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Półtora roku temu świat obiegła wiado
mość, że w  galaktyce M 87 odkryto czarną 
dziurę. Analiza obserwacji wykonanych za 
pomocą teleskopu kosmicznego Hubble'a w y
kazała, że jądro tej galaktyki jest otoczone 
szybko rotującym dyskiem gazowym. N aj
bardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem  
ogromnej szybkości wirowania tego dysku 
wydaje się przyjęcie założenia o istnieniu w  
jego centrum wielkiej koncentracji masy. 
Obliczenia wskazują, że winna to być czarna 
dziura o masie rzędu kilku miliardów mas 
Słońca. Artykuł, którym rozpoczynamy pier
w szy w  tym  roku numer U ranii, pokazuje 
jak do takich wniosków się dochodzi. N ie jest 
to tekst łatwy; mamy jednak nadzieję, że trud  
tołożony w zrozumienie opisu jednego z  być 
może najdonioślejszych odkryć astronomicz
nych ostatnich lat sprawi dociekliwym C zy
telnikom zadowolenie i satysfakcję z  pozna
nia sposobu rozzuiązywania przez współczes
ną naukę wielkich zagadek Wszechśtuiata.

Lektura następnego artykułu nie będzie ju ż  
wymagała takiego wysiłku. Przystępny opis 
niektón/ch ciekawostek dotyczących planeto
id powinien wzbudzić zainteresowanie choć
by z tego powodu, że sporo wiadomości w  
nim zawartych uzyskano dzięki sondzie kos
micznej Galileo, o której wiele się ostatnio 
mówi, gdyż po sześcioletnim locie dotarła 
niedaiuno do joiuisza stając się jego sztucz
nym  satelitą. O  misji Galileo pisaliśmy w  
ubiegłorocznym numerze listopadowym.

Rozpoczęty rok temu E lem entarz U ranii 
został dobrze przyjęty przez Czytelników. 
Zamierzamy go więc kontynuować poświę
cając tegoroczne teksty małym ciałom Ukła
du Słonecznego, czyli księżycom planet, ko
metom, planetoidom i meteoroidom. Zaczy
nam y od opisu Księżyca, najbliższego nam  
ciała niebieskiego.
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M arcin Surkont -  Wroclaw

MODEL DYSKU AKRECYJNEGO W JĄDRZE GALAKTYKI M87

1. Wstęp

W roku 1994 w czasopism ach nauko
wych i popularnonaukowych, a nawet w do
niesieniach prasowych na całym świecie, 
dużo miejsca poświęcono szczególnem u od
kryciu, dokonanem u w okresie luty-maj 
1994 r. przez Kosmiczny Teleskop H ubble’ a 
(HST). HST, wolny już wtedy od błędów 
optyki, zarejestrował wysokorozdzielczy 
obraz w świetle białym (fot. 1), a także w id
m o dysku akrecyjnego w jądrze galaktyki 
M87. Światową sensacją naukową stało się 
zw łaszcza widmo dysku, w opinii odkryw 
ców jednoznacznie wskazujące na istnienie 
w jądrze M87 masywnej (o masie rzędu 
2x109 M o) czarnej dziury -  pierwszej, jako
by definitywnie potwierdzonej. W początku 
roku 1995 dom niem ana czarna dziura w 
M 87 została usunięta w cień przez podobne 
odkrycie w jądrze galaktyki M l 06, znacznie 
mocniej udokumentowane obserwacjami sy
stemem VLBI w zakresie mikrofalowym. 
Spektroskopowe pomiary, zebrane przez 
HST z dysku M87, są jednak nadal najle
pszym tego typu m ateriałem obserwacyj
nym w zakresie widzialnym. Materiał ten 
został szczegółowo przeanalizowany w 
dwóch wzajemnie uzupełniających się pra
cach opublikowanych w specjalnym wyda
niu Astrophysical Journal Letters z listopada 
1994 r. W nioski tych publikacji są punktem 
wyjścia niniejszej pracy, której celem jest 
przeprowadzenie bardziej szczegółowego,

ilościowego przetw orzenia m ateriału obser
wacyjnego.

2. Założenia modelowe

Dysk akrecyjny powstaje wokół centrum 
sił grawitacyjnych bądź to w wyniku sam o
istnego kolapsu w ielkoskalowego obłoku 
gazu (pyłu) o niezerowym momencie pędu, 
bądź też w następstwie przepływu materii 
rozproszonej, lub słabo związanej, ku zew
nętrznemu centrum sił. Ten ostatni scena
riusz bywa realizowany w ciasnych ukła
dach podwójnych: nadolbrzym -  gwiazda 
zwarta, gdzie słabo związana grawitacyjnie 
otoczka nadolbrzym a spływa ku gwieździe 
zwartej o bardzo dużym przyspieszeniu na 
powierzchni. Jak się dziś przypuszcza, po
dobny scenariusz działa - jednak w niepo
równywalnie większej skali -  w jądrach 
aktywnych galaktyk, nazywanych w spolsz
czeniu ageenam i (AGN -  Active Galactic 
Nuclei). W  tym przypadku domniemuje się, 
że w centrum ageenu istnieje bardzo m asyw
na czarna dziura, o masie rzędu 108- 10iojV/o , 
która panuje nad dynam iką centralnych rejo
nów galaktyki, aż do odległości (licząc od 
centrum) rzędu setek, a nawet tysięcy lat 
świetlnych. Centralna czarna dziura, jak  gi
gantyczny odkurzacz, wysysa z tych rejo
nów materię rozproszoną i pojedyncze 
gwiazdy, a nawet całe układy gwiazdowe. 
Energia potencjalna wsysanej, a więc coraz 
bardziej związanej, materii jest przez „cen-

ASTRO-BIT Programy komputerowe, algorytmy,
^  Ireneusz Włodarczyk katalogi£  ul. Rewolucjonistów
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tralny silnik” ageenu przetwarzana na pro

mieniowanie elektromagnetyczne. (Jaki jest 

fizyczny mechanizm działania niespotyka

nie sprawnego „centralnego silnika” ageenu 

- nie wiemy; ten sam zresztą problem zw ią

zany jest z akrecją w podwójnych układach 

gwiazd.)

Proces formowania się i stabilizowania 

dysku akrecyjnego jest jakościowo prosty, 

lecz jego opis ilościowy - ciągle dyskusyjny.

Prędkość (liniowa i kątowa) makrosko

powego ruchu orbitalnego protodysku (tak 

jak  i dysku ju ż  uformowanego) maleje ze 

wzrostem odległości od centrum sił grawita

cyjnych - podobnie jak  w różnicowej rotacji 

keplerowskiej. Jednak zwykle nie jest to ro

tacja czysto keplerowska. Na powierzch

niach styku kolejnych współśrodkowych 

pierścieni cylindrycznych dysku występuje 

„tarcie” . Mechanizm działania tego procesu 

nie jest zadowalająco znany. „Tarcie” może 

być m .in. pochodną turbulentnego mieszania 

się materii sąsiadujących ze sobą pierścieni 

(na podobieństwo granulacji w atmosferze 

Słońca) lub „pętlenia się” przenikających 

przez nie, wmrożonych w materię, lin ii sił 

pola magnetycznego (podobnie jak  we wnę

trzu Słońca). Jakościowy skutek „tarcia” jest 

taki, że część momentu pędu materii z cen

tralnych pierścieni ulega dyssypacji na cie

pło, a część - zostaje przekazana warstwom 

zewnętrznym. W  konsekwencji, warstwy 

wewnętrzne (tracące moment pędu) - spiral

nie opadają na centrum sił grawitacyjnych, 

zewnętrzne (zyskujące moment pędu) - spi

ralnie ekspandują; dysk w granicy staje się 

geometrycznie cienki i (jeśli istnieje stały 

dopływ materii z zewnątrz) stacjonarny.

W  modelowych opisach rutynowo przyj

muje się upraszczające założenia, że dysk 

akrecyjny jest: {1} stacjonarny w czasie, {2} 

symetryczny osiowo, {3} nie samograwitu-

jący (o masie zaniedbywalnie małej w sto

sunku do masy ciała centralnego), {4} rotu- 

jący praktycznie keplerowsko, {5} geome

trycznie (ale niekoniecznie optycznie) cien

ki.

W  „standardowym” modelu dysku akre

cyjnego zakłada się, że warunki fizyczne (i 

ich stabilność) w dysku wynikają z równania 

(lokalnego) zachowania energii, obejmują

cego dwa wyrazy: grzanie, wynikłe z dyssy

pacji energii grawitacyjnej w ciepło, jest do

kładnie bilansowane przez wypromieniowy- 

wanie.

Ostatnio coraz większe znaczenie zyskuje 

bardziej ogólny, „niestandardowy” model: 

dysk akrecyjny z adwekcją, w którym stan 

stacjonarny ustala się w bilansie trzech pro

cesów: lokalnego grzania z jednej strony i z 

drugiej - chłodzenia, które realizowane jest 

przez dwa mechanizmy fizyczne: lokalne 

wypromieniowywanie i globalne, radialne 

unoszenie (adwekcję) gorącego gazu i pla

zmy ku centrum sił, stycznie do obu powie

rzchni dysku.

Dysk zdominowany przez adwekcję jest 

geometrycznie i optycznie cienki, wypro- 

mieniowujący mały ułamek energii i przez 

to znacznie gorętszy niż dysk standardowy: 

z temperaturą w centralnych regionach się

gającą (lub nawet przekraczającą) 10" K ! W  

ogólnym przypadku radialny rozkład tempe

ratury efektywnej Tc{ w pozacentralnych* 

rejonach dysku ustala się jak:

Tef(r)~r\ (1)

przy czym wykładnik y może przyjmować 

wartości w granicach od y= 3/4 w przypadku 

chłodzenia całkowicie radiacyjnego, do y=l 

przy całkowitej dominacji chłodzenia adwe- 

ktywnego. Wydaje się, że typowym przy

padkiem dla ageenu jest dysk akrecyjny ze 

znaczącym udziałem obu mechanizmów 

chłodzenia, z wartością y=0,9.

* W takich odległościach >od centrum, że r>\0Rs, gdzie Rs=2GM/c2 jest jest promieniem Schwarzschilda.
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3. Obserwacje centrum M87 i odpo
wiadający im model

a) M odel geom etryczny dysku

Wyniki obserwacji jądra M87, zarówno 
w świetle białym, jak  i z użyciem układu 
FOS (Faint Object Spectrograph), w spół
pracującego z HST, opublikowane zostały 
przez R.J. H a r m s  a. Obraz centrum prze
m awia za istnieniem gazowego, m akrosko
powo niejednorodnego, dysku akrecyjnego 
o średnicy kątowej rzędu 1" (przy ocenie od
ległości do M87 równej 50 min lat św ietl
nych (L.Y.) odpow iada to rozmiarom linio
wym rzędu 250 L.Y.)- W  ocenie Harm sa pła

szczyzna dysku jest nachylona względem 
obserwatora pod kątem i=42° (por. rys. lc). 
W pracy Harmsa zaznaczone są koliste se
ktory, objęte kolejnymi obserwacjam i FOS; 
każdy z nich ma średnicę kątową 0".26. D e
finitywnie rozstrzygające obserwacje doty
czą sektorów, oznaczonych numerami 4, 5 i 
6 (por. fot. 1). Ich wzajem ne położenia na 
obserwowanym  (skróconym perspektyw icz
nie) dysku, ich orientacje względem  obser
watora i kierunek rotacji dysku, prezentuje 
schem atycznie rys. la . Rys. Ib przedstawia 
to samo po uwolnieniu dysku od skrócenia 
perspektywicznego (tj. przy prostopadłym 
spojrzeniu na dysk „z góry”). R ys.l c przed
stawia dysk widziany „z boku”.

Układ FOS przyjm uje z M87 cylindrycz
ną wiązkę św iatła (jak na rys. I a) o średnicy 
0."26. Źródłem  wiązki jest obszar faktycznie 
eliptyczny (jak na rys. 1 b) -  o małej osi rów 
nej 0."26 i dużej 0."26/cos i.

b) M odel fizyczny dysku

A kceptujem y rutynowe założenia {1)- 
{5}. Przyjmujemy ponadto: założenie {6} 
(niekontrowersyjne), że ruchy własne (odse
parowane od m akroskopowego obiegu orbi
talnego) cząsteczek gazu i plazmy dysku 
mają charakter ruchów bezładnych i są opi
sane rozkładem  prędkości Gaussa-M axwel- 
la, i tym czasowe założenie {7} (wątpliwe, 
ale niezbędne, aby m ożna było nawiązać do 
obserwacji), że w obszarach objętych obser
wacjami FOS niejednorodności warunków 
fizycznych są niewielkie -  tak, że sygnałom, 
uśrednionym przez układ HST+FOS w obrę
bie każdego z badanych sektorów 4-6, m oż
na miarodajnie przypisać uśrednione warun
ki fizyczne (m.in. oznacza to, iż dysk można 
uważać za lokalnie -  w sektorze -  izotermi- 
czny).

Założenie {7} jest szczególnie wątpliwe 
w przypadku sektora 4, w środku którego 
leży centrum dysku -  rejon osobliwy i nie
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Fot. 1. Jądro M87 w świetle widzialnym.

podlegający rozkładow i (1). Rejon ten jest 
jednak zaniedbywalnie m ały (w skali roz
miarów sektora 4*), tak że m ożna przyjąć, iż 
obserwacje H ST są we wszystkich sektorach 
reprezentatywne dla pośrednich rejonów 
dysku.

Dziś wyobrażamy sobie dysk akrecyjny 
ageenu w postaci spłaszczonego cylindra

rozrzedzonej materii, orbitującej wokół cen
trum sił konwektywnie niestabilnie (zwłasz
cza w przypadku dominacji adwekcji), z li
cznymi lokalnymi niestabilnościam i turbu- 
lentnymi wielkiej (m akroturbulencja) i ma
łej (m ikroturbulencja) skali, naruszającymi 
osiową symetrię dysku i stanowiącymi 
główne źródło „lepkości” materii. Obłoki

* Dla masy domniemanej czarnej dziury w centrum dysku A/bh=2x 109 Mo jest /fs=0,01 L.Y. Liniowe rozmiary 
rejonu centralnego, ocenianego na 10 /?s, są więc rzędu 10"2 średnicy sektora 4.
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(granule , p lam y) n iestab ilności m akro tu rbu- 
lentnej m ają  rozm iary  rzędu 10'6 L .Y . (są 
w ięc p rak tyczn ie  punk tow e w skali ro zm ia 
rów  dysku , k tóre są  rzędu  tysięcy  L. Y .), tem 
peraturę  rzędu 104 K, n ieco  w yższą  lub n iż 
szą n iż tem pera tu ra  o taczającego  k o n tinu 
um, i gęstości cząstek  gazu  rzędu 1010 c m '5 
w okolicach  cen trum , a rzędu 105 c m '3 w 
re jonach  pośrednich  dysku . W  tych ostatn ich  
rejonach  zarów no kon tinuum  środow iska, 
ja k  i konw ekty  w ne obłoki są  op tyczn ie  c ien 
kie. P rzy jm ujem y w ięc założen ie  {5} we 
w zm ocnionej w ersji: w  rejonach  pozacen- 
tra lnych  dysk  w ertykaln ie  je s t op tyczn ie  
c ienki. Tu pow stają  w ąsk ie  (d la tam tejszego  
lokalnego  odb io rn ika) em isy jne  linie w id 
m ow e -  dozw olone („no rm alne” ) i w zb ro 
n ione (po jaw iające  się ty lko  w  środow iskach  
siln ie rozrzedzonych). D la  zew nętrznego  
obserw ato ra  linie te są  rozm yte dopp lero - 
w sko  w skutek  m akroskopow ej ro tacji dysku  
i nak łada jących  się na  n ią  w łasnych  ruchów  
obszarów  m akro- i m ik ro tu rbu len tnych . O 
rozk ładach  prędkości, rozm iarach , ja s n o 
ściach  i czasach życia  tych obszarów  n iew ie
le m ożna pow iedzieć -  op rócz  tego, że n a j
p raw dopodobniej są  to  rozkłady g ausso 
w skie. Ze znacznie  w yższym  stopniem  p ew 
ności m ożna przy jąć, iż rozkład  p rędkości 
term icznej je s t rozk ładem  M axw ella.

D la zew nętrznego  o bserw ato ra  lin ie  w id 
m ow e, em itow ane p rzez  cienk ie  op tyczn ie  i 
bardzo  rozrzedzone (jak  w dysku  ageenu) 
środow isko  gazu i p lazm y, nie są  w ąskie, 
lecz  rozm yte w skutek  zjaw iska  D opplera , 
zw iązanego  z m ikro- i m akrorucham i w śro 
dow isku . „Pojedynczy  a tom ” środow iska  
(przy  tym  atom  nie po ruszający  się w zg lę
dem  obserw atora) św ieci p rak tyczn ie  śc iśle  
w  d ługości fal Xo. P rzy jęliśm y  (jest to k o n se
kw encja  założenia {6}), że w każdym  lo k a l
nym  w ycinku dysku rozk ład  tzw . prędkości 
radialnej vr (tj. sk ładow ej prędkości na k ie
runek  „ku obserw ato row i” ) ruchu b ez ład n e

go je s t gaussow ski.
N iech w ybrany w ycinek  m a w spółrzędne 

(xi, yj) i rozm iary  Axi, Ayj. R ozk ład  św iatła  
em itow anego  przez taki w ycinek , Iij(AX), 
A)^=k-Xo, m a także rozk ład  gaussow ski. 
G dyby zew nętrzny  obserw ato r m ógł ten ro z 
kład  odseparow ać od sum arycznego  św iatła  
sek to ra , o trzym ałby  go  p rzesun ię ty  o w ar
tość AXij, p ropo rc jona lną  do  składow ej ra 
dialnej p rędkości o rb ita lnej w ycinka, tj.:

, (AX-AXi r a A l t ) i _
~(AXd ) e x p [ - ----------- -ń--------— ] , (2)

gdzie  zależności:
AA,d=XoVo/c, (3)
A \ij= (kn /c)v(n j)(x ilrij) sin i, (4)

A lt'= A X ij(y /x i)  (5)
w ynikają  ze w zoru  D opp lera , przy czym  

AX‘i f "  je s t p rzesun ięc iem  zw iązanym  z d o 
środkow ą adw ekcją , gdzie  a  -  czynn ik  
( a > l )  skalu jący  adw ekcję  (tj. p rędkość 
transportu  dośrodkow ego , v c e n tr ) , vCentr= 

= O LVff, vff=(2GMInj)]l2 -  p rędkość  spadku 
sw obodnego  w  od leg łośc i r  od centrum  sił 
g raw itacy jnych , v(n j)  -  p rędkość  o rb ita lna 

V(nj)= (G M /n j)m , (6)
M - m a s a  cen tra lna , n j-  od leg ło ść  w ycin 

ka od cen trum  sił, vo -  najbardziej p raw do
podobna  w ypadkow a prędkość  ruchu b ez
ładnego  w w ycinku,

vo  =  M + v£ + . . . Y 2, ( 7 )

przy czym  poszczegó lne  w yrazy  pod p ie r
w iastk iem  są kw adratam i najbardziej p ra 
w dopodobnych  prędkości: te rm icznej, tur- 
bulentnej i innych m ożliw ych  sk ładow ych 
(pod w arunkiem , że w szystk ie  one m ają  ro z 
kłady gaussow skie).

W ypadkow y rozk ład  św iatła, jak i z c a łe 
go sek tora dysku zb iera  obserw ato r (tj. 
H ST ), o trzym uje się p rzez  w ysum ow anie 
p rzyczynków  (2) po pow ierzchn i sektora: 

l(AX) =  J ^ K A X - A X i^ A x iA y j .  ( 8 ) 

i i
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Poszczególne składowe prędkości v/ 
0=1,2 ,...) w (7), podobnie jak wypadkowa 
prędkość vo, mogą zależeć od odległości r od 
centrum sił. Obserwacje HST (średnia syg
nałów w poszczególnych sektorach) nie dają 
podstaw do ustalenia tych zależności. Pra
wdopodobnie rozsądne jest założenie, że vo 
zależy od r poprzez tzw. temperaturę kinety
czną t,

vo=(2 kt/m)112, (9)
podobnie jak prędkość termiczna vterm po
przez temperaturę efektywną Tef (via (1)), 
przy czym temperatura kinetyczna t jest tu 
parametrem przypisanym najbardziej pra
wdopodobnej prędkości vo w sposób formal
ny; m  -  masa świecącego atomu. W warun
kach, gdy ruch bezładny ma pochodzenie w 
całości termiczne (tj. w ośrodkach wystar
czająco gęstych i ciepłych), temperatura ki
netyczna ma sens pokrywający się z termo
dynamicznym pojęciem temperatury; na 
przeciwnym biegunie (tj. w ośrodkach rzad
kich, niestabilnych turbulentnie i konwe- 
ktywnie, z silnymi polami magnetycznymi -  
jak np. w dyskach ageenów) -  ma bardzo 
luźny związek z temperaturą sensu stricte, 
jednak nawet i w tych warunkach opisuje 
pole prędkości wyczerpująco (poprzez (9) i 
gaussian typu (2)).

4. Numeryczne modelowanie 
widma dysku i porównanie 
z obserwacjami

a) Widmo modelu dysku lokalnie izotermicz- 
nego.

Wstępne obliczenia widma liniowego 
dysku wykonujemy w modelu opisanym za
łożeniami {1}-{4}, {5} (wzmocnionym), 
{6} oraz {7} (izotermiczność w sektorach), 
z zastosowaniem wzorów (2) -  (9). Na rys. 2 
przedstawione są przykładowe rozkłady na
tężenia światła w linii wzbronionej dwukrot
nie zjonizowanego tlenu [OIII] X^5007A, 
uzyskane drogą numerycznego modelowa
nia dla sektorów 5 i 6, przy wolnych parame
trach (podlegających najlepszemu dopaso
waniu): centralnej masie M b h  domniemanej 
czarnej dziury i temperaturze kinetycznej t 
sektora. Rozkłady te opisane są wartościami: 
M b h = 1 0 9M o , a=0 i f=104, 107 i 108 K (od
powiednio od najwęższego rozkładu ku co
raz szerszym). Wartości /=104 K odpowiada 
tak wąski rozkład gaussowski, że jego szero
kość (AX=0,05A) jest porównywalna z roz
miarem kroku przyjętego w kodzie numery
cznym. (Wypadkowy rozkład, odpowiadają
cy /=104 K, jest z tego powodu wyraźnie 
obciążony „szumem numerycznym”.)

Rys. 2. Rozkłady natężenia  w linii [OIII] 5007A, obliczone przy próbnej 
m asie M3j^=2xlO^M0 i przy w artościach tem peratury  10^. 107 i 10® K.
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Na osi odciętych rys. 2 odłożona jest od

ległość AX=X-A/x>d „spoczynkowego” poło

żenia badanej linii, fo=5007A; skala na osi 

rzędnych (natężenie) jest umowna. Rozkła

dy leżące nad ujemną półosią odpowiadają 

sektorowi 6 (por. rys. la), który się zbliża do 

HST; nad dodatnią półosią - sektorowi 5, 

który się oddala od HST. Przy t<  106 K roz

kłady są mało (lub umiarkowanie) rozmyte, 

głównie przez efekt dopplerowski, wynikły 

z systematycznej rotacji dysku, bez zauwa

żalnego wpływu (lub z wpływem ślado

wym) ze strony ruchów bezładnych w sekto

rach. Dobra zgodność obliczonych i obser

wowanych rozkładów natężenia światła w 

linii [OIII] występuje przy nieoczekiwanie 

wysokiej wartości temperatury kinetycznej 

(w sektorach 5 i 6) ft,6= 108 K.

Średnie przesunięcie wierzchołka bada

nej linii, obserwowane przez HST w sekto

rach 5 i 6, wynosi AÂ =10A. Odpowiada to 

średniej w sektorach prędkości orbitalnej 

vorbit=600 km/s, a gdy weźmie się pod uwa

gę nachylenie dysku względem HST - około 

900 km/s. Z kolei temperatura kinetyczna 

sektorów ?5,6=108 K (która, jako parametr 

rozkładu Gaussa, dobrze odtwarza obserwo

wane rozmycie linii [OIII] ) odpowiada naj

bardziej prawdopodobnej wypadkowej 

prędkości ruchu bezładnego atomów tlenu 

vt=455 km/s. W sektorach 5 i 6 dysku akre- 

cyjnego prędkość vt stosunkowo ciężkich 

atomów tlenu jest więc znacznie (ok. dwu

krotnie) mniejsza od prędkości orbitalnej 

Vorbit.

Sektor 4 (centralny) dysku jest gorętszy 

niż poboczne sektory 5 i 6. Z pracy Harmsa 

wiemy, jakie są średnie natężenia/światła w 

widmach ciągłych badanych sektorów, mia

nowicie I4JI5,6=4.7/0.35. Można przyjąć, że 

sektory te promieniują jakościowo podobnie 

do ciała doskonale czarnego, tj. /integralne^ 

=Sa74, gdzie T - temperatura efektywna, o 

- stała Stefana-Boltzmanna, 0<8<1, przy

czym 8*8(r). Otrzymujemy stąd 74/75,6 =

(/4//5,6)1/4= 1.9 .
Prawdopodobnie rozsądne jest przypusz

czenie, że temperatura efektywna T i tempe

ratura kinetyczna t podobnie zależą od r, tj. 

że:

t4/t5,6 -  74/75,6. ( 10)
Przyjmujemy ponadto jako bezsporne, że 

kąt nachylenia dysku i= 42°, a odległość od 

M87 wnosi 50 min L.Y.

Szczegółowe modelowanie kształtów li

nii zostało wykonane dla dwóch silnych linii 

wzbronionych dwukrotnie zjonizowanego 

tlenu [OIII] (^4959A i ^5007A) oraz linii 

wodoru Hp(X4861A) w sektorach 4, 5 i 6, z 

zastosowaniem wzorów (2) - (9) (a=0), przy 

czym dwa wolne parametry kodu numerycz

nego, tj. masa centralna M b h  i temperatura 

kinetyczna t w sektorach, zostały dobrane 

metodą najlepszego dopasowania krzywych 

„obliczonych” do „obserwowanych”.

Tabela 1. Podsumowujące zestawienie war
tości M bh  [109 M o] i t [107 K], wynikających 
z procedury „najlepszego dopasowania” w 

modelu dysku lokalnie izotermicznego.

SEKTOR
5, 6 4

Widmo [OIII] HI [OIII] HI

Mbh 2,0 1,4 1,5 1,0

t 10,0 1,2 19,0 2,3

Przedmiotem najlepszego dopasowania 

parametru t jest rozmycie linii widmowych; 

parametru Mbh - rozsunięcie pików linii. Co 

do trafności doboru wartości t można zacho

wać pewną ostrożność (np. nie jest pewne, 

czy wszystkie składowe ruchu bezładnego 

są gaussowskie, a przy tym od siebie staty

stycznie niezależne). Wyniki w Tabeli 1, do

tyczące A/bh, mają jakościowo wymowę 

bezsporną: przemawiają za wielkoskalowo- 

ścią rozkładu przestrzennego masy central

nej, a przeczą w szczególności wyjściowej 

hipotezie, zgodnie z którą gros masy, leżącej
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wewnątrz orbit sektorów 5 i 6, skupiona jest 
w centralnej (praktycznie punktowej) czar
nej dziurze. Widmo syntetyczne, odpowia
dające Tabeli 1, omówione jest w podroz
dziale b.

S.K. C h a k r a b a r t i  w świeżej pracy o 
domniemanej czarnej dziurze w centrum 
M87 zastosował „standardowy” model dys
ku akrecyjnego, z opuszczeniem jednak za
łożeń {2} i {4}, a z włączeniem w ich miej
sce założenia o szokowym grzaniu materii 
na frontach spiralnych fal gęstości. Przyjął 
ponadto raczej dyskusyjne założenie o cał
kowicie termicznym pochodzeniu ruchu 
bezładnego (przy tym stałą prędkość vterm  =  

150 km/s atomów tlenu, tj. 7=2x107 K w 
obrębie całego dysku). Odpowiada to obe
cności tylko jednego wyrazu, vi, po prawej 
stronie wzoru (7) (przy tym vi*vi(r)).

Dostępne dziś, stosunkowo surowe, ob
serwacje spektralne HST, oczywiście nie są 
wystarczającą podstawą do tego, by ziden
tyfikować i odseparować od siebie poszcze
gólne składowe ruchu bezładnego, dają jed
nak szansę na odseparowanie składowej 
stricte termicznej, vterm , od reszty, którą 
umownie nazwijmy turbulentną, vturb. •

Składowa termiczna vrerm zależy od tem
peratury T  środowiska i masy atomu m jak 
(T/ni)]l2 (por. (9)), składowa turbulentną, 
vturb , nie zależy od m. Stąd dyspersja (roz
mycie) kształtu linii dwóch pierwiastków o 
istotnie różniących się masach daje możli
wość sformułowania dwóch równań typu (7)
o dwóch niewiadomych: v i = v t e r m  i v2=vturb-

W obserwacjach HST znajdujemy sto
sowne dane dla linii tlenu i wodoru. Z prze
tworzenia tych danych otrzymujemy dla po
szczególnych sektorów dysku, wartości ze
brane w Tabeli 2.

Prędkości turbulentne w dysku M87 są 
więc tego samego rzędu wielkości co pręd

kości termiczne wodoru.

Tabela 2. Średnie wartości temperatury 
7J106 K] oraz prędkości turbulentnej i termi
cznej w modelu dysku lokalnie izotermicz- 

nego w km/s.

Wielkość
fizyczna

Sektor

5,6 4

T 6,1 11,8

llurb 310 430
HI

v'term 320 440

,. OIII 
vterm 80 __110__

b) Widmo w modelu dysku nieizotermicz/iego.
Utrzymujemy założenia, jak poprzednio, 

ze zmianą w {2}, gdzie kładziemy wartość 
a = 0 .1, prawdopodobnie reprezentatywną 
dla dysków adwektywnych, i z wyjątkiem 
założenia {7} (o lokalnej izotermiczności), 
w miejsce którego przyjmujemy relację (por. 
(10) t(r)~T(r)) i rozkład (1) z wartością 
Y=0,9, tj.:

r(r)=f0r-°’9, (11)
z czynnikiem to, wynikającym z warunku 
początkowego t ( r s ,6 ) - t5 ,6 , gdzie rs,6 -  odle
głość środka sektora 5 (lub 6) od centrum sił 
grawitacyjnych, t5,6 -  średnia temperatura 
kinetyczna sektora 5 (lub 6), jak w Tabeli 1, 
odpowiednio dla linii tlenu i wodoru.

Na rys. 3 porównane są obserwowane 
przez HST i obliczone rozkłady natężenia 
światła w liniach wzbronionych tlenu [OIII]
i wodoru (Hp) w nieizotermicznym „stand
ardowym” modelu dysku (oc=0) oraz w mo
delu adwektywnym z a=0.1 -  przy konse
kwentnym zastosowaniu Mbh z Tabeli 1. 
Widma zsyntetyzowane w obu tych mode
lach są praktycznie nierozróżnialne (z do
kładnością do stałej addytywnej, tj. przesu
nięcia wzdłuż osi rzędnych*, wynikającego 
stąd, że w obu modelach temperatury konti-

* W zastosow anym  kodzie rachunkowym  skala rzędnych jest umowna.
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Rys. 3. Porównanie widm liniowych: symulowanych oraz obserwowanych 
przez HST. Szczegóły w tekście.

nuów, w których unoszone są konwektywne 
granule, są istotnie różne). Krzywe obliczo
ne są naniesione na obserwacyjny zbiór da
nych z pracy Harmsa. Barwa czerwona od
powiada obserwacjom oddalającego się se
ktora 5, niebieska -  zbliżającego się sektora 
6. W idmo modelowane skorygowano o 
przesunięcie dopplerowskie (A^=23A), wy
nikające z oddalania się galaktyki M87 jako 
całości. Zgodność modelowanego widma z 
obserwacjami HST jest -  z wyjątkiem asy
metrii natężeń linii w sektorach 5 i 6 -  w 
pełni zadowalająca.

W idmo zsyntetyzowane w modelu dysku 
lokalnie izotermicznego jest (z dokładnością 
do drugorzędnych szczegółów) podobne do 
widma zsyntetyzowanego (krzywe gładkie)

z rys. 3.

5. Wnioski

W idma liniowe dysku akrecyjnego w ją 
drze M87: obserwowane przez HST -  z jed 
nej strony i zsyntetyzowane w modelu dysku 
lokalnie izoterm icznego i nieizotermicznego 
(w tym adwekty wnego przy a<0 ,2) -  z dru
giej, są (w granicach przypadkowych fluktu
acji strumieni, mierzonych przez HST) wza
jem nie zgodne ze sobą. Ani obserwacje, ani 
eksperyment numeryczny z syntezą widma 
liniowego dysku cienkiego optycznie, nie 
potrafią rozpoznać obecności adwekcji po
niżej progu a=0,2 . Przy wyższych warto
ściach rozkłady modelowane numerycznie

T T "...*'T.......r’” '‘y

PQS4

4800 4900 5000 5100
DŁUGOŚĆ FALI, A
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są szersze (niż przy a=0). W szczególności, 
rozkłady natężenia w liniach [OIII] przy 
t= 107 K i a = l są porównywalnie rozmyte, 
jak te przy /= 108 K i a=0. Jednak rozkłady w 
modelu adwektywnym „pamiętają” asyme
trię, jaka wynika z rotacji dysku (por. rys. 2, 
rozkład odpowiedni dla /= 107 K), podczas 
gdy rozkłady obserwowane, a także modelo
wane przy /= 108 K i a<0,2, są symetryczne. 
Daje to podstawy do sformułowania wnio
sków: (1) W dysku M87 brak adwekcji o 
cechach a>0.2; (2) średnie cechy przypisane 
sektorom dysku (Tabela 1 i 2) oraz jakościo
we przebiegi t(r) i T(r) wydają się reprezen
tatywne dla dysku w M87.

Wyniki, dotyczące Mbh , są wyprowadzo
ne z keplerowskiego modelu dysku. Do

mniemane efekty odstępstwa od keplero- 
wskości można próbować uwzględniać 
przez wymnożenie liczb Mb h  z  Tabeli 1 
przez czynnik od ok. 1.5 do 4.

Wnioski, wynikłe z ilościowej interpreta
cji widma dysku, nakładają zarazem pewne 
ograniczające więzy na hipotezę o istnieniu 
masywnej czarnej dziury w jądrze M87. Pole 
prędkości orbitalnej zależy od r w sposób 
wykluczający hipotezę o prawie punktowym 
skupieniu całej masy M~2x 109A/©, jaka mie
ści się wewnątrz orbit sektorów 5 i 6. Nie 
wykluczają jednak istnienia mniej masyw
nej centralnej czarnej dziury, o masie nawet 
rzędu wielokrotności 108 Mq.

Stanisław R. Brzostkiewicz -  Dąbrowa Górnicza

TO I OWO O PLANETOIDACH

Od pewnego czasu astronomowie coraz 
więcej uwagi poświęcają drobnym ciałom 
Układu Słonecznego. Mamy tu na myśli za
równo komety i odkrywane ostatnio obiekty 
pozaneptunowe, jak też meteoroidy i plane- 
toidy z pasa rozpościerającego się między 
orbitami Marsa i Jowisza. Te ostatnie jesz
cze nie tak dawno uchodziły za szczątki pla
nety, która rzekomo niegdyś miała tam krą
żyć, lecz rozpadła się na skutek zderzenia z 
jakimś innym ciałem lub w wyniku niezna
nego bliżej kataklizmu. Dziś większość pla- 
netologów odrzuca powyższą hipotezę, bo 
według najnowszych badań w tym rejonie 
Układu Słonecznego nie mogło utworzyć się 
większe ciało, gdyż procesowi temu prze
ciwstawiał się powstający właśnie Jowisz. 
Planetoidy -  zdaniem tych uczonych -  to po 
prostu planetezymale lub raczej szczątki pla- 
netezymali drugiej generacji, a ponieważ

tworząca je  materia w ciągu czterech i pół 
miliarda lat nie uległa większym przeobra
żeniom, powinny one dostarczyć różnych in
formacji o protoplanetarnym obłoku i o pa
nujących w nim warunkach. Krótko mówiąc 
-  w świetle najnowszych badań planetoidy 
są jakby świadkami narodzin Układu Słone
cznego i z tego już choćby powodu zasługują 
na bliższe poznanie.

Astronomowie badają planetoidy już bli
sko dwa stulecia (pierwszą planetoidę od
kryto 1 stycznia 1801 roku). Są to jednak 
obiekty trudne do obserwacji z uwagi na nie
wielkie rozmiary i stosunkowo dużą od nas 
odległość, toteż jeszcze pół wieku temu 
ograniczano się właściwie do wyznaczania 
elementów ich orbit. Ale dzięki temu dość 
dobrze poznano rozkład tych orbit w prze
strzeni i już w ubiegłym stuleciu zwrócono 
uwagę na to, że rozkładają się one nierówno-
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m iernie i że planetoidy -  podobnie jak  okru
chy m aterii tworzącej pierścienie Saturna -  
unikają pewnych obszarów. Owe przerwy w 
rozkładzie planetoid zwiemy lukami Kirk- 
wooda, ponieważ to właśnie Daniel K i r k 
w o o d  (1814-1895) bliżej się nimi zainte
resował i w roku 1858 poprawnie wyjaśnił 
m echanizm ich powstawania. By do tego 
dojść musiał obliczyć okresy orbitalne dla 
czterech znanych wówczas luk i dopiero w 
oparciu o otrzym ane wyniki mógł stw ier
dzić, że między tymi okresami a okresem 
orbitalnym  Jow isza -  zgodnie z trzecim pra
wem Keplera -  występuje odpow iednia za
leżność i że m ożna to wyrazić takim oto 
wzorem:

t : T = ( a : A ) m , 
gdzie t jest okresem  orbitalnym  danej luki, T  
-o k re sem  orbitalnym Jowisza, a -  wyrażoną 
w jednostkach astronom icznych odległością 
owej luki od Słońca, a A — takąż odległością 
Jowisza. I tak na przykład dla pierwszej luki 
astronom  am erykański otrzym ał wartość 
0,3334 (w przybliżeniu 1/3), dla drugiej -  
0,473 (w przybliżeniu 3/7), dla trzeciej -  
0,5056 (w przybliżeniu 1/2) itd. W ynika z 
tego, że okres orbitalny planetoidy porusza
jącej się w pierwszej luce wynosiłby około 
jednej trzeciej okresu orbitalnego Jowisza, w 
drugiej luce -  byłby on równy mniej więcej 
trzem siódmym okresu orbitalnego tej ol
brzymiej planety, a w trzeciej -  około jednej 
drugiej takiego okresu. Jeżeli więc w jednej 
z tych luk znalazłaby się jakaś planetoida, to 
wcześniej lub później zostałaby z niej wy
pchnięta, czyli zm uszona krążyć po orbicie 
leżącej poza obszarem danej luki. Z  analogi
czną sytuacją spotykamy się w przerwach 
pierścieni Saturna (w tym przypadku rolę 
obiektu wypychającego odgrywa głównie 
M imas).

