72 ' 27 -21.16 -7.18 227.02
13 -16.92 -6.76 51.38 ill III 1 -21.68 -7.20 200.67
15 -17.60 -6.84 25.06 iii; 3 -22.16 -7.22 174.32

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
17d10h39m -  heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.
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nus, ale zjawisko to będzie u nas niewido
czne.
Planety i planetoidy: Na wieczornym nie
bie wspaniale błyszczy W e n u s ,  która w 
tym miesiącu osiąga maksimum swego bla
sku świecąc jak gwiazda -4.6 wielkości. 
M e r k u r e g o  możemy próbować odna
leźć w drugiej połowie miesiąca wieczo
rem nisko nad zachodnim horyzontem ja
ko gwiazdę około zerowej wielkości. M a r s  
tuż po opozycji widoczny jest przez całą 
noc jako gwiazda -0.5 wielkości w gwiaz
dozbiorze Bliźniąt. J o w i s z  widoczny 
jest w drugiej połowie nocy jako jasna 
gwiazda -2.3 wielk. w gwiazdozbiorze Pan
ny. Pozostałe planety przebywają na nie
bie zbyt blisko Słońca i są niewidoczne.

Przez lunety możemy poszukiwać pla- 
netoidę J u n o jako gwiazdkę 8.5 wielk. 
na granicy gwiazdozbiorów Jednorożca i 
Oriona. Planetoidę odróżnimy od gwiazd 
po jej ruchu, obserwując przez kilka nocy 
okolicę nieba, w której przebywa planct- 
ka. Podajemy jej współrzędne równikowe 
dla kilku dat: I. 31d: rckt. 6h4.6m, deki. 
+4°33’; II. 10“: rckt. 6h5.1m, deki. +6°17’; 
2 0 1: reki. 6h8.6m, deki. +7°58’; III. 2d: rckt. 
6h15.0m, deki. +9°31\

* * *

l d O 3h39m obserwujemy koniec zakry
cia 1 księżyca Jowisza przez tarczę planety 
(księżyc ukaże się spoza prawego brzegu 
tarczy, patrząc przez lunetę odwracającą).

3d Księżyc 2 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. O 3h2m na tarczy plane
ty pojawi się cień 2 księżyca, a sam księżyc 
rozpocznie przejście na tle tarczy dopiero
o 5h13m. O 5h32m cień księżyca 2 opuści 
tarczę Jowisza.

4d Księżyc 3 Jowisza przechodzi na tle 
tarczy planety i jest niewidoczny; o 3h17m 
obserwujemy koniec przejścia. O l l h złą
czenie Marsa z Księżycem w odl. 6°.

5d O 2h43m obserwujemy koniec zakry
cia 2 księżyca Jowisza przez tarczę planety.

7d Nad ranem księżyc 1 zbliża się do 
brzegu tarczy Jowisza z „zamiarem” przej
ścia na jej tle; o 5h8m na tarczy planety

pojawi się cień tego księżyca, a sam księ
życ rozpocznie przejście o 6h9m.

8d Księżyc 1 przechodzi przez strefę 
cienia i za tarczą Jowisza. O 2h15m obser
wujemy początek zaćmienia, kiedy to księ
życ 1 zniknie nagle w pobliżu lewego brze
gu tarczy (patrząc przez lunetę odwraca
jącą). Koniec zakrycia nastąpi dopiero o 
5h28m.

9d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza; obserwujemy koniec 
przejścia: cienia o l h49m i księżyca o 2h47m. 
O 17h Saturn w złączeniu ze Słońcem.

101 Księżyc 2 Jowisza zbliża się do brze
gu tarczy planety i o 5h36ra na tarczy Jowi
sza pojawi się plamka cienia tego księży
ca. O 23h Jowisz w złączeniu z Księżycem 
w odl. 6°.

1 l d Na tarczy Jowisza widoczny jest cień 
jego księżyca 3, który zbliża się do brzegu 
tarczy. O 3h10ra cień księżyca 3 schodzi z 
tarczy planety, a sam księżyc rozpocznie 
przejście na jej tle dopiero o 4h21m i bę
dzie niewidoczny do 6h52m.

12d Księżyc 2 ukryty jest za tarczą Jo 
wisza; o 5h7*' obserwujemy koniec zakiycia.

15d O 4h8m obserwujemy początek zać
mienia 1 księżyca Jowisza (blisko lewego 
brzegu tarczy, patrząc przez lunetę odwra
cającą). O 12h Mars nieruchomy w rek- 
tascensji, zmienia kierunek swego ruchu 
wśród gwiazd na sklepieniu niebieskim.

16d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Początek przejścia cie
nia o l h30m, a księżyca o 2h24m; koniec 
przejścia cienia o 3h42m, a księżyca o 4h34m.

17d O l h42m obserwujemy koniec za
krycia 1 księżyca Jowisza przez tarczę pla
nety.

18d Księżyc 3 znajduje się jeszcze dość 
daleko od brzegu tarczy Jowisza, kiedy o 
4h12m pojawi się na niej plamka cienia tego 
księżyca i wędruje po tarczy planety aż do 
wschodu Słońca. Księżyc znajdzie się w złą
czeniu z dwiema planetami: o l h z N eptu
nem w odl. 2° i o 2h z Uranem w odl. 3°. O 
16h35m Słońce wstępuje w znak Ryb, jego 
długość ekliptyczna wynosi wówczas 330°.
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19*1 O 3h18m nastąpi początek zaćmie
nia 2 księżyca Jowisza (z lewej strony tar
czy planety w lunecie odwracającej) i do 
wschodu Słońca księżyc ten nie będzie już 
widoczny.