Równie ciekawego odkrycia dokonał w 
roku 1943 astronom japoński Kiyotsugu 
H i r a y a m  a (1867-1945). On dla odmiany

zauważył, iż planetoidy tworzą coś w rodza
ju  rodzin i że obiekty wchodzące w skład 
każdej z nich odznaczają się podobieństwem  
swych orbit. I tak wśród znanych wówczas 
planetoid Hirayama rozróżniał cztery nastę
pujące rodziny (nazwa rodziny pochodzi od 
najjaśniejszego jej członka): 
i®- 1. Rodzinę Flory (8), składającą się z 57 

planetoid obiegających Słońce w odległo
ści 2 ,2 j.a.

•s’ 2. Rodzinę M arii (170), składającą się z 
13 planetoid obiegających Słońce w odle
głości 2,5 j.a.

«*■ 3. Rodzinę Koronis (159), składającą się 
z 15 planetoid obiegających Słońce w od
ległości 2 ,9 j.a. 

t®14. Rodzinę Eos (221), składającą się z 23 
planetoid obiegających Słońce w odległo
ści 3,0 j.a.
Dziś astronom owie znają już około 190 

rodzin skupiających w sum ie około 30 proc. 
znanych planetoid. Najprawdopodobniej 
każda z nich pow stała w wyniku rozpadu 
dużo większej protoplanetoidy i w odległej 
przeszłości elem enty orbit poszczególnych 
składników danej rodziny były do siebie bar
dzo zbliżone, lecz w m iarę upływu czasu 
ulegały m niejszym lub większym zmianom 
na skutek perturbacji ze strony Jowisza i in
nych planet. W ypada przy tym dodać, że w 
świetle najnowszych badań pow yższa hipo
teza jest więcej niż prawdopodobna, bo po
ruszające się w Układzie Słonecznym ciała 
od początku swego istnienia podlegają dzia
łaniu nieustannie zm ieniających się sił gra
w itacyjnych i to właśnie sprawia, że ten na 
pierwszy rzut oka harmonijny i stabilny 
układ ciągle się zmienia. W  następstwie zaś 
tych zmian dochodzi do kolizji między róż
nymi ciałami, a za przykład może służyć za
równo obserwowane w roku 1994 zderzenie 
komety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem, jak  
i dostrzeżone przed kilku laty nagłe rozjaś
nienie oddalającej się komety Halleya, co
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rów nież m ogło zostać spow odow ane kolizją 
je j jąd ra  z jakim ś intruzem kosmicznym. O 
ile zaś tego rodzaju katastrofy zdarzają się 
dziś, to nie ulega najm niejszej wątpliwości, 
że w początkowym  okresie istnienia Układu 
Słonecznego dochodziło do nich o wiele 
częściej i były znacznie groźniejsze dla 
uczestniczących w takich kolizjach ciał. W 
każdym  razie dla większości współczesnych 
planetologów  planetoidy są szczątkam i wię
kszych obiektów , które niegdyś krążyły mię
dzy orbitam i M arsa i Jow isza, lecz zostały 
rozbite w wyniku w spom nianych wyżej ka- 
ram boli. A co więcej -  wiele faktów przem a
w ia za takim  właśnie scenariuszem .

Co jednak  m ożem y dziś powiedzieć o 
„praojcach” ciał zwanych planetoidam i? A 
czy w ogóle m ożliwa je s t rekonstrukcja 
obiektów , które tak daw no znikły z kosm icz
nej sceny i o których w łaściw ie nic nie wie
my? Odpow iedź na tak zadane pytania może 
być tylko negatywna, a jednak  tego jakże 
trudnego zadania podjęli się Jam es C. 
G r a n n a h a m  i Jeffrey F. B e 11 z U ni
w ersytetu Hawajskiego, przyjm ując podo
bieństw o elem entów orbit planetoid 10 naj
lepiej zbadanych rodzin jako  główne kryte
rium  osiągnięcia celu. Zgodnie z powy
ższym  poglądem  założyli, że każda z nich 
pow stała w wyniku rozpadu jednego, wię
kszego ciała. Jednak przynależność poszcze
gólnych planetoid do danej rodziny nie za
w sze je st zbyt w yraźna i w związku z tym 
w ym ienieni badacze m usieli wprowadzić je 
szcze inne, pom ocnicze m etody klasyfika
cyjne. Przede w szystkim  G rannaham  i Bell 
zw racali baczną uwagę na podobieństwo 
w idm  badanych obiektów , gdyż te -  obok 
podobieństw a elem entów orbit -  stanowią, 
także ważne kryterium  zaliczenia tej lub in
nej planetoidy do danej rodziny. Zakładali 
przy tym, iż ów hipotetyczny „prarodzic” 
m usiał m ieć co najmniej 10 razy w iększą 
m asę od ogólnej masy zachow anych „po

tom ków” i oczywiście musiał mieć odpo
wiednio większe rozmiary od największej 
planetoidy w rodzinie.

Ale -  jak  to zazwyczaj z nowinkami na
ukowymi bywa -  nie wszyscy badacze bez
krytycznie odnoszą się do wyników teorety
cznych rozważań wspomnianych uczonych 
z Uniwersytetu Hawajskiego. I tak na przy
kład astronom am erykański H u g h e s  do
szedł do wniosku, iż największy ze zrekon
struowanych „praojców ” powinien mieć 
w iększą średnicę niż Mars i że pierwotnie w 
tym rejonie U kładu Słonecznego znajdowa
ła się materia o ogólnej masie przewyższają
cej co najmniej 2200 razy ogólną masę pla
netoid tam dziś krążących. Co więcej - w 
początkowym  okresie materia ta miała ra
czej tendencję do skupiania się i tworzenia 
większych obiektów, które dopiero po pew
nym czasie zaczęły zachowywać się niczym 
kule bilardowe i w następstwie tych kosm i
cznych karamboli rozpadły się na mniejsze 
obiekty. Nie były to jednak twory zbyt małe, 
bo -  jak  ocenia Hughes -  miały rozmiary 
większe niż Ceres (914 km średnicy) i było 
ich więcej niż pół tysiąca. Ale kosmiczny 
bilard dalej się rozgrywał, te protoplanetoidy 
zderzały się z sobą i rozdrabniały na coraz 
m niejsze obiekty. To jednak nie koniec ewo
lucji, oddziaływanie grawitacyjne młodego 
Jow isza sprawiło, że większość planetoid 
powstałych w wyniku wspomnianych ka
ramboli zostało wyrzuconych poza rozpo
ścierający się między orbitami M arsa i Jow i
sza klasyczny pas. Po jakim ś czasie część z 
nich spadła na powierzchnię M erkurego, 
W enus, Ziem i, Księżyca i Marsa, część zaś 
została odrzucona w dalsze rejony Układu 
Słonecznego i stała się ofiarami przyciąga
nia graw itacyjnego wielkich planet. W szy
stko to razem powoduje, że teoretyczna re
konstrukcja stanu sprzed kilku miliardów lat 
jest tak trudna i dziś nikt nie potrafi powie
dzieć, czy kiedykolw iek będzie w pełni mo-
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żliwa. Ale człowiek -  zgodnie ze swoją na
turą -  nie zrezygnuje z tego i takie próby 
będą zapewne nie raz jeszcze podejmowane.

Na temat pochodzenia i ewolucji planeto
id nauka ma jeszcze bardzo dużo do powie
dzenia. Na razie przecież uczeni dysponują 
więcej niż skromnymi danymi, lecz z każ
dym dniem takich informacji przybywa, a 
przy tym są one coraz bardziej obiektywne. 
W niezbyt odległej przyszłości planetoidy 
będzie można chyba bezpośrednio badać, 
chociaż już dziś uczeni mają w ręku ich 
mniejsze lub większe fragmenty, które na 
skutek perturbacji ze strony Jowisza i innych 
planet zaczęły poruszać się po trajektoriach 
przecinających orbitę naszej planety, by w 
końcu spaść na jej powierzchnię w postaci 
meteorytu. Niestety, na razie nie jest możli
wa identyfikacja tych okruchów materii i na 
temat jej pochodzenia można jedynie snuć 
mniej lub bardziej prawdopodobne domysły. 
Wyjątkiem może być tylko meteoryt, który 
w roku 1960 spadł w Zachodniej Australii, a 
który dziś uchodzi za fragment Westy (4) 
(fot. 1). Jest to duża planetoida (525 km śred
nicy) i -  podobnie jak wszystkie większe 
obiekty -  przeszła proces dyferencjacji, to
też posiada jądro, płaszcz, skorupę i oczywi
ście kulisty kształt. W każdym razie widmo 
tego niewielkiego okrucha materii (rozmiary 
meteorytu wynoszą 9,6 x 8,1 x 8,7 cm, a jego

Fot.l M eteoryt znaleziony w 1960 r. w Australii pochodzący 
praw dopodobnie z W esty (fot. R. Kempton).

masa -  631 g) do złudzenia przypomina nie 
tylko widmo planetoidy, ale i widma towa
rzyszących jej obiektów. Są to najprawdopo
dobniej fragmenty skorupy Westy, gdyż ta -  
jak się przypuszcza -  w niezbyt odległej 
przeszłości zderzyła się z jakimś obiektem. 
Pozostałością po tej katastrofie winien być 
duży krater i może nawet uda się go ziden
tyfikować, gdy w przyszłości do planetoidy 
zbliży się jakaś sonda kosmiczna i przekaże 
na Ziemię jej dokładne obrazy. Przykładem 
mogą być otrzymane w ramach misji Galileo 
obrazy dwóch małych planetoid -  Gaspry 
(951) i Idy (243).

Gasprę odkrył 30 lipca 1916 roku astro
nom ukraiński Grigorij N. N e u j m i n  
(1886-1946). W ostatnim czasie wiele uwa
gi poświęcił jej astronom amerykański Jeffre 
D. G o 1 d a d e r, który na podstawie pomia
rów fotometrycznych wykonanych za po
mocą 2,4 m teleskopu na Mauna Kea stwier
dził, iż zmienia ona swą jasność w okresie l h 
2m 33v (± 0,2's), co najłatwiej wytłumaczyć 
rotacją obiektu o nieregularnym kształcie. 
Należało przecież wykluczyć możliwość, by 
tak małe ciało miało kulisty kształt, a zaob
serwowane wahania jego jasności wywołane 
były obecnością ciemniejszych i jaśniej
szych obszarów na powierzchni. Z krzywej 
zmian jasności wywnioskowano, że plane
toida ma raczej jajowaty kształt, przy czym 
na dłuższą oś przyjęto 16 km, pionowy zaś 
przekrój w najgrubszym miejscu jest elipsą 
o osiach mierzących 10 i l l  km. Na podsta
wie zmian jasności udało się nie tylko wy
znaczyć przybliżone rozmiary Gaspry i 
okres jej rotacji, lecz także przypuszczalną 
wartość albedo (oceniono je  na około 0,22) i 
nawet wyciągnąć pewne wnioski na temat 
usytuowania osi rotacyjnej w przestrzeni. 
Otóż podczas opozycji amplituda jasności 
planetoidy wzrosła o 0,5 wielkości gwiazdo
wej, by rok później nieco się zmniejszyć i 
wynosić już tylko 0,2 wielkości gwiazdo-
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wej. To wyraźnie dowodziło, że oś rotacyjna 

Gaspry jest znacznie nachylona względem 

płaszczyzny jej orbity, z kolei kąt nachylenia 

tej płaszczyzny względem płaszczyzny 

ekliptyki wynosi zaledwie 4 st. Widmo 

światła rozproszonego na powierzchni pla- 

netoidy wykazuje wyraźną absoipcję fali o 

długości około 1,0 mikrona, co świadczyło

by o obecności oliwinu i piroksenu, chociaż 

w warstwie powierzchniowej zdaje się wy

stępuje też krzemian żelaza. A zatem Gaspra

byłaby fragmentem dolnej części płaszcza 

ciała macierzystego po podziale.

Zgodnie z planem 29 października 1991 

roku sonda Galileo poruszając się z prędko

ścią 8 km/s przeleciała obok Gaspry w odle

głości zaledwie 1600 km. Na podstawie 

otrzymanych obrazów stwierdzono, że oma

wiana planetoida ma rzeczywiście nieregu

larne kształty, ale jest nieco większa niż to 

wynikało z naziemnych pomiarów fotome- 

trycznych, gdyż jej rozmiary wynoszą

ł ✓

4

Fot.2 Seria zdjęć Gaspry wykonanych 29 października 1991 r. z sondy Galileo podczas jej zbliżania się do planetoidy: zdjęcie lewe 

górne zostało zrobione z odległości 164 tys. km na 5 45m przed największym zbliżeniem, a prawe dolne z odległości 16 tys. km na 30m 

przed zbliżeniem (patrz też zdjęcie na trzeciej stronie okładki w numerze 11/1995). Fot. JPL/NASA.
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20x12x11 km (fot. 2). Dla odmiany posiada 
nieco niższe albedo, wynosi ono bowiem 
0,20 i wobec tego G aspra odbija tylko jedną 
piątą padającego na nią św iatła słonecznego. 
Odkryte na jej powierzchni kratery dow o
dzą, że w ciągu swego istnienia była w ielo
krotnie bom bardow ana m eteoroidam i różnej 
wielkości, a ponieważ prędkość ucieczki z 
jej powierzchni nie przekracza 10 m/s, to 
każde takie wydarzenie oznaczało dla Ga- 
spry utratę pewnej ilości materii. W prawdzie 
m ateria w yrzucona podczas form owania się 
tamtejszych kraterów długo towarzyszyła 
planetoidzie i zapewne po jakim ś czasie ja 
kaś ilość tej materii opadła na jej pow ierzch
nię, to jednak niemałe ilości bezpowrotnie 
umykały w przestrzeń międzyplanetarną. W 
każdym razie G aspra nie jest już  tym ciałem, 
które kiedyś powstało i może nam coś po
wiedzieć o ówczesnym  stanie ewolucji 
Układu Słonecznego. Stanowi najpra
wdopodobniej jedynie fragment większego, 
dawno rozbitego obiektu w wyniku kolizji z 
innym ciałem, do czego doszło -  jak  przypu
szczają Noriyki N a m m i k i i Richard P. 
B i n z e l  -  najwyżej miliard lat temu. W 
niezmienionym jednak stanie Gaspra prze
trwała nie dłużej niż 300 -  500 milionów lat.

Bardziej urozm aiconą powierzchnię i jak 
by nieco starszą wydaje się mieć Ida. Jest to 
najlepiej dotąd zbadana planetoida i za
wdzięczamy to nie tylko temu, że 28 sierpnia 
1993 roku sonda Galileo zbliżyła się do niej 
na odległość 2400 km, ale w dużym stopniu 
i okoliczności, że ma niewielki księżyc. Jego 
odkrycie potwierdziło wysuniętą w roku 
1979 przez W iliam a K. H a r t m a n n a  su
gestię, iż planetoidy m ogą występować para
mi częściej niż się m oże wydawać, ponie
waż według wszelkiego prawdopodobień
stwa je s t to naturalne następstwo rozpadu 
tych ciał. Am erykański astronom nie był pod 
tym względem zupełnie odosobniony, podo
bny pogląd już  przed laty wypowiadał jego

ziomek David D u n h a m ,  którem u odkry
cie księżyca Idy też dostarczyło dużo zado
wolenia. I on bowiem na podstawie am ator
skich obserwacji zakryć gwiazd przez p lane
toidy doszedł do wniosku, że niektóre z nich 
nie poruszają się samotnie, lecz w towarzy
stwie swych satelitów. Swój wniosek oparł 
na przebiegu zakrycia gwiazdy G am m a Ceti 
przez planetoidę Hebe (6) w roku 1976, co 
obserwował teksaski m iłośnik astronom ii 
Paul D. M  a 1 e y i poczynił niezmiernie 
ważne spostrzeżenia. Zw rócił m ianowicie 
uwagę na to, iż w spom niana gwiazda (obiekt 
3 wielkości gwiazdowej) znikła na około pół 
sekundy przed w łaściwym  zakryciem, co 
oczywiście Dunham odpowiednio zinterpre
tował. A le najwiarygodniejszego dla niego 
dowodu istnienia satelitów planetoid dostar
czył mu przebieg zakrycia gwiazdy SAO 
120 774 (obiekt 6 wielkości gwiazdowej) 
przez H erculinę (532), do którego doszło 7 
czerwca 1978 roku. Kalifornijski miłośnik 
astronom ii pow iadom ił go telefonicznie, że 
obserwował to zjaw isko i zwrócił uwagę na 
wtórne zakrycie, jak ie  nastąpiło około 90 se
kund przed właściwym zakryciem i trwało 
około 5 sekund. M eldunek ten okazał się w 
pełni wiarygodny, to sam o bowiem zaobser
wowali również astronom owie profesjonalni 
z Obserwatorium  Lowella, położonego oko
ło 500 km na wschód od miasteczka, gdzie 
mieszkał i działał wspom niany miłośnik 
astronomii. Na podstawie tych obserwacji 
ustalono, że Herculina jest nieco większym 
obiektem niż to wynikało z wcześniejszych 
pomiarów polarym etrycznych, gdyż jej 
średnica mierzy około 243 km. W ywołujący 
zaś wtórne zakrycie satelita winien mieć 
około 46 km średnicy i w chw ili obserwacji 
był oddalony od macierzystej planetoidy o 
0,87 sekundy kątowej, co odpowiada 980 
km w projekcji liniowej. Na razie ma ozna
czenie prowizoryczne 1978 (532) I i będzie
my się nim posługiwali do czasu definityw-
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nego stw ierdzenia istnienia tego księżyca.
Początkow o uczeni m ieli też uzasadnione 

w ątpliwości co do istnienia księżyca Idy i w 
zw iązku z tym przez jak iś czas miał jedynie 
oznaczenie prowizoryczne 1993 (243) I. 
Lecz ju ż  w lutym  1994 roku definitywnie się 
przekonano, że planetoida ta nie jest samo
tnym  wędrowcem , gdyż wokół niej faktycz
nie krąży niewielki księżyc, którego -  jak  
wiem y -  nazw ano Daktylem . Jego kształt 
niemal kulisty zdaje się wykluczać możli
wość, aby powstał w wyniku kolizji i był 
tylko częścią jak iegoś w iększego obiektu 
biorącego w niej udział. Jest przecież tak 
mały, jego  rozm iary w ynoszą zaledwie 1,6 x 
1,2 km, a tej w ielkości planetoidy m ają za
zwyczaj nieregularne kształty. W  związku z 
tym niektórzy planetolodzy sądzą, że Daktyl 
może być jak im ś „zlepieńcem ” , utworzo

nym z okruchów skalnych, które zostały wy
rwane ze skorupy Idy podczas formowania 
się jej kraterów. Inni utrzym ują, że mamy tu 
do czynienia z resztkami większego, dawno 
ju ż  rozbitego obiektu. Są więc duże rozbież
ności na ten tem at i dotąd nikt w łaściwie nie 
potrafi powiedzieć jak taki niewielki księżyc 
powstał. Jedno zdaje się nie ulegać namniej- 
szej wątpliwości -  Ida i Daktyl muszą być 
ciałami pokrewnym i, należącymi do rodziny 
Koronis. Planetoidami wchodzącymi w jej 
skład od lat zajmuje się wspominany już 
Binzel i to on po starannym przeanalizowa
niu bogatego materiału obserwacyjnego do
szedł do wniosku, że chodzi tu o stosunkowo 
m łodą rodzinę. W każdym razie powstała z 
ciała rozbitego najwyżej miliard lat temu.

Ale co możemy dziś powiedzieć na temat 
wieku, kształtu i rozmiarów samej Idy? Otóż

Tl^S
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Fot.3 Seria sześciu zdjęć Idy w ykonanych 28 sierpnia 1993 r. z sondy G alileo podczas je j zbliżania się do planetoidy: lewe górne zostało 
zrobione na 3h5 ł m przed największym  zbliżeniem  z odległości 171 tys. km. następne z odległości 119, 102, 85 ,5 0  tys. km i wreszcie 
praw e dolne z odległości 25 tys. km na 33m przed zbliżeniem  (patrz też zdjęcie na trzeciej stronie okładki w numerze 11/1995). Fot. 
JPL/NASA.
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już na podstaw ie poprzedzających jej spot
kanie z sondą Galileo naziem nych pom ia
rów fotom etrycznych udało się uczonym 
stwierdzić, że planetoida dokonuje obrotu 
wokół swej osi w ciągu 4,63 godziny i że na 
pewno posiada nieregularny, znacznie wy
dłużony kształt. Obrazy przekazane przez 
sondę rzeczyw iście ukazują ciało nieregu
larne, mające około 55 km długości, czyli - 
zgodnie zresztą z oczekiwaniam i -  dużo 
większego od Gaspry (fot 3). A ponieważ 
kamery sondy Galileo obserwowały Idę w 
czasie dłuższym  od okresu jej rotacji i obej
rzały ją  z różnych stron, za pom ocą kompu
tera udało się odtworzyć zarówno prze
strzenny kształt planetoidy, jak  i wyznaczyć 
jej przybliżoną objętość. Z  dokonanych ob
liczeń wynika, iż ma ona około 14 100 km 1 
objętości, przy czym błąd nie powinien być 
zbyt duży (m oże wynosić najwyżej 10 
proc.). Gdyby znano dokładne elementy or
bity Daktyla, wówczas korzystając z trzecie
go prawa Keplera możnaby wyznaczyć m a
sę Idy, a dzieląc tę masę przez objętość po
znać średnią gęstość. Byłby to pierwszy kon
kretny krok do ustalenia choć przybliżonego 
składu chem icznego tej planetoidy i struktu
ry jej wnętrza.

Niestety, o ruchu orbitalnym Daktyla 
właściwie nic pewnego nie m ożna powie
dzieć i w związku z tym wysuwane są prze
różne hipotezy. Jedna z nich głosi na przy
kład, że wprawdzie ten niewielki księżyc 
zbliża się do Idy na odległość około 80 km, 
lecz w apocentrum  oddala się od niej aż na 
odległość około 8000 km, a więc -  mówiąc 
bardziej obrazowo -  byłby on dopiero w fa
zie przechwytywania przez je j pole grawita
cyjne. Nie wszyscy się oczywiście z tym 
zgadzają, bo ich zdaniem jes’t bardziej pra
wdopodobne, że Daktyl okrąża macierzystą 
planetoidę po niemal kolistej orbicie, doko
nując jednego jej obiegu w ciągu 27 godzin. 
A może -  sądzą jeszcze inni -  usadowił się

on na rezonansowej orbicie i w takim  przy 
padku jego okres orbitalny byłby ileś tam 
razy dłuższy od okresu rotacyjnego planetoi
dy? Taki układ m ógłby być w miarę stabilny, 
lecz perycentrum  Daktyla musiałoby się 
znajdować najwyżej w odległości 70 km od 
Idy, a jej średnia gęstość powinna wynosić 
co najmniej 3,0 g/cm 3. Tym czasem  w ię
kszość planetologów na średnią gęstość tej 
planetoidy przyjm uje wartości wahające się 
między 2,2 a 2,9 g /cm 3.

Ale -  co trzeba koniecznie podkreślić -  
na temat masy i średniej gęstości Idy m oże
my na razie robić jedynie mniej lub bardziej 
prawdopodobne „przym iarki” . W ypada jed 
nak zwrócić też uw agę na to, że bez pomocy 
Daktyla nawet to nie byłoby możliwe, ponie
waż sonda Galileo przelatyw ała obok plane
toidy w dość dużej odległości, poruszając się 
przy tym z prędkością 12,4 km/s. Trudno 
byłoby zatem dostrzec w jej ruchu jakieś za
kłócenia wywołane przyciąganiem  grawita
cyjnym Idy, by w oparciu o nie wyznaczyć 
choć przybliżoną m asę zakłócającego obie
ktu. Planetolodzy m uszą się więc zadowolić 
tymi niepewnymi danym i, choć naturalnie 
nie ułatwia to im zadania, bo przecież trudno 
coś konkretnego pow iedzieć o składzie che
micznym i strukturze jakiegoś ciała, gdy się 
nie zna dokładnie jego  średniej gęstości. W 
danym  przypadku są to jedynie informacje 
pomocnicze, uzupełniające w jakim ś stopniu 
pomiary albedo i analizę widm ową światła 
słonecznego odbitego od powierzchni Idy, 
zaliczanej -  podobnie jak  Gaspra -  do plane
toid klasy S. Z  dotychczasowych zaś badań 
wynika, że planetoidy tej klasy pod wzglę
dem składu chem icznego przypominają 
chondryty, zawierające głównie oliwiny i pi- 
rokseny. Ale w przypadku Idy sprawa nie 
je s t wcale taka jasna, z jej widma można 
bowiem wyczytać, że występują tam rów
nież minerały zawierające duże ilości żelaza. 
Pod tym względem wnętrze planetoidy nie
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mogłoby się zbytnio różnić, toteż gdyby była 
ona jakimś „zlepieńcem” i miała pełno dziur 
w swym wnętrzu, musiałaby mieć większą 
gęstość niż się przyjmuje. A może skały po
wierzchniowe Idy zawierają coś, czego 
uczeni na razie nie potrafią rozpoznać i jedy
nie to sprawia, że nie można jej porównywać 
do zwykłych chondrytów? Może mamy tu 
do czynienia z jakimś „odmieńcem” tej gru
py meteorytów?

Takich pytań planetolodzy zadają więcej 
i na razie nie potrafią na nie odpowiedzieć. 
No bo czy łatwo wytłumaczyć taki na przy
kład fakt, że widmo Daktyla nie jest identy
czne z widmem Idy, choć oba ciała -  jak się 
zazwyczaj przyjmuje -  mają mieć wspólne 
pochodzenie? Idzie tu wprawdzie o bardzo 
małą, lecz na tyle wyraźną różnicę, by mieć 
takie wątpliwości. Niektórzy sądzą wprost, 
że Daktyl nie jest fragmentem Idy, ale raczej 
jej przyrodnim bratem. Oba obiekty mogą 
być przecież „dziećmi” tego samego ciała, 
które w odległych czasach zderzyło się z ja
kimś innym ciałem i rozpadło, a które jest 
„praojcem” rodziny Koronis. W tym przy
padku różnicę między widmami omawianej 
planetoidy i jej małego księżyca możnaby 
tłumaczyć tym, że każde z nich stanowi frag
ment innej części macierzystego ciała, mają
cego przecież na tyle duże rozmiary, że mu

siało przejść fazę dyferencjacji. Uczeni za
stanawiają się jednak i to nie bez powodu, 
czy Ida w ogóle należy do rodziny Koronis. 
Jej powierzchnia jest bowiem o wiele bar
dziej urozmaicona od powierzchni Gaspry,

Fot.4 Tak będzie wyglądała sonda kosmiczna NEAR, która w 
najbliższych latach zbliży się do dwóch planetoid (fot. NASA).

odkryto na niej nie tylko więcej kraterów, ale 
również kilkanaście olbrzymich bloków 
skalnych (ich rozmiary wynoszą od 30 do 
150 m) i jakieś tajemnicze „ścieżki”, mogące 
być śladami ukośnie przelatujących meteo- 
roidów. Wszystko to razem zdaje się dowo
dzić, że Ida to bardzo stary obiekt i że liczy 
sobie przynajmniej miliard lat. Byłoby to

Najczęściej występujące klasy planetoid, ich albedo, skład mineralogiczny i odpowiedniki
meteorytowe

Klasa Albedo Mineralogia
Odpowiedniki
meteorytowe

C 0 ,0 3 -0 ,0 7 Krzemiany, węgiel Chondryty węgliste
B 0 ,0 4 -0 ,0 8 Krzemiany, węgiel Chondryty węgliste
F 0,03 -  0,06 Krzemiany, węgiel i związki organiczne ?

G 0 ,0 5 -0 ,0 9 Krzemiany, węgiel i związki organiczne ?

F 0 ,0 2 -0 ,0 6 Krzemiany, węgiel i związki organiczne ?

D 0 ,0 2 -0 ,0 5 Krzemiany, węgiel i związki organiczne ?

T 0,0 4 -0 ,11 Krzemiany, węgiel, oliwin, piroksen, ?
związki organiczne, żelazo

S 0 ,1 0 -0 ,2 3 Oliwin, piroksen, żelazo Chondryty (?)
M 0 ,1 0 -0 ,1 8 Żelazo, nikiel, enstatyt Kamienno-żelazne

0,20 -  0,60 Enstatyt, krzemiany ?
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sprzeczne z tym, co dziś wiemy o rodzinie 
Koronis, która uchodzi za m łodą rodzinę. A 
w jaki sposób tak długo przetrwał Daktyl i 
nie zam ienił się w „pył” na skutek nieustan
nego bom bardowania meteorytami różnej 
wielkości?

M imo tych i innych niejasności nasza 
wiedza o planetoidach znacznie się w zboga
ciła dzięki sondzie Galileo. Do rozw iązania 
pozostało oczywiście jeszcze wiele proble
mów, bo „w końcu Bóg -  jak żartobliwie 
zauważył M ichael B e l t o n  -  nie może nam

od razu wszystkiego pow iedzieć” . Uczony 
am erykański miał rację, badania planetoid 
za pom ocą sond kosm icznych trzeba konie
cznie kontynuować, toteż ju ż  na najbliższe 
lata planowana jest m isja N EAR (ang. Near- 
Erath Asteroid Rendezvous). A oto jej skró
cony „rozkład jazdy” :

16 11 1996 csrstart z Ziemi.
27 VI 1997 ^  przelot w pobliżu planetoidy 

M athilda (253).
22 I 1998 "^przelo t w pobliżu Ziemi.
9 I -  6 II ^ ’ spotkanie i w spólny lot z plane- 

1999 toidą Eros (433).

KRONIKA

Mgławica Orzeł -  gwiezdny inkubator

Zdjęcia reprodukowane na pierwszej i 
drugiej stronie okładki przedstawiają frag

ment m gławicy M l6, tzw. M gławicy Orzeł 
lub NGC 6611, oddalonej od nas o 7000 lat 
świetlnych. Jest to duża m gław ica em isyjna 
znajdująca się w gwiazdozbiorze W ęża. W

Gwiezdny inkubator -  
powiększenie fragmentu 
zdjęcia reprodukowanego 
na pierwszej stronie 
okładki (fot. J. Hester, 
P. Scowen, NASA).
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rejonie tym  rodzą się gwiazdy. M alownicze 
słupki (najdłuższy m a aż jeden rok świetlny 
długości!) są bardzo gęstymi, ciem nym i ob
łokam i m olekularnego wodoru „zanieczysz
czonego” cięższym i pierw iastkam i. O tacza
ją  one jak  kokony zarodki gwiazd w swoich 
środkach. N ow e gwiazdy, które intensywnie 
św iecą w nadfiolecie, odparow ują część ma
terii, ale w szczególnie gęstych rejonach nie 
są w stanie zrobić tego szybko. Dlatego 
część rodzących się gwiazd je st jakby w 
ukryciu, w ykluw a się. N azwano je  .ja jecz
kam i” (od ang. EGGS, evaporating gaseous 
g lobu les-p a ru ją c e  gazow e kuleczki). Takie 
zarodki m ogą przetrw ać tylko dlatego, że są 
otulone przez gęste obłoki molekularne.

Zdjęcie skom ponow ane zostało z obra
zów uzyskanych przez teleskop kosmiczny 
H ST w trzech barwach: czerw onej (emisja 
pojedynczo zjonizowanej siarki), niebieskiej 
(podw ójnie zjonizowany tlen) i zielonej 
(wodór).

MKS

Nowe lądowiska na Marsie

M isja rosyjskiego próbnika M ars’96 (w 
Uranii była o nim m owa w nr 3/1995, gdy 
nazywał się jeszcze M arsem ’94) nabiera co
raz bardziej realnych kształtów. W prawdzie 
kłopoty finansowe rosyjskiej agencji kosm i
cznej uniem ożliw iły wysłanie go w pierw ot
nie przewidzianym  term inie i przez pewien 
czas przedsięw zięciu temu groziło w ogóle 
anulowanie, ostatecznie m isja została urato
wana i pow inna się rozpocząć w listopadzie 
1996 roku. Nie obeszło się bez pewnych strat 
-  ofiarą cięć finansow ych padła obrotowa 
platform a, na której miały być zainstalowa
ne przyrządy badaw cze, w tym niemiecka 
kam era telew izyjna o wysokiej rozdzielczo
ści. W  efekcie owe przyrządy będą zainsta
low ane nieruchom o na korpusie próbnika, 
co przy naprow adzaniu ich na cel w ym agać 
będzie m anew rowania całym  próbnikiem . A

że próbnik na orbicie M arsa będzie m iał m a
sę 2,6 tony, oznacza to spore zużycie paliwa 
do silniczków orientacji. N aw iasem  mó
wiąc, podobna „przykrość” spotkała budo
wany obecnie w USA i przeznaczony do wy
słania w 1997 roku próbnik Saturna o nazwie 
Cassini. A m erykanie też m usieli zrezygno
wać z platform y obrotowej, jednak  nie z po
wodów finansowych lecz dla zm niejszenia 
masy próbnika z 6450 do 5060 kg.

M ars’96 powinien w ystartow ać pom ię
dzy 16 a 22 listopada 1996 roku. Będzie on 
niósł cztery lądowniki: dw a przeznaczone 
do m iękkiego lądowania i dwa -  do twarde
go lądowania, czyli tzw. penetratory. Na kil
ka dni przed lądowaniem  zaplanowanym  na 
10 w rześnia 1997 roku wszystkie lądowniki 
zostaną oddzielone od członu m acierzyste
go, który wejdzie na orbitę wokół Czerwonej 
Planety. Lądowniki opadną na powierzchnię 
mniej więcej w tym sam ym  czasie (penetra
tory zapewne nieco w cześniej), przy czym 
wzajem ny rozrzut nie będzie duży. W cześ
niejszy wariant przewidywał pojedyncze od
rzucanie lądowników już  z orbity wokół- 
marsjańskiej, jednak  ze względu na ograni
czenia m asowe trzeba było z niego zrezyg
nować. Przew idyw ane m iejsca lądowania 
to:

40,6 st. N 158,5 st. W  (lądow nik M SA-1)
30,5 st. N 165,0 st. W  (lądownik M AS-2)
38.0 st. N 162,0 st. W  (penetrator P -l)
39.0 st. N 152,0 st. W  (penetrator P-2).
Jeśli naniesiemy te punkty na mapę M ar

sa, okaże się, że wszystkie leżą w południo
wej części Równiny Arkadii (Arcadia Plani- 
tia). N ajw iększa odległość m iędzy lądowi
skami wynosi 940 km (M AS-2, P-2), naj
m niejsza -  zaledwie 250 km (M AS-1, P -l) . 
W arto na koniec przypom nieć, że 2 m iesiące 
wcześniej, dokładnie 4 lipca 1997 roku, na 
M arsie pow inien wylądować am erykański 
próbnik Mars Pathfinder ( Urania  11/1994). 
W spółrzędne jego lądowiska to:
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19,5 st. N 32,8 st. W, tj. u ujścia doliny 
Ares Vallis.

Rejon lądowania próbników dzieli od 
am erykańskiego lądow iska ok. 7,5 tys. km. 
Spodziewane warunki m eteorologiczne bę
dą korzystniejsze dla Pathfindera, bowiem 
jesienią 1977 roku mogą wystąpić burze py
łowe. Już raz -  w listopadzie i grudniu 1971 
roku -  rosyjskie lądowniki M ars-2 i 3 natra
fiły na ogólnoplanetarną burzę pyłową, co 
skończyło się dla nich fatalnie. M iejmy jed 
nak nadzieję, że tym razem bóg wojny okaże 
się dla Rosjan łaskawszy.

Jacek Kruk

Jubileusz Prof. Wilhelminy Iwanowskiej

Pięćdziesięcioletni Uniwersytet M ikołaja 
Kopernika w Toruniu zorganizował 25 
września 1995 r. sesję jubileuszow ą z okazji 
90-lecia prof, dr hnb W ilhelminy I w a n o 

wskiej. Było to tym sym patyczniejsze, że 
Pani Profesor aktywnie tw orzyła ten U ni
wersytet od samego początku. W spółorga
nizatoram i Sesji byli Rektor Uniwersytetu, 
prof. Andrzej J a m i o ł k o w s k i ,  Prezes 
Polskiej Akademii Nauk, prof. Leszek 
K u ź n i c k i i Prezes Polskiego Tow arzy
stw a Astronom icznego prof. Jerzy K r e i -  
n e r. U roczystość podzielono na dwie części 
-  bardziej oficjalną w Toruniu oraz kameral- 
niejszą w O bserwatorium  w Piwnicach. Przy 
wejściu witał wszystkich Dziekan W ydziału 
Fizyki i Astronom ii prof. J. K w i a t k o 
w s k i .  Pani Profesor, jak  przystało Jubilat
ce, siedziała na ozdobnym  fotelu przodem 
do swoich licznie zgrom adzonych (w dużym 
foyer auli Uniwersytetu) gości. Na uroczy
stość przybyło kilka pokoleń astronom ów -  
astronom ów przedwojennych reprezentowa
ła już tylko sama Jubilatka. Obecni byli Jej

Prol. W. Iw anow ska  p odczas uroczystości ju b ileu szo w ej w P iw nicach ; z lew ej s tro n y  -  prof. V irg in ia  T rim ble  z U SA  (fot. B. 
H orbaczew sk i).
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pierwsi powojenni uczniowie (jak np. doc. 
Roman A m p e 1 i doc. Stefania G r u 
d z i ń s k a ) ,  ich uczniowie i uczniowie ich 
uczniów. Było także licznie zgromadzone 
środowisko wilniaków -  macierzystego mia
sta Pani Profesor. Na sali panowała iście ro
dzinna atmosfera. Najpierw Dziekan przed
stawił zebranym sylwetkę Jubilatki. Potem 
przemawiał Prezes Polskiej Akademii Nauk 
i odznaczył Panią Profesor Krzyżem Wiel
kim Orderu Odrodzenia Polski. Okoliczno
ściowe wykłady wygłosiło dwu znakomi
tych astronomów światowej sławy -  prof. 
Bohdan P a c z y ń s k i  (Princeton Universi
ty) i prof. Aleksander W o l s z c z a n  (Pen 
State University; niestety obaj pracują od lat 
w Stanach Zjednoczonych). Pierwszy wy
kład nosił tytuł „Struktura Galaktyki”. Prof. 
Paczyński podkreślił zasługi Pani Profesor 
dla polskiego środowiska astronomicznego, 
w szczególności w propagowaniu koniecz
ności zajmowania się obserwacjami, a nie 
tylko teorią. Prof. Wolszczan („Współczes
ne poszukiwania układów planetarnych”) -  
wychowanek UMK, nawiązał między inny
mi do kopernikowskich tradycji Torunia. 
Przybyli przedstawiciele Międzynarodowej 
Unii Astronomicznej w osobach Lodewijka 
W o 11 j e r a (obecny Prezydent Unii) i Vir- 
ginii T r i m b l e  (Wiceprezydent Unii) -  
Pani Profesor jest Osobą bardzo dla Unii za
służoną, przez wiele lat była przedstawicie
lem Polski w MUA. Otwierał i zamykał Se
sję Rektor UMK.

Po zakończeniu tej części goście zostali 
zaproszeni na obiad do uniwersyteckiej sto
łówki po czym autokary zawiozły wszy
stkich chętnych na mniej formalny, ale cie
plejszy dalszy ciąg uroczystości do Obser
watorium w Piwnicach. Niektórzy goście po 
raz pierwszy widzieli nowy, 32-metrowy ra
dioteleskop! Obejrzawszy część optyczną i 
radiową wylądowaliśmy w budynku radio
astronomii gdzie przygotowano kawę, her

batę i coś słodkiego. Główną jednak atrakcją 
była rozmowa z Jubilatką. W tłumie byłoby 
to trudne -  technicznie więc wyglądało to w 
ten sposób, że Pani Profesor snuła wspo
mnienia trzymając mikrofon, a dyskutanci 
podchodzili do Niej i mikrofon przechodził 
z rąk do rąk. Najciekawsze chyba było jak 
Pani Profesor opowiadała o wędrówkach z 
plecakiem po górach dzisiejszej Ukrainy. 
Niektórzy, korzystając z dużego poczucia 
humoru Jubilatki, przekomarzali się z Panią 
Profesor. Ona zaś nie pozostawała dłużna -  
opowiedziała np. o tym, jak Jej Nauczyciel, 
prof. D z i e w u l s k i ,  zaproponował jej asy
stenturę słowami: „Co prawda astronom z 
Pani nigdy nie będzie, ale może zgodziłaby 
się Pani na przyjęcie stanowiska asystenta”. 
Jak widać nikt nie jest prorokiem we włas
nym kraju. Błędem jednak byłoby wrażenie, 
że Pani Profesor już tylko wspomina. Jest 
stale aktywna astronomicznie, choć oczywi
ście inaczej niż dawniej. Recenzuje prace 
naukowe, dużo czyta, ciągle pisze (patrz 
Urania 2/94). Kończąc spotkanie w Piwni
cach Dziekan powiedział mniej więcej te 
słowa: „Wymęczyliśmy Solenizantkę i za
braliśmy jej obowiązkowe parę godzin co
dziennego czytania literatury astronomicz
nej -  przepraszamy i dziękujemy, że nam 
Pani poświęciła tyle czasu”.

MSK



24 U R A N IA 1/1996

KĄCIK OLIMPIJCZYKA

Orbita Merkurego 
Finał XXXVII Olimpiady 
Astronomicznej

Niejednokrotnie zdarza się, że w czasie 
przeprowadzania eliminacji finałowych po
goda uniemożliwia wykonanie zadania ob
serwacyjnego, dlatego też Komisja Olimpia
dy posiada przygotowane zadanie praktycz
ne, zamiast obserwacyjnego. Tak było w 
1994 roku. Jego treść brzmiała następująco:

Mając do dyspozycji przybory do kreśle
nia, rysunek okręgu ze skalą dat wskazują
cych położenia Ziemi na orbicie oraz tabelkę 
z datami i wartościami maksymalnych elon- 
gacji Merkurego w ciągu ostatnich trzech lat,

Maksymalne elongacje Merkurego

Lp. Data wartość*
1 14.01.1991 23,' 5 W
2 27.03.1991 18,' 5 Z
3 12.05.1991 26,‘ 0 W
4 25.07.1991 27,‘ OZ
5 07.09.1991 18,’ 0 W
6 19.11.1991 22,' OZ
7 27.12.1991 22;  0 W
8 09.03.1992 18,' 0 Z
9 23.04.1992 27,' 0 W
10 06.07.1992 2 6 , 'OZ
11 21.08.1992 18,* 5 W
12 31.10.1992 23,' 5 Z
13 09.12.1992 21;  0 W
14 21.02.1993 18,' OZ
15 05.04.1993 28,' 0 W
16 17.06.1993 25;  OZ
17 04.08.1993 19,' 5 W
18 14.10.1993 25,' OZ
19 22.11.1993 20;  0 W

*) W -  wschodnia, Z -  zachodnia



1/1996 U R A N IA 25

oszacuj metodą graficzną:
a) mimośród orbity Merkurego,
b) dużą półoś orbity Merkurego.
Oszacuj względne błędy procentowe wy

ników i skomentuj je.

Rozwiązanie:
Zakładam kołowość orbity Ziemi, a za

tem konstrukcyjnie szukam środka okręgu 
czyli położenia Słońca -  S. Następnie wy
kreślam elongacje, jako kąty których jedno 
ramię jest skierowane do środka (Słońca) zaś 
drugie pod kątem podanym w tabelce. W 
zależności czy jest to elongacja wschodnia, 
czy zachodnia patrząc z Ziemi (z okręgu ja
ko jej orbity) na lewo bądź na prawo od środ
ka. Liczby na obwodzie -  rys. 1 -  to liczby 
porządkowe kolejnych elongacji. Ramiona 
kątów tworzą więc wewnątrz nowy okrąg, 
będący orbitą Merkurego. Metodą konstru
kcyjną (dwusieczne kątów) szukam środka -  
C, a następnie wykreślam cyrklem mniejszy 
okrąg.

Wartości liczbowe podaję takie jakie 
otrzymywali uczestnicy finału.

CS 
e = — , 

a
CS = 7,5 mm, a = 35 mm => e = 0,21, 
b = aV 1 -  e2 => b = 34,2 mm, 

gdzie: e -  mimośród, a -  duża półoś orbity 
Merkurego, b -  mała półoś orbity Merkure
go-

A zatem:
1 AU = 93 mm —  x AU = 35 mm, 

z proporcji mamy

x  = a = | |  = 0,376 => 0,38 AU,

wartości tabelaryczne: e7-0,206, a 7^0,387 
AU.

Rachunek błędów:
Ae = \ e -  eT\ = 0,004

I— I • 100% = 2% 
e j

Aa = \a -  aji = 0,011

j ”J  - O so b y , k tó re  n ic  p o d ję ły  się  ro z w ią z a n ia  z a d a n ia  

K i  - O so b y , k tó re  p o d ję ły  p ró b ę  ro z w ią z a n ia  z a d a n ia

R?3ŁlvJ - O so b y , k tó re  p raw id ło w o  ro z w ię z a ly  z a d a n ie

Rys. 2.

I— I • 100% = 3% 
a r

Odp. Mimośród orbity Merkurego wyno
si e = 0,21, zaś duża półoś a = 0,38 AU.

Komentarz i statystyka zadania:
Diagram kołowy rys. 2 przedstawia roz

kład zainteresowania oraz poprawności roz
wiązania tego zadania wśród uczestników. 
Skala punktów od 0.0 do 5.0 co 0.5 punktu, 
uczestnik za zadanie rozwiązane na najniż
szym poziomie uzyskuje 2.5 punktu. Średnia 
ocena: 2,14 punktów, średnie odchylenie 
standardowe: 1,3.

Jak widać zadanie bardzo ciekawe, otrzy
mane wyniki nieznacznie odbiegają od war
tości tabelarycznych. Pomimo znacznej eks- 
centryczności orbity Merkurego różnica po
między dużą i małą półosią w skali rysunku 
mieści się w grubości kreski.

Literatura:
E. Rybka, Astronomia ogólna, PWN, 

Warszawa 1975,
Jacek Szczepanik
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Z KORESPONDENCJI

Obserwatorium Astronomiczne 
w Nehrybce kolo Przemyśla

Pragnę przekazać trzy fotografie własne
go obserwatorium astronomicznego (repro
dukujemy je  na trzeciej stronie okładki -  
przyp. red.), którego budowę zakończyłem 
we wrześniu 1995 r. i podzielić się krótkimi 
wspomnieniami. Astronomią zainteresowa
łem się w 1976 r. i w tym też roku zapisałem 
się do PTMA. Tam nabyłem materiały po
trzebne do budowy amatorskiego teleskopu 
tj. płyty szklane i proszki szlifierskie. W cią
gu dwóch miesięcy wyszlifowałem lustro i 
zbudowałem pierwszy swój teleskop syste
mu Newtona o średnicy 150 mm i ognisko
wej 1500 mm; tubus miał przekrój kwadra
towy, bo taki mogłem w tym czasie wyko
nać.

Późniejsze lata sprawiły, że cały teleskop 
został poprawiony z systemu azymutalnego 
na paralaktyczny, a tubus wykonałem okrą
gły i zaopatrzyłem go w dwa celowniki (o 
średnicy 50 mm i ogniskowej 550 mm oraz 
o średnicy 40 mm i ogniskowej 140 mm), a 
także ekran do obserwacji Słońca. Tym tele
skopem prowdziłem obserwacje nieba aż do 
1994 r. W 1979 r. wstąpiłem do Towarzy
stwa Obserwatorów Słońca (TOS) i tam też
-  do dzisiaj -  przesyłam swoje obserwacje, a 
także uczestniczę w zjazdach TOS. W 1994 
r. otrzymałem od Zarządu TOS lustra i w 
listopadzie zacząłem budować swoje obser
watorium. Kopułę o średnicy 3 m wykona
łem z kątowników i pokryłem blachą; spo
czywa ona na dwudziestu łożyskach, które 
umożliwiają jej lekki obrót, rozsuwana 
szczelina ma szerokość 80 cm. Pod kopułą 
znajduje się teleskop systemu Cassegraina- 
Nasmytha o średnicy 350 mm, zwierciadło 
pomocnicze ma średnicę 112 mm, ognisko
wa układu wynosi 6300 mm; posiada lunety

o średnicach 70, 50 i 40 mm i ogniskowych 
odpowiednio 800, 270 i 140 mm, dwie tar
cze: godzinową i deklinacyjną, które wyko
nałem na stole kątowym obrotowym na fre
zarce, śruby mikrometryczne do dokładnego 
ustawiania teleskopu, ekran do obserwacji 
Słońca. W najbliższym czasie zostanie za
montowany mechanizm zegarowy i pier
ścień do mocowania aparatu fotograficzne
go-

Pierwsze moje wrażenia po zakończeniu 
budowy: zawsze marzyłm o własnym obser
watorium, ale to tylko były marzenia. Ko
sztowało mnie to moc pracy, byłem tylko 
sam jeden -  czasem pomagała mi żona -  i tak 
dzień po dniu moje marzenia stały się rze
czywistością. Trwało to od listopada 1994 r. 
do września 1995 r. Jestem bardzo zadowo
lony, a pierwsze noce spędzone przy tym 
teleskopie były dla mnie czymś wspaniałym
-  tego się nie da opisać, to trzeba po prostu 
przeżyć! Tego życzę każdemu miłośnikowi 
astronomii.

Antoni Chrapek

ASTRO-BIT
Ireneusz W łodarczyk 
ul. Rew olucjonistów  15/13 
42-500 BĘDZIN

Programy komputerowe, 
algorytmy, katalogi

i inne materiały astronomiczne
KUPNO-SPRZEDAŻ
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ELEMENTARZ URANII

K siężyc
Księżyc: jedyny naturalny satelita Ziemi; 

najjaśniejszy obiekt nocnego nieba; jako 
najbliższe ciało niebieskie -  cel pierwszych 
sond kosm icznych. Jest jedynym  ciałem  nie
bieskim , które udało się ludziom  odwiedzić 
-  m iędzy 1969 a 1972 r. w sumie sześć am e
rykańskich załóg (12 osób) ze statków 
A PO LLO  w ylądow ało na Księżycu. Pier
wszym człow iekiem , który stanął (20 lipca, 
w Europie -  21 lipca 1969 r.) na księżyco
wym gruncie, był Neil A r m s t r o n g ,  astro
nauta A PO LLA  11. Statki A POLLO spro
wadziły na Ziem ię do dalszych badań w su
m ie 383 kg księżycow ego gruntu oraz na
św ietloną cząstkam i wiatru słonecznego fo
lię alum iniow ą (skąd odtworzono skład che
m iczny i izotopowy wiatru). Zostawiono na
tom iast na Księżycu aparaturę do zbierania i 
przesyłania na Ziem ię rozm aitych danych 
(np. sejsm om etry czy detektory prom ienio
w ania kosm icznego).

Okres obiegu Księżyca wokół Ziemi w y
nosi P -  27,322 dnia; półoś w ielka orbity 
okołoziem skiej rów na się a = 384 400 km, 
m im ośród tej orbity e = 0,05. Duży mim o- 
śród oznacza, że odległość naszego satelity 
od Ziem i bardzo znacznie się zm ienia (od 
356410 km do 406740 km; kątowa średnica 
księżycowej tarczy zm ienia się wtedy odpo
wiednio od 29°20" do 33°32"). Nachylenie 
orbity Księżyca do płaszczyzny ekliptyki 
rów na się 5°8’43", natom iast nachylenie do 
równika Ziemi jest zm ienne w granicach 
1 8 ,3 °-2 8 ,6 ° . Średnia prędkość K siężyca na 
orbicie okołoziem skiej równa się 10 km/s. 
Obiegając Ziem ię Księżyc obraca się jedno
cześnie wokół osi nachylonej do ekliptyki 
pod kątem 88°27 \ O ddziaływ ania pływowe 
w yham owały księżycowy obrót tak, że wi
dzim y z Ziemi zawsze tylko jedną stronę na
szego satelity (obrót synchroniczny). Na

skutek jednak eliptyczności orbity i jej na
chylenia do równika ziemskiego Księżyc 
nieco się „kolebie” dzięki czem u udaje się 
zobaczyć nie połowę, ale prawie trzy piąte 
powierzchni naszego satelity. M asa Księży
ca równa się 7 ,3 5 x l0 25g, jego  promień 1738 
km, średnia gęstość 3,34 g/cm 3. Księżyc jest 
więc 81 razy lżejszy i 3,66 razy mniejszy od 
Ziemi, środek masy układu Ziem ia -  Księ
życ leży w odległości 3/4 prom ienia ziem
skiego od środka Ziemi. Na oglądanej z Zie
mi księżycowej tarczy łatwo wyróżnić m oż
na dwa rodzaje powierzchni: stosunkowo 
gładkie, ciem ne (albedo 0,06), wulkaniczne 
„m orza” utworzone z bogatej w żelazo za
stygniętej lawy bazaltowej, zajmujące 17 
proc. w idocznej z Ziemi tarczy Księżyca, 
oraz księżycowe „lądy” -  jasne (albedo 
0,15), bardzo kraterowane, górzyste i pofał
dowane obszary, które na powierzchni Księ
życa dom inują. Fotografie zrobione przez 
sondy kosm iczne pokazują, że także niewi
doczna z Ziemi strona je st przeważnie gó
rzysta.

Na powierzchni K siężyca przyciąganie 
grawitacyjne je st aż sześć razy mniejsze niż 
na powierzchni Ziemi -  atmosfera oraz wo
da, jakie kiedyś tam były, dawno uciekły w 
przestrzeń m iędzyplanetarną. Zostały ślado
we ilości helu, neonu i argonu. Nie chronio
na przez atmosferę powierzchnia naszego 
satelity narażona jest na duże zmiany tem pe
ratury (od 400 K w punkcie podsłonecznym, 
w dzień do 110 K w nocy), bombardowanie 
m eteorytam i i stałe działanie wiatru słonecz
nego. Dlatego ulega szybkiej erozji i pokryta 
jest grubą (6 -9  km) w arstw ą regolitu.

Niebo księżycowe jest zawsze, nawet w 
dzień, czarne, a nie błękitne, bo słoneczne 
światło nie m a na czym rozpraszać się. Nie 
m a ośrodka przenoszącego fale głosowe -  
nie rozchodzą się one w próżni -  więc na
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Księżycu panuje kom pletna cisza.
W nętrze Księżyca je s t stosunkowo do

brze poznane dzięki badaniom sejsm ologi
cznym (na Księżycu bowiem astronauci po
zostawili aż cztery sejsm om etry). W spół
czesne modele przewidują, że nad małym 
jądrem  (średnica 1400 km) znajduje się 400 
km warstwa stopionych skał, nad nią 500 km 
płaszcz okryty twardą skorupą. Środek jądra 
Księżyca jest wyraźnie przesunięty wzglę
dem środka geom etrycznego w kierunku 
Ziemi. Skorupa (od 60 do 100 km grubości) 
jest cieńsza od strony Ziemi i nie je s t jedno
lita. W ystępują w niej tzw. m askony (od ang. 
mass concentration), skupiska masy pod po
wierzchnią Księżyca (zwłaszcza pod księży
cowymi „m orzam i” ). Ich obecnością tłum a
czy się liczne nieregularności pola grawita- 
cyjnego Księżyca i wynikające stąd zaburze
nia ruchów sztucznych jego  satelitów (głów
nie serii Lunar Orbiter). N ajprawdopodob
niej maskony są „utopionym i” w stosunko
wo miękkim, tworzącym się Księżycu me
teorytami. Jądro Księżyca nie zawiera zbyt 
dużo żelaza i dlatego Księżyc nie ma pola 
magnetycznego.

Od kilkunastu lat wydaje się, że planeto- 
lodzy rozwiązali ju ż  zagadkę pochodzenia 
Księżyca. Skład chem iczny przebadanych 
próbek księżycowych przywiezionych przez 
załogi statków APOLLO wykazuje daleko 
idące podobieństwo (np. stały stosunek izo
topów różnych pierw iastków) do skał ziem 
skich, ale także pewne istotne różnice. Księ
życ ma np. mniejszą średnią gęstość niż Zie
mia - je s t  uboższy w ciężkie żelazo. M a tak
że mniej lekkich, lotnych materiałów  w sko
rupie -  dużo za to materiału „przetopionego” 
w wysokiej temperaturze. Obecnie sądzi się, 
że nasza „planeta podw ójna” powstała w 
końcowej fazie tworzenia się Układu Słone
cznego (około 4,4 m iliarda lat temu) w wy
niku zderzenia dwu protoplanet. Rachunki 
m odelowe pozw alają dość ściśle opisać to

zderzenie -  dwie bryły o jednakow ym  skła
dzie chem icznym , ale o różnej m asie (jedna 
-  o m asie ±  dzisiejszej Ziemi, druga -  zbli
żona do M arsa) zderzyły się z względną 
prędkością około 14 km/s. Przy zderzeniu 
część skalistych płaszczy została odrzucona, 
wydzielone ciepło „wygrzało” lotne elem en
ty -  głów nie z m niejszego protoksiężyca, że
lazne jądro  protoksiężyca praw ie w całości 
utonęło w jądrze Ziemi. Po zaledwie kilku
nastu minutach nasz satelita oderwał się i 
zaczął krążyć wokół Ziemi z okresem  około 
5 godzin w odległości około 5 promieni Z ie
mi (dziś -  60). Po 24 godzinach odkształco
na zderzeniowo bryła materii utworzyła już  
„gotowy” , prawie kulisty Księżyc.

M łody Księżyc miał zewnętrzne warstwy 
płynne; skały były roztopione przez ciepło. 
Gdy stygł -  tworzyła się cienka skorupa 
skalna, której częścią są dzisiejsze księżyco
we wyżyny. Przez następne pół m iliarda lat 
nieustannie uderzała w nią m ateria pozostała 
po okresie tworzenia się Układu Słoneczne
go. N ajw iększe uderzenia pozostawiły ślady 
w postaci ogromnych, kolistych zagłębień, z 
których część stała się księżycowymi m o
rzami (na Ziemi nieomal wszelkie ślady 
bom bardow ania zniszczyła zm ieniająca się 
pogoda).

Zewnętrzne warstwy Księżyca nieustan
nie stygły -  wnętrze stale było radioaktyw 
nie ogrzewane. M iędzy 4,2 a 3,1 m iliarda b t  
temu lawa wyciekała przez szczeliny w sko
rupie zalewając koliste baseny pouderzenio- 
we. Rozlała się w płaskie księżycowe „m o
rza” -  zestalone oceany kiedyś płynnych 
skał. Strum ienie lawy płynęły około m iliar
da lat, co wiemy z przeglądu wieku skał roz
rzuconych po różnych okolicach Księżyca.

O koło 2 mld lat temu skończyła się na 
Księżycu epoka wulkaniczna. Zewnętrzne 
warstwy skał stały się wystarczająco grube 
by powstrzym ać strumienie lawy. Od tej po
ry wszelkie zmiany na powierzchni zacho-
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dziły w w yniku uderzeń. N ajw iększe krate
ry, z prom ieniam i, są wynikiem  ogrom nych 
zderzeń, pow odujących w ielkie wybuchy w 
m iejscu upadku. Odpryski zostały odrzuco
ne radialnie na setki kilom etrów. Zderzenia 
z m niejszym i skałami w sposób ciągły druz
gotały pow ierzchnię i wybijały m niejsze 
kratery.

Z iem ia i Księżyc poruszają się wspólnie 
po orbicie okołosłonecznej. Z iem ia w yha
m ow ała obrót Księżyca, który obraca się te
raz synchronicznie -  jak  wszystkie najwię
ksze księżyce Układu Słonecznego. O ddzia
ływ anie przypływ ow e Księżyca na Ziem ię 
(podnoszenie wód o kilkanaście nawet m e
trów, a lądów -  do 30 cm ) prowadzi do utra

ty energii układu i oddalania się K siężyca od 
Ziemi o 4 cm /rok (co daje się mierzyć m eto
dami laserowymi).

O statnio znaczącym  krokiem ku nowym 
badaniom naszego sąsiada po wieloletniej 
przerw ie było um ieszczenie w 1994 roku na 
okołoksiężycowej orbicie sondy CLEM EN
TINE. D ostarczyła ona 3 min fotografii do 
sporządzenia szczegółowych m ap całego 
Księżyca i na ich podstawie wybrane zosta
ną m iejsca przyszłych lądowań i . .. baz księ
życowych (w szczególności przewiduje się, 
że w przyszłości pow staną na Księżycu zdal
nie sterowane obserw atoria astronom iczne).

M SK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Słońce
W znosi się po ekliptyce coraz wyżej 

ponad rów nik niebieski, w związku z czym 
dzień je s t coraz dłuższy. W  ciągu m iesiąca 
dnia przybyw a prawie o dwie godziny: w 
W arszaw ie 1 kwietnia Słońce wschodzi o 
5A10m, zachodzi o 18*10"1, a 30 kw ietnia 
wschodzi o 4/l7m, zachodzi o 19A10'". W 
kw ietniu Słońce wstępuje w znak Byka.

W nocy 17/18 kwietnia zdarzy się czę
ściow e zaćm ienie Słońca, u nas niew idocz
ne.

Księżyc
Bezksiężycow e noce będziem y m ieli w 

drugiej dekadzie kwietnia, bow iem  kolej
ność faz K siężyca jest w tym  miesiącu nastę
pująca: pełnia 4'/ l /l, ostatnia kw adra 1 Y '\h, 
nów 17</24/' i pierw sza kw adra 25ll22h. W  
perygeum  Księżyc znajdzie się 11 kwietnia, 
a w apogeum  24 kwietnia.

W  nocy 3/4 kwietnia zdarzy się całkow ite 
zaćm ienie Księżyca. W kwietniu też tarcza

Kwiecień 1996 r.

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 13h czasu środk.-europ.)

j Data 
1996

P
[ I

Bo
□

Lo
Cl

IV 1 -26.20 -6.48 86.16

3 -26.25 -6.37 59.77

5 -26.28 -6.24 33.38

7 -26.28 -6.12 6.98

9 -26.25 -5.98 340.58
11 -26.20 -5.84 314.18

13 -26.10 -5.69 287.78

15 -25.99 -5.53 261.37

17 -25.84 -5.37 234.96

19 -25.67 -5.20 208.55

21 -25.46 -5.02 182.14

23 -25.23 -4.84 155.72

25 -24.96 -4.66 129.29
27 -24.67 -4.47 102.86

IV 29 -24.35 -4.27 76.44

I I  V 1 -24.00 -4.07 50.00

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Bo, Lo -  heliogra- 
ficzna szerokośćć i długość środka tarczy; 8d1 h41m 
-  heliograficzna długość środka tarczy wynosi O-.
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Księżyca zakryje najjaśniejszą z planetoid, 
Ceres, ale zjaw isko to będzie u nas niewido
czne.

Planety i planetoidy
Nad zachodnim horyzontem  pięknie 

świeci W e n u s  jako G w iazda W ieczorna 
-4.4 wielkości, a w drugiej połow ie kwietnia 
znacznie niżej od W enus odnajdziem y także 
M e r k u r e g o  około zerowej wielk. 
gwiazd. Rankiem wschodzi J o w i s z  -2.3 
wielk. oraz widoczny przez lunety U r a n 6 
wielk. i Neptun 8 wielk. Nad ranem też na 
granicy gwiazdozbiorów  W ężow nikai Wagi 
góruje P l u t o n ,  ale dostępny je st tylko 
przez duże teleskopy (ok. 14 wielk. 
gwiazd.). Planety M a r s  i S a t u r n s ą  nie
widoczne.

W drugiej połowie nocy m ożem y przez 
lunety odnaleźć trzy spośród czterech najjaś
niejszych planetoid: C e r e s  i P a l l a s o k .  
8 wielk. oraz W  e s t ę 6 wielk. Ceres prze
bywa nisko nad horyzontem  w gw iazdozbio
rze W ężownika, a W esta wyżej na granicy 
gw iazdozbiorów  W agi i W ęża; w najle
pszych warunkach obserwacyjnych jest Pal
las wysoko nad horyzontem w gwiazdozbio
rze W olarza. Planetoidy rozpoznam y po ich 
ruchu wśród gwiazd, obserwując co noc tę 
samą okolicę nieba. Dla łatw iejszego odszu
kania planetek na niebie podajemy ich 
współrzędne równikowe dla kilku dat.

C e re s -  \0 d: rek. 17*lm.l ,  deki. -17°15’;
20rf: rek. 16''59"'.7, deki. -  17°28’;
30rf: rekt. \6 h55m.5, dek i.-17°40’.

P a lla s -  10J : rekt. 14A44m.8, deki. + 1 9 T ;
20^: rekt. 14ń37m.4 ,d e k l.+ 2 1 °3 r ;
30J : rekt. 14*29ra.3, deki. +23°24’.

W e s ta -  \0 d: rekt. 15ń38m.l ,  deki. -8°8’;
20</: rekt. 15;,32"'.8, deki. -7°36’;
30d: rekt. 15A24m.8, deki. -7°6 \

Meteory
Od 19 do 24 kwietnia prom ieniują m eteo

ry z roju kwietniowych L i r y d ó w. Radiant 
m eteorów leży w pobliżu W egi, najjaśniej
szej gwiazdy w gwiazdozbiorze Lutni i ma 
współrzędne: rekt. 18^8"', deki. +32°. M aksi
mum aktywności przypada 21 kwietnia, a w 
tym roku warunki obserwacji są dobre.

sfc

\ d2h W enus w największym wschodnim  
odchyleniu od Słońca (w odl. 46°).

3rf O 3/'52m na tarczy Jow isza pojawi się 
cień jego 2 księżyca, a sam księżyc zbliża się 
do brzegu tarczy planety i będzie przecho
dził na je j tle ju ż  po wschodzie Słońca.

3/4rf Całkow ite zaćm ienie Księżyca:
22h 16m początek zaćm ienia półcieniowe

go
23a21"' wejście Księżyca w cień Ziemi 
Qh26"‘ początek zaćm ienia całkowitego 
l A53m koniec zaćm ienia całkowitego 
2h59"‘ wyjście Księżyca z cienia Ziemi 
4*04'" koniec zaćm ienia półcieniowego. 
4d Blisko brzegu tarczy Jow isza w idocz

ny jest jego  księżyc 4, który o 5h44m rozpo
cznie przejście na tle tarczy planety.

6d Na tarczy Jow isza widoczny jest cień 
jego 1 księżyca, sam księżyc 1 zbliża się do 
brzegu tarczy, a za tarczą planety ukryty jest 
księżyc 3. O 4h22"‘ obserwujemy początek 
przejścia księżyca 1, o 5A10m koniec zakry
cia księżyca 3 (księżyc ten ukaże się spoza 
prawego brzegu tarczy, patrząc przez lunetę 
odwracającą). Cień księżyca 1 widoczny bę
dzie do 5A19m.

l d Do 3h5 T ‘ księżyc 1 ukryty będzie za 
tarczą Jowisza.

8^13* Bliskie złączenie planetoidy Ceres 
z Księżycem. Zakrycie planetki przez tarczę 
Księżyca widoczne będzie na Antarktydzie i 
w południowej części Nowej Zelandii.

9d20h Planetoida Ceres nieruchom a w re- 
ktascensji (zm ienia kierunek swego ruchu
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wśród gwiazd na sklepieniu niebieskim).
10^18;' Złączenie Jowisza z Księżycem w 

odl. 5°.
1 l d\3 h Neptun w złączeniu z Księżycem 

w odl. 5°.
\2d 0  \ h nastąpi złączenie Urana z Księ

życem w odl. 6°. W pobliżu Jowisza nie wi
dać jego 4 księżyca, który ukryty jest w cie
niu planety; o 4/l35m możemy zaobserwować 
ciekawe zjawisko końca zaćmienia: księżyc 
4 pojawi się nagle z cienia planety w odle
głości dwóch średnic tarczy planety od jej 
lewego brzegu (patrząc przez lunetę odwra
cającą).

13d Księżyc 1 zbliża się do brzegu tarczy 
Jowisza z „zamiarem” przejścia na jej tle; o 
4/l59m na tarczy planety pojawi się plamka 
cienia tego księżyca.

\ ¥  Księżyc 1 ukryty jest za tarczą Jowi
sza; koniec zakrycia nastąpi dopiero o 
5h50m.

15d O 23h Wenus znajdzie się w złączeniu 
z Aldebaranem, gwiazdą pierwszej wielko
ści w gwiazdozbiorze Byka (ale w odl. aż 
10” ).

\6 d2h Saturn w złączeniu z Księżycem w 
odl. 4°.

17^ Księżyc 3 przechodzi na tle tarczy 
Jowisza i do 4;,2 1 jest niewidoczny na jej 
tle.

17/18^ Częściowe zaćmienie Słońca wi
doczne na Nowej Zelandii, na Antarktydzie 
i w południowej części Oceanu Spokojnego; 
w czasie największej fazy zaćmienia 88 
proc. średnicy tarczy Słońca będzie zakryte 
przez tarczę Księżyca.

18^22^ Planetoida Pallas w przeciwsta
wieniu ze Słońcem względem Ziemi (w opo
zycji).

19 '10  3h 12"' nastąpi początek zaćmienia 1 
księżyca Jowisza; księżyc zniknie nagle w 
cieniu planety z lewej strony tarczy (w lune
cie odwracającej) w odległości równej pro

mieniowi tarczy od jej brzegu. O 11* Merku
ry znajdzie się w złączeniu z Księżycem w 
odl. 5°. O 20;'4"' Słońce wstępuje w znak 
Byka, jego długość ekliptyczna wynosi 
wówczas 30°.

21(/Do 3y,31"‘ księżyc 2 Jowisza przecho
dzi na tle tarczy planety, natomiast księżyc 1 
zbliża się do brzegu tarczy, ale nie dociera
jąc do niej zniknie nagle w cieniu planety o 
4/'l 1"' (początek zaćmienia). O 15;' Wenus 
znajdzie się w złączeniu z Księżycem w odl. 
9°.

22d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec 
przejścia: cienia o 3h35m, a księżyca o 4h50m.

23d9h Merkury w największym wschod
nim odchyleniu od Słońca (20°).

24(/ Do 3h4m na tarczy Jowisza widoczny 
jest cień jego księżyca 3, a sam księżyc zbli
ża się do brzegu tarczy, by skryć się za nią 
dopiero o 5*8m.

2&d Po tarczy Jowisza wędruje już cień 
jego księżyca 2, podczas gdy sam księżyc 
zbliża się do brzegu tarczy i rozpocznie 
przejście na jej tle o 3A14m. Koniec przejścia 
cienia obserwujemy o 3,'34m, a sam księżyc 
ukończy przejście dopiero o 5h59m.

29d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza; początek przejścia cienia 
o 3*15"', a księżyca o 4/,27"' (cień księżyca 1 
będzie widoczny na tarczy planety do 
5/l28m). O 10* Neptun nieruchomy w rekta- 
scensji.

30'y Po wschodzie Jowisza dostrzeżemy 
brak jego 1 księżyca, który ukryty jest za 
tarczą planety; koniec zakrycia obserwuje
my o 3h59m.

Momenty wszystkich zjawisk podane są 
w czasie środkowo-europejskim. Uwaga: je 
śli nastąpi zmiana czasu na letni, należy do 
każdego momentu dodać 1h.

Opracował G. Sitarski
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Dodatek nadzwyczajny nr 1/96 do nr 2 (650) 1996 r.

I MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII

Kometa Hyakutake C/1996 B2 
Obserwujemy jasną kometę!

W drugiej połowie marca i być może przez cały kwiecień 1996 roku będziemy widzieć na niebie jasną kometę. Odkrył ją japoński 
miłośnik astronomii Yuji Hyakutake 30 stycznia 1996 roku; otrzymała oznaczenie C/1996 B2. Z orbity, którą wyznaczył Brian G. 
Marsden na podstawie obserwacji wykonanych od 1 stycznia (udało się znaleść klisze z obrazem tej komety eksponowaną tego 
właśnie dnia) do 27 lutego wynika, że kometa Hyakutake przejdzie przez peryhelium oddalone od Słońca o 0.23 j.a. w dniu 1 maja 
1996 r., ale przedtem zbliży się do Ziemi mijając ją 25 marca w odległości zaledwie 0.10 j.a. (około 15 min km). Będąc blisko Ziemi 
kometa najprawdopodobniej osiągnie jasność umożliwiającą obserwowanie jej gołym okiem i przez całą noc powinna być dobrze 
widoczna na niebie, stosunkowo szybko przemieszczając się wśród gwiazd. Początkowo widoczna będzie wieczorem na wscho
dzie w gwiazdozbiorze Wolarza. Poruszać się będzie w kierunku bieguna północnego i największą jasność osiągnie przechodząc 
przez gwiazdozbiór Małej Niedźwiedzicy. Następnie przejdzie w pobliżu Gwiazdy Polarnej kierując się w stronę Perseusza. Oto jej 
efemeryda zaczerpnięta z cyrkularzy Międzynarodowej Unii Astronomicznej nr 6329 i 6330.

1996 UT a d Odległość od Ziemi Odległość od Słońca Mag.

III 16 14 55.26 -12  08.8 0.325 1.232 4.0
17 14 55.04 -10  07.9 0.294 1.212 3.7
18 14 54.69 -  7 38.0 0.263 1.193 3.4
19 14 54.16 -  4 28.2 0.232 1.172 3.0
20 14 53.38 -  0 22.4 0.203 1.152 2.7
21 14 52.26 + 5 04.0 0.175 1.131 2.3
22 14 50.58 +12 28.2 0.149 1.111 1.8
23.0 14 47.99 +22 41.1 0.127 1.090 1.4
23.2 14 47.30 +25 08.8 0.123 1.086 1.3
23.4 14 46.54 +27 45.6 0.120 1.082 1.2
23.6 14 45.68 +30 31.8 0.116 1.078 1.2
23.8 14 44.71 +33 27.3 0.113 1.073 1.1
24.0 14 43.62 +36 32.0 0.111 1.069 1.0
24.2 14 42.38 +39 45.3 0.108 1.065 0.9
24.4 14 40.94 +43 06.7 0.106 1.061 0.9
24.6 14 39.28 +46 35.2 0.104 1.057 0.8
24.8 14 37.33 +50 09.4 0.103 1.053 0.8
25.0 14 35.00 +53 47.9 0.102 1.048 0.8
25.2 14 32.19 +57 28.9 0.102 1.044 0.7
25.4 14 28.73 +61 10.6 0.102 1.040 0.7
25.6 14 24.37 +64 50.8 0.102 1.036 0.7
25.8 14 18.71 +68 27.7 0.103 1.032 0.7
26.0 14 11.10 +71 59.3 0.104 1.027 0.7
26.2 14 00.30 +75 23.4 0.106 1.023 0.7
26.4 13 43.90 +78 37.7 0.108 1.019 0.7
26.6 13 16.60 +81 38.7 0.110 1.015 0.8
26.8 12 24.40 +84 18.2 0.113 1.010 0.8
27.0 10 33.00 +86 11.0 0.116 1.006 0.9
27.2 7 39.00 +86 20.1 0.120 1.002 0.9
27.4 5 43.40 +84 51.3 0.123 0.998 0.9
27.6 4 49.50 +82 50.4 0.127 0.993 1.0
27.8 4 21.50 +80 44.7 0.131 0.989 1.0
28 4 04.80 +78 42.0 0.135 0.985 1.1
29 3 32.30 +69 56.7 0.159 0.963 1.3
30 3 21.88 +63 27.5 0.185 0.942 1.6
31 3 16.69 +58 36.4 0.214 0.920 1.8

IV 1 3 13.53 +54 53.4 0.243 0.898 2.0
2 3 11.35 +51 58.0 0.273 0.875 2.1

Zbiżając się do Słońca kometa Hyakutake jeszcze raz pojaśnieje osiągając w końcu kwietnia jasność być może znowu około 
0 mag. Jej efemerydę na kwiecień podamy później.