21d O 10h Merkury w największym od
chyleniu wschodnim od Słońca (w odl. 18°).

23d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Cień księżyca pojawi 
się na tarczy planety o 3h23m, a sam księ
życ rozpocznie przejście na jej tle o 4h10m; 
cień opuszcza tarczę planety o 5h35ra, a 
księżyc 1 kończy przejście dopiero o 6h21m. 
O 8h Księżyc w złączeniu z Merkurym w 
odl. 3°.

24d O 3h28m obserwujemy koniec za
krycia 1 księżyca Jowisza przez tarczę pla
nety. O 1 l h Wenus osiąga maksimum swe
go blasku świecąc jako Gwiazda Wieczor
na -4.6 wielkości.

25d5h Wenus w bliskim złączeniu z Księ
życem. Zakrycie planety przez tarczę Księ
życa widoczne będzie w Australii, na No
wej Gwinei i na Pacyfiku.

26d Obserwujemy początek zaćmienia 
2 księżyca Jowisza. Księżyc ten o 5h53m 
zniknie nagle w cieniu planety w odleg
łości równej połowie średnicy tarczy od jej 
lewego brzegu (w lunecie odwracającej).

27d10h Merkury nieruchomy w rekta- 
scensji.

28d Po tarczy Jowisza wędruje już cień 
księżyca 2, kiedy o l h27m księżyc 2 rozpo
czyna przejście na tle tarczy planety. Cień 
skończy przejście o 2h32m, a księżyc 2 o 
3h50m.

Momenty wszystkich zjawisk podane 
są w czasie środkowo-europejskim.

Opracował G. Sitarski
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OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA

Zbliża się rok 1993, dlatego podajemy warunki członkostwa w PTMA. W roku 1993 Urania będzie ukazywać się co 
miesiąc z wyjątkiem wakacji, kiedy ukaże się numer lipcowo-sierpniowy. Członkowie otrzymują Uranię w ramach składki 
członkowskiej. W roku 1993 wynosi ona 240,000 zł. Dla dzieci, młodzieży, studentów, emerytów i rencistów 200,000 zł. 
Osoby dla których suma jest zbyt duża dla jednorazowego wpłacenia mogą podzielić ją na dwie części. Członkowie -  
korespondenci (prenumeratorzy Uranii) oraz instytucje za rok 1993 opłacają 200,000 zł. Za tak otrzymane wpłaty Urania 
będzie dostarczana pocztą do domu. Dla nowowstępujących do PTMA jednorazowe wpisowe 20,000 zł. Członkowie 
PTMA, którzy rezygnują z otrzymywania Uranii mogą być zwolnieni przez Zarządy Oddziałów lub Zarząd Główny z części 
opłaty i wtedy składka wynosi rocznie 160,000 zł, a posiadający prawo do zniżki 120,000 zł.
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99
2 Prosimy o wypełnienie załączonego blankietu i przekazanie pieniędzy na konto PTMA. Podane składki odnoszą się 

do tych, którzy opłacą należności do końca lutego 1993. Towarzystwo zastrzega sobie prawo podniesienia cen Uranii, o 
ile wzrosną koszta druku lub usług pocztowych. Jednakże Towarzystwo dołoży wszelkich starań, aby osoby, które 
wpłaciły składki nie musiały dopłacać. Przy wypełnianiu przekazu na odwrocie na każdym z trzech odcinków prosimy 
podać wyraźnie, na jaki cel dokonywana jest wpłata. Dziękujemy.

Kalendarze plakaty na rok 1993 oraz KALENDARZ MIŁOŚNIKA ASTRONOMII na rok 1993 do otrzymania w oddziałach 
PTMA. Ponadto wysyłamy je pocztą za kwotę 15,000 zł (plakat), a za kwotę 24,000 zł (Kalendarz Miłośnika Astronomii). 
Pieniądze za Kalendarze należy przysyłać pocztą, a nie na konto PKO. (Wpłata na PKO wydłuża czas otrzymania 
Kalendarza o około miesiąc).

wpłata dotyczy: wpłata dotyczy: wpłata dotyczy:

1. składka członkowska 1. składka członkowska 1. składka członkowska

2. składka członkowska bez Uranii 2. składka członkowska bez Uranii 2. składka członkowska bez Uranii

3. Urania za rok 1993 3. Urania za rok 1993 3. Urania za rok 1993

4. wpłata 1, 2 lub 3 za 1 półrocze 4. wpłata 1, 2 lub 3 za 1 półrocze 4. wpłata 1, 2 lub 3 za 1 półrocze

5. wpisowe 5. wpisowe 5. wpisowe

6. dobrowolny datek na Uranię 6. dobrowolny datek na Uranię 6. dobrowolny datek na Uranię

i PIMA 1 PTMA 1 PIMA

(właściwe podkreślić) (właściwe podkreślić) (właściwe podkreślić)



Instrumenty Obserwatorium Astronomicznego w ValaSske Meziftći (Czecho-Słowacja) służące 
do obserwacji Słońca: refraktor do fotografowania całej tarczy słonecznej, refraktor do wykony
wania szczegółowych fotografii plam słonecznych i koronograf protuberancyjny.

Czwarta strona okładki: Widok ogólny Obserwatorium Astronomicznego w ValaSske Mezifići 
(Czecho-Słowacja).
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