Krzysztof Ziotko wski

PS Zainteresowanych prosimy o przesyłanie wykonanych obserwacji do Sekcji Obserwatorów Komet Polskiego Towarzy
stwa Miłośników Astronomii 31-027 Kraków, ul. Św. Tomasza 30/8. Nadesłane obserwacje będziemy się starali włączyć do 
opracowań Towarzystwa i o ile będą właściwie wykonane przekażemy do Stanów Zjednoczonych.

Sekcja Obserwatorów Komet PTMA

6 marca 1996 r.
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Głównym tematem tego numeru jest 
Słońce i dlatego jego niezwykłe zdjęcie zdobi 
okładkę.

Słońcu poświęcił zasadniczą część swego 
długiego i pracowitego życia Profesor Jan 
MERGENTALER, który zmarł we Wrocła
wiu 22 grudnia 1995 roku. Czytając wspo
mnienie o nim pamiętajmy, że był nie tylko 
twórcą znanej w świecie astronomicznym 
wrocławskiej szkoły heliofizyki, ale także jed
nym z założycieli Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii i naszego pisma. 
Współpracował z Uranią przez całe życie: 
już w  drugim, powielaczowym jeszcze nu
merze, który ukazał się w 1920 roku, znajdu
je się artykuł dziewiętnastoletniego Jana 
Mergentalera o wulkanach na Księżycu 
(patrz nr 3/1992); ostatnia wypowiedź na 
łaniach Uranii ponad dzięwęćdziesiędolet- 
niego seniora polskich astronomów była dru
kowana w numerze listopadowym w 1992 
roku. A jeszcze kilka miesięcy przed śmiercią 
w liście do redakcji pochwalał pomysł Ele
m entarza Uranii zwracając jednocześnie 
uwagę na pewne niedopatrzenia, które się w 
nim znalazły. W Profesorze Mergentalerze 
miłośnicy astronomii mieli zawsze oddanego 
przyjaciela i opiekuna. Będzie nam go bardzo 
brakować.

Wpływ Słońca na pole magnetyczne Zie
mi jest dziś przedmiotem coraz głębszych do
ciekań w licznych ośrodkach naukowych na 
całym świecie. Zagadnieniem tym zajmuje 
się również Centrum Badań Kosmicznych 
PAN, którego pracownik przybliża je nam w 
kolejnym artykule. Zachęcamy do uważnej 
lektury tego tekstu w nadziei, że przyniesie 
on odpowiedź na wiele pytań -  nurtujących 
zapewne niejednego z naszych Czytelników 
-  typu: co to jest burza magnetyczna?

V_____________________)
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JAN MERGENTALER (1901-1995)

Dnia 22 grudnia 1995 roku zmarł profesor 
Mergentaler. W mroźny, zimowy dzień ciało 
Jego spoczęło na pokrytym śniegiem cmen
tarzu Osobowickim we Wrocławiu. Firma
ment niebieski tego dnia ukazał swe piękno 
błękitu, miasto oświetlały promienie słone
czne. Profesora żegnało Słońce. Było w tym 
coś z symboliki; badaniom tego ciała niebie
skiego Zmarły poświęcił przecież ostatnie 
czterdzieści lat swego życia.

Ten znakomity, znany nam wszystkim 
astronom urodził się na Kresach wschod
nich, na Polesiu, niedaleko Pińska. Ale 
wspomnienia z lat młodzieńczych wiążą się 
raczej z Warszawą; tam uczęszczał do gi
mnazjum, tam zafascynowała go astrono
mia. Dlaczego wybór padł właśnie na astro
nomię? Niemałą rolę miała tu podobno ode
grać głośna na początku stulecia powieść 
Żuławskiego Na srebrnym globie. Ale prze
ważyło szalę inne wydarzenie. Zajęcia z kos
mografii (tak nazywano wówczas wykłada
ny w szkołach średnich przedmiot astrono
mii) prowadził znany astronom Felicjan 
K ę p i ń s k i .  Otóż był to bodajże rok 1918, 
rok odzyskania niepodległości, gdy poinfor
mował on swych uczniów o organizowaniu 
się towarzystwa miłośników astronomii. 
„Założyliśmy więc w gimnazjum koło mi
łośników -  wspominał Profesor -  i praca w 
tym kole związała mnie z astronomią na sta
łe; wybrałem studia astronomiczne” .

Dnia 19 lutego 1923 roku, w 450 rocznicę 
urodzin Mikołaja KOPERNIKA, obradował 
w Toruniu Pierwszy Zjazd Polskiego Towa
rzystwa Astronomicznego. Delegatem na 
ten założycielski zjazd z ramienia Polskiego 
Towarzystwa Miłośników Astronomii był 
dwudziestodwuletni student astronomii Uni
wersytetu Warszawskiego, Jan Mergentaler.

Dodajmy w tym miejscu, że ponad pół 
wieku później, w roku 1979, na odbywają
cym się w Warszawie XIX Zjeździe Polskie
go Towarzystwa Astronomicznego, profesor 
Jan Mergentaler zostaje członkiem honoro
wym tego towarzystwa. Natomiast w roku 
1985, na XXII Zjeździe PTA we Wrocławiu, 
Profesor odznaczony zostaje Nagrodą im. 
Włodzimierza Zonna za popularyzację wie
dzy o Wszechświecie, za popularyzację fizy
ki Słońca.

Pierwsza praca naukowa L ’orbitę de la 
comete Wolf, deduit des observations faites 
en 1925 dotyczyła -  jak wynika z tytułu -  
mechaniki nieba; ukazała się ona w Okólni
ku Obserwatorium Astronomicznego w 
Warszawie w roku 1927. Publikacją zainte
resował się dyrektor obserwatorium krako
wskiego, Tadeusz Ba n a c h i e w i c z, i za
proponował jej autorowi asystenturę na Uni
wersytecie Jagiellońskim w charakterze ob
serwatora na Stacji Astronomicznej na Łysi
nie. Było to pierwsze miejsce pracy młodego



2/1996 U R A N IA 35

Jana Mergentalera.
Łysina jest szczytem górskim w Beski

dach Zachodnich, wysokość 891 m n.p.m., 
około 10 km na południowy wschód od My
ślenic. Wyposażenie znajdującej się tam pla
cówki obserwacyjnej było nader skromne: w 
pawilonie z rozsuwanym daszkiem dwie 
krótkoogniskowe lunetki z obiektywami 13 i 
12 cm, bez mechanizmu prowadzącego. Nie 
było tam prądu elektrycznego, nie było tele
fonu. Za mieszkanie służyła przeniesiona na 
szczyt drewniana chatka leśniczego. Przeby
wali tam też Lucjan O r k i s z  i Jan G a 
d o m s k i .  Łysina znana była z odkrycia tam 
dwóch komet.

Dziś -  poza wspomnieniami -  nie pozo
stało na tej górze nic. A jednak pobyt na tym 
odludziu Profesor wspominał zawsze bardzo 
ciepło. Oto fragment obszerniejszego arty
kułu pt. Impresje z Łysiny pióra Jana Mer
gentalera z grudnia 1927 roku:

„Astronomja, jako wynik bądź co bądź w 
pewnym specjalnym kierunku kształconych 
władz psychicznych -  jest wytworem ma
szyny do rachowania, logarytmów, abstra
kcji matematycznej i instrumentu optyczne
go. Wytworem kultury urbanistycznej. Tu -  
trochę żywiołu. I stąd płynąca z gór i lasu, z 
tętniącego życia -  pewna dysharmonja. Mo
że to tylko uwypuklenie tego, co natrafia się 
tak często w pracy teoretycznej. Niepokry- 
wanie się badanej rzeczywistości z tworzo
ną konstrukcją myślową. Występuje tu kon
trast może tym silniej dlatego jeszcze, że 
brak tzw. «atmosfery naukowej». A w życiu 
samotnym trzeba odnajdywać własne 
energje psychiczne na przezwyciężenie róż
nych takich czy innych niepokojów myślo
wych. Ale to może właśnie nadaje pewien 
specyficzny urok pracy tutaj”.

Od roku 1929 pobyt na Łysinie nie będzie 
już tak samotny; chatkę w lesie ożywia obe
cność małżonki.

Na Stacji Obserwacyjnej prowadzone by
ły obserwacje gwiazd zaćmieniowych meto

dą Argelandera (była to „usankcjonowana” 
wówczas w tamtejszym ośrodku tematyka 
badań). Z obserwacji tych wyłoniła się obro
niona w roku 1933 rozprawa doktorska Jana 
Mergentalera; promotorem był Tadeusz Ba- 
nachiewicz.

Po siedmiu latach trzeba było pożegnać 
się z Beskidami. Drugą połowę lat trzydzies
tych dr Jan Mergentaler spędza na Uniwer
sytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Co za 
kontrast! Tam były góry i las, tu obserwato
rium usytuowane w centrum miasta. Dyre
ktorem tej placówki był Eugeniusz R y b k a .  
Tematyka pracy tu też odmienna: katalog 
wielkości gwiazdowych, fotograficzne ob
serwacje gwiazd.

I oto w życiu Jana Mergentalera ponow
nie wojna, po której Lwów trzeba opuścić. 
Krótki pobyt na Uniwersytecie Jagielloń
skim, jak również na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej; bezowocne starania o 
zbudowanie obserwatorium w Lublinie i... 
przyjazd na Dolny Śląsk.

© o  o

W pierwszych latach pobytu we Wrocła
wiu zainteresowania Jana Mergentalera ob
racały się wokół tematyki astronomii gwiaz
dowej (dziś powiedzielibyśmy raczej: astro
nomii galaktycznej). Ale zbliżał się dzień 30 
czerwca 1954 roku, kiedy to po trzystuletniej 
przerwie pas całkowitego zaćmienia Słońca 
przejść miał ponownie przez ziemie polskie. 
Fakt ten skierował uwagę Profesora ku na
szej gwieździe dziennej; trzeba było przygo
tować się do obserwacji zjawiska zaćmienia. 
I jeżeli dziś wyrazy S ł o ń c e ,  f i z y k a  
S ł o ń c a ,  h e l i o f i z y k a  kojarzą się z na
zwiskiem Mergentalera, z Wrocławiem -  to 
ów trzydziesty dzień czerwca Anno Domini 
1954 nie był tu bez znaczenia.

Początki wrocławskiej heliofizyki były 
względnie skromne, zaczęło się od wizual
nych obserwacji plam słonecznych. Ale ob
serwacjom tym Profesor nadaje wkrótce
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charakter masowy poprzez wciągnięcie do 
nich rzeszy miłośników astronomii. I tak 
przez wiele lat napływały z różnych stron 
Polski do Wrocławia listy od miłośników z 
wynikami obserwacji plam; wszystkie te da
ne były opracowywane i publikowane.

Przełomowym był tu niewątpliwie rok 
1957 -  Międzynarodowy Rok Geofizyczny. 
Był to rok maksimum aktywności słonecz
nej cyklu dziewiętnastego. Do uświetnienia 
tego roku przyczyniła się jednak dodatkowo 
i sama natura; intensywność aktywności sło
necznej przekroczyła bowiem wszystkie 
wcześniejsze cykle (średnia roczna liczba 
Wolfa wyrażała się liczbą 190). Słońce w 
owym roku okazało się być obiektem cieka
wszym niż przewidywano. Placówka wroc
ławska otrzymuje nowe etaty; grono heliofi- 
zyków -  nazywanych tu „słonecznikami” - 
powiększa się. Można już mówić o atmosfe
rze naukowej, tej właśnie atmosferze, której 
brakowało młodemu Mergentalerowi w be
skidzkich lasach na Łysinie.

Wprawdzie powoli i skromnie, ale powię
kszała się też aparatura do obserwacji helio- 
fizycznych. Pierwszym poważniejszym na
bytkiem był 13-cm koronograf, którym do 
tej pory wykonuje się systematyczne obser
wacje protuberancji. Natomiast później, w 
latach osiemdziesiątych, stanął w filii w 
Białkowie wielki, 53-cm koronograf.

Rok 1957 zapisał się też i na innych stro
nicach wrocławskiej kroniki Jana Mergenta- 
lera. Oddane zostaje do druku najpoważniej
sze dzieło Profesora, monografia pt. Słońce. 
Obserwatoriumpodniesione zostaje do rangi 
Instytutu Astronomicznego; jedną z wcho
dzących w jego skład katedr jest Katedra He- 
liofizyki. Dyrektorem nowo powstałego in
stytutu zostaje Jan Mergentaler, który pełnić 
będzie tę funkcję przez czternaście lat, aż do 
przejścia na emeryturę w roku 1971.

Tymczasem Katedra Heliofizyki rozwija 
się, działalność naukowa nabiera rozmachu.

Tematyka prac obraca się wokół tego nie
wątpliwie najciekawszego, co na naszej 
gwieździe się dzieje -  wokół zagadnień ak
tywności słonecznej. Diagnostyka plazmy 
rozbłysków słonecznych, analiza obrazów 
promieniowania rentgenowskiego Słońca -  
to niektóre z aktualnych tytułów. Inną dzie
dzinę stanowią badania statystyczne, analiza 
relacji między różnymi charakterystykami 
aktywności słonecznej, także: aktywność 
słoneczna -  promienie kosmiczne. Gdy zaś 
chodzi o dziedzinę optyczną, prowadzone są 
tu badania ruchów protuberancji, śledzenie 
zachodzących tam indywidualnych zjawisk.

Mówiąc o osiągnięciach naukowych i 
organizacyjnych Profesora, nie można nie 
wspomnieć o tym, najważniejszym chyba 
sukcesie, o międzynarodowych konferen
cjach heliofizycznych. To była Jego koncep
cja i inicjatywa, uwieńczona znakomitym 
wynikiem: konferencji takich odbyło się aż 
czternaście. Początkowo były one pomyśla
ne jako robocze spotkania heliofizyków z 
Polski i Czechosłowacji -  pierwsza odbyła 
się w roku 1961 w Tatrzańskiej Łomnicy, 
druga rok później w Zakopanem, na Kala
tówkach. W latach następnych konferencje 
te objęły swym zasięgiem i sąsiednie kraje. 
Heliofizyków gościł Debreczyn, dwukrotnie 
Poczdam, w roku 1975 Irkuck a w 1988 
Odessa. Ostatnia, związana z dziewięć
dziesięcioleciem Profesora, odbyła się w ro
ku 1991 w Karpaczu.

o  O  O

A teraz o najmłodszym „dziecku” Jana 
Mergentalera, o fizyce kosmicznej, o wroc
ławskim wkładzie do badań Słońca w dzie
dzinie rentgenowskiej.

Historia ta zaczęła się w roku 1967 w M o
skwie, na posiedzeniu Interkosmosu (tj. rady 
przy Akademii Nauk ZSRR zajmującej się 
współpracą międzynarodową w dziedzinie 
badań w przestrzeni kosmicznej). Profesor 
Mergentaler deklaruje wówczas włączenie
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się ośrodka wrocławskiego do prac nad rent
genowskim promieniowaniem Słońca. Była 
to niewątpliwie decyzja odważna; mógłby 
ktoś powiedzieć, że jest to „porywanie się z 
motyką na Słońce”. A jednak już w roku 
1970 można było odnotować pierwszy su
kces: rakieta Wertikal I uniosła w przestrzeń 
kosmiczną wykonany we Wrocławiu spe- 
ktroheliograf rentgenowski. Następnego ro
ku startuje Wertikal II.

Z udanych eksperymentów rakietowych 
wymienić można startujące z blokiem kamer

rentgenowskich Wertikal V, VII, VIII, IX, 
XI. Rakiety te wznosiły się na wysokość do 
około 500 km, po czym wracały; aparaturę 
odzyskiwano za pośrednictwem spadochro
nów. Obserwacje Słońca trwały przez około 
dziesięć minut, gdy rakieta znajdowała się 
na wysokościach ponad 100 km (niżej bo

wiem miękkie promieniowanie rentgeno
wskie absorbuje atmosfera ziemska). Wszy
stkie te eksperymenty realizowane były w 
miejscowości Kapustin Jar, nad odnogą 
Wołgi Achtubą (obwód Astrachański, ok. 
100 km na wschód od Wołgogradu).

Profesor przeszedł na emeryturę, ale roz
poczęte z Jego inicjatywy badania rentgeno
wskiego promieniowania Słońca trwają i 
rozwijają się. Oto wieści z ostatniej chwili.

Dnia 2 marca 1994 r. z kosmodromu Plje- 
setsk wystartował satelita CORONAS-I, 
obiegający Ziemię w odległości 495 -  556 
km. Na pokładzie znajduje się polsko-czeska 
aparatura: fotometr i spektrometr rentgeno
wski. To już nie kamera typu pine-hole, jak 
w pierwszych eksperymentach na Wertika- 
lach, to już zawieraj ący koncentryczne lustra 
teleskop rentgenowski; po raz pierwszy za
rejestrowano rozbłysk słoneczny. Natomiast 
dnia 3 sierpnia 1995 r. wystartował satelita 
INTERBALL z wykonanym we Wrocławiu 
modulowanym fotometrem rentgenowskim.

Przy ulicy Kopernika we Wrocławiu, któ
rą przez blisko pół wieku przemierzał Profe
sor z domu do Instytutu, niedaleko przedwo
jennego głównego budynku znajdują się pa
wilony z szyldem Centrum Badań Kosmicz
nych PAN, Zakład Fizyki Słońca. Trudno po
wiedzieć, jak potoczyłyby się losy, ale przy
puszczalnie nie byłoby tej instytucji, gdyby 
jesienią 1945 roku nie przyjechał do Wroc
ławia Jan Mergentaler.

Znane jest powszechnie powiedzenie de 
mortuis aut bene aut nihil. Mówiąc o zmar
łym Profesorze, o sentencji tej można by nie 
pamiętać. O Janie Mergentalerze po prostu 
niczego złego powiedzieć nie można. Gdzie
kolwiek, w jakimkolwiek ośrodku astrono
micznym by się nie rozmawiało, wszyscy 
wyrażali się o Nim z najwyższym uznaniem. 
Był to rzeczywiście niezwykły, człowiek o 
bardzo wysokich zasadach moralnych, o 
bardzo wysokiej kulturze osobistej. I dzięki

Prof. Jan M ergentaler w Pracowni Fizyki Słońca we W rocławiu 
(1971 rok).
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tym właśnie walorom pozostawił po sobie 
tak wiele. On był zawsze tym katalizatorem, 
który ułatwiał działanie innym, to był czło
wiek, który potrafił stworzyć atmosferę dla 
pracy zespołu naukowego.

A pamięć o człowieku trwa tym dłużej, 
im dłużej trwa stworzone przez niego dzieło.

Tadeusz Jarzębowski

Ze wspomnień obserwatora Słońca

„Obserwacje Słońca nie są trudne (...), a 
kto raz zacznie patrzeć się na Słońce, nie 
prędko zniechęci się do tego zajęcia, bo co 
dzień będzie miał nowe wrażenia, co dzień 
zobaczy coś innego, nie mówiąc o tym, że 
będzie miał to zadowolenie, że swoją pracą 
przyczynia się zupełnie konkretnie do po
znania choć drobnego fragmentu Wszech
świata, że w miarę swoich możliwości -  pra

cuje naukowo jak prawdziwy astronom” .
Tak na początku lat pięćdziesiątych pisał 

Profesor Jan Mergentaler. Jest to po prostu 
fragment artykułu, jaki w roku 1951 został 
opublikowany na łamach Uranii, zawierają
cy apel do miłośników astronomii o podjęcie 
obserwacji Słońca. Nie pozostał on oczywi
ście bez echa, wkrótce do Obserwatorium 
Wrocławskiego z różnych stron kraju (War
szawa, Gdańsk, Dąbrowa Górnicza, Wroc
ław, Kraków, Ostrowiec Świętokrzyski, No
wy Sącz, Grodziec, Kalisz, Myślenice) za
częły napływać sprawozdania z takimi ob
serwacjami, które Profesor naukowo opra
cowywał i wyniki publikował zarówno na 
łamach Uranii, jak i w Acta Geophisica Po
lonica. Na pożółkłych kartach wymienio
nych czasopism odnajdujemy zarówno na
zwiska znanych dziś astronomów i fizyków 
(dr Marek A b r a m o w i c z ,  prof. Jerzy J a -

Pro!. Jan M ergentaler (czwarty od prawej) w otoczeniu współpracowników i miłośników astronomii zajmujących się obserwacjami 
Słońca (Wrocław, 1961 rok).
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kimiec, prof. Bohdan R o n ip  o 11, prof. An
drzej Kajetan W r ó b l e w s k i ,  dr Bernard 
K r y g i e r, dr Zbigniew K o r d y l e w s k i ) ,  
jak też ludzi innych profesji, którzy wpraw
dzie nie obserwują już Słońca, ale pozostali 
wierni swej młodzieńczej pasji i nadal upra
wiają miłośniczą astronomię (Tadeusz K a 
l i n o w s k i ,  Janusz K a ź m i e r o w s k i ,  
Jerzy W i e c z o r e k ,  Maciej M a z u r ,  Sta
nisław B r z o s t k i e w i c z ) .  Wszyscy mile 
wspominają chwile spędzone przy lunecie 
wycelowanej na Słońce i organizowane co 
parę lat spotkania w Obserwatorium Wroc
ławskim. Niestety, nieubłagana śmierć wy
rwała z tego grona kilku zasłużonych obser
watorów Słońca, lecz pozostawili oni trwały 
ślad między innymi w postaci liczb Wolfa i 
mogą stanowić wzór dla młodych miłośni
ków astronomii. I tak na „wieczną wachtę” 
odeszli: Leon W o h l f e i l  (1929 -  1962), 
Antoni B a r b a c k i  (1897 -  1963), dr Ja- 
n u s z P a g a c z e w s k i  (1 9 0 6 - 1975), Jerzy 
U ł a n o w i c z  (1928 -  1990) i Wacław 
S z y m a ń s k i  (1905 -  1991). A w grudniu 
1995 roku pożegnaliśmy na zawsze Prof. Ja
na Mergentalera, któremu miłośniczą astro

nomia w Polsce tak wiele zawdzięcza.
Niżej podpisany opracował dla Biblioteki 

Uranii skromną książeczkę pt. Obserwujemy 
Księżyc, planety i Słońce, dedykując ją  oczy
wiście Profesorowi Mergentalerowi jako 
„współzałożycielowi Polskiego Towarzy
stwa Miłośników Astronomii, twórcy pol
skiej heliofizyki i inicjatorowi miłośniczych 
obserwacji Słońca w naszym kraju” . Miałem 
nadzieję, że książeczka na czas się ukaże i 
egzemplarz autorski będę mógł wysłać Pro
fesorowi, wyrażając w ten sposób wdzięcz
ność nie tylko od siebie, ale i od innych mi
łośników astronomii. Okrutny los chciał jed
nak inaczej, lecz każdy z nas zachowa pa
mięć o Profesorze, który chętnie udzielał rad 
i służył inną pomocą każdemu obserwatoro
wi. Jego dzieło jest zresztą wciąż żywe, przy 
Toruńskim Oddziale naszego Towarzystwa 
prężnie działa Sekcja Obserwatorów Słońca, 
kierowana dziś przez Bartosza P. D ą b r o - 
w s k i e g o. W jakimś stopniu spadkobierca
mi idei Profesora Mergentalera są również 
miłośnicy astronomii skupieni w Towarzy
stwie Obserwatorów Słońca.

Stanisław R. B izostkiew icz

Radosław Rek -  Warszawa

MAGNETYZM ZIEMSKI A AKTYWNOŚĆ SŁONECZNA

1. Słońce i inne gwiazdy
Słońce jest typowym przedstawicielem 

chłodnych i małych gwiazd, które zwykli
śmy nazywać karłami. Oprócz temperatury 
czy wyglądu widma, gwiazda odznacza się 
też niedostrzegalnymi cechami jak np. we
wnętrzną strukturą. Masa będąca głównym 
czynnikiem określającym ewolucję i położe
nie gwiazdy na diagramie Hertzsprunga -  
Russela, a także sposób transportu energii w 
jej wnętrzu, wydaje się mieć na tę strukturę

wpływ decydujący. Ma to dosyć istotne kon
sekwencje.

Wedle współczesnej wiedzy gwiazda o 
masie Słońca posiada promieniste jądro i 
konwektywną otoczkę. Istnienie granicy 
rozdzielającej oba te obszary jest gwarantem 
wzmacniania pola magnetycznego. Jego 
obecności zawdzięczać możemy całe bogac
two mniej i bardziej skomplikowanych stru
ktur w atmosferze Słońca. Pole magnetyczne 
daje możliwość przepływu energii w zakre-
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sie Lzw. fal magnetohydrodynamicznych 
(MHD). Dosyć dobrze tłumaczą one istnie
nie warstw leżących ponad fotosferą -  chro- 
mosfery i korony, a co się z tym łączy -  
wzrost temperatury.

Konwekcja i rotacja różniczkowa są 
głównymi czynnikami wpływającymi na 
kształt linii sił pola magnetycznego. Pole 
magnetyczne pozwala nie tylko wytłuma
czyć istnienie chromosfery z odwróconym 
gradientem temperatury, ale także uzasadnia 
powstawanie na powierzchni widocznej w 
zakresie widzialnym plam i ich 11 -letniego 
cyklu zmienności z uwzględnieniem zmiany 
biegunowości dipola słonecznego po upły
wie tego okresu.

2. Zjawiska w atmosferze słonecznej
Plamy słoneczne powstają tam, gdzie tu

ba magnetyczna przebija się przez fotosferę. 
Istnienie pola magnetycznego powoduje 
spadek ciśnienia i gęstości plazmy. Część 
energii jest unoszona poprzez fale MHD 
czemu towarzyszy spadek jasności w zakre
sie widzialnym, w czego efekcie pojawia się 
ciemny obszar leżący poniżej typowego po
ziomu fotosfery. Obserwacje plam przy 
brzegu Słońca wydają się to potwierdzać. O 
tym, że pole magnetyczne jest tam rzeczywi
ście silniejsze niż w innych obszarach na 
Słońcu wiadomo z obserwacji rozszczepie
nia zeemanowskiego linii widmowych.

Grupy plam potrafią zmieniać swój wy
gląd i ciekawym zajęciem może być śledze
nie tych zmian wraz z pojawiającymi się (nie 
zawsze) rozbłyskami. Słoneczne centrum 
aktywne, które oprócz plam obejmuje także 
pochodnie (inna nazwa flokule) świecące w 
linii wapnia wskutek rozpraszania fal 
magnetohydrodynamicznych, może istnieć 
dłużej niż okres rotacji. Konwekcja w otocz
ce ma w zasadzie swój kres w fotosferze, a 
nawet trochę „powyżej” . Materia unosząc

się ulega rozprężeniu i ochłodzeniu, rozpły
wa się na boki by ostatecznie spłynąć z po
wrotem w dół. Chłodniejsza plazma zgodnie 
z prawem Stefana-Boltzmanna świeci mniej 
intensywnie i obserwowana w zakresie wi
dzialnym ma wygląd siatki bardzo drobnych 
jasnych punktów z ciemną obwódką. Jest to 
tzw. granulacja. Istnienie konwekcji po
twierdzić można również na innej drodze, 
mianowicie poprzez analizę symetrii profili 
linii widmowych. Linia taka powstaje w 
pewnym zakresie odległości od środka 
gwiazdy czy mówiąc językiem astronoma - 
głębokości optycznych. Unosząca się pla
zma powinna dodatkowo zmniejszać swą 
prędkość, co sugeruje pewną modyfikację 
profilu. Fakt ten może być zatem uznany za 
dowód konwekcji i został wykorzystany w 
swoim czasie przez Gray’a do ustalenia gra
nicy pomiędzy gwiazdami o promienistych i 
konwektywnych otoczkach. Oprócz tego 
wszystkiego to właśnie konwekcja odpowie
dzialna jest za wypływanie na powierzchnię 
pętli magnetycznych. Przyjęcie pewnego 
modelu atomu, a także pewnej postaci fun
kcji źródłowej (uwzględniającej wzrost tem
peratury w chromosferze) pozwala na uzy
skanie dosyć ciekawej zależności przebiegu 
zmian natężenia emitowanego promienio
wania wraz ze zmieniającą się głębokością 
optyczną. Nie jest to tylko teoretyczny mo
del, chromosfera podobnie jak fotosfera po
chłania promieniowanie produkując linie 
absorbcyjne, które z racji warunków w panu
jących w warstwie możemy podziwiać 
głównie w ultrafiolecie. Obserwowane w za
kresie widzialnym składowe dubletu wapnia 
Ca II, wydają się zachowywać inaczej w 
okresach tzw. Słońca spokojnego i aktywne
go. Zależy to także od miejsca obserwacji -  
zjawisko pojawia się zdecydowanie w pobli
żu obszarów aktywnych. Podobny efekt ob
serwować można w ultrafiolecie w przypad
ku dubletu Mg II h i k. Znany jest on pod
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nazwą emisji chromosferycznej, która poja
wia się w wewnętrznej części skrzydeł nie
których linii absorbcyjnych. W gwiazdach o 
dużo silniejszym natężeniu pola magnetycz
nego inny jest strumień fal MHD i jak można 
przypuszczać inny przebieg temperatury w 
chromosferze. Może się tak zdarzyć, że linia 
pozostając normalnie absorbcyjną, w danej 
gwieździe postrzegana jest jako emisyjna. 
Ale do tego jest niezbędne odpowiednio sil
ne pole, dużo silniejsze niż słoneczne.

3. Rozbłyski, protuberancje itp.

Natura rozbłysków wydaje się być lepiej 
poznana od lat sześćdziesiątych. W porów
naniu z protuberancjami mogą wydawać się 
zjawiskiem mało efektownym, chociaż mo
żliwość obserwacji przy dużej rozdzielczo
ści skomplikowanych struktur podobnych 
do drabin ujawnia ich złożoność. Pojawiają 
się na granicy rozdzielającej przeciwne bie
gunowości w obszarach aktywnych. Obser
wowane są między innymi w wąskim zakre
sie Ha jako nagłe pojaśnienia chromosfery, 
choć tak naprawdę gros promieniowania 
umyka w zakresie rentgenowskim i ultrafio
letowym. Wyróżnia się klasy rozbłysków 
rentgenowskich w zależności od ilości ener
gii emitowanej w impulsywnej fazie zjawi
ska. W czasie maksimum cyklu słonecznego 
zdarzają się rozbłyski klasy X, w czasie mi
nimum z rzadka dwa rzędy mniej energety
czne zaliczane do klasy C. Rozbłysk określa 
się jako nagłą zmianę konfiguracji pola mag
netycznego, co prowadzi do wyzwolenia 
zmagazynowanej w poprzednim stanie ener
gii. Sam proces do tego prowadzący nazy
wamy rekoneksją. Wyróżnia się trzy fazy 
zjawiska, choć faza pierwsza może nie poja
wić się w ogóle, bądź od razu po niej wystę
puje faza trzecia. Są to: faza „osadzenia” 
(ang. onset), impulsywna i powrotu do stanu 
pierwotnego. Klasa pojawiających się roz

błysków zależy od ogólnego tła rentgeno
wskiego Słońca. Nie należy ich mylić z tak 
zwanymi jasnymi punktami (ang. brilliant 
points), które między innymi z racji obejmo
wanej przez nie powierzchni nie są uznawa
ne za rozbłyski. Plazma wyrzucona z chro
mosfery Słońca, dryfując poprzez dosyć roz
ciągłą koronę, emituje promieniowanie 
głównie w zakresie centymetrowych i me
trowych fal radiowych. Zmieniająca się gę
stość otaczającego ośrodka powoduje zmia
nę częstotliwości emitowanego promienio
wania, co pozwala na ustalenie prędkości 
przemieszczającego się obłoku. Z reguły nie 
przewyższa ona 2000 km/s, choć wartości 
przekraczające 1000 km/s uznać należy za 
wysokie. Dla porównania prędkość rozsze
rzania się otoczki supernowej w zależności 
od typu wynosić może od 5000 do 10000 
km/s. Pojawiające się podczas dryfu plazmy 
rozbłyski radiowe II rodzaju mają charakter 
termiczny, zaś ich istnienie wiąże się ściśle z 
obserwowaną prędkością wyrzuconego pla- 
zmoidu. Przy niskiej nie pojawiają się w 
ogóle. Stąd można wnioskować o ich naturze 
i wiązać ich pochodzenie z falami uderze
niowymi. Pole magnetyczne potrafi zachę
cić cząstki zarówno do ruchu wzdłuż linii sił 
jak i do wirowania wokół nich. Występuje tu 
tzw. efekt synchrotronowy -  cząstka zmu
szana wciąż do zmiany swej chwilowej tra
jektorii jest źródłem promieniowania, które
go częstotliwość zależy od jej masy, ładunku 
i prędkości, jak i od natężenia samego pola. 
Widmo (są to zarezerwowane częstotliwości 
- składowe harmoniczne) w przypadku rela
tywistycznym wygląda podobnie jak równo
wagowy rozkład Plancka. Dla niewielkich 
prędkości pojawić się może wyłącznie jedna 
linia. Rozbłyski radiowe IV typu mają właś
nie taką naturę i pochodzą od tworzących się 
w czasie rekoneksji obłoków plazmowych.

Protuberancje -  inaczej wyglądają na 
brzegu tarczy słonecznej, a inaczej w pobli-
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żu jej środka. Są jeszcze jednym dowodem 
na istnienie na Słońcu pól magnetycznych. 
(Chłodna plazma, wystarczająco gęsta by 
absorbować promieniowanie dochodzące do 
niej z niższych warstw, uwidacznia się w 
przypadku zdjęć wykonywanych w linii 
Ha). Dzielą się one na spokojne i wybucho
we, te zaś na wiele innych podklas. Np. APS 
-  ang. Arch Prominence System -  pojawia 
się w obszarach aktywnych szybko zwię
kszających swoją powierzchnię. Protuberan
cje mają wiele wspólnego z rozbłyskami, zaś 
tzw. dwuwstęgowe rozbłyski (ang. two rib
bon flares) są ciekawym przypadkiem reko- 
neksji pól całych włókien protuberancji, a 
nie jedynie pojedynczych dipoli jak w przy
padku „klasycznej wersji” zjawiska. Dziury 
koronalne na pozór mogą wydawać się nie
ciekawe. Ciemne obszary, o niższej niż ota
czająca je korona temperaturze i gęstości są 
źródłem wzmocnionego wiatru słoneczne
go.

Obserwowane w zakresie rentgenowskim 
pojaśnienia są skutkiem hamowania cząstek 
w wystarczająco silnym polu magnetycz
nym. Tam gdzie jest ciemno linie są otwarte 
i cząstki mogą wyciekać ze Słońca. Istnienie 
praktycznie stale utrzymujących się dziur 
polarnych, a także izolowanych, pojawiają
cych się w różnych miejscach (czasem połą
czonych z polarnymi) i korotujących z całą 
koroną, jest również związane z sektorową 
strukturą pola magnetycznego Słońca, co nie 
pozostaje bez wpływu na ziemską magneto- 
sferę. Podział taki odkryty został dzięki ba
daniom satelitarnym we wczesnych latach 
sześćdziesiątych. O położeniu dziur sprzyja
jących dziwnym zjawiskom w ziemskiej 
magnetosferze (moment przejścia przez sło
neczny południk centralny) możemy się do
wiedzieć spoglądając na Słońce w zakresie 
rentgenowskim, bądź śledząc zjawisko w 
sposób pośredni -  poprzez wykorzystanie do 
tego celu pewnych starannie wyszukanych

linii widmowych.

4. Powszechność zjawisk tego 
rodzaju wśród gwiazd

Sądzić należy że to, co dzieje się w atmo
sferze słonecznej nie jest niczym wyjątko
wym. Maj ąc jednak ograniczone możliwości 
detekcji, można się spodziewać, że wiele 
gwiazd o podobnych cechach umknie astro
nomom chociażby z powodu plam o podo
bnej wielkości jak  na Słońcu. Innymi słowy 
dojrzeć możemy jedynie te plamy, które zaj
mują duży procent powierzchni gwiazd. O 
istnieniu plam na gwiazdach ciągu główne
go typów widmowych od F  do M wiadomo 
z obserwacji periodycznych zmian tzw. mo
dulacji w linii wapnia i magnezu. Tłumacząc 
je  istnieniem plam udało się zmierzyć foto- 
metryczne okresy rotacji co najmniej kilku
nastu z nich. Potwierdzona została również 
emisja chromosferyczna dla gwiazd V klasy 
jasności, stawiając Słońce w ich rzędzie, 
choć z dużo słabszym średnim polem mag
netycznym. Ponieważ to właśnie pole mag
netyczne jest odpowiedzialne za powstawa
nie ciemnych obszarów w fotosferze, jest to 
niewątpliwie argument za tym, że one rze
czywiście na nich są. No a jeśli są plamy, to 
być może również rozbłyski. Gwiazdy roz
błyskowe -  UV Ceti -  znane są od dawna. 
Zdarzające się na nich rozbłyski dają wyjąt
kowo duży wkład do całkowitej jasności 
gwiazdy prawdopodobnie dzięki niskiej 
temperaturze efektywnej. Samo zjawisko 
zachodzi w innej niż słoneczna skali i ma 
charakter rozbłysku protuberancji. Pojawia
jące się podczas takich rozbłysków normal
nie nie występujące linie zjonizowanego he
lu wskazują na wzrost jasności spowodowa
ny nagłym ogrzaniem atmosfery. Podobne 
zjawisko zachodzi podczas rozbłysków sło
necznych, choć z udziałem zupełnie innych 
i dużo silniej zjonizowanych linii.
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5. Dynamo gwiazdowe
Czym można wytłumaczyć cykle słone

czne? Skoro samo pole magnetyczne uza
sadnia powstawanie plam, może jest w sta
nie wyjaśnić zmniejszanie się ich heliogra- 
ficznej szerokości w trakcie trwania 11-let
niego cyklu i zmianę biegunowości plam po 
upływie tego okresu? Okazuje się, że tłuma
czy i to dosyć dokładnie. Samo istnienie gra
nicy pomiędzy otoczką i wnętrzem Słońca 
jest w stanie jedynie wzmocnić istniejące 
pole, zaś za jego generację odpowiedzialna 
jest wysokotemperaturowa i prawdopodob
nie wysokoprzewodząca plazma, o jaką w 
centralnych obszarach Słońca nie trudno. 
Symulacje numeryczne ilustrujące ewolucję 
rozwiązania uśrednionego równania indu
kcji wskazują na pojawianie się na początku 
cyklu plam w okolicy 30 stopnia szerokości 
heliograficznej, a następnie ich zbliżanie się 
do równika i zmianę biegunowości słonecz
nego dipola pod koniec okresu. Podobne 
okresy na gwiazdach ze zmierzoną emisją w 
jądrach linii absorbcyjnych mogą sięgać kil
kudziesięciu lat. Zaś okresy rotacji, w zależ
ności od typu widmowego, od kilku do bli
sko pięćdziesięciu dni dla gwiazd pojedyn
czych. W przypadku gwiazd podwójnych z 
poplamionym jednym ze składników okresy 
rotacji są znacznie krótsze -  rzędu okresu 
orbitalnego. Okres rotacji podobniejak wiel
kość emisji chromosferycznej i natężenie 
średniego pola magnetycznego zależą od 
wieku gwiazdy.

6. Magnetosfera i jonosfera
Wszystkim znany magnes wytwarza di

polowe pole magnetyczne. Nieco podobnie 
wyglądające pole posiada Ziemia i kilka in
nych planet Układu Słonecznego. Magneto- 
sferę definiuje się poprzez tzw. betę plazmo
wą. Wszędzie tam, gdzie gęstość energii te
goż pola przewyższa gęstość energii termi

cznej znajdujemy się wewnątrz magneto- 
pauzy, a zatem w magnetosferze. (Jest to taki 
trochę przechylony dipol z bardzo długim 
ogonem). Od „zewnętrznej” strony sąsiaduje 
ona z warstwą turbulentną, a od „wewnątrz” 
z wysoce zjonizowaną częścią ziemskiej at
mosfery nazwanej z tego właśnie powodu 
jonosferą. Istnieje ona dzięki jonizującemu 
strumieniowi promieniowania słonecznego. 
Zmniejsza się on wraz ze zbliżaniem się do 
powierzchni Ziemi równocześnie ze wzra
stającą gęstością atmosfery. Wzrasta zatem 
ilość swobodnych elektronów, ale tylko do 
wysokości gdzie strumień odpowiednio 
wysokoenergetycznego promieniowania 
zdolnego jonizować ośrodek jest wystarcza
jąco wysoki. Bliżej powierzchni docierać 
muszą zatem bardziej energetyczne i jedno
cześnie rzadsze kwanty. Stąd wniosek, że na 
pewnej wysokości powinno występować 
maksimum gęstości elektronów. W rzeczy
wistości jest ich kilka i każde z nich odpo
wiada innej wyróżnionej warstwie.

7. Aktywność Słońca a ziemski 
magnetyzm

Zjawiska na Słońcu nie są obojętne dla 
ziemskiej magneto i jonosfery. Jeden z ro
dzajów zaburzenia magnetyzmu planety o 
charakterze globalnym nosi nazwę burzy 
magnetycznej. Początek jest zwykle skrom
ny -  pole magnetyczne wiatru słonecznego 
mającego natężenie kilku gamma (nanotesli) 
wykazuje wahania, aż w końcu zmienia się 
zwrot wektora tego pola na południowy (w 
odniesieniu do osi ziemskiego dipola) w 
sposób bardziej zdecydowany. Ziemska 
magnetosfera otwiera się i zwiększony stru
mień cząstek wnika głębiej w okolice pla- 
zmapauzy korotującej z Ziemią. Otwarcie 
poprzedza kompresja magnetosfery. Tak na
prawdę kierunek składowej pola magnetycz
nego nie zmienia się w sposób dowolny.
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Skierowany na południe jest związany z lo
kalnymi niejednorodnościami wiatru słone
cznego, w tym także z wyrzuconymi pod
czas rozbłysków z chromosfery obłokami 
plazmy. Zmienia się wartość składowej po
ziomej planetarnego pola magnetycznego. 
Po nagłym wzroście odpowiadającym ściś
nięciu magnetosfery, następuje spadek i po
wolny powrót do stanu normalnego. Trwa to 
zwykle kilkadziesiąt godzin. Po kilku bądź 
kilkunastu godzinach od początku zaburze
nia w magnetyzmie zaczyna się burza w jo- 
nosferze, choć nie zawsze. Następuje 
zmniejszenie częstotliwości krytycznej war
stwy F2 w jonosferze, zwiększa się jej obser
wowana na jonogramach wysokość, a po
nadto zmienia skład jonowy warstwy. Sama 
burza w jonosferze ma swoje fazy i równie 
dobrze może najpierw wystąpić krótkotrwa
łe zwiększenie wspomnianej częstotliwości, 
a potem bardziej długotrwały spadek. 
Zmniejszenie częstotliwości odpowiada 
spadkowi koncentracji elektronów na tych 
wysokościach, nawet o ponad dwadzieścia 
procent. Warstwa F2 występuje latem na 
wysokości około 250 kilometrów i dominu
jącym składnikiem jest zjonizowany tlen. 
Zimą zanika, a ściślej warstwa F  nie rozwar
stwia się na składowe FI i F2. Burze mają 
pewne znaczenie w przypadku dalekozasię- 
gowej łączności krótkofalowej. Niektórzy 
twierdzą, że mają dający się uchwycić w sta
tystyce wpływ na samopoczucie i zdrowie 
ludzi, choć poza migreną brak na to bardziej 
przekonującego dowodu. Dużo bardziej pra
wdopodobnym jest jej związek z pogodą.

8. Inne zaburzenia

Burze magnetyczne zwykło dzielić się na 
dwie grupy. O nagłym -  to klasa pierwsza 
(opisana wcześniej) i o stopniowym począt
ku -  klasa druga. Za każdy z typów odpo
wiedzialny jest inny proces mający swe ko

rzenie w słonecznej chromosferze. Zaburze
nie o stopniowym początku związane jest z 
dziurami koronalnymi i sektorową strukturą 
pola magnetycznego Słońca. Burze zaczyna
jące się nagle następują po energetycznych 
rozbłyskach albo wybuchach protuberancji. 
Promieniowanie rentgenowskie i UV pocho
dzące z silnych rozbłysków, zwłaszcza dłu
gotrwałych, tzn. trwających dłużej niż 1,5 
godziny, powoduje zwiększoną jonizację w 
najniższej w arstw iejonosfery-D . W związ
ku ze zmienioną koncentracją niskich 
warstw pojawia się w tym obszarze cała kla
sa różnych zjawisk określanych mianem na
głego zaburzenia jonosferycznego. Właści
wa burza zaczyna się jednak kilkadziesiąt 
godzin później, ale może się tak zdarzyć, że 
zwiększenie poziomu aktywności magnety
cznej nie nastąpi w ogóle nawet dla bardzo 
silnego rozbłysku.

Podobnym zjawiskiem jest tak zwana 
podburza (ang. substorm). Konfiguracja po
la magnetycznego Ziemi to olbrzymi rezer
wuar energii. Co jakiś czas dochodzi do 
przelewu plazmy z obszaru ogona magnety
cznego w okolice bieguna magnetycznego. 
Zjawisko ma miejsce w sektorze wieczor
nym, trwa około dwudziestu minut i jest ści
śle związane z zorzami, które na terenie Pol
ski raczej nie są obserwowane. Występują 
natomiast w zakresie radiowym. Pole mag
netyczne zachowuje się podobnie jak pod
czas zwykłej burzy, istotna jest skala czaso
wa zjawiska -  są to zdecydowanie godziny, 
a nie dziesiątki godzin.

Innym zjawiskiem burzopodobnym jest 
zatoka magnetyczna wywoływana przez 
konfigurację prądów wirowych i pierście
niowego prądu zorzowego płynących w ob
szarze polarnym. Mogą być one obserwowa
ne podczas głównej fazy burzy magnetycz
nej w postaci dodatkowych spadków natęże
nia składowej poziomej pola magnetyczne
go lub jako zjawisko niezależne.
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W  jonosferze zaś oprócz nagłego zdarzają 
się tak zwane podróżujące zaburzenia jono- 
sferyczne, związane z polarnymi prądami 
wirowymi i pionowym ruchem cząstek nała
dowanych. Właśnie te prądy i przepływy są 
źródłem wewnętrznych fal grawitacyjnych 
powodujących pojawianie się rozmycia war
stwy F  i sporadycznej warstwy E, mających 
strukturę sita. Np. normalnie występujące na 
wysokości około 100 km maksimum gęsto
ści elektronowej warstwy E może przecho
dzić (w praktyce ta „dodatkowa” warstwa 
jest stale widoczna) w sporadyczną warstwę 
E  składającą się z bardziej bogatych w ele
ktrony zagęszczeń i tym samym obserwowa
nej na nieco wyższych częstotliwościach ale 
tej samej wysokości. Ponieważ posiada stru
kturę sita jest ona częściowo przeźroczysta 
dla fal radiowych i przeświecają przez nią 
warstwy leżące wyżej. Trochę podobnie jest 
z warstwą F. Płynące na różnych wysoko
ściach, w przeciwnych kierunkach prądy 
zdmuchują bogate w elektrony kłaczki pla
zmy dając efekt rozmycia warstwy zarówno 
w wysokości jak i częstotliwości.

9. Gdzie jonosfera, a gdzie kosmos?
W zakresie częstotliwości od 6 do 10 

MHz jest jakby trochę więcej emisji radio
wych. Być może to tylko sugestia. Ale wia
domo, że przez pewien czas jonosfera i fale 
krótkie były najlepszym kanałem informa
cyjnym pomiędzy odległymi miejscami na 
kuli ziemskiej. Obecnie, w dobie łączności 
satelitarnej nie ma ona aż tak wielkiego zna
czenia, chociaż czasami daje znać o sobie i 
utrudnia satelitarnym systemom nawigacyj
nym precyzyjne ustalenie pozycji. Dlatego 
też wiedza o tym jak jonosfera potrafi się 
przy okazji szczególnie widowiskowych 
zjawisk na Słońcu zachować, nie pozostaje

bez znaczenia dla ludzkiego zdrowia i bez
pieczeństwa czy chociażby dobrego humo
ru.

Do najbardziej spektakularnych skutków 
aktywności plamotwórczej Słońca zaliczyć 
należy wydarzenia jakie miały miejsce w 
marcu roku 1989. Olbrzymie kłopoty z na
wigacją spotkały kanadyjskie śmigłowce 
podczas manewrów na Morzu Północnym. 
Zniszczeniu uległ transformator w fabryce 
nuklearnej Salem Nuclear Plant w New Yer- 
sey. Pojawiały się spadki napięcia na liniach 
przesyłowych bądź przepływ prądu był cał
kowicie blokowany. Takie dziewięciogo- 
dzinne zaciemnienie miało miejsce w kana
dyjskiej prowincji Quebec, podobne zdarza
ły się w Skandynawii. Cisza na falach radio
wych oplotła natomiast całą Grenlandię. 
Gdzieniegdzie nie można było odbierać tele
wizyjnych transmisji, a korzystanie z telefo
nów komórkowych ograniczone było do 
obiektów nie poruszających się ze względu 
na silną w tym czasie interferencję. Wiele 
pracy mieli także operatorzy sztucznych sa
telitów. W czasie silnych burz magnetycz
nych (przynajmniej w ich początkowej fa
zie) magnetosfera jest ściskana i może się 
zdarzyć, że towarzysząca temu zmiana gę
stości ośrodka wytrąci satelitę z kontrolowa
nej orbity. W marcu 1989 roku zaistniała ko
nieczność dokonania korekt dla siedmiu 
geostacjonarnych satelitów Ziemi.

A tak na marginesie to chyba wart odno
towania jest fakt, iż praktycznie wszystkie 
dotychczasowe loty załogowych statków 
kosmicznych miały miejsce w jonosferze. 
Również orbita stacji orbitalnej Mir, podob
nie jak HST pozostaje wewnątrz przeź
roczystej dla promieniowania ultrafioleto
wego i rentgenowskiego warstwy F2.
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K RO NIK A

Pierwsze wyniki sondowania Jowisza 
próbnikiem Galileo

Jak pamiętamy (patrz np. Urania nr 
11/1995), w dniu 7 grudnia 1995 roku sonda 
Galileo, po sześcioletnim locie z Ziemi do
tarła do celu stając się sztucznym satelitą 
Jowisza. Przez najbliższe dwa lata będzie 
prowadzić badania tej planety, przestrzeni ją 
otaczającej oraz krążących wokół niej sateli
tów. Pierwszym i kto wie czy nie najcieka
wszym punktem programu całego ekspery
mentu było zanurzenie się w atmosferze i 
warstwach powierzchniowych planety prób
nika, który -  odłączony od sondy kilka mie
sięcy wcześniej -  również 7 grudnia trafił w 
Jowisza. Urządzenie o masie 339 kg (z cze
go na przyrządy naukowe przypadało zale
dwie 30 kg) osiągnęło planetę poruszając się 
z prędkością 47 km/s. Po początkowym ha
mowaniu aerodynamicznym w atmosferze 
rozwinął się spadochron, dzięki któremu 
próbnik mógł opadać znacznie wolniej bada
jąc zastane środowisko. Wszystkie jego in
strumenty pracowały przez 57 minut, pod
czas których próbnik przebył 156 km. Wyni
ki pomiarów były na bieżąco przekazywane 
drogą radiową do sondy Galileo, przelatują
cej w tym czasie w odległości od niego około 
200 tys. km. Zapisane w pamięci sondy są 
teraz systematycznie przekazywane na Zie
mię. Trwa to długo, gdyż z powodu awarii 
sonda pozbawiona jest głównej anteny do 
transmisji danych i kontakt z nią odbywa się 
tylko za pomocą małej anteny pomocniczej. 
Pierwsze, prowizoryczne rezultaty przepro
wadzonych badań zostały ogłoszone przez 
NASA 22 stycznia 1996 roku. Co w świetle 
tych nowych informacji można powiedzieć 
o Jowiszu?

Zacznijmy od sprawy, która wprawdzie 
wydawała się oczywista, ale której stwier
dzenie na drodze eksperymentu nie może zo

stać zbagatelizowane. Podczas zagłębiania 
się w glob jowiszowy próbnik nie natrafił na 
żaden twardy obiekt. Potwierdza to wiado
my od dawna fakt, że Jowisz nie ma twardej 
powierzchni, takiej jak Ziemia czy też podo
bne do niej planety -  Merkury, Wenus i 
Mars. Próbnik potwierdził także drugi fakt 
oczywisty, że głównym składnikiem najwię
kszej planety Układu Słonecznego jest naj
lżejszy ze wszystkich pierwiastków, wodór. 
Zaskoczeniem natomiast jest to, że w atmo
sferze i warstwach powierzchniowych Jowi
sza wydaje się być dwukrotnie mniej niż do
tychczas sądzono helu oraz znacznie mniej 
cięższych pierwiastków takich jak węgiel, 
tlen czy siarka. Nie potwierdziły się też przy
puszczenia o występowaniu tam trzech 
wyraźnych warstw obłoków zdominowa
nych przez kryształki zestalonego napierw 
amoniaku, następnie związku chemicznego 
zwanego wodorosiarczkiem amonowym i 
wreszcie wody.

Zdziwienie budzi w szczególności to, że 
atmosfera Jowisza wydaje się być sucha, po
zbawiona kondensacji obfitujących w wodę 
(w postaci np. płatków śniegowych). Na ich 
obecność wskazywały ostatnio m.in. obser
wacje rozchodzenia się po powierzchni pla
nety fal powstałych w wyniku uderzeń w nią 
fragmentów komety Shoemaker-Levy 9 w 
lipcu 1994 roku. Wyniki pomiarów próbnika 
Galileo zmuszają więc do ponownego spoj
rzenia na niektóre interpretacje tamtego wy
darzenia.

Zdjęcia Jowisza uzyskane za pomocą 
sond Voyager pokazały dużą różnorodność 
wielkoskalowych ruchów materii w atmo
sferze i warstwach powierzchniowych pla
nety. Wnikliwa ich analiza uwiarygodniła 
np. wcześniejsze przypuszczenia, że obser
wowana od ponad 300 lat wielka czerwona 
plama jest najprawdopodobniej gigantycz-
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Zdjęcie Jow isza w ykonane za pom ocą teleskopu kosm icznego H ubble'a, na którym  strzałką zaznaczono miejsce lądowania próbnika 
atm osferycznego sondy GALILEO  w dniu 7 grudnia 1995 roku. Z  prawej strony cztery pow iększenia miejsca lądowania próbnika 
(biała kropka w środku) sfotografow ane co 10 godzin dla ukazania aktywności atm osfery i warstw pow ierzchniow ych Jowisza; każde 
zdjęcie obejm uje na pow ierzchni planety obszar kw adratu o boku ok. 37 tys. km. Fot. R. Beebe, N ASA .

nym zawirowaniem przypominającym 
ziemskie cyklony. Próbnik Galileo nie tylko 
potwierdzi! obecność tych ruchów ale także 
stwierdził, że odbywają się one ze znacznie 
większymi prędkościami niż się spodziewa
no. Oczekiwano, że maksymalna prędkość 
wiatrów w atmosferze Jowisza nie powinna 
być większa niż 350 km/godz.; okazało się 
natomiast, że wieją one głębiej niż przypusz
czano i z prędkościami przekraczającymi 
nawet 500 km/godz.

Kolejną niespodzianką jaką sprawił prób
nik Galileo jest stwierdzenie, że atmosfera 
Jowisza ma większą gęstość niż dotychczas 
sądzono. Również jej temperatura okazała 
się znacznie wyższa od oczekiwanej (do tej 
pory uważano na przykład, że obszary o ciś
nieniu jednego bara -  przyjmowane umow
nie za powierzchnię Jowisza -  charakteryzu
je  temperatura około -100” C).

Zarówno temperatur warstw powierzch
niowych wynikających z pomiarów próbni
ka Galileo, jak  i zmierzonych przez niego 
szybkości wiatrów na Jowiszu, nie da się 
wytłumaczyć jedynie ogrzaniem planety

przez Słońce. Jowisz musi więc posiadać ja 
kieś wewnętrzne źródła energii. Taki sam 
wniosek wynika z analizy obserwacji wiel
kiej czerwonej plamy oraz po prostu z jej 
długotrwałości; do tej pory brak jest wiary
godnego wyjaśnienia, co może być źródłem 
energii podtrzymującej jej istnienie. Od 
dawna też wiadomo, że Jowisz wypromie- 
niowuje dwukrotnie więcej energii, niż 
otrzymuje od Słońca, ale źródło tej dodatko
wej emisji nie jest znane. To wszystko stano
wi jedną z najbardziej intrygujących zaga
dek największej planety.

Chociaż skład chemiczny Jowisza jest 
zbliżony do słonecznego, to jednak w jego 
wnętrzu nie mogą zachodzić reakcje termo
jądrowe przemiany wodoru w hel, będące 
głównym źródłem energii Słońca, gdyż ciś
nienia i temperatury tam występujące są za 
małe. Sądzono więc, że poszukiwana ener
gia może być wynikiem kurczenia się plane
ty (wystarczyłoby tempo około 1 mm rocz
nie), które powinno prowadzić do zamiany 
energii grawitacyjnej na energię cieplną. 
Koncepcja ta nie wytrzymała jednak próby
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czasu. Precyzyjna analiza zmian torów sond 
kosmicznych w polu grawitacyjnym Jowi
sza pozwoliła znaleźć rozkład gęstości we
wnątrz jego globu. Okazało się, że wzrost 
gęstości ku środkowi jest tak wolny, iż wy
klucza popularną dotąd hipotezę, że Jowisz 
jest kulą gazową. Najprawdopodobniej więc 
jest on wypełniony ciekłym wodorem meta
licznym otoczonym grubą warstwą ciekłego 
wodoru molekularnego. Ściśliwość tych cie
czy jest za mała aby ich kurczenie się mogło 
być poszukiwanym źródłem energii. Być 
może więc Jowisz posiada jeszcze w swym 
wnętrzu zapas ciepła pochodzący z okresu 
kondensacji planety z pierwotnego obłoku 
gazowo-pyłowego wokół powstającego 
Słońca.

Transport energii we wnętrzu Jowisza od
bywa się głównie drogą konwekcji czyli 
unoszenia się ku powierzchni warstw cie
plejszych i opadania ku centrum warstw 
chłodniejszych. Ponieważ ciekły wodór me
taliczny jest dobrym przewodnikiem ele

ktryczności więc konwekcja termiczna 
wzmacnia pole magnetyczne planety. Jego 
natężenie przy powierzchni jest kilkanaście 
razy większe niż pola magnetycznego Zie
mi. Pole magnetyczne więzi w tzw. pasach 
radiacyjnych wokół Jowisza znaczną liczbę 
cząstek naładowanych, których energie wie
lokrotnie przewyższają energie cząstek po
ruszających się wewnątrz analogicznych pa
sów wokół Ziemi. Warto dodać, że próbnik 
Galileo odkrył jeszcze jeden, nie znany do
tychczas pas radiacyjny w odległości około 
50 tys. km od powierzchni planety.

Dalszy ruch sondy Galileo został tak za
planowany, aby omijała ona pasy radiacyj
ne, bowiem przelot przez nie mógłby uszko
dzić jej urządzenia elektroniczne. Miejmy 
więc nadzieję, że nic już jej nie zagrozi i 
przez kilkanaście najbliższych miesięcy bę
dzie przekazywać na Ziemię jeszcze wiele 
nowych, równie ciekawych jak dotychczas 
informacji o Jowiszu i jego satelitach.

Krzysztof Ziołkowski

K ĄCIK  O LIM PIJCZY K A

Model grawitacyjnej soczewki 
punktowej

Soczewkowanie grawitacyjne stanowi 
dynamicznie rozwijający się dział astrofizy
ki, głównie ze względu na to, że efekty so- 
czewkowania są obserwowane i dostarczają 
astrofizykom wielu nowych informacji m.in. 
o rozkładzie materii stanowiącej soczewkę. 
Poniżej przedstawiamy w formie proble
mów najprostszy model soczewkowania 
grawitacyjnego na przykładzie tzw. socze
wki punktowej. Wykorzystujemy znany dla 
ucznia aparat matematyczny: równanie kwa
dratowe, obliczanie prostych pochodnych, 
całek itp. Model ten pozwala zrozumieć isto
tę zjawiska, a także obliczyć podstawowe

wielkości. Na początek proponujemy trzy 
problemy, w których zastanawiamy się dla
czego zamiast pewnego źródła promienio
wania obserwujemy tylko jego obrazy, ile 
ich powinno być i gdzie powinny być poło
żone.
Problem 1

Zgodnie z Teorią Względności (popraw
nie opisującą zjawiska grawitacyjne) pun
ktowe ciało o masie M  ugina promień świetl
ny przechodzący w odległości b od tego cia
ła o kąt a  równy:

gdzie G -  stała grawitacji, c -  prędkość 
światła. Oblicz ile będzie wynosił ten kąt
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M
Rys. 1. Ugięty prom ień świetlny przybliżam y dwoma 
asymptotycznymi prostymi, kąt a  je st w łaśnie kątem  pom iędzy 
tym i dw om a asy mptotami. W dalszym ciągu będziem y rozważać 
takie asym ptotyczne prom ienie zam iast rzeczywistego 
zakrzywionego promienia świetlnego.

33jeże li ciałem  tym  jest S łońce (M o - 2 1 0  g), 
zaś najm niejsza od leg łość b wynosi:

a) b  = IR q ~  7 -1010cm , czy li prom ienie 
św ietlne przechodzą tuż przy pow ierzchni 
Słońca.

b ) b  =  \ 0 R o
R ozwiązanie
Podstawiając dane do wzoru (1) otrzym u

jem y
a) a  =  8.48-K T6 = l."75 (sekundy łuku) 

jest to sław ny w ynik  na ugięc ie  światła w  
pobliżu  Słońca, potw ierdzony po raz pier
w szy  podczas ekspedycji angielsk iego astro
fizyka Eddingtona w 1919 roku.

b) a  =  0."175 zatem  w  tym  przypadku kąt 
jest 10 razy m niejszy niż poprzednio.

N a  zakończenie tego problem u zw róćm y  
uw agę na to, że  ten kąt ugięcia  jest bardzo 
m ały, oraz na to że kąt u g ięcia  promieni 
przechodzących bardzo daleko od tego obie
ktu jest znacznie m niejszy n iż kąt ugięcia  
prom ieni przechodzących blisko tego obie
ktu ( a ~ l  Ib).

Problem 2
Jaki obraz pew nego źródła prom ieniow a

nia S zaobserw uje obserwator O, jeżeli po
m iędzy  O i S znajduje się punktow e ciało L  
(zw ane dalej soczew ką). O pisz sytuację ja
k ościow o .

R ozw iązanie
M am y m ożliw e d w ie sytuacje:
a) O biekt L leży  dokładnie na lin ii łączą

cej O  i S -  czy li w  tym  sam ym  kierunku co  
S. W  takiej sytuacji m am y sym etrię osiow ą  
w ok ół linii OS, a w ięc  prom ienie św ietlne

Rys. 2. Źródło leży na osi OL. Tylko prom ienie świetlne 
przechodzące w  pewnej odległości od obiektu L (narysowanego 
pogrubioną linią) dotrą do obserwatora. Promienie biegnące 
zbyt blisko lub zbyt daleko L nie dotrą do niego. M am y symetrię 
wokół osi O L -  obserw ator widzi pierścień o określonym 
promieniu.

w ysłane z S w  dow olnym  kierunku, ale prze
chodzące w pobliżu L w  tej samej odległości 
b  zostaną ugięte o ten sam  kąt a ,  dochodząc 
do obserwatora O i dając obraz punktow ego  
źródła S w postaci pierścienia -  tzw . pier
ścienia E insteina (patrz rys. 2). Promień tego  
pierścienia obliczym y w  następnym  proble
mie.

b) Obiekt L  leży  poza linią OS. W  tym  
przypadku m am y w yróżnioną p łaszczyznę  
SLO, a zatem układ nie posiada już symetrii 
osiow ej. Prom ienie w ysłane ze źródła S i 
przechodzące w od leg łości b\ od L zostaną 
ugięte o kąt a i  i dotrą do obserwatora dając 
obraz S\.  L ecz także prom ienie przechodzą
ce  z  drugiej strony soczew ki, w  od ległości 
b 2, po ugięciu  o kąt CX2 rów nież dotrą do 
obserwatora dając drugi obraz S i  (patrz rys. 
3). A  zatem  w  tym  przypadku zam iast źródła 
S obserwator zobaczy dwa jego  obrazy.

Rys. 3. Źródło nie leży na osi OL, obserw ator O  w idzi dwa 
obrazy źródła po obu jego stronach.

Problem 3
Jakie rów nanie łączy ze sobą następujące 

w ielkości: P -  od leg łość kątową źródła od 
osi OL oraz 0 -  od ległość kątową obrazu od 
osi OL? Znajdź rozw iązanie na 0. Ile jest 
tych rozwiązań? Przyjmij jako znane para-
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metry: M  masa soczewki, Ds odległość 
źródła od obserwatora, Dl  odległość źródła 
od soczewki, D ls  odległość źródła od socze- 
wi (pamiętajmy, że gdy w grę wchodzą bar
dzo duże odległości np. do kwazarów to Ds 
*  Dl + Dls).

Uwaga. W naszej sytuacji wszystkie kąty 
podajemy w radianach i są one bardzo małe.

Rys. 4. Zmieniając położenie źródła (kąt (5), zmienimy także 
położenie obrazów (kąt 9).

Rozwiązanie
Szukamy związku łączącego kąty 0 i p. Z 

rys. 4 wynika, że:
0 = P + y.
Ponieważ wszystkie kąty są bardzo małe 

więc:
oDls

zaś: 
b = QDl 

co razem daje:
6&0 = P +
0 (2)

gdzie wprowadziliśmy oznaczenie 0o:

<3)c DsD l

Możemy równanie (2) przepisać także w 
postaci

02 -  P0 -  0?i = 0 . (4)
Widzimy więc, że otrzymujemy równa

nie kwadratowe na 0, które ma:
a) Jedno rozwiązanie, jeżeli p = 0 -  czyli 

źródło S leży na osi OL (przypadek a) z pro
blemu 2). To jedno rozwiązanie ma wtedy 
postać 0 = 0o, a zatem pierścień Einsteina ma 
promień kątowy dany wzorem (3). Zwróćmy

uwagę na to, że promień ten zależy od masy 
soczewki, a także od wzajemnych odległo
ści.

b) Dwa rozwiązania, jeśli P ź  0, a więc 
źródło nie leży na osi OL (przypadek b) z 
problemu 2). Te dwa rozwiązania odpowia
dają obrazom odległym od osi OL o kąty:

01(P) = ^(P + V406 + P")

02(P) = ^(P  -  V400 + P") .

(5)

(6)

Zauważmy, że 0i>O zaś 02<O (jeśli przyj
miemy p>0), czyli obraz 1 leży po tej samej 
stronie soczewki co i źródło, zaś obraz 2 po 
przeciwnej. Obliczmy jeszcze odległość ką
tową między obrazami czyli

1011 +  I02l =  0 1 - 0 2  =  V40& +  pż >  200 
zatem obrazy odległe są od siebie o więcej 
niż dwa promienie Einsteina. Natomiast róż
nica odległości kątowych obrazów od osi 
OL wynosi

I0 i l - I0 2 l =  0 i +  02 =  P
zatem odległości kątowe obrazów od osi OL 
różnią się od siebie dokładnie o wartość kąta

P-
Postać funkcji 0 i(P ) oraz 02(P) podsuwa 

nam jeszcze jedną wielkość, którą można 
prosto obliczyć, a mianowicie 

I0ll - I02l =  01 (-02) =  05 

Widzimy więc, że iloczyn odległości ką
towych obu obrazów jest równy kwadratowi 
promienia Einsteina.

Jako przykład zastosowania otrzymanych 
wyników proponujemy teraz dwa zadania.

Zadanie 1. Jaka będzie minimalna odle
głość kątowa między obrazami gwiazdy 
znajdującej się w odległości Ds = 10 kpc (1 
pc = 9.09 . 1018 cm), powstałych w wyniku 
soczewkowania przez pewną gwiazdę o ma
sie IM©, znajdującą się w odległości Dl = 5 
kpc?

Zadanie 2. Ile (w jednostkach Mo -  mas 
Słońca) musi wynosić masa galaktyki poło-
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żonej w odległości Dl  = IM pc i stanowiącej 
soczewkę dla kwazara znajdującego się w 
odległości D s = 600 Mpc, aby udało się roz
dzielić obrazy kwazara za pomocą radiotele
skopu o zdolności rozdzielczej rzędu 1"?

Uwaga. Ponieważ w tym zadaniu 
Dl« D s  więc możemy przyjąć Dls = Ds.

W następnych kilku problemach zastano
wimy się nad obserwowanymi jasnościami 
obrazów.

Problem 4
Rozważmy źródło S którego powierzch

nia jest bardzo mała i wynosi Ao. Wiązka 
promieniowania z tego źródła ulega ugięciu 
w pobliżu L i trafia do obserwatora O (patrz 
rys. 5). Wiązka ta przecina płaszczyznę so
czewki (czyli płaszczyznę prostopadłą do 
osi OL i przechodzącą przez L) i niech pole 
przekroju wiązki tą płaszczyzną wynosi A ’ 
(.A ’ M ). Czy pole powierzchni obrazu A bę
dzie takie samo jak Ao? Co oznacza to dla 
obserwowanych jasności obrazu i źródła?

Rys. 5. Pole powierzchni obrazu (A) nie jest takie samo jak 
źródła (A©). Aby obliczyć pola po wierzchni A0 i A ' wygodniej est 
wprowadzić biegunowe układy współrzędnych.

Rozwiązanie
Obserwator zamiast źródła o powierzchni 

A? widzi obraz o powierzchni A. Ponieważ 
kąt bryłowy (który definiujemy jako odpo
wiadająca jemu powierzchnia podzielona 
przez kwadrat odległości do niej) powierz
chni A i A ’ jest taki sam, więc:

_A_

A' D l
Zatem powierzchnia obrazu A jest inna 

niż powierzchnia źródła! Oznacza to, że ob
serwowane jasności źródła lo i obrazu Z (któ
re w naszym przypadku takich samych odle
głości źródła i obrazu są po prostu propo
rcjonalne do ich powierzchni) spełniają 
związek:

1 =A =A.ĄL=Pk.ńLJt] m
lo Ao A' Ao D l  Ao 
Widzimy, że obie jasności są różne, choć 

nie potrafimy jeszcze powiedzieć czy obraz 
jest jaśniejszy czy też słabszy niż źródło. W 
następnych dwóch problemach spróbujemy 
rozstrzygnąć ten problem.

Problem 5
W przypadku rozważanej przez nas so

czewki punktowej znajdź w jaki sposób sto
sunek jasności obserwowanych obrazu i 
źródła tzw. wzmocnienie n  = l/lo zależy od:
a) 0 -  odległości kątowej obrazu od osi OL,
b) [3 -  odległości kątowej źródła od osi OL? 

Rozwiązanie
Z końcowych rozważań poprzedniego 

problemu widzimy, że aby znaleźć wzmoc
nienie |X musimy najpierw określić jak stosu
nek A ’/Ao zależy od zmiennych odpowie
dnio 0 i p. W tym celu wprowadźmy tzw. 
biegunowe układy współrzędnych:

(r, (p) -  w płaszczyźnie źródła,
(b, <p) -  w płaszczyźnie soczewki. 
Zwróćmy uwagę na to, że współrzędne 

radialne r i b wiązki promieniowania wysła
nej z S (patrz rys. 5) różnią się, natomiast 
współrzędne kątowe są takie same -  źródło i
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obraz leżą w tej samej płaszczyźnie OLS. 
Wyrazimy teraz r  i b poprzez kąty 0 i (i (któ
rych związek ze sobą znamy): 

r = $ D s , b = Q D L
Zatem bardzo male pola powierzchni A ?K 

i A ’ będą miały postać (patrz rys. 5):
Ao =  rdtydr = 
oraz
A' =  bdqdr = DlQdQdy 
Wynika stąd, że poszukiwane wzm ocnie

nie wynosi:
Qdti
W

Wykorzystamy teraz związki łączące 0 i 
P (patrz problem 3).

a) Korzystając ze wzoru (4) mamy od ra
zu zależność (3 w funkcji 0. Obliczając [3/0, 
oraz pochodną d[i/dQ otrzymamy:

(8)

Zauważmy, że jeżeli 0 zbliża się do war
tości promienia Einsteina (co odpowiada (i =
0 -  źródło na osi OL) to wzmocnienie staje 
się bardzo duże (tu nieskończone, gdyż przy
jęliśm y, że źródło i soczewka są punktowe, 
choć dokładnie punktowe obiekty nie wystę
pują w przyrodzie).

b) W tym przypadku korzystamy z wzo
rów (5) i (6) wyrażających 0 i i 02 jako fun
kcje p. Obliczając iloraz 0 i/p  oraz pochodną 
dtii/dft otrzymamy, że wzmocnienie obrazu
1 wynosi:

H l = } ( l  +
PZ

+ i ) 0 + :

co po przekształceniu daje

&  r ~0o V 4  + 
m = 7 ( < ni + -

4 V 4 + £
+ 2) (9)

A
eb 0o 

Wykonując analogiczne obliczenia dla 
obrazu 2 otrzymamy:

1,
A
00 4 +

55- - 2) .  (10)
J .

0& 0o 
W idzimy teraz bezpośrednio, że wzm oc

nienia dla obu obrazów są różne (w a) otrzy
maliśmy wprawdzie jeden wzór ale i tu war
tości 0 dla obrazu 1 oraz obrazu 2 są różne). 
Łatwo też sprawdzić, że dla p dążącego do 0 
(Xi oraz |X2 są nieskończone co dyskutowali
śmy już w a).

Obliczmy jeszcze różnicę wzmocnień ko
rzystając z powyższych wzorów:

Ul —^ 2 =  1.
Otrzymaliśmy bardzo prosty, a zarazem 

zaskakujący wynik: jasność obserwowana 
obrazu 1 (położonego po tej samej stronie 
soczewki co i źródło) jest zawsze większa -  
i to dokładnie o jasność obserwowaną źródła 
-  od jasności obserwowanej obrazu 2 (leżą
cego po przeciwnej stronie soczewki niż 
źródło).

Problem 6
Naszkicuj zależność wzmocnień dla obu 

obrazów w funkcji (3/0o (ze względu na po
stać wzorów (9) i (10) jest to wygodniejszy 
argument niż p). Czy dla dowolnego argu
mentu P wzmocnienie jest większe od 1 ?

zależności od odległości od źródła (w jednostkach promieni 
Einsteina).
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Rozwiązanie
Choć postać tych wzorów jest nieco 

skomplikowana z łatwością możemy obli
czyć kilka wartości tych funkcji, np. dla ar
gumentów 0.125,0.25,0.5,0.75,1,1.5,2. Po 
naszkicowaniu wykresu (rys. 6) widzimy, że 
dla bardzo małych wartości kąta (5 (źródło 
bardzo blisko osi OL) oba obrazy mają bar
dzo duże wzmocnienia -  są jaśniejsze niż 
źródło -  stąd nazwa zjawiska -  soczewko- 
wanie. Jednak dla coraz większych [i (źródło 
coraz dalej od osi OL) oba obrazy są coraz 
słabsze i fli« l, zaś (12=0 czyli jasność obser
wowana obrazu 1 staje się taka jak źródła, 
zaś obraz 2 znika. Zauważmy jeszcze, że je
śli (3/0o< 1 to przynajmniej jeden obraz jest 
pojaśniony (ja>l). Zatem jeśli tylko odle
głość kątowa pomiędzy źródłem a soczewką 
jest mniejsza niż 0o to mamy szansę zaobser
wować pojaśnione obrazy.
Problem 7

Załóżmy, że soczewka L porusza się z 
prędkością V prostopadłą do osi OL, oraz że 
obrazy powstałe w wyniku efektu socze- 
wkowania są tak blisko siebie, że nie da się 
ich rozdzielić. Ponieważ soczewka porusza 
się, więc zmienia się odległość kątowa mię
dzy nią a źródłem, a zatem i wzmocnienie 
obrazów. Jaka będzie w związku z tym skala 
czasowa zmian obserwowanych jasności ob
razów?

Rozwiązanie
Z analizy problemu 6 wynika, że istotne 

pojaśnienie nastąpi jeżeli odległość kątowa 
pomiędzy źródłem a soczewką nie jest wię
ksza niż 0o czyli odległość wiązki promie
niowania od soczewki jest mniejsza niż 
00Dl- Zatem skala czasowa zmian wynika
jących ze zbliżenia się lub oddalenia socze
wki do tej wiązki wynosi:

A __ 0n£>/. _  - J 4GMDlsDl 
V SD sV 2

Zauważmy, że im większa masa socze
wki tym ta skala czasowa jest dłuższa. Jako 
ilustrację tego problemu proponujemy nastę
pujące zadanie.

Zadanie 3. Oblicz skalę czasową zmian 
jasności gwiazdy z Wielkiego Obłoku Ma
gellana (Ds = 60 kpc) soczewkowanej przez 
gwiazdę o masie: 

a) A/ = r ’M0 
b )M =  \0ąMo
z naszej Galaktyki (Dl = 10 kpc) porusza

jącej się z prędkością V = 200 kms~' prosto
padle do linii OL.

Na zakończenie zastanowimy się jakie 
jest prawdopodobieństwo zaistnienia warun
ków dających efekt soczewkowania tzn. pra
wie współliniowego ułożenia się obserwato
ra, źródła i soczewki.
Problem 8

Ile wynosi N -  średnia liczba gwiazd z 
naszej Galaktyki mogących soczewkować 
gwiazdę z Wielkiego Obłoku Magellana? 
Dla uproszczenia rozważań przyjmij, że in
teresuje nas tylko soczewkowanie przez 
gwiazdy o masie Mo i że ilość takich gwiazd 
w jednostce objętości jest stała i wynosi n = 
0.05pc~3. Przyjmij także, że nasza Galaktyka 
jest kulą o promieniu R = 15 kpc. 

Rozwiązanie
Mamy ustalone położenie źródła i obser

watora. Pytamy się gdzie mogą być położo
ne ewentualne gwiazdy -  soczewki. Oznacz
my położenie gwiazdy z naszej Galaktyki 
przez X. Aby mogła być ona soczewką jej 
odległość od linii łączącej obserwatora i 
źródło nie może być większa niż:

c Ds
Podzielmy więc odległość między O i S 

na bardzo małe odcinki dk  i policzmy ile jest 
gwiazd w cylindrze, którego promień pod
stawy wynosi b(k), zaś wysokość dk (patrz 
rys. 7). Liczba tych gwiazd równa jest oczy-
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S

Rys. 7. Z gwiazd których odległość wynosi X tylko te mogą być 
soczewkami, których odległość od wiązki promieniowania 
wysłanej z S nie jest większa niż b(X).

wiście:
n4nGM0(D s-

n n b (K )a k  = -------------- 5— --------------
cADs

Jeżeli zsumujemy (scałkujemy) wkład od 
wszystkich takich cylindrów to średnia licz
ba gwiazd -  soczewek z naszej Galaktyki 
wynosi:

N=n4nGM9 ę{Ds_X)hJX=
c Ds 0

Podstawiając konkretne dane liczbowe 
otrzymamy:

N  = 3 . 10-6.
Zatem średnia liczba gwiazd z naszej Ga

laktyki mogących soczewkować jakąś 
gwiazdę Wiekiego Obłoku Magellana jest 
bardzo mała. Należy więc monitorować 
ogromne liczby gwiazd z Wielkiego Obłoku 
Magellana (rzędu 106), analizując ich zmia
ny jasności, aby znaleźć choć jeden przypa
dek soczewkowania, co już udało się astro
nomom.

Maria Łysik

PORADNIK BSERWATORA

Całkowite zaćmienie Księżyca 
3/4 kwietnia 1996 roku

Rok 1996 przyniesie obserwatorom w 
Europie m.in. możliwość obserwowania 
dwóch całkowitych zaćmień Księżyca. Pier
wsze z nich nastąpi w nocy z 3 na 4 kwietnia, 
a będzie ono widzialne w Polsce w dość ko
rzystnych warunkach.

Księżyc zacznie się zagłębiać w cieni 
Ziemi krótko po północy czasu letniego, zaś 
zaćmienie całkowite i wyjście z cienia ob
serwowane będzie już właściwie nad ranem 
(tab.l, rys.l).

Faza zaćmienia całkowitego będzie dość 
znaczna (1.384) przy czym ukryta w cieniu 
tarcza Księżyca powinna być wyraźnie zróż-

Tabela 1. Efemeryda całkowitego zaćmienia Księżyca 3/4 kwietnia 1996 r. Momenty podano 
w czasie wschodnio-europejskim (letnim).

L.p. Zjawisko Moment A h P Z

1 początek zaćmienia półcieniowego 23 15.7 -24 29 98 113
2 początek zaćmienia częściowego 0 20.9 -6 32 93 96
3 początek zaćmienia całkowitego 1 26.5 +13 31 74 66

4 maksimum (1.384) 2 09.7 +24 29 17 2

5 koniec zaćmienia całkowitego 2 53.0 +36 25 320 2"

6 koniec zaćmienia częściowego 3 58.7 +51 19 302 273

7 koniec zaćmienia półcieniowego 5 03.7 +65 10 296 262

A, h -  azymut, liczony od południa i wysokość Księżyca ( dla Łodzi)
P, Z -  kąt pozycyjny zjawiska liczony odpowiednio od północy i od zenitu.
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Rys. 1. Przejście K siężyca przez cień i półcień Ziemi w nocy z 3 
na 4 kw ietnia 1996 r.

nicowana co do jasności; jej górna bowiem 
część przejdzie znacznie bliżej środka cienia 
Ziemi. Nie sposób natomiast dokładnie prze
widzieć intensywności blasku zaćmionego 
Księżyca, który to blask jest, jak zwykle, po
chodną stanu atmosfery ziemskiej i aktyw
ności Słońca.

Amatorskie obserwacje zaćmienia mogą 
polegać n a :

wyznaczaniu momentów kontaktu brzegu 
cienia z kraterami; momenty te wyzna
czamy wizualnie z dokładnością do kilku 
sekund przy czym dla kraterów rozleglej- 
szych należy wyznaczyć trzy momenty -  
początku, środka i końca (por. rys.2);

“S’ określaniu blasku zaćmionego Księżyca, 
szczególnie w okolicy maksimum; 
notowaniu momentów zakryć gwiazd 
przez zaćmiony Księżyc; tym razem za
krywane będą tylko słabsze gwiazdy 9-10 
mag.
Zjawisko stanowi także okazję do wyko

nywania zdjęć oraz nagrań video.
Marek Zawilski

Nova Cassiopeiae 1995
24 sierpnia 1995 r. Minoru Y a m a m o 

t o  z Japonii odkrył metodą fotograficzną 
gwiazdę nową w gwiazdozbiorze Kasjopei. 
W momencie odkrycia jasność nowej wyno-

Rys.2. Izochrony w ejścia w cień (linie ciągłe) i wyjścia z cienia 
(linie przerywane) dla tarczy Księżyca. M omenty podano w 
czasie uniwersalnym.

siła 9m.2. Dokładna pozycja nowej na epokę 
2000.0: a = lA05m05J.37, 8=+54°00’40".5. 
Na kliszach Palomarskiego Atlasu Nieba zi
dentyfikowano prawdopodobnego prekurso
ra gwiazdy nowej jako obiekt ok. 18-19m w 
świetle czerwonym. Obserwacje spektro
skopowe wykazały obecność w widmie linii 
emisyjnych wodoru o profilu P Cygni co jest 
charakterystyczne dla gwiazd nowych. Na 
podstawie obrazów CCD uzyskanych jesz
cze przed odkryciem ustalono, że N Cas 
1995 jaśniała powoli. I tak na obrazie CCD 
z 30 lipca nowa miała jasność ok. 12m, a z 5 
sierpnia 9m.9. Liczne obserwacje wizualne, 
fotograficzne i fotoelektryczne wykonywa
ne już po odkryciu wykazały dalszy, ale zna
cznie wolniejszy i nierównomierny wzrost 
jasności. W połowie listopada jasność N Cas 
1995 osiągnęła ok. 8m.4.

Wszystkie te obserwacje świadczą, że N 
Cas 1995 należy do tak zwanych powolnych 
nowych i przypominają wczesne stadia po
wolnej nowej HR Delphini (N Del 1967),
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Jasność gwiazd dla porównania: 
a = 6.m8, b = 7 .m1, c = 7 .m6, d = 8.m1, e = 8.m2, 
I = 11 m0

która osiągnęła w maksim um  ok. 5m i utrzy
m yw ała tę jasność -  oczywiście z pewnymi 
fluktuacjami -  prawie 10 miesięcy. N ato
miast obserwacje spektroskopowe i fotome- 
tryczne wykonane za pom ocą 1.82 m tele
skopu w Asiago (W łochy) wskazują, że N 
Cas 1995 nie jest klasyczną nową, lecz nową 
symbiotyczną, taką jak  np. PU Vul (N Vul 
1979), która utrzym ywała jasność w pobliżu

m aksim um  (8m,5) ok. 8 lat. Tak czy inaczej 
m ożna przypuszczać, że jasność N  Cas 1995 
będzie utrzym ywać się w pobliżu m aksi
m um  co najmniej kilka miesięcy. Załączone 
mapki ułatwią odnalezienie N Cas 1995 na 
niebie, oraz w yznaczenie jej jasności. Jasno
ści gwiazd porównania podane są według 
mapy AAVSO.

Jerzy Speil

Z KORESPONDENCJI

O teleskopach Uniwersała
Pchany wiatrami letniej kanikuły posta

nowiłem odwiedzić Beskid Żywiecki wraz z 
„perłą” tych okolic czyli firmą pana Jacka 
UNIW ERSAŁA. W izyta moja była niezapo
wiedziana, bo chciałem mieć obiektywny 
wgląd w firmę i je j produkty. Chciałem  też 
sprawdzić prawdziwość różnych plotek i po
glądów tyczących produkcji teleskopów i 
chciałem  poznać ludzi, którzy tym się zaj
m ują czyli braci Uniwersałów. N iestety... 
Fakt, że moja w izyta była niezapowiedziana

spowodował, że nie zastałem J. Uniwersała, 
który w tym  czasie wypoczywał nad m o
rzem. Ale i tak bardzo miło i przyjem nie mi 
się gawędziło z bratem pana Jacka. Co by nie 
mówić o ich teleskopach są to przecież lu
dzie, którym miłośnicy astronom ii nie są 
obojętni gdyż... sami nimi są. Produkcję te
leskopów bardziej traktują jak  hobby niż jak  
pracę. Zajmują się projektowaniem i budo
wą teleskopów już kilkanaście lat, a jak  się 
dowiedziałem  „są łatwiejsze i spokojniejsze 
sposoby zarabiania pieniędzy” . Tym, co ich
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trzyma nadal w tym fachu, jest pasja. Pier
wszy teleskop został sprzedany w 1983 r. 
Był nim 67 mm Newton o ogniskowej 600 
mm i kosztował wtedy 2000 zł. Od tamtej 
pory sprzedano parę tysięcy teleskopów! 
W ierzyć mi się nie chciało, że aż tyle mamy 
w Polsce miłośników nocnego nieba. Tele
skopy Uniwersala trafiają także za granicę, 
głównie do Niemiec, Austrii, Kanady. Naj
większym powodzeniem cieszą się telesko
py Newtona i Cassegraina. Rocznie firma 
sprzedaje ich kilkaset! Teleskopów o średni
cy zwierciadła 250 mm sprzedawanych jest 
kilka na rok. Jak się dowiedziałem „Newto- 
ny” tej średnicy przestają być produkowane. 
Imponujący jest czas potrzeby do zrobienia 
teleskopu -  nie przekracza on 3 tygodni od 
zamówienia. Firma przewozowa dostarcza 
dowolny teleskop pod sam dom za dodatko
wą opłatą (nie przekraczającą 50 zł). Istnieją 
także filie firmy w Krakowie i Ozorkowie. 
W przyszłości powstanie filia na Pomorzu. 
Firma składa się z dwu braci Uniwersał oraz 
4 innych osób (szlifowanie, montaż itp.). 
Płyty szklane, soczewki oraz aluminizacja 
wykonywane są w PZO. Część elementów 
mechanicznych wykonują pobliskie zakłady 
(Żywiec, Bielsko Biała).Liczba podwyko
nawców sprawia, że ceny nie są niskie, ale 
firma stara się je  zmniejszać. Trzeba przy
znać, że teleskopy Cassegraina są bardzo 
udane -  dowiedziałem się, że pan Jacek 150 
mm instrumentem rozdzielił układ epsilon 
Lutni na 3 składniki! Miałem okazję zoba
czyć najnowszy model 250 mm Cassegraina, 
który mógłby znaleźć się na okładce „Sky 
and Telescope” . Nie znalazłem w nim żad
nego słabego punktu, a proszę mi wierzyć - 
bardzo chciałem. Cena tego teleskopu bę
dzie się wahać koło 4000 zł. To z pewnością 
dużo, ale wart jest tej ceny: widły stanowią 
żeliwny odlew, statyw jest bardzo stabilny, 
wszystkie ruchome części są ułożyskowane, 
cały montaż jest bardzo zwarty, a optyka na

prawdę dobra. W przygotowaniu jest 40 cm 
teleskop Cassegraina za 5000 -  6000 zł.

Szczególne wyrazy uznania i szacunku 
kieruję do Mamy braci Uniwersałów, która 
wykazuje dużo cierpliwości i zrozumienia 
dla osób licznie odwiedzających ich dom.

W iesław Skórzyński-Zławieś

Errata
W numerze 9/95 Uranii na str. 243, w 

notatce pt. „Nietypowe kłopoty wahadłow
ca”, zauważyłem następujące błędy:

1. Zbiornik zewnętrzny (ET) nie wraca na 
Ziemię. Otulina spełnia rolę termoi
zolacyjną. Jest to ważne przed startem, 
bo tankowanie paliw kriogenicznych 
ma miejsce na 5 godzin przed począt
kiem okna startowego.

2. Zbiornik jest jeden; zawiera w sobie 
zbiornik wodoru (paliwo) i tlenu (utle
niacz).

3. STS-70 miał być lotem 69-tym z kolei. 
Z powodu dzięciołów stał się lotem 70- 
tym (przeskoczył go STS-71). Kolej
ność lotów bywa „przetasowana” . W
1995 roku poleciały kolejno STS-63, 
67, 71, 70, 69, 73 i 74. Na początku
1996 ma wystartować STS-72.

4. STS-71 to był pierwszy lot, kiedy doko
nano połączenia z Mirem, ale drugi lot 
w okolice Mira. W lutym 1995 STS-63 
wykonał rendez-vous bez takiego połą
czenia.

5. Na lata 1995 -  97 planowane jest sie
dem połączeń Atlantisa z Mirem (już 
wykonano dwa z nich). Ma to być roz
grzewka przed programem wspólnej 
budowy stacji ALFA.

6. Budowa stacji rozpocznie się w listopa
dzie 1997. Ukończenie montażu nastą
pi w 2002 roku. W projekcie uczestni
czy USA, Rosja, ESA, Japonia i Kana
da.

P aw et Moskalik



58 U RA N IA 2/1996

ELEMENTARZ URANII

Księżyce Marsa
Nazwy dwu księżyców Marsa, jak przy

stało na towarzyszy boga wojny, mają groź
ne imiona Fobos (strach) i Dejmos (trwoga). 
Odkryte zostały w 1877 r. w Naval Observa
tory, Washington, przez amerykańskiego 
astronoma Aspah’a HALLA za pomocą lu
nety o średnicy obiektywu 66 cm. Najwię
ksza jasność Fobosa wynosi 11.3, Dejmosa 
12.7 wielkości gwiazdowej. Średnia odle
głość obu satelitów od planety jest niewielka 
-  odpowiednio 2.76 i 6.92 promienia Marsa 
(Księżyc oddalony jest od Ziemi o ponad 60 
jej promieni). Z tego powodu, gdybyśmy 
próbowali oglądać je  z powierzchni planety 
macierzystej przebywając dostatecznie bli
sko biegunów, nie byłoby ich widać (Fobosa 
od szerokości areograficznej większej niż 
68.4 st., a Dejmosa większej niż 81.6 st.). 
Praktycznie kołowe (większy mimośród Fo
bosa to zaledwie 0.01) orbity obu księżyców

leżą prawie dokładnie w płaszczyźnie rów
nika planety (nachylenie orbity Fobosa jest 
równe 1 st., Dejmosa zmienia się od 0.9 st. 
do 2.7 st.). Podczas marsjańskich równono- 
cy mogą się zdarzać nie tylko podwójne za
ćmienia Słońca przez oba księżyce, ale i za
krycia Fobosa przez Dejmosa.

Oba księżyce przypominają węgliste 
chondryty (mają bardzo małe albedo tzn. są 
ciemne, odbijają tylko około 6 proc. padają
cego na nie światła; średnia ich gęstość -  2 
g/cm3 jest typowa dla takich chondrytów) i 
są prawdopodobnie przechwyconymi przez 
Marsa planetoidami.

Fobos jest pierwszy licząc wg rosnącej 
odległości od planety. Zważywszy, że jego 
obieg (okres 7.65 godziny) jest szybszy niż 
obrót Marsa (24.62 godz.) -  księżyc ten 
wschodzi na zachodzie, a zachodzi na 
wschodzie. Jego masa wynosi 1.08 x 1016 
g/cm3. Fobos jest nieregularną bryłą (19 x 22

Zdjęcia l-obosu (z lewej) i Dejmosa wykonane w 1977 r. za pomoen sondy Viking I (lot NASA).
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x 27 km), a jego  długa oś stale jest skierow a
na do M arsa. N ajw iększe kratery na Fobosie 
to Aspah Hall (na cześć odkrywcy księży
ców  M arsa) o średnicy 10 km i A ngelina 
Stickney (na cześć żony Halla) o średnicy 6 
km. O bok krateru Stickney widać łańcuszek 
m ałych kraterów  powstały przy wtórnym 
bom bardow aniu jak ie  miało m iejsce przy 
zderzeniu odpow iedzialnym  za krater duży. 
W idoczne też są powstałe w ówczas głębokie 
rysy kilkukilom etrow ej długości i 1 0 0 -2 0 0

m szerokie. N a skutek działania sił pływo
wych Fobos zbliża się stale do Marsa.

Dejmos jest drugi licząc wg rosnącej od
ległości od planety. Jego m asa wynosi 1.8 x 
1015 g/cm 3. M a nieregularny kształt ( 1 1 x 1 2  
x 15 km), a pokrytą licznymi kraterami po
wierzchnię przykrywa gruba (10 m) warstwa 
regilitu. Największy k r a te r - V olta ire- m a  2 
km średnicy.

MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Słońce
D eklinacja Słońca stale w maju wzrasta, 

w zw iązku z czym  w ciągu m iesiąca dnia 
przybyw a o półtorej godziny. W W arszawie 
1 m aja Słońce wschodzi o 5h9m, a 31 m aja 
w schodzi o 4/l21m, zachodzi o 20h41m. W 
m aju Słońce w stępuje w znak Bliźniąt. 

Księżyc
K olejność faz K siężyca jest w m aju nastę

pująca: pełnia 3dl4 h, ostatnia kwadra 10J7 \  
nów \ l d\Ah i pierw sza kwadra 25rf1 6 \ W  
perygeum  Księżyc znajdzie się 7 maja, a w 
apogeum  22 maja.

W  maju tarcza Księżyca zakryje najjaś
niejszą z planetoid, Ceres, ale zjaw isko to 
będzie u nas niewidoczne.

Planety i planetoidy
Przez cały m iesiąc nad zachodnim hory

zontem  pięknie świeci W e n u s  jako 
G w iazda W ieczorna -4.5 wielkości, ale od 
połow y m aja zachodzi coraz wcześniej. 
O koło północy wschodzi J o w i s z  i świeci 
w gw iazdozbiorze Strzelca jak  gw iazda -2.5 
w ielkości. W raz z Jowiszem  w schodzą wi
doczne tylko przez lunety U r a n 6 wielk. i 
N e p t u n  8 wielk., a pod koniec m iesiąca 
rankiem  nisko nad wschodnim  horyzontem  
m ożem y próbow ać odnaleźć S a t u r n a  +1

Maj 1996 r.

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 14h czasu środk.-europ.)

Data
1996

P
[’]

Bo
Cl

Lo
[']

V 1 -24.00 -4.07 50.00
3 -23.62 -3.87 23.56
5 -23.21 -3.66 357.13
7 -22.78 -3.45 330.68
9 -22.31 -3.24 304.24

11 -21.82 -3.02 277.80
13 -21.30 -2.79 251.34
15 -20.75 -2.56 224.90
17 -20.18 -2.34 198.44
19 -19.58 -2.10 171.98
21 -18.96 -1.87 145.54
23 -18.32 -1.64 119.08
25 -17.65 -1.40 92.61
27 -16.96 -1.16 66.14
29 -16.24 -0.92 39.68

V 31 -15.52 -0.68 13.22

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Bo, Lo -  heliogra- 
ficzna szerokośćć i długość środka tarczy; 5d8h47m 
-  heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0'.

wielk. gwiazd. Przez całą noc na granicy 
gwiazdozbiorów  W ężow nika i W agi wido
czny jest P 1 u t o n, ale dostępny tylko przez 
duże teleskopy (ok. 14 wielk. gwiazd.). Po-
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zostałe planety są niewidoczne.
Przez lunety możemy obserwować trzy 

spośród czterech najjaśniejszych planetoid: 
C e r e s  ok. 7.5 wielk., P a l l a s  ok. 8.4 
wielk. i W e s t ę 5.5 wielk. Ceres przebywa 
nisko nad horyzontem w gwiazdozbiorze 
Wężownika, a Westa wyżej na granicy 
gwiazdozbiorów Wagi i Panny; w najle
pszych warunkach obserwacyjnych jest Pal
las wysoko nad horyzontem w gwiazdozbio
rze Wolarza. Planetoidy rozpoznamy po ich 
ruchu wśród gwiazd, obserwując co noc tę 
samą okolicę nieba. Dla łatwiejszego odszu
kania planetek na niebie podajemy ich 
współrzędne równikowe dla kilku dat.

Ceres -  2d: rekt. 16*54” . 4, deki. -17°43’; 
\2d: rekt. 16*47m.4, deki. -17°56’; 22d: 
rekt. 16*38m.6, deki. -18*11’; V I.ld: rek. 
16*29".!, deki. -18*26’

Pallas -  2d: rekt. 14*27m.7, deki. +23°42’; 
I2d: rekt. \4 h20m.2, deki. +24°49’; 22d: 
rekt. 14*14m.O, deki. +25“ 16’; V I.l d: rekt. 
14*9m.7, deki. +25°10’.

Westa -  2d: rekt. 15*23m.0, deki. -7*1’; 
\2d: rekt. 15*13m.4, d e k i .-6*42’;22d: rekt. 
15*3m.9, deki. -6°38’ VI.1</; rekt. 14*55m.7, 
deki. -6*51’.
Meteory

Od 1 do 8 maja promieniują meteory z 
roju A k w a r y d ó w .  Radiant roju leży na 
równiku niebieskim w gwiazdozbiorze 
Wodnika i ma rektascensję 22*24m. W tym 
roku warunki obserwacji nie są dobre (Księ
życ bliski pełni).

* * *

Ad O 12* Merkury nieruchomy w rekta- 
scensji, o 16* Wenus osiąga maksimum swe
go blasku w tym okresie widoczności i świe
ci wieczorem jak gwiazda-4.5 wielkości, a o 
19* Jowisz nieruchomy w rektascensji.

5dNad ranem księżyc 2 zbliża się do brze
gu tarczy Jowisza; o 4*24m na tarczy planety 
pojawi się cień tego księżyca. O 17* bliskie

złączenie planetoidy Ceres z Księżycem; za
krycie planetki przez tarczę Księżyca wido
czne będzie we wschodniej części Oceanu 
Indyjskiego, w Australii, na Nowej Zelandii 
i na Południowym Pacyfiku.

l d Księżyc 2 ukryty jest za tarczą Jowisza, 
natomiast do brzegu tarczy zbliża się księżyc 
1. O 3*26™ obserwujemy początek zaćmie
nia 1 księżyca, a o 3*50"' koniec zakrycia 
księżyca 2.

8J Księżyc 1 i jego cień wędrują na tle 
tarczy Jowisza; o 2*5l m obserwujemy ko
niec przejścia cienia, a o 3*59m koniec przej
ścia księżyca 1 . 0 2 *  Księżyc w złączeniu z 
Jowiszem w odl. 5°, a o 19* z Neptunem też 
w odl. 5°; o 23* planetoida Westa w przeciw
stawieniu ze Słońcem względem Ziemi (w 
opozycji).

9d O 2* Uran nieruchomy w rektascensji, 
a o 8* znajdzie się w złączeniu z Księżycem 
w odl. 6°.

\2d Księżyc 3 ukryty jest w cieniu Jowi
sza. O 2*4m księżyc ten pojawi się nagle (ko
niec zaćmienia) blisko lewego brzegu tarczy 
planety, patrząc przez lunetę odwracającą; o 
3*23m obserwujemy początek zakrycia tego 
księżyca przez tarczę Jowisza.

I3rf o 15* złączenie Saturna z Księżycem 
w odl. 3°.

15rf Nad ranem księżyc 1 i jego cień prze
chodzą na tle tarczy Jowisza; obserwujemy 
początek przejścia: cienia księżyca o 2*3(7", 
a samego księżyca o 3*33m. O 3* dolne złą
czenie Merkurego ze Słońcem.

\6d Księżyc 4 widoczny jest blisko brze
gu tarczy Jowisza i zostanie zakryty przez 
górną część (w lunecie odwracającej) tarczy 
planety; początek zakrycia obserwujemy o 
2*48m, a koniec już o 3*4m. O 5* złączenie 
Marsa z Księżycem w odl. 1”.7.

19J Księżyc 3 zbliża się do brzegu tarczy 
Jowisza, ale o 3*lm zniknie nagle w cieniu 
planety w odległości od brzegu tarczy nieco 
większej niż jej średnica (początek zaćmie-
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nia).
2&  O 3h Wenus znajdzie się w złączeniu 

z Księżycem w odl. 8°, ao 9 *  nieruchoma w 
rektascensji zmienia kierunek swego ruchu 
względem Słońca na sklepieniu niebieskim. 
O 20A17m Słońce wstępuje w znak Bliźniąt, 
jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 
60°.

2 lJ O 3h53m obserwujemy początek za
ćmienia 2 księżyca Jowisza.

22rf16/l Pluton w opozycji.
23d Nad ranem w pobliżu Jowisza do

strzegamy brak jego dwóch księżyców, bo
wiem księżyc 1 ukryty jest za tarczą planety, 
a księżyc 2 przechodzi na jej tle; o 3h22m 
obserwujemy koniec przejścia 2 księżyca.

24d Księżyc 1 przechodzi na tle tarczy 
Jowisza i jest niewidoczny, natomiast na tar
czy widoczny jest cień księżyca 4. Koniec 
przejścia księżyca 1 obserwujemy o 2h2"\ a 
cień księżyca 4 wędruje wolno po tarczy pla
nety do 2h59m.

21d9h Merkury nieruchomy w rektascen
sji.

29/30d Na tle tarczy Jowisza przejdzie 
księżyc 2 wraz ze swym cieniem; cień księ
życa 2 pojawi się o l /l20m, a sam księżyc 2 
rozpocznie przejście o 2h54m. W tym czasie 
na tle tarczy planety przechodzi także księ
życ 3, a księżyc 1 zbliża się do brzegu tarczy; 
o 3A19m obserwujemy koniec przejścia księ
życa 3, a o 3*34'" początek zaćmienia księ
życa 1.

30d2h Planetoida Ceres w opozycji.
3 \d Na tle tarczy Jowisza przechodzi 

księżyc 1 wraz ze swym cieniem; obserwu
jemy koniec przejścia: cienia o 3h\ m, a księ
życa o 3h49m. O 8h złączenie Merkurego z 
Marsem w odl. 4°.

Momenty wszystkich zjawisk podane są 
w czasie wschodnio-europejskim (w czasie 
letnim w Polsce).

Opracował G. Sitarski
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Announcement of IAYC 1996

IAYC 1 996, July 29th -  August 17th 1 996 
32nd International Astronomical Youth Camp 

In Coucouron, France

This year the International Astronomical Youth Camps will take place in France. The 
campsite is located on a small mountain near the village Coucouron. The village is 
situated 50 kilometers southeast of the town Le Puy. This region is known for it’s 
excellent skies, so you have all the reason to join the IAYC this year.
To participate in an IAYC is not only doing your favourite hobby for almost three weeks 
but also to spend nice summer holidays, to make many new friends and to experience 
the fantastic camp atmosphere.
The IAYC is an international youth camp with participants from at least 12 different 
countries. Because it is an international camp, the camp language is English. You 
should be able and willing to speak English throughout the camp. It is not necessary 
that you speak English fluently. The English you have learned at school is mostly 
sufficient.
For three weeks you work in one of the seven working groups -  together with other 
participants -  on astronomical projects; you can find everything between night obser
vations and theoretical problems, depending on your own interests. The working gro
ups will be lead by experienced amateur astronomers from the IAYC team. In 1996 the 
subjects range from Astrophotography, Astrophysics, Celestial Mechanics and Cosmo
logy to Deep Sky observations.
Apart from the astronomical program there are many non-astronomical activities like 
group games, singing evenings, hiking tours and an excursion.

IAYC 1996 takes place in Coucouron, France, from July 29th untill August 17,h.The 
accomodation will be in a youth hotel that offers much space for all participants, working 
groups and our own darkroom. Next to the building is a field which will be used for 
sporting activities. The nearby mountain top offers enough space for all our telescopes. 
Electrical power will be available for the equipment on the mountain top.

Everybody from 16 to 24 years, who is able to communicate in English can participate 
in the IAYC. The participation fee for accomodation, full board and program, including 
the excursion, will be DM 890.00. Interested people from countries with non-convertible 
currencies can contact the organization for special arrangements.

If you are interested in participating, you can order -  free of charge -  detailed informa
tion and an application form from:

IWA e.V. 
do  Gwendolyn Meeus 

Schapenstraat 11 
3000 Leuven
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INTERNATIONAL UNION OF AMATEUR ASTRONOMERS

IUAA, its European Section, the Societe Astronomique de Suisse and the Astronomi- 
sche Gesellschaft Luzern invite you warmly to participate on this Congress, where you 
can join amateur astronomers from around the world and develop new personnel and 
scientific contacts.

TOPICS OF THIS FOUR-DAY CONGRESS
The Sun, Air and Light Pollution, Modem Instrumentation for the Amateur, International 
Collaboration, History of Astronomy, including a visit to the former Swiss Federal 
Observatory, where the famous Wolf Numbers of sunspots had their beginnings. The 
programme, not necessarily limited to these topics, will be designed around invited 
papers and contributions submitted by attendees. It represents therefore largely your 
interests. The evenings are free for sightseeing in town.

LOCATION
Seminary St Beat, Adligenswilerstrasse 15, CH-6005 Luzern, Switzerland. Telephone 
no: +41 / 419 91 91

ACCOMODATION AND COST
Accomodation is available in St. Beat in Single Rooms. Each room has a wash basin 
and access to bath or shower. See Booking Form. First possible arrval is Sunday 16, 
last possible departure Sunday 23. Cost for full board, including breakfast, lunch and 
dinner is Swiss Francs 98.- per day. Lunch includes beverage, coffee and dessert. 
Separate meals are available, see Booking Form. Hotels and Youth Hostel are also 
available.
Congress rates are sFr 60.- (sFr 40.- for juniors up to 25 years), single days sFr20.- 
(respectively sFr15.-).

PAYMENT
A non-refundable deposit of sFr 50.- per person or payment in full if less than sFr 50.- 
(also non-refundable) is required and should be made before 1996 February 15. See 
instructions given on the Booking Form Information.
On arrival at St. Beat, participants should go to IUM Reception and pay any balance 
outstanding. They will then receive a security badge, ticket for excursion, meals and a 
room key if residing at St. Beat.

For any additional Information please contact A. Tarnutzer, Hirtenhofstrasse 9, 
CH-6005 Luzern

SOCIETE ASTRONOMIQUE DE SUISSE 
ASTRONOMISCHE GESELLSCHAFT LUZERN 

Ninth IUAA General Assembly 
Second General Assembly 

of the IUAA European Section 
Lucerne, Switzerland

1996 June 18 to 21 
Congress on „Amateur Astronomy Today"
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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:

Pierwsza strona okładki: Zdjęcie Słońca w promieniach X wykonane za pomocą teleskopu 
rentgenowskiego z japońskiego satelity Yohkoh (fot. IS AS, Tokyo).

Druga strona okładki: Obraz odległej od nas o 8000 lat świetlnych mgławicy planetarnej 
MyCn 18 zwanej Klepsydra powstały ze zdjęć wykonanych w różnych barwach za 
pomocą kamery WFPC 2 teleskopu kosmicznego Hubble’a (fot. R. Sahai, J. Trauger, 
JPL/NASA).

Trzecia strona okładki: U góry -  zdjęcie światła popielatego Księżyca wykonane przez 
Wojciecha Dyducha z Tych 30 lipca 1995 roku za pomocą lunety 50/330 mm i aparatu 
Zenit 12XP podczas ekspozycji 1.5 s; u dołu -  z lewej strony wykonane przez Zdzisła
wa Szałkowskiego z Bydgoszczy zdjęcie zachodu Słońca w dniu 10 sierpnia 1995 r. 
w Pieczyskach koło Koronowa (woj. bydgoskie), z prawej strony zdjęcie Księżyca 
wykonane 5 sierpnia 1995 r. przez Wiesława Skorzyńskiego (Zławieś Wlk. koło 
Torunia).

Czwarta strona okładki: Najgłębszy (w czasie i przestrzeni) obraz Wszechświata uzyskany 
dotychczas przez człowieka: obraz fragmentu nieba powstały z 342 ekspozycji w 
różnych barwach wykonanych za pomocą kamery WFPC 2 teleskopu kosmicznego 
Hubble’a w dniach 18-28 grudnia 1995 r. ukazujący kilkaset galaktyk o jasnościach 
do 30 mag.; jasność gwiazdy należącej do naszej Galaktyki, która jest widoczna na 
lewo od centrum (jasny obiekt z „promieniami” dyfrakcyjnymi), wynosi 20 mag. (fot. 
R. Williams, NASA).

OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA
Obecnie wysyłamy członkom (i sympatykom) następujące materiały astronomiczne. (Podane kwoty w
nowych zdenominowanych złotych obejmują koszty wraz z opłatami pocztowymi. Pieniądze prosimy
przesyłać przekazem pocztowym na adres PTMA. Wpłata na konto PTMA opóźnia otrzymanie mate
riału, a dodatkowo PKO pobiera duże prowizje.)

Amatorski Teleskop Zwierciadlany 2,50 zł
Najdalsze Planety Układu Słonecznego 3,00 zł
Kalendarz Astronomiczny na rok 1996 8,00 zł
Uniwersytet Krakowskiego jako miejsce duchowych narodzin Mikołaja Kopernika 3,50 zł
Poradnik obserwatora Meteorów 4,50 zł
Obrotowa Mapa Nieba 3,00 zł
Mapa Księżyca z diagramem faz 3 >00 zł

W wypadku zamawiania wielu pozycji prosimy o kontakt, gdyż wtedy będą mniejsze opłaty pocztowe. 
W sprawie starych numerów Uranii prosimy o kontakt listowy.
O ile pieniądze zostały wysłane pocztą i minęły trzy tygodnie (bądź wpłacone na konto i minęło 
5 tygodni) a Zarząd nie nadesłał zamówionych materiałów -  prosimy o interwencję listowną.

U R A N I A  -  M iesięcznik Polskiego Towarzystwa M iłośników Astronomii. Redaguje kolegium: Krzysztof Ziolkowski -  
redaktor naczelny, M agdalena Sroczyńska-Kożuchowska -  sekretarz redakcji. Adres redakcji: ul. Bartycka 18, 00-716 
W arszawa. Adres wydawcy: Zarząd Główny PTMA, ul. św. Tom asza 30/8,31-027 Kraków, tel 22 38 92; n r konta PKO 1 OM 
Kraków 35510-16391-132. Koszt wytworzenia tego zeszytu 3,90 zł. Uranię rozprowadza się w ramach składki człon
kowskiej; w 1996 roku 42 zł (zniżka 36 zł). Cena poza PTMA 3,90 zł (39 000 starych złotych). Nr indeksu 380016.

Druk: Zakład Poligraficzny Wydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189, 32-060 Liszki
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Dwa główne artykuły tego mimem  

wyszły spod pióra (dzisiaj bardziej od
powiednim byłby chyba zwrot: z kompu
tera) astronomów toruńskich. Autorem 
pierwszego jest seniorka polskich astro
nomów Prof. Wilhelmina IW ANO 
WSKA, której niedawny jubileusz dzie
więćdziesięciolecia relacjonowaliśmy w 
styczniowym numerze. Drugi napisał 
student astronomii Uniwersytetu M i
kołaja Kopernika Krzysztof KATA
RZYŃSKI jako swą pracę seminaryjną. 
Oba te teksty, najstarszego i najmłod
szego astronoma, łączy żarliwość w uka- 
zywaniu dróg prowadzących do zrozu
mienia Wszechświata, co - jak podkreśla 
Autorka wstępnego artykułu - jest ma
rzeniem każdego miłośnika astronomii, 
zarówno profesjonalisty jak i amatora. 
Urzeczyiuistnienie tych marzeń wyma
ga wysiłku. Trud obserwacji nieba, a 
później ich interpretacji i teoretycznych 
analiz, nagradza zadowolenie i satysfa
kcja z coraz lepszego poznawania nie
zwykłości tego zuszystkiego co potrafimy 
zobaczyć i ogarnąć myślą ujętą w karby 
rozumowania matematycznego. Aby 
zrozumieć Wszechświat trzeba wielkiej 
pracy. Dowodzi tego życie i dzieło Prof.
W. Iwanowskiej, co daje się wyczytać 
chociażby z publikowanej tu Jej wypo
wiedzi. Ukazują to również wspomnie
nia o Kazimierzu Kordylewskim nade
słane przez Dr Różę SZAFRAN1EC, 
które znajdziemy w Kronice History
cznej. Śiuiadczy o tym także zamiesz
czona w dziale Obserwacje relacja z 
ubiegłorocznej akcji amatorskich obser
wacji meteorów z roju Perseid, która 
przyniosła obfity i wartościowy plon. 
Niech lektura tego numeru pomoże nam 
wejeść na ścieżki luiodące ku zrozumie
niu Wszechświata.

V________________________)
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ZROZUMIEĆ WSZECHŚWIAT*
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Zrozum ieć W szechświat -  jest m arze
niem każdego m iłośnika astronom ii (rów
nież moim) i zawodowym  celem kosm olo
gów. Drogi do tego celu prowadzą przez ob
serwacje nieba, hipotezy i teorie, które po
przez wieki od poprzedników P t o l e m e u 
s z a  i M ikołaja K o p e r n i k a  aż do dnia 
dzisiejszego, splatały się i rozplatały na 
przemian, zw łaszcza w relacji obserwacje -  
teoria; m ożna nawet m ówić o kosmologii 
teoretycznej i kosmologii obserwacyjnej. 
N ie pretendując do opisu historii kosm olo
gii, pragnę zwrócić uwagę na pewne odkry
cia kosm ologiczne z ostatnich pięćdziesię
ciu lat, a w szczególności na pewne „twórcze 
niepokoje”, o jakich  donosi kosm ologia ob
serwacyjna kilku ostatnich lat.

Gdy stawałam się „zawodowym  astrono
m em ” (1 stycznia 1927 r.) pow ołana przez 
Prof. W ładysław a D z i e w u l s k i e g o  na 
1/3 etatu zast. młodszego asystenta w Obser
watorium Astronom icznym  Uniwersytetu 
Stefana Batorego w W ilnie, dowiedzieliśm y 
się wkrótce z lektur czasopism naukowych, 
że astronom owie am erykańscy ( H u b b l e  i 
inni), obserwując widm a galaktyk na naj
większych wówczas teleskopach, ustawio
nych na M tW ilson w Kalifornii, odkryli, że 
galaktyki uciekają od nas i to tym szybciej 
im dalej się znajdują. Odkrycie to zostało 
zinterpretowane jako wynik wielkiego wy
buchu (ang. Big Bang = BB) W szechświata, 
który zdarzył się przed m iliardam i lat. M oż
na to wyrazić prostym  równaniem:

Vr = H „ d ,

gdzie Vr oznacza prędkość ucieczki w 
km/s, wyznaczaną z dopplerowskich przesu
nięć w idm owych linii galaktyk ku czerw ie
ni, d  -  odległość galaktyki w Mpc, a symbol 
H0, tzw. stała H ubble’a, jest w spółczynni
kiem proporcjonalności, niełatwym do w y
znaczenia, ponieważ odległości galaktyk są 
trudne do wyznaczenia. Toteż w latach na
stępnych wartość stałej H ubble’a była w ie
lokrotnie zm ieniana i „poprawiana” , a z nią 
-  w iek W szechśw iata i jego rozmiary. Co 
jest znam ienne, wartość „stałej” H ubble’a 
nie ustabilizowała się do dziś -  dwie w arto
ści konkurują ze sobą: jedna 40 -  50 km/(s 
M pc), przy której twardo obstaje Allan 
S a n d a g e ,  i druga 80 -  100 km/(s M pc), 
której bronił zmarły niedawno Gerard de 
V a u c o u l e u r s ,  a obecnie bronią jego 
uczniowie. Obaj oponenci wielokrotnie 
sprawdzali swoje w yznaczenia w różnych 
zestawach galaktyk, ale wciąż duża różnica 
ich wyników, pomim o małych średnich błę
dów, pozostaje faktem. Niektórzy kosm olo
gow ie zwątpili, czy istnieje jednoznaczna 
wartość stałej H ubble’a: być może wielki 
wybuch był zjawiskiem złożonym i obok 
wielkiego wybuchu istniały wtórne (ang. m i
nor bangs).

Dodajm y jeszcze, że nie wszyscy kosm o
logowie i astronom owie przyjęli od razu 
wielki wybuch jako pewny fakt kosm ologi
czny. Dopiero odkrycie P e n z i a s a i 
W i l s o n a  w r. 1965, że W szechświat jest 
wypełniony chłodnym  prom ieniowaniem  
mikrofalowym , które m oże być pozostało
ścią po wielkim wybuchu, przekonało wąt-

* Jest to streszczenie referatu wygłoszonego na seminarium w TRAO (Toruńskim Radioastronomicznym O b
serwatorium) w dniu 30 listopada 1995 r.
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piących w BB. To „promieniowanie tła” 
(ang. Cosmic Microwave Background Ra
diation) stanowi obecnie główny układ od
niesienia wszystkich zjawisk kosmologicz
nych.

Wypada jeszcze wspomnieć o roli nasze
go patrona Mikołaja Kopernika w rozwoju 
kosmologii. Oparł on swoją teorię na obser
wacjach własnych i poprzedników, wykony
wanych jakże prymitywnymi narzędziami, 
własnoręcznie zbudowanymi (lunet jeszcze 
nie było). Pętle, jakie Kopernik obserwował 
w ruchach planet na tle gwiazd, wyjaśniał 
potrójnym ruchem Ziemi: obrotem dobo
wym wokół osi, rocznym ruchem orbital
nym dookoła Słońca i ruchem precesyjnym 
osi ziemskiej. Czy to było wszystko? Nie. 
Spotkał go zarzut, że gwiazdy nie zakreślają 
pętli, które odzwierciedlałyby roczny ruch 
orbitalny Ziemi. I tu Kopernik odważył się 
na genialną hipotezę: powiedział, że gwiaz
dy opisują pętle, ale są tak daleko od nas, że 
tych pętli obecnymi instrumentami nie mo
żemy dostrzec ani zmierzyć. A więc Koper
nik odkrył, że Wszechświat jest bardzo wiel
ki w porównaniu z układem planetarnym. 
Była to jego hipoteza, która została potwier
dzona dopiero w 300 lat po opublikowaniu 
jego dzieła i po jego śmierci, gdy B e s s e l  
i S t r u v e w Królewcu mogli na podstawie 
swych obserwacji wyznaczyć odległości 
(paralaksy) najbliższych gwiazd... Dopiero 
po tym potwierdzeniu Kongregacja d/s wia
ry w Rzymie zdjęła dzieło Kopernika O Ob
rotach z listy ksiąg zakazanych do rozpo
wszechniania. Tak więc radioastronomowie 
w TRAO mogą obecnie spokojnie badać 
Wielki Wszechświat (kwazary) za pomocą 
dużego radioteleskopu, noszącego imię Mi
kołaj Kopernik, włączonego do sieci radio
teleskopów Europy i świata, VLBI, i poszu
kiwać wspólnie z Aleksandrem W o 1 s z - 
c z a n e m nowych układów planetarnych 
wokół pulsarów...

Interesuje nas, co z tych i podobnych ob
serwacji wynika, i jak się rozwija kosmolo
gia obserwacyjna na całym świecie: temu 
poznaniu w skromnym zakresie ma służyć 
mój referat. Przedstawię tutaj kilka moim 
zdaniem bardzo ważnych prac, jakie opubli
kowano w tej tematyce w ostatnich latach.

1. Peter Coles and George Ellis (London 
UK, Cape Town S. Africa): The Case for an 
Open Universe, Nature 370,609 (1994). Au
torzy, dobrze obeznani z teoretycznymi mo
delami kosmologii obecnej, lecz krytyczni 
wobec ich abstrakcji, wysuwają hasło, że -  
wobec postępu w technikach obserwacyj
nych, obejmujących obecnie wszystkie za
kresy widma, prowadzonych z Ziemi i prze
strzeni kosmicznej do coraz większych odle
głości -  nadszedł już czas aby w badaniach 
Wszechświata dać pierwszeństwo kosmolo
gii obserwacyjnej przed teoretyczną. Doko
nują oni przeglądu wszystkich ważniejszych 
prac opublikowanych w dziedzinie kosmo
logii obserwacyjnej i ich wyników i próbują 
orzec, czy i na które z podstawowych proble
mów kosmologii można już i z jakim sto
pniem wiarygodności odpowiedzieć.

Koncentrują się głównie na zagadnieniu 
średniej gęstości materii we Wszechświecie 
(po): czy jest ona mniejsza, równa czy wię
ksza od tzw. gęstości krytycznej (pc) zależ
nej od stałej Hubble’a:

pc = ~ 1.9 10~29%m3 =2-10“2Vcm3 
oTlG

gdzie G oznacza stałą grawitacji i przyjęli
śmy H0 -  100 km/(s Mpc). Czy stosunek 
obecnej średniej gęstości materii Wszech
świata do gęstości krytycznej

jest według obserwacji mniejszy, równy czy 
większy od jedności? Jest to najbardziej 
podstawowe pytanie kosmologii; od tego 
wyniku zależą dalsze losy ekspandującego
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W szechświata: czy będzie ekspandował 
wiecznie, zm niejszając sw oją gęstość i roz
praszając się w przestrzeni (gdy Q 0< I ; m ó
wimy wówczas, że W szechświat je s t otw ar
ty), czy też ekspansja zatrzyma się i W szech
świat się zapadnie (£20^1; W szechświat za
mknięty). Z szeregu omawianych prac ob
serwacyjnych autorzy wyprowadzają przy
puszczalne, wynikające z nich zakresy gę
stości względnej Q 0. W ogromnej większo
ści przypadków otrzym ują wartości m niej
sze od 1, w zakresie 0,1 -  0,3 i wypowiadają 
swój „w erdykt” . W prawdzie nie m ogą tw ier
dzić na podstawie dostępnych danych że 
W szechświat jest otwarty, ale ostrzegają 
tych, którzy wierzą, że W szechświat je s t za
mknięty (a bardzo wielu teoretyków przyj
muje to w założeniach swego m odelu!), żeby 
byli przygotowani na przeżycie wielkiego 
zaw odu...

Z  tej analizy prac obserwacyjnych auto
rzy w yciągają inne jeszcze wnioski kos
mologiczne jako pewne, mianowicie, że (a) 
był wielki wybuch W szechświata, (b) ten 
wybuch był gorący, (c) w czasie wybuchu 
drogą nukleosyntezy powstały pierwsze 
pierwiastki lekkie i (d) wynikiem wielkiego 
wybuchu je st prom ieniowanie reliktowe.

Tyle wiemy dziś z obserwacji. N atom iast 
wiele pom ysłów kosm ologów -  teoretyków 
(np. model inflacji przy BB) musi czekać na 
potw ierdzenie obserwacyjne.

2. M niej więcej w tym samym czasie uka
zała się i nna am bitna praca w dziedzinie kos
mologii obserwacyjnej: Tod Lauer and M ark 
Postman (Kitt Peak National Observatory, 
Space Telescope Science Institute, USA), 
M otion of the Local Group with Respect to 
Abell Clusters Inertial Frame, Astrophysical 
Journal, 425, 418 (1994). Zaskoczyła ona 
nie tylko czytelników, ale i samych autorów. 
Chcąc sięgnąć dalej w przestrzeń W szech
świata i zbadać tam rozkład i ruchy galaktyk, 
autorzy wybrali najjaśniejsze galaktyki ze

119 gromad galaktyk zebranych w katalogu 
A bella z całego nieba. O trzymali zestaw ga
laktyk sięgający odległości 150 Mpc, gdzie 
prędkość ucieczki sięga 15 000 km/s -  dw u
krotnie dalej niż w dotychczasowych bada
niach kosmologicznych. Spodziewali się, że 
ogarniając znacznie większy obszar 
W szechświata, znajdą go bardziej jednorod
nym i mniej zróżnicowanym , przy czym ob
serwowane ruchy odnosili do m ikrofalow e
go tła nieba. Okazało się jednak, że otrzym a
li średnią prędkość ruchu galaktyk wzglę
dem Grupy Lokalnej znacząco większą (689 
km/s) niż ta, jaka wypadała z mniejszego 
obszaru W szechśw iata (ok. 400 km/s) i w 
kierunku różnym  o 12°. N ie był to kierunek 
znanych, szczególnie gęstych obszarów ga
laktyk, ich gromad i supergromad, jak  ob
szary Shapley’a czy G reat Attractor. Auto
rzy przebadali wszelkie m ożliwe źródła błę
dów i powtórzyli swe badania na nieco zm ie
nionym zestawie galaktyk -  nic to nie po
mogło. O biecują sobie, że w miarę postępu 
technik obserwacyjnych w niedługim czasie 
będą mogli sięgnąć jeszcze dalej w prze
strzeń, gdzie prędkość ucieczki dochodzi do 
24 000 km/s. Na razie wygląda na to, że 
grawitacja nie jest we W szechświecie jedy 
nym ani głównym  arsenałem energii. Mówi 
się o energii „w ewnętrznej” . ..

Z innych rozpowszechnionych „paradyg
m atów ” grawitacyjnych, wśród teoretyków 
popularna je st recepta na akum ulację masy i 
energii grawitacyjnej przez akrecję materii 
np. w form ie „dysków akrecyjnych” wokół 
jąder aktywnych galaktyk (AGN). B u r -  
b r i d g e  i H o y l e  nazwali ten model 
(czarna dziura i dysk akrecyjny) „obsesją” , a 
wśród ostatnich prac obserw acyjnych aż w 
dwóch (K. Nandra i in., M onthly Notices o f  
RAS  276, 1, 1995 i A. Koratkar i in., A stro
physical Journal 450, 501 ,1995) autorzy nie 
znajdują efektów obserwacyjnych u kwaza- 
rów, jakie m usiałyby wykazywać, gdyby
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miały dyski akrecy jne... Potężnym  akum u
latorem i transporterem  energii we W szech- 
św iecie je s t prom ieniow anie wszelkich dłu
gości fal: od długich fal radiow ych, poprzez 
m ikrofale, daleką i bliską podczerw ień, 
światło, nadfiolet, prom ienie X i gam m a. W e 
w szystkich tych zakresach są obecnie pro
w adzone obserw acje obiektów  i ośrodków 
kosm icznych, term icznych i nietermicz- 
nych, spokojnych i w ybuchow ych, w yjaś
nionych i jeszcze zupełnie tajem niczych (jak 
np. burstery gamma).

3. N iew ątpliw ie najpotężniejszym i źród
łam i prom ieniow ania różnych długości fal o 
wydajności do 1048 erg/s, ale też w yrzucają
cym i m aterię w postaci mniej lub bardziej 
regularnych strum ieni (dżetów) dwuram ien- 
nych z prędkościam i bliskim i prędkości 
św iatła są kwazary. Odkryte przez M. 
S c h m i d t a  (1963) pozostają w ciąż zagad
kowe i są przedm iotem  przeróżnych speku
lacji. Tym  bardziej należy je  o toczyć „ochro
ną obserw acyjną” , co też jest jednym  z głów 
nych celów  TRAO. Kwazary są protogala- 
ktykam i, co ju ż  wyw nioskow ał Sir M artin 
R y l e .  Rodzą się w m asyw nych otoczkach -  
m acierzystych galaktykach (ang. host-gala- 
xies). Lubią też w ystępować jako  centralne

K rzysztof K atarzyński -  Toruń

AKTYWNE JĄDRA GALAKTYK

W iększość obserw ow anych przez nas ga
laktyk w ysyła prom ieniow anie, którego po
chodzenie da się w yjaśnić przy pom ocy pro
cesów  zachodzących w gw iazdach i m aterii 
m iędzygw iazdow ej, ale obserw ujem y rów 
nież obiekty, których prom ieniow anie wy
kazuje cechy zupełnie odm ienne od em isji 
zw ykłych galaktyk. Jasności tych obiektów  
są przew ażnie w ielokrotnie w iększe od jas-

obiekty w grom adach galaktyk, ale też w pa
rach i grupach. M ogą się „ukrywać” jako 
hyperjasne źródła prom ieniowania w pod
czerwieni. Jak silne może być ciśnienie wy
syłanego przez nie prom ieniowania ilustruje 
praca N. Arav i in. (Caltech, USA), Radiati
ve Acceleration of Gas in Quasars (Nature, 
374, 576, 1995). Jej autorzy szacują, że ciś
nienie prom ieniowania pochodzącego z 
„centralnej m aszyny” kwazara, absorbow a
ne w otoczce o szerokich liniach absorpcyj
nych je st tak potężne, że może ten gaz roz
pędzić do 0,1 prędkości światła i wnoszą, że 
ciśnienie prom ieniowania w kwazarach mo
że być siłą napędową ruchów w tych obie
ktach. Podkreślają przy tym, jak  w ielka 
energia prom ienista jest skum ulowana w jak  
małej objętości. Kwazar może prom ienio
wać z objętości jednego dnia świetlnego 
1000 razy silniej niż cała nasza Galaktyka, 
podczas gdy G alaktyka m a średnicę 100 000 
lat świetlnych!

N a zakończenie pozostaje mi złożyć 
wszystkim  Państwu najlepsze życzenia 
zdrow ia i sił w W aszej niełatwej pracy, która 
je s t najprostszą drogą do zrozum ienia 
W szechśw iata...

ności zw ykłych galaktyk i są one zm ienne w 
czasie. Za niezwykłe właściwości tych gala
ktyk odpow iedzialne są najprawdopodob
niej centralne źródła energii dlatego o obie
ktach tych m ówimy, że posiadają aktywne 
jądra. Do obiektów  tego typu zaliczamy ga
laktyki Seyferta, kwazary, obiekty typu BL 
Lacertae i radiogalaktyki.
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1. Galaktyki Seyferta

W  1943 roku Karl S e y f  e r t opisał sześć 
galaktyk, których prom ieniowanie wykazy
wało odm ienne właściwości niż to, które po
chodziło od znanych wcześniej obiektów. 
Prom ieniowanie pochodzące od większości 
galaktyk je st sum ą prom ieniowania gwiazd i 
m aterii międzygwiazdowej zawartej w obie
kcie. W idmo normalnej galaktyki składa się 
kontinuum charakterystycznego dla prom ie
niowania term icznego i przeważnie wąskich 
linii absorpcyjnych (większość prom ienio
wania pochodzi od gwiazd). W idma opisane 
przez Seyferta posiadały potęgowe kontinu
um świadczące o nieterm icznym  pochodze
niu prom ieniowania i szerokie linie em isyj
ne wysyłane przez atomy o wysokim stopniu 
jonizacji. Zasugerował on, że poszerzenie li
nii em isyjnych m oże być spowodowane efe
ktem Dopplera związanym z ruchami m ate
rii. W krótce odkryło więcej obiektów o po
dobnych własnościach, a badania spektro
skopowe prowadzone przez K h a c h i k i a -  
n a  i W e e d m a n a  w 1971 roku pokazały, 
że obiekty te m ożna podzielić na dwie gru

py-
Galaktyki Seyferta pierwszego typu cha

rakteryzują się szerokimi liniami dozwolo
nymi (AV = 1000 -  5000 km/s) i węższymi 
liniami wzbronionym i (AV < 800 km/s). L i
nie dozwolone pow stają w atomie podczas 
przejścia elektrycznego dipolowego, nato
miast linie wzbronione powstają podczas 
przejść elektrycznego kwadrupolowego i 
m agnetycznego dipolowego. Szerokość po
łówkowa linii zdefiniowana je st wzorem:

gdzie:
AA. -  szerokość linii widmowej,
A, -  długość fali odpowiadająca danej linii, 
c -  prędkość światła.

Galaktyki Seyferta drugiego typu przy 
podobnych szerokościach linii wzbronio
nych posiadają węższe linie dozwolone (AV 
< 1000 km/s).

Obecnie znamy ponad sto obiektów tego 
typu, a ich szczególnymi cechami są:

1) Jasne punktowe jądra. W  galaktykach 
Seyferta pierwszego typu jądra są jaśniejsze 
niż w obiektach drugiego typu i silnie kon
trastują z otaczającą je  poświatą galaktycz
ną. Jasności optyczne jąder pierwszego typu 
są rzędu 1043 -  1046 erg/s, a drugiego 1042 
erg/s.

2) W idm o prom ieniowania ciągłego jąder 
m a charakter potęgowy:

F y  =  V~“  .

W ykładnik a  może się zmieniać od 1 do 
2 w zakresie od podczerwieni do ultrafioletu. 
W  galaktykach Seyferta drugiego typu w id
m o prom ieniow ania ciągłego niewiele od
biega od w idm a prom ieniowania term iczne
go.

3) Zmiany jasności jąder zachodzące w 
skali lat, miesięcy a nawet dni i godzin. Na 
podstaw ie tych zmian m ożem y oszacować 
rozm iary obszarów, w których powstaje pro
mieniowanie. Szybkie zm iany jasności su
gerują rozmiary rzędu dni świetlnych.

4) Szerokie linie emisyjne. Szerokości li
nii em isyjnych w normalnych galaktykach 
są rzędu 200 km/s.

Obserw acje galaktyk Seyferta obu typów 
prowadzone w podczerwieni wykazały, że 
są one silnymi źródłami tego prom ieniow a
nia. O bserwuje się wzrost strum ienia pro
m ieniow ania w kierunku dalekiej podczer
wieni. Część prom ieniow ania podczerw one
go pochodzi ze źródeł gw iazdowych nato
m iast reszta jest wynikiem emisji pyłu ota
czającego aktywne jądro.

Jasności radiowe tych obiektów są rzędu 
1030 -  104' erg/s. Tylko 10 procent z nich 
m ożna sklasyfikować jako  silne źródła pro
m ieniow ania radiowego. W iększość tego
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p ro m ien io w an ia  pochodzi z obszarów  cen
tra lnych , k tó rych  rozm iary  w ah a ją  się od kil
k u se t do  k ilku  tysięcy  parsek ó w  i pok ryw ają  
się z obszaram i p o w staw an ia  w ąsk ich  linii 
em isy jnych . D la w idm  rad io w y ch  w spó ł
czy n n ik  a  w ynosi 0.7.

G alak tyk i S ey ferta  p ie rw szego  typu są 
silnym i źród łam i p ro m ien io w an ia  ren tg en o 
w sk iego . Jasności ren tgenow sk ie  tych  ob ie
któw  doch o d zą  do  1041 erg /s. O bserw ac je  w 
d z ied z in ie  ren tgenow sk ie j w id m a w ykazały , 
że op rócz  dw óch  p o d staw ow ych  typów  ga
lak ty k  S ey ferta  m ożna  w yróżn ić  trzeci typ 
tak  zw ane galak tyk i z w ąsk im i lin iam i em i
sy jnym i, są  to w ięc spek tro sk o p o w o  gala
k tyk i S ey ferta  d rug ieg o  rodzaju . C ech ą  od
ró żn ia jącą  je  od ob iek tów  typu  d rug ieg o  je s t 
p rom ien iow an ie  ren tg en o w sk ie  o  natężen iu  
odpow iada jącym  ob iek tom  p ie rw szeg o  ty
pu.

E m isję  tych  ob iek tów  tłum aczy  się tym , 
że  są  one zw rócone b ok iem  do  obserw ato ra  
i szerok ie  lin ie  em isy jne  p ow sta jące  w ob
szarach  cen tra lnych  są ab so rb o w an e  przez 
m aterię  w p łaszczyźn ie  galak tyk i. W ąsk ie  li
nie em isy jne , k tó re  p o w sta ją  n ieco  dalej od 
ją d ra  są  p rzez  nas obserw ow ane.

Podsum ow ując , dane  o b serw acy jn e  p rze
m aw ia ją  za tym , że galak tyk i S ey fe rta  to ga
lak tyk i sp ira lne , k tóre  po siad a ją  ak tyw ne  ją 
d ra  em itu jące  p rom ien iow an ie  n ie term iczne. 
W  zależności od w kładu  ją d ra  d o  ca łk o w ite 
go p rom ien iow an ia  ob iek tu , k lasy fiku jem y  
te ob iek ty  ja k o  galak tyk i S ey fe rta  p ie rw sze 
go  lub  d rug ieg o  typu. W kład  ją d ra  do ca łk o 
w itego  p rom ien io w an ia  d la  ob iek tó w  p ier
w szego  typu  szacu je  się na  30  -  90  p rocent, 
a d la  ob iek tów  d rug iego  typu  na 1 0 - 2 0  
procen t.

2. Kwazary

N a początku  lat sześćd z ies ią ty ch  M aarten  
S c h m i d t  z id en ty fik o w ał o p tyczny  o d p o 

w iedn ik  rad ioźród ła  3C 273. O braz optyczny  
tego  ob iek tu  by ł punktow y w ięc nazw ano go 
gw iazdopodobnym  rad ioźród łem  (ang. Q u- 
a si-S te lla r R adio  Source, Q SR S). W kró tce 
okazało  się, że nie w szystk ie  obiekty  tego 
typu w ykazu ją  ak tyw ność  rad iow ą i zaczęto  
n azyw ać je  ob iek tam i gw iazdopodobnym i 
(ang. Q uasi-S te llar O bject, Q SO ). O bserw a
cje  kw azarów  prow adzone na  różnych  d łu 
gościach  fali pokazały , że są  to  ob iek ty  bar
dzo  zb liżone w łaśc iw ościam i do galak tyk  
S ey ferta  p ierw szego  typu. C harak te ry stycz
ne cechy  tych  ob iek tów  to:

1) Jasności op tyczne tych  obiektów , k tó 
rych rozm iary  po rów nyw alne  są  z rozm iara
mi ją d ra  galak tyk i, są  od 100 do 100 tysięcy 
razy  w iększe niż ja sn o śc i pochodzące  od 
najpo tężn ie jszych  galak tyk  (1044 -  1047 
erg/s).

2) Są to p rzew ażn ie  ob iek ty  odległe, d la  
k tó rych  p rzesun ięc ie  ku czerw ien i linii w id 
m ow ych  zaw iera  się w przedzia le  od 0.01 do 
4 .43 . P rzesun ięc ie  linii w idm ow ych  d efin iu 
je  się w zorem :

_ hobs ~  hem 
hem

gdzie:
hobs -  ob serw ow ana d ługość fali d la  danej 
linii w idm ow ej,
'kem -  labo la to ry jna  d ługość  fali d la  tej linii.

3) W idm a c iąg łe  kw azarów , tak  ja k  ga la 
k tyk Seyferta , m ają  charak te r po tęgow y. W  
bardzo  dużym  p rzyb liżen iu  m ożna  przy jąć, 
że w spó łczynn ik  a  d la  tak iego  w idm a w  za
k resie  od  podczerw ien i do zakresu  ren tgeno 
w sk iego  m a w artość jed en . W idm a k w aza
rów  m ają  szerok ie  linie em isy jne. W szystk ie  
one po siad a ją  jed n ak o w e  p rzesun ięc ie  ku 
czerw ien i na tom iast lin ie absorpcy jne  tw o
rzą zespoły  o różnych  przesun ięc iach .

4 ) K w azary  w ykazu ją  zm ienność  ja sn o śc i 
p ro m ien io w an ia  w czasie. Z m ienność  ta  w 
w iększości p rzypadków  je s t um iarkow ana,
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dziesięć do piętnastu procent w skali lat, 
m iesięcy lub dni. N a podstawie zmian m oże
my oszacować rozmiary obszaru, w którym 
powstaje prom ieniowanie. Są to najczęściej 
obszary bardzo zwarte, wielkości dni św ietl
nych. Istnieją również obiekty, w których 
obserwuje się duże zmiany jasności zacho
dzące w czasie dni, a nawet godzin. Obiekty 
takie nazywa się optycznie gwałtownie 
zm iennym i (ang. Optically Violent V ariab
les, OVV).

5) W  niektórych kwazarach obserwuje się 
wyrzuty materii pochodzące z centrum  obie
ktu.

Kwazary em itują promieniowanie pod
czerwone jednak  jego jasność i wzrost stru
m ienia w kierunku dalekiej podczerwieni są 
mniejsze niż w galaktykach Seyferta.

Badania radiowe tych obiektów pokaza
ły, że 90 procent z nich je st aktywna radio
wo. Prom ieniowanie w zakresie fal radio
wych dla najsilniejszych kwazarów jest tyl
ko od dziesięciu do stu razy mniejsze niż 
prom ieniowanie w zakresie widzialnym. 
Kwazary nie aktywne radiowo posiadają ja s 
ność w tej dziedzinie widm a nawet sto tysię
cy razy słabszą od jasności wizualnej. Roz
piętość jasności radiowych dla tej klasy 
obiektów je st od 1041 do 1045 erg/s. Inter
ferom etryczne obserwacje radiowe w ykaza
ły, że w większości przypadków są to silnie 
zwarte radioźródła. Istnieją również obiekty, 
w których silnie zwartym  źródłom prom ie
niowania radiowego towarzyszą struktury 
rozległe, położone po jednej stronie silnego 
źródła lub asym etrycznie po obu jego stro
nach. Obserwacje kwazarów przy użyciu te
leskopu kosm icznego pokazały, że rozległe 
struktury radiowe pokrywają się ze strugami 
m aterii wyrzucanymi z centrum kwazara.

W szystkie kwazary są silnymi źródłami 
prom ieniowania rentgenowskiego, a ich ja s 
ności w tym zakresie w idm a są porównywal
ne z jasnościam i wizualnymi. Obserwacje

rentgenowskie pokazały, że obiekty te i na 
tych długościach fali wykazują zmiany ja s
ności promieniowania. Zmiany te zachodzą 
w skali lat i miesięcy ale obserwowano też 
zmiany zachodzące w skali dni i godzin. Za
uważono również korelację pomiędzy pro
m ieniowaniem  radiowym, a rentgenowskim. 
Obiekty aktywne radiowo są zazwyczaj sil
niejszymi źródłami rentgenowskim i niż 
obiekty radiowo spokojne.

3. Obiekty typu BL Lacertae

W  1968 roku dokonano identyfikacji 
źródła radiowego VRO 42 22 01 ze znaną 
wcześniej gw iazdą zmienną, leżącą w kon
stelacji Jaszczurki, BL Lacertae. Zaskocze
niem było to, że widmo tej gwiazdy nie po
siadało linii em isyjnych i absorpcyjnych. 
Rozpoczęto intensywne obserw acje tego 
obiektu zarówno w dziedzinie optycznej jak 
i radiowej, które pokazały, że obiekt ten oto
czony jest m gławicą, zm ienia jasność o trzy 
wielkości gwiazdowe, a światło jego jest 
wysoce spolaryzowane.

W ciągu następnych lat odkryto więcej 
obiektów charakteryzujących się podobny
mi właściwościam i. W  1972 roku S t r i t -  
t m a 11 e r zasugerował, że chodzi tu o nową 
klasę obiektów. Dzisiaj obiekty takie nazy
wamy obiektam i typu BL Lacertae lub po 
prostu lacertydami. Najważniejsze cechy 
tych obiektów to:

1) Są to źródła punktowe choć w niektó
rych przypadkach obserwuje się wokół nich 
słabe otoczki świadczące o tym, że lacertydy 
są aktywnym i jądram i galaktyk. W e wszy
stkich obserwowanych przypadkach są to 
galaktyki eliptyczne. Nie wiemy czy obser
wowany brak galaktyk jest rzeczywisty czy 
jest on spowodowany zbyt dużą odległością 
tych obiektów.

2) Obiekty te zm ieniają jasność w szero
kim zakresie częstotliwości. Zmiany jasno-
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ści w dziedzinie fal radiow ych zachodzą naj
częściej w skali m iesięcy lub lat. Optyczne i 
rentgenow skie zm iany jasności zachodzą w 
krótszych przedziałach czasu, często są one 
rzędu dni lub godzin, przy czym nie wykazu
ją  one żadnej periodyczności. O biekty, któ
rych zm iany jasności zachodzą w bardzo 
krótkich skalach czasowych nazywa się bla- 
zarami.

3) Prom ieniow anie elektrom agnetyczne 
pochodzące od tych obiektów wykazuje du
ży stopień polaryzacji zarówno w dziedzinie 
optycznej jak  i radiowej. Polaryzacja, tak jak  
i jasność, m oże ulegać zm ianie. Nie istnieje 
korelacja pom iędzy zm ianam i blasku, a 
zm ianam i polaryzacji. W  szczególnym  przy
padku m ogą następować duże zm iany sto
pnia polaryzacji prom ieniow ania przy jed 
noczesnym  braku zmian jasności.

4) W idm o lacertyd, tak jak  i innych obie
któw posiadających aktywne jąd ra , m a cha
rakter potęgow y. W spółczynnik a  dla obie
któw BL Lacertae zawiera się w przedziale 
od 1 do 2 ale zdarzają się obiekty o widmie 
bardzo strom ym  o a =  3.8.

5) W idm o optyczne nie posiada 
w yraźnych linii em isyjnych i absorpcyj
nych. W  niektórych z tych obiektów  zaob
serw ow ano w fazie spokojnej słabe linie 
em isyjne, które znikały w widm ie podczas 
rozbłysku.

O bserw acje rentgenow skie wykazały, że 
w szystkie obiekty tego typu są silnym i 
źródłam i tego prom ieniow ania. Jasności la
certyd w tej długości fali zaw ierają się w 
przedziale od 1042 erg/s (4C04.77) do 1046 
erg/s (3C446).

W  dziedzinie fal radiow ych lacertydy są 
przew ażnie silnymi, zwartym i
radioźródłam i, ale niektóre z nich posiadają 
bardziej rozległe struktury radiow e, rzadko 
jednak  dorów nują one swą jasnością skład
nikom  centralnym . Jasność obszarów  cen
tralnych zaw iera się w granicach do 1046

erg/s, natomiast jasności struktur rozległych 
są od 1041 do 1045 erg/s. Z obiektam i tymi 
związana je st większość zwartych silnie 
zm iennych radioźródeł.

4. Radiogalaktyki

W  latach sześćdziesiątych zidentyfi
kow ano kilka radioźródeł ze znanymi 
wcześniej galaktykami eliptycznymi. Obie
kty te nazwano radiogalaktykam i. Obecnie 
dzielimy je  na dwie grupy. Pierwsza z nich 
to silne radioźródła, nazywane głośnymi 
(ang. radio loud), a druga to galaktyki słab
sze nazywane cichymi (ang. radio quiet). 
N ajważniejsze ich cechy to:

1) Jasność radiow a od 1041 erg/s do 1045 
erg/s.

2) W iększość z nich posiada rozległe stru
ktury radiowe rozciągające się na kilkaset 
kiloparseków. Struktury takie nazywamy ra- 
dioobłokami. Często są one podwójne, z 
dw om a składnikam i leżącymi symetrycznie 
względem  optycznego obrazu galaktyki. W 
słabszych obiektach tego typu obserwuje się 
bardziej różnorodne kształty radioobłoków.

3) Rozległym  radioobłokom  towarzyszą 
zwarte źródła prom ieniow ania radiowego 
położone w centrum  obiektu. Ich wkład do 
całkowitej emisji je s t zwykle niewielki i 
rzadko przekracza 10 procent ale zdarza się, 
że składnik ten dom inuje, a radioobłoki są 
ledwie widoczne.

4) W radioobłokach obserwuje się obsza
ry o zwiększonej em isji prom ieniow ania ra
diowego. Obszary takie nazywa się gorący
mi plamami.

5) Prom ieniowanie radiogalaktyk posiada 
strom e widmo potęgowe i je s t silnie spolary
zowane. Sugeruje to synchrotronowy m e
chanizm  pow stawania promieniowania.

6) W idm a radiogalaktyk posiadają linie 
em isyjne. Ze względu na szerokość linii do
konano podziału tych obiektów na dwie gru-
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py. Do pierwszej z nich zalicza się radio- 
galaktyki z szerokimi liniami em isyjnym i 
(ang. Broad Lines Radio Galaxy, BLRG), a 
do drugiej obiekty z wąskimi liniami (ang. 
Narrow Lines Radio Galaxy, NLRG). Jas
ność szerokich linii je s t zm ienna w czasie, 
natom iast jasność linii wąskich jest prakty
cznie stała.

5. Centralne źródła energii

Gdy odkryto kwazary okazało się, że 
obiekty te wykazują szereg dziwnych cech. 
Przede wszystkim posiadają potęgowe w id
m a ciągłe, a linie widmowe leżą w m iej
scach, gdzie nie powinny się znajdować. Za
gadkę tych linii wyjaśnił M aarten Schmidt. 
Badając widmo kw azara 3C273 zauważył 
on, że są to zwykłe linie przesunięte o prze
szło 15 procent. Takie położenie linii było 
spowodowane efektem Dopplera zw iąza
nym z dużą prędkością radialną obiektu, któ
rą możemy określić ze wzoru:

N astępnie wystarczy użyć prawa Hub- 
b le’a aby oszacować odległość do kwaza- 
rów. Okazało się, że są one najdalszym i z 
dotychczas obserwowanych obiektów. Dla 
odkrytego w 1987 roku kwazara w gw iaz
dozbiorze Rzeźbiarza przesunięcie ku czer
wieni wynosi 4.43. Odpow iada to prędkości 
oddalania się od nas wynoszącej 93 procent 
prędkości światła.

Jeszcze bardziej zaintrygowało astrono
mów porównanie odległości tych obiektów  z 
ich jasnościam i. Okazało się, że em itują one 
ogrom ne ilości energii, a jasności niektórych 
z nich są dziesiątki tysięcy razy większe od 
jasności największych galaktyk. Zastana
wiano się co może być źródłem tak ogro
mnych ilości promieniowania. W  1963 roku 
Z e l d o v i c h ,  N o v i k o v  i S a l p e t e r  
niezależnie zasugerowali, że m ożna to w y

jaśnić przy pomocy procesu akrecji materii 
na super m asywną czarną dziurę. Przypusz
czalnie w centrach większości galaktyk 
znajdują się takie obiekty. N ie można oczy
wiście zaobserwować bezpośrednio czarnej 
dziury ale m ożna zaobserwować jej oddzia
ływanie z otaczającą ją  materią.

Z  obliczeń teoretycznych wynika, że 
prędkości gwiazd wokół m asywnej czarnej 
dziury (musi być dość m asywna aby jej po
tencjał grawitacyjny dom inował w badanym 
obszarze) wyrażają się wzorem:

2 GM
* ł r

gdzie:
G -  stała grawitacji,
M  -  m asa czarnej dziury, 
r  -  odległość gwiazdy od centrum  przycią
gania.

Ze względu na ograniczenia związane ze 
zdolnością rozdzielczą teleskopów udało się 
bezpośrednio przeprowadzić obserwacje 
gwiazd w centrum tylko kilku najbliższych 
galaktyk. M asy czarnych dziur wyznaczone 
na podstaw ie tych obserwacji są miliony ra
zy w iększe od masy Słońca (106 -  109 Mo). 
Dla galaktyki M31 m asa takiego obiektu 
miałaby wynosić około 107 Mo, a dla naszej 
Galaktyki 106 Mo.

W przypadku obiektów  o aktywnych ją 
drach obserw acje materii w ich częściach 
centralnych są niem ożliwe ze względu na 
ogromne odległości. M asy czarnych dziur 
zawartych w takich obiektach m ożna osza
cować pośrednio na podstawie obserwacji 
ich jasności. Aktywność jąder galaktyk za
chodząca na przestrzeni milionów lat świad
czy o tym, że proces akrecji materii jest 
zrównoważony. Ciśnienie prom ieniowania 
działające na akreującą materię nie może 
być w iększe od działających na nią sił graw i
tacji, gdyż uniem ożliw iłoby ono proces 
akrecji. Dla każdego takiego obiektu m oże
my zatem w yznaczyć graniczną jasność
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zwaną jasnością Edingttona:

LEdd= 1.3 1 038 - ^ e r ^ s .
M 0

Jasność taka zależy tylko od masy obie
ktu. Jeżeli obserwowane przez nas jasności 
kwazarów zawierają się w przedziale od 
1044 erg/s do 1047 erg/s to masy wyznaczone 
na podstawie tego wzoru powinny wynosić 
odpowiednio od 7 .7-105 M o  do 7.7 -108 Mo.

Z obserwacji centralnych obszarów gala
ktyk wiemy, że gęstość gwiazd w takich ob
szarach dochodzi do 106 na parsek sześcien
ny. Ewolucja takiego obszaru nie jest jeszcze 
dostatecznie poznana ale przypuszcza się, że 
w wyniku zderzeń gwiazd mogą powstawać 
tam czarne dziury o masach rzędu 100 mas 
Słońca, które następnie szybko zwiększają 
swoją masę prowadząc do powstania ma
sywnej czarnej dziury.

Modele opisujące akty wne jądra galaktyk 
zakładają, że wokół masywnej czarnej dziu
ry znajduje się dysk utworzony z akreującej 
na nią materii, jeżeli założymy, że jej mo
ment pędu jest różny od zera (sytuacja bar
dzo prawdopodobna) to nie może ona spaść 
bezpośrednio na obiekt centralny i potrafi 
taki dysk utworzyć. Z obliczeń teoretycz
nych wynika, że moment pędu materii wy
starczający do utworzenia dysku musi być 
większy od iloczynu prędkości światła i roz
miaru horyzontu zdarzeń dla danej czarnej 
dziury. Horyzont zdarzeń jest to tak zwana 
granica czarnej dziury po przekroczeniu, 
której nie można wysłać informacji na zew
nątrz. Matematycznie jego rozmiary określa 
się wzorem:

_ 2 GM 
rs ~  j  ■

Dysk akrecyjny rotuje ze zmienną pręd
kością kątową. Warstwy położone bliżej 
centrum posiadają większą prędkość kątową 
i moment pędu od warstw zewnętrznych. Po
między warstwami o różnych prędkościach

zachodzi tarcie wskutek czego obszary dys
ku położone bliżej centrum przekazują na 
zewnątrz swój moment pędu. Utrata mo
mentu pędu przez materię powoduje zacieś
nienie jej orbity i w konsekwencji spadek na 
czarną dziurę. Przepływowi materii przez 
dysk towarzyszy utrata energii, która jest 
transportowana równolegle do osi dysku i 
emitowana z jego powierzchni. Struktura 
dysku zostaje zachowana dzięki równowa
dze pomiędzy ciśnieniem promieniowania, a 
oddziaływaniem grawitacyjnym czarnej 
dziury. Świecenie to zachodzi więc kosztem 
energii grawitacyjnej materii spływającej 
przez dysk. Większość promieniowania 
emitowana jest w dziedzinie optycznej i nad
fioletowej widma. Ponad dyskiem znajduje 
się najprawdopodobniej obszar wypełniony 
przez plazmę elektronową, nazywany koro
ną dysku. W obszarze tym na skutek komp- 
tonizacji powstaje promieniowanie rentge
nowskie. Komptonizacja polega na zderza
niu się fotonów o stosunkowo niewielkich 
energiach (np. fotony nadfioletowe) z czą
stkami (np. elektrony) o energiach wy
ższych. W wyniku takich oddziaływań po
wstają fotony rentgenowskie. Promieniowa
nie potrzebne do tego zjawiska pochodzi od 
dysku akrecyjnego.

Następnym problemem z jakim spotkali 
się astronomowie przy opisie tej klasy obie
któw było wytłumaczenie powstawania sze
rokich linii emisyjnych. Za tak dużą szero
kość linii widmowych nie może być odpo
wiedzialny efekt Dopplera związany z chao
tycznym ruchem jonów. Temperatura gazu 
potrzebna do uzyskania szerokich linii emi
syjnych musi być tak wysoka, że większość 
pierwiastków zostałaby całkowicie zjonizo- 
wana i nie emitowałyby one linii. Obecnie 
uważa się, że za powstawanie szerokich linii 
emisyjnych odpowiedzialne są dwa obszary. 
Pierwszy z nich, w którym powstają szerokie 
linie emisyjne, tak zwany BLR (ang. Broad
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Line Region), znajduje się w odległości kil
kuset jednostek astronom icznych od cen
trum. Drugi, nazywany NLR (agn. Narrow 
Line Region), znajduje się w większej odle- 
glos'ci od centrum  (od kilkudziesięciu do kil
kuset tysięcy jednostek astronom icznych). 
Obszary te składają się z dużych ilości obło
czków gazu em itującego promieniowanie. 
Obłoczki te poruszają się chaotycznie z du
żymi prędkościam i powodując dopplero- 
wskie poszerzenie linii. Prędkości obłocz
ków w obszarze BLR są większe niż w NLR 
i stąd linie pochodzące z tego obszaru są 
szersze.

Charakterystyczną cechą niektórych ga
laktyk posiadających aktywne jądra są wy
rzuty materii z centrum  obiektu. M echanizm 
powstawania tego zjawiska nie jest jeszcze 
dostatecznie poznany ale przypuszcza się, że 
odpowiedzialny za to jest proces przypom i
nający elektrom agnetyczne dynamo, zw ią
zany z akrecją. W wyniku tego procesu po
wstają strugi gazu rozciągające się na prze
strzeni milionów lat świetlnych. O bserw o
wana prędkość ekspansji takich strug (dże
tów) może być czasami w iększa od prędko
ści św iatła (np. dla kwazara 3C273 wynosi 
ona 10c). Daje się to jednak wyjaśnić przy 
pomocy prostych rozważań geom etrycz
nych, w których zakłada się jednak  faktycz
ną prędkość w granicach od 0.7 do 0.95 c. 
Zależność prędkości obserwowanej od pra
wdziwej prędkości ekspansji dżetu można 
wyrazić wzorem:

Vobs — C  “1 ~  V}>/COSV|/
gdzie:
Vobs -  prędkość obserwowana,
Vpr -  prędkość prawdziwa,
V|/ -  kąt pomiędzy kierunkiem obserwacji, a 
kierunkiem ekspansji.

W  oparciu o model akrecji materii na m a
sywną czarną dziurę, próbuje się obecnie

wyjaśnić em isję prom ieniow ania wszystkich 
obiektów zawierających aktywne jądra.

Podział galaktyk Seyferta na dwa typy 
tłum aczy się tym że centralne źródło otoczo
ne je st grubym torusem  pyłowo gazowym, 
którego rozmiary są większe od średnicy ob
szaru, w którym  pow stają szerokie linie em i
syjne. Obszar pow stawania wąskich linii 
em isyjnych miałby leżeć na zewnątrz tego 
torusa. Obserwując taki obiekt pod pewnym 
kątem nie możemy zaobserwować obszaru 
BLR i klasyfikujem y go jako  galaktykę Sey
ferta drugiego typu. W  galaktykach Seyferta 
pierwszego typu kierunek obserwacji jest 
prawie prostopadły do płaszczyzny galakty
ki i możemy obserwować obszar pow stawa
nia szerokich linii emisyjnych.

Lacertydy są najpraw dopodobniej obie
ktami wyrzucającymi strugi m aterii w kie
runku prawie równoległym  do osi obserw a
cji. Prom ieniowanie ciągłe produkowane w 
dżecie jest wzm ocnione efektem  Dopplera i 
dom inuje ono w w idm ach lacertyd przesła
niając linie w idm owe produkowane w cen
trum. Potw ierdza to fakt, że w czasie słab
szej aktywności w w idm ach niektórych 
obiektów obserwuje się słabe linie emisyjne.

Radiogalaktyki sklasyfikowane jako 
głośne składają się z galaktyki eliptycznej 
wyrzucającej strugi materii ze swego cen
trum. Praktycznie cała em isja tych obiektów 
związana jest z dżetami. Poruszając się w 
ośrodku między galaktycznym  tracą one sto
pniowo swoją energię tworząc tak zwane ra- 
dioobłoki. Rozmiary i kształty strug i radio- 
obłoków są różnorodne. Tłum aczy się je  wa
runkam i w jakich zachodzi w yrzut materii. 
Jeżeli galaktyka centralna porusza się z dużą 
prędkością względem materii m iędzyga- 
laktycznej, to obserwuje się strugi skierow a
ne w jednym  kierunku tworzące strukturę na 
kształt warkocza komety. Radiogalaktyki ci
che radiowo są zazwyczaj pow iązane z gala
ktykami spiralnymi. Nie obserwuje się w
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nich struktur radiowych charakterystycz
nych dla obiektów głośnych radiowo lub są 
one słabo rozwinięte. Przyczyną tego może 
być to, że galaktyki spiralne są bogatsze w 
materię międzygwiazdową od galaktyk elip
tycznych, która uniemożliwia wypływ strug 
z centrum.

6. Podsumowanie

Coraz więcej obserwacji przemawia za 
tym, że model akrecji materii na masywną 
czarną dziurę jest słuszny. Na przykład

ostatnie obserwacje galaktyki M87 przy 
użyciu teleskopu Hubble’a pokazały, że w 
jej centrum znajduje,się czarna dziura, której 
masa wynosi 3-109 Mo. Obserwacje spektro
skopowe centrum tej galaktyki ujawniły, że 
linie widmowe pochodzące z jednej strony 
środka obiektu są przesunięte ku czerwieni, 
a linie pochodzące z obszaru położonego sy
metrycznie po drugiej stronie centrum są 
przesunięte ku niebieskiej części widma. Za 
takie przesunięcia odpowiedzialny jest efekt 
Dopplera związany z rotacją materii w cen
trum obiektu.

KRONIKA

Planetoidy jako cel misji kosmicznych

W dniu 17 lutego 1996 roku rozpoczęła 
się misja pierwszej sondy kosmicznej prze
znaczonej do badania planetoid. Zanim 
omówimy to interesujące przedsięwzięcie, 
warto przypomnieć dotychczasowe osiąg
nięcia astronautyki na tym polu. Planetoidy 
badane były dotąd przy okazji misji do in
nych planet. Prawdopodobnie po raz pier
wszy ludzie zobaczyli planetoidę z bliska w 
końcu 1971 roku, gdy amerykańska sonda 
Mariner-9 przesłała z orbity wokółmarsjań- 
skiej fotografię... Phobosa! Bowiem oba 
księżyce Marsa to najprawdopodobniej 
przechwycone przez jego pole grawitacyjne 
planetoidy. W latach 1976 -  78 znacznie do
kładniejsze obrazy Phobosa i Deimosa prze
słały dwie amerykańskie sondy Viking-Orbi- 
ter, zaś w roku 1989 dwie rosyjskie sondy 
Fobos miały zrzucić lądowniki dla dokona
nia bezpośredniej analizy chemicznej gruntu 
Phobosa, niestety obie zawiodły przed dotar
ciem do celu. Dopiero w roku 1991 dzięki 
kamerom amerykańskiej sondy Galileo zo
baczyliśmy „prawdziwą” planetoidę z bli
ska. Była to planetoida (951) Gaspra, którą

sonda minęła 29 października 1991 roku w 
odległości 1600 km. Niecałe dwa lata 
później, 28 sierpnia 1993 roku, Galileo zba
dał planetoidę (243) Ida, zbliżając się do niej 
na odległość 2400 km. Głównym celem mi
sji tej sondy nie były jednak planetoidy lecz 
Jowisz, do którego dotarła po 6-letniej po
dróży przez Układ Słoneczny.

Następnym obiektem badań astronauty- 
cznych miała być planetoida (1620) Geo- 
graphos. Amerykańska sonda Clementine, 
która od lutego do maja 1994 roku prowadzi
ła badania na orbicie wokółksiężycowej, zo
stała następnie skierowana na spotkanie z 
Geographosem. Miało ono nastąpić 31 sierp
nia 1994 roku w odległości zaledwie 100 
km, jednakże błąd komputera pokładowego 
przedwcześnie zakończył misję sondy.

W latach ubiegłych powstało wiele proje
któw misji do planetoid. Na początku lat 80. 
opracowano w NASA projekt o nazwie 
CRAF (ang. Comet Rendezvous Asteroid 
Flyby) przewidujący spotkanie sondy z pla- 
netoidami i kometą. Kilkakrotnie zmieniano 
docelowe obiekty misji -  w miarę, jak 
opóźniał się termin jej realizacji. Ostatni wa
riant misji zakładał start sondv z Ziemi w
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dniu 22 sierpnia 1995 r., przelot koło plane- 
toidy (449) Hamburga w dniu 22 stycznia 
1998 r. i spotkanie z kometą Kopfa 14 sierp
nia 2000 roku. Ostatecznie projekt odwołano 
z powodu braku funduszy. Podobny los spot
kał rosyjsko-francuski projekt Vesta, prze
widujący wysłanie rosyjską rakietą dwóch 
sond. Sonda rosyjska miała kontynuować 
badania Wenus, prowadzone bardzo inten
sywnie aż do połowy lat 80. zaś sonda fran
cuska -  podążyć na spotkanie z Westą.

Dziś, aby projekt mógł liczyć na realiza
cję, musi być stosunkowo tani. NASA roz
poczęła specjalny program pod nazwą Di
scovery, który przewiduje budowę różnych 
sond międzyplanetarnych ograniczając jed
nocześnie koszty pojedynczej misji do 150 
min doi. Pierwszym zatwierdzonym proje
ktem tego programu stał się próbnik Marsa o 
nazwie Pathfinder, o którym Urania pisała 
już kilkakrotnie. Drugim, choć rozpoczętym 
wcześniej projektem jest NEAR, czyli Near- 
Earth Asteroid Rendezvous, co można prze
tłumaczyć jako „spotkanie z planetoidą zbli
żającą się do Ziemi”. Jego celem będą dwie 
planetoidy -  (253) Mathilde i (433) Eros. Ta 
pierwsza należy do głównego pasa planeto
id, druga -  do grupy Near-Earth. Wybierano 
je długo i starannie spośród takich kandyda
tur, jak (4660) Nereus, (2019) Van Albada 
oraz (2968) Ilia.

Mathilde została odkryta 12 listopada 
1885 roku przez J. P a l  i sę  w Wiedniu. Ra
darowe obserwacje naziemne pozwoliły 
ustalić jej średnicę na ok. 61 km. Znacznie 
więcej wiemy dziś o Erosie, który może zbli
żać się do Ziemi na odległość 18 min km. 
Został on odkryty 13 sierpnia 1898 roku 
przez G. W i 11 a w Berlinie. Dzięki pomia
rom radarowym i obserwacji zakrycia 
gwiazdy K  Gem (kappa Geminorum) w dniu 
24 stycznia 1975 roku oszacowano jego roz
miary na 40 x 15 x 14 km.

Rys.

Przebieg misji ma wyglądać następująco 
(rys. 1): po wyniesieniu przez rakietę Delta 
II sonda weszła na orbitę wokółsłoneczną, 
na której 27 czerwca 1997 roku spotka pla- 
netoidę Mathilde. Po jej sfotografowaniu 
wykona w dniu 3 lipca 1997 r. manewr po
wrotu ku Ziemi, do której zbliży się 22 sty
cznia 1998 r. na odległość 478 km. Pole gra
witacyjne naszej planety zostanie wykorzy
stane do zmniejszenia aphelium orbity son
dy w taki sposób, by na swej nowej orbicie 
spotkała planetoidę Eros. Do spotkania doj
dzie pomiędzy 9 stycznia a 6 lutego 1999 
roku, przy czym sonda najpierw zostanie 
ustawiona na orbicie wokółsłonecznej Ero
sa, a następnie wprawiona w ruch okrążający 
planetoidę w płaszczyźnie prostopadłej do 
tej orbity (rys. 2). NEAR stanie się w ten

x%tothikte

Rys. 2.
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sposób sztucznym  satelitą E rosa i będzie 
przez rok tow arzyszył m u na drodze wokół 
Słońca. Z orbity o w ysokości 25 km wykona 
on dokładne m apy całej pow ierzchni plane- 
toidy. Dzięki zastosow aniu w ielospektralnej 
fotografii zdjęcia Erosa pow inny ujawnić 
nie tylko rzeźbę pow ierzchni, ale także jej 
skład chem iczny i m ineralogiczny.

Sonda N EA R w raz z paliw em  m a masę 
805 kg. Z tego 56 kg przypada na aparaturę 
naukową, na którą składają się kam era wie- 
lospektralna, spektrom etr prom ieniow ania 
gam m a i roentgena, spektrograf bliskiej pod
czerw ieni, m agnetom etr i dalm ierz lasero
wy. W iększość podzespołów  sondy, a także 
jej aparatura badaw cza, to gotow e elem enty 
stosowane w satelitach wojskow ych. Są one 
m ałe i lekkie, ale cechują się wysoką czuło
ścią i niezawodnością. W arto dodać, że na 
podobnej zasadzie pow stała sonda Clem en
tine. Do zasilania w energię służą cztery ba
terie słoneczne, co je s t o tyle godne odnoto
wania, że dotychczas źródłem  energii wszy
stkich sond poruszających się poza orbitą 
M arsa były -  ze w zględu na słabość prom ie
niow ania słonecznego -  generatory radio
izotopowe. Zastosow ano je  dotąd w sondach 
P ioneer-10 i 11, V oyager-1 i 2, Galileo  i 
Ulysses. Jednak dzięki wysokiej sprawności 
„w ojskow ych” baterii słonecznych sonda 
N EAR może otrzym yw ać dostateczną ilość 
energii nawet w odległości 435 min km  od 
Słońca. W  budow ie sondy na uwagę zasłu
guje rów nież oryginalne um iejscow ienie sil
nika głów nego -  na osi poprzecznej aparatu 
(rys. 3).

W przyszłości będą podejm ow ane dalsze 
m isje ku innym, nie mniej interesującym  
planetoidom . Rosyjscy specjaliści opraco
wali projekt M ars-A ster, który przewiduje 
w ysłanie w 1999 roku sondy kosmicznej, 
która w m arcu 2000 r. przeleci obok M arsa 
zrzucając nań lądow nik, następnie zbliży się 
do jąd ra kom ety Busa, a w styczniu 2001

1 5 m antena
o d użym  zy sku  , ,  Bate rie  s łoneczne

Platforma przyrządowa

Rys. 3. Wygląd ogólny sondy NEAR

roku -  do planctoidy (46) Hestia. Przewi
dziane jest zrzucenie dw óch penetratorów, 
które powinny wbić się w grunt planetoidy i 
dokonać badania jego  własności fizycznych 
i składu chem icznego. Przypomnijm y, że 
penetratory wcześniej powinny zostać użyte 
do badania gruntu M arsa (w październiku 
1997 r. w ramach rosyjskiego programu 
M ars ’96) oraz Księżyca (także w 1997 r. w 
ram ach japońskiego projektu Lunar-A). Jeśli 
ich m isja się powiedzie, tym większe będą 
szanse pow odzenia podobnej akcji na Hestii, 
gdzie przyciąganie grawitacyjne jest zniko
me i przeciążenia przy zdarzeniu z powierz
chnią odpowiednio m niejsze.

Z  zamiarem badania planetoid nosi się 
także japońska agencja kosm iczna NASDA, 
która system atycznie powiększa swe do
świadczenie w dziedzinie lotów między
planetarnych. W lipcu 2001 japońscy specja
liści zam ierzają wysłać sondę M uses-C ku 
planetoidzie Nereus -  niedoszłemu celowi 
am erykańskiej sondy. Projekt ten jest je sz
cze bardziej am bitny niż NEAR czy Mars- 
Aster, przewiduje bowiem  miękkie lądowa
nie na powierzchni planetoidy, co ma nastą
pić we wrześniu 2003 roku. Następnie prze
w idziane jest pobranie z niej próbek gruntu i 
pow rót na Ziem ię w pierwszej połowie roku 
2006. Przypom nijm y na koniec, że dotych-
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czas tylko specjalistom rosyjskim udało się 
automatycznie sprowadzić na Ziemię próbki 
gruntu z innego ciała niebieskiego. Dokonali 
tego trzykrotnie, sprowadzając grunt z Księ

życa w lądownikach Łuny-16 (1970 r.), Łu- 
ny-20 (1972 r.) i Łuny-24 (1976 r.).

Jacek Kruk

KRONIKA HISTORYCZNA

Wspomnienia o Kazimierzu Kordylew- 
skim w piętnastą rocznicę śmierci

Docent Kazimierz K o r d y l e w s k i  
zmarł 11 marca 1981 roku, ale pamięć o Nim 
żyje wśród współpracowników, uczniów i 
znajomych, którzy mówią o Nim, że był 
,.urzekającym” człowiekiem.

Po raz pierwszy usłyszałam o K. Kordy- 
lewskim od prof. Tadeusza B a n a c h i e -  
w i c z a, jadąc pociągiem z Lubomiru do 
Krakowa na naukę obserwacji gwiazd 
zmiennych. Był to rok 1934. Prof. Banachie- 
wicz, opowiadając o swoich pracownikach, 
powiedział o K. Kordylewskim: „To gwiaz
da pierwszej wielkości”. A w swych Nota- 
tach codziennych w pierwszym dniu 1932 
roku zanotował: „ ... w ogóle Kord (KK) miał 
dla mnie wielkie znaczenie, a to dzięki by
strości i inteligencji...” To właśnie K. Kor
dylewski uczył mnie przez cały sierpień 
1934 roku obserwować gwiazdy zmienne -  
stał się dla mnie „gwiazdą przewodnią”.

Upłynęło 13 lat zanim po raz drugi znala
złam się w Obserwatorium Krakowskim w 
1947 roku i ćwicząc nadawanie sygnału cza
su spotkałam K. Kordylewskiego, który zo
baczywszy mnie powiedział: „O, jak pani 
wyrosła!” Zawsze był bardzo uprzejmy. Od
tąd przez prawie 34 lata współpracowałam z 
K. Kordylewskim i dobrze go poznałam: ja 
ko niezwykle pracowitego, dociekliwego, 
powiedziałabym nawet upartego w bada
niach naukowych; jako człowieka o wyso
kiej inteligencji, inicjatywie i pomysłowo
ści; jako wspaniałego pedagoga i wykładow

cę; jako oddanego całym sercem społeczni
ka; jako wspaniałego organizatora oraz czło
wieka o niespożytej energii; jako dobrego 
Polaka i katolika.

A oto parę szczegółów potwierdzających 
powyższą charakterystykę i ukazujących 
ogromny wkład K. Kordylewskiego w roz
wój nauki. Od 1 październka 1924 roku K. 
Kordylewski rozpoczyna pracę jako młod
szy asystent w Obserwatorium Krakowskim. 
Z niebywałym zapałem włącza się w pro
gram obserwacyjny nakreślony przez prof. 
Banachiewicza. Swoją pracą wprawił go w 
zdumienie. A było to tak: Prof. Banachie- 
wicz polecieł Kordylewskiemu prowadzenie 
obserwacji gwiazd zmiennych dla wyzna
czenia momentów minimów. Po miesięcz
nym okresie dobrej pogody Kordylewski 
przedstawił Profesorowi 20 momentów mi
nimów dla różnych gwiazd. Skąd to pan ma? 
-  pyta Profesor. Wyznaczyłem ze swoich 
obserwacji -  pada odpowiedź Kordyle
wskiego. Ale jak to pan zrobił? Wtedy Kor
dylewski przedstawił swój sposób wyznacz- 
nia momentów minimów metodą później 
opublikowaną pod nazwą „metody kalko
wej” Kordylewskiego. Jest to metoda prosta 
w użyciu, nie wymagająca stosowania krzy
wej zmian blasku do wyznaczenia momen
tów minimów, jak to dawniej praktykowano. 
Tak narodziła się metoda, stosowana później 
przez obserwatorów całego świata.

Zapał i wyjątkowe zdolności Kordyle
wskiego zostają wkrótce uwieńczone sukce
sem, jakim było odkrycie nieznanej dotąd 
gwiazdy zmiennej w gwiazdozbiorze Kruka,
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później nazwanej T Corvi. Na potwierdzenie 
odkrycia trzeba było jednak czekać około 
400 dni, bo taki okres zmienności ma ta 
gwiazda. Mimo, że Kordylewski był pewny 
swej obserwacji, to jednak inni -  i sam Dy
rektor -  powątpiewali. Sukces był więc nie
mały, gdy 5/6 marca 1927 roku zaobserwo
wano gwiazdę, gdy stała się widoczna.

Działalność K. Kordylewskiego na polu 
gwiazd zmiennych przyniosła mu bardzo 
szybko uznanie międzynarodowe. Już w ro
ku 1928 zostaje członkiem Komisji Gwiazd 
Zmiennych Międzynarodowej Unii Astro
nomicznej, co dla młodego astronoma było 
bardzo dużym wyróżnieniem.

Obserwacje gwiazd zmiennych zaćmie
niowych i wyznaczanie z nich momentów 
minimów, były podstawą do publikowania 
corocznie efemeryd w Roczniku Obserwato
rium Krakowskiego. Od roku 1925, bez 
przerwy, aż do 1978 roku efemerydy opraco
wywał K. Kordylewski. Nie była to mecha
niczna praca rachunkowa. Należało wyzna
czyć odpowiednie elementy wyjściowe: mo
ment minimum wyjściowy i okres zmienno
ści. Kordylewski uwzględniał nie tylko 
własne obserwacje, ale i nadsyłane przez in
nych obserwatorów. Praca ta wymagała 
indywidualnego podejścia do każdej gwiaz
dy, oceny dokładności nadsyłanych obser
wacji. Miał wielkie doświadczenie w reda
gowaniu efemeryd, często wprowadzał róż
ne nowości tak, że Rocznik był szeroko 
wykorzystywany przez obserwatorów, a w 
sprawozdaniach Komisji MUA czytało się o 
nim pochlebne opinie. Tylko w czasie oku
pacji hitlerowskiej Rocznik byl wydawany w 
języku niemieckim i zamiast na wysyłkę, ca
ły nakład szedł do pieca. Nie widziałam żad
nego numeru z tego okresu.

Prace obserwacyjne prowadził K. Koryle- 
wski przez całe życie. Obserwował gwiazdy 
zmienne, dla których wykonał około 50 tys. 
obserwacji, zakrycia gwiazd przez Księżyc z

wielką dokładnością pomiarów oraz sztucz
ne satelity Ziemi (zaraz po wystrzeleniu 
pierwszego sputnika w 1957 roku Kordyle
wski obliczył położenie kosmodromu, z któ
rego startowała rakieta; przez wiele lat był 
kierownikiem stacji obserwacyjnej sztucz
nych satelitów Ziemi nr 1153 w Krakowie). 
Obserwował również komety, zorze polarne 
i wszystkie ciekawe zjawiska na niebie.

Osobny rozdział działalności obserwa
cyjnej, zapoczątkowany w 1951 roku, to po
szukiwanie pyłowych księżyców Ziemi, któ
rych obecności można było się spodziewać 
na orbicie Księżyca w odległości 60° od nie
go. Okres ich odkrywania trwał 10 lat. Ta 
praca wymagała niezwykłej wytrwałości i 
zapału badawczego, pomysłowości w stoso
waniu metod obserwacyjnych i obliczenio
wych, wysiłku i dużego poświęcenia. Nie
strudzony badacz nie poprzestaje na dokona
nym odkryciu. Dalej prowadzi intensywne 
obserwacje, organizuje trzy ekspedycje ob
serwacyjne do Afryki w latach 1966, 1973 i 
1974. Ale z ostatniej wyprawy wraca do kra
ju  chory, w Afryce przeszedł wylew krwi do 
mózgu. Zdołał jednak wyznaczyć elementy 
orbity pyłowych księżyców Ziemi. Chory 
wezywał mnie do siebie i wręczył wyniki 
tych obliczeń, aby je ogłosić w razie jego 
śmierci. K. Kordylewski do końca życia ob
myślał nowe programy obserwacyjne i me
tody poprawiania elementów -  myśl miał 
bez przerwy zajętą pyłowymi księżycami 
Ziemi. Może na rok przed śmiercią obliczył, 
że ma nastąpić zakrycie Jowisza przez jeden 
z pyłowych księżyców. Wybrał się więc w 
nocy sam na Rynek Główny, skąd najlepiej 
mógł obserwować. Tam zasłabł, siadł na ob
murowaniu fontanny i czekał. Dopiero po 
dłuższym czasie pojawił się milicjant, który 
taksówką odwiózł Docenta do domu, wpro
wadzając razem z kierowcą chorego na dru
gie piętro.
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K. Kordylewski miał pokaźny dorobek 

naukowy obejmujący stokilkadziesiąt prac. 

Promował dwóch doktorów, opiekował się 

doplomantami i stypendystami zagraniczny

mi. Był świetnym wykładowcą i mówcą. Je

go wykłady gromadziły wielu słuchaczy, 

mówił przystępnie, ciekawie i barwnie. W y

kładów czy odczytów nigdy nie pisał, gdyż 

-jak mówił - zapisywanie utrudnia i przery

wa ciąg myśli. Wykładał astronomię ogólną, 

astronomię sferyczną i praktyczną, astrono

mię z geografią matematyczną, astrofizykę z 

elementami geofizyki, astronomię gwiazdo

wą; prowadził wykłady monograficzne z za

kresu gwiazd zaćmieniowych, materii pyło

wej na orbicie Księżyca i astronautyki. W y

kładał w Krakowie, Rzeszowie i Lublinie. 

Wyjeżdżał też na wykłady do Kijowa, Ode

ssy, Berna, Genewy, Ondrejowa, Amsterda

mu, Brukseli i Berlina, gdzie najczęściej re

ferował wyniki swoich prac. Przedstawiał je 

również na kongresach Międzynarodowej 

Unii Astronomicznej w Hamburgu w 1964 

roku i w Pradze w 1967 roku.

Docent Kordylewski był „duszą” Obser

watorium Krakowskiego. Dbał o pracowni

ków, pomagał, radził, był bardzo uczynny. 

Miał zawsze czas aby wysłuchać każdego, 

kto do niego się zwracał. Należał do nielicz

nego typu uczonych, którzy zawsze są goto

wi przekazywać uczniom i współpracowni

kom swą wiedzę i doświadczenie. Propono

wał i podsuwał tematy prac i chętnie udzielał 

wskazówek i uwag. Wzbraniał się przy tym 

od wymieniania jego nazwiska w podzięko

waniach na końcu publikacji. O to nie dbał. 

Zależało mu jedynie na rozwoju nauki i po

większaniu sławy Obserwatorium Krako

wskiego.

Osobny rozdział działalności K. Kordyle- 

wskiego to intensywana popularyzacja i pa

sja społecznikowska. Jako uczeń, pod zabo

rem pruskim, nosił polskie książki w okład

kach niemieckich. Później działał w patrio

tycznych organizacjach w Poznaniu. W  Kra

kowie wygłaszał prelekcje w TWP, PR i TV, 

a także w szkołach i zakładach pracy, stowa

rzyszeniach naukowych i społecznych, urzą

dzał publiczne pokazy nieba. Pracował w 

Spółdzielni Spożywców Pracowników Uni

wersyteckich, w Związku Nauczycielstwa 

Polskiego, był członkiem Zarządu Okręgu 

ZHP w Krakowie. Działał w Polskim Towa

rzystwie Astronomicznym, w Polskim To

warzystwie Miłośników Astronomii, założył 

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa 

Astronautycznego i był jego wieloletnim 

prezesem, w 1978 roku zorganizował Komi

sję Astronomii Polskiego Towarzystwa 

Astronautycznego. Zorganizował pokaz wa

hadła Foucaulta w kościele Wszystkich 

Świętych w Krakowie i pokaz kamienia 

przywiezionego z Księżyca; miał swój 

udział w wystrzeleniu rakiety na pustyni 

Błędowskiej. Kierował wyprawami na za

ćmienia Słońca do Laponii Szwedzkiej w 

1927 roku, do Grecji w 1936 roku i na Su- 

walszczyznę w 1954 roku.

Dzięki energii K  Kordylewskiego we 

wrześniu 1945 roku zostało przejęte z rąk 

administracji wojskowej Obserwatorium 

Astronomiczne Uniwersytetu Wrocławskie

go wraz z filią w Białkowie. Jego szybkie 

działania zabezpieczyły przed zniszczeniem 

inwentarz i bibliotekę z niewielkimi tylko 

stratami. Ciekawe było to przejęcie Obser

watorium i warto je tu opisać. Wprawdzie 

Prof. Kulczyński, ówczesny Rektor Uniwer

sytetu Wrocławskiego, miał już urzędowe 

pismo stwierdzające przejęcie Obserwato

rium przez Uniwersytet, ale okazało się, że 

nawet z tym pismem wojsko nie chciało ni

kogo wpuścić na teren Obserwatorium. Za

łatwienia sprawy podjął się K. Kordylewski. 

Wziął odpowiednie pismo od Rektora i po

szedł do Obserwatorium, ale strażnik nie 

chciał go wpuścić. Następnego dnia znowu 

znalazł się pod bramą Obserwatorium, lecz
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tym razem z żoną, która tak zajęła strażnika 
rozmową, że zdołał przemknąć się poza jego 
plecami i wskoczyć do budynku. Gdy straż
nik spostrzegł co się stało, wystrzelił na 
alarm. Kordylewski był już  jednak na scho
dach gdzie natknął się na oficera, który oka
zał się jego znajomym z Krakowa korzysta
jącym  kiedyś z obserwacji meteorologicz
nych. Uległ on Kordylewskiemu i nie śmiał 
go już usunąć z Obserwatorium. Obecność 
astronoma powstrzymała żołnierzy przed 
dalszym wynoszeniem na sprzedaż urządzeń 
i narzędzi oraz zbiorów bibliotecznych.

Po osiedleniu się w Obserwatorium K. 
Kordylewski pojechał do jego filii w Białko- 
wie. Tam niewiele już  udało się uratować. 
Ale było tam gospodarstwo, w którym za 
„harmoszkę” kupił krowę i przwiózł ją  do 
Wrocławia. Żywiono ją  sianem z ogrodu 
Obserwatorium, a mleko rozdawano dzie
ciom pracowników Uniwersytetu. Podobno 
była to wtedy jedyna krowa we Wrocławiu.

K. Kordylewski umiał załatwić wiele 
spraw pozornie niewykonalnych np. umiesz
czenie zwłok prof. T. Banachiewicza na

Skałce. Zamierzał to uczynić zaraz po śmier
ci Profesora w 1954 roku, ale spotkał się z 
odmową uzasadnianą brakiem miejsca na 
dalsze sarkofagi. Ale następnego roku zmarł 
Ludwik Solski i został pochowany na Skał
ce. Gdy Kordylewski zorientował się, że na
przeciwko jego sarkofagu pozostaje jednak 
wolne miejsce, ponowił usilne starania u 
władz kościelnych uwieńczone tym razem 
zgodą. Prof. Banachiewicz spoczął więc w 
narodowej nekropolii na Skałce. Spotkało 
się to z wyraźną dezaprobatą ówczesnych 
władz politycznych, ale przyniosło K. Kor
dylewskiemu wielkie uznanie nawet wśród 
zagranicznych astronomów. Prof. W.P. C e - 
s e w i c z, dyrektor Obserwatorium Astro
nomicznego w Odessie, powiedział np., że 
„ceni Kordylewskiego za to, że umieścił 
prof. Banachiewicza na Skałce” .

To tylko niektóre fakty, na ogół mało zna
ne, z bogatej działalności Kazimierza Kor
dylewskiego. Brakuje mi przymiotników dla 
określenia jego pracy i doniosłości wkładu w 
rozwój nauki i dobra społecznego.

Róża Szafraniec

OBSERWACJE

Perseidy 1995 -  udane łowy!

Perseidy to już od ponad 12 wieków bar
dzo regularny i aktywny rój północnego nie
ba. Od tak długiego czasu w okolicach ma
ksimum aktywności możemy obserwować 
kilkadziesiąt zjawisk w ciągu godziny. Od 
1867 roku znany jest też związek tych me
teorów z ich kometą macierzystą P/Swift- 
Tuttle. Ostatnie przejście tej komety przez 
peryhelium, które miało miejsce w grudniu 
1992 roku spowodowało pojawienie się no
wego wąskiego i wysokiego maksimum 
aktywności, poprzedzającego o około pół 
dnia stary, bardziej spłaszczony i niższy pik.

Pierwsze obserwacje wyższego maksimum 
odnotowano już w 1988 roku, jego aktyw
ność nie przekroczyła jednak wtedy kilku
dziesięciu meteorów w ciągu godziny. Z ro
ku na rok było już jednak coraz lepiej, tak że 
ze wstępnych obliczeń wynikało, że w poło
wie sierpnia 1993 roku możemy oczekiwać 
spektakularnego zjawiska deszczu meteo
rów. Niestety zakładane przez teoretyków 
modele wyrzutu cząstek z powierzchni ko
mety i ich rozkład na orbicie mało zgadzały 
się z rzeczywistością i zamiast zapowiada
nych liczb godzinnych rzędu stu tysięcy (!!!) 
w 1993 roku mogliśmy podziwiać ich tylko 
kilkaset (dokładne wartości aktywności w
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Tabela 1 Momenty wystąpienia i aktywność w maksimum Perseid 1988 -  1994.

Rok 1988 . 1989 1991 1992 1993 1994

Nowe maksimum
Długość ekliptyczna 
ZHR

139.7
85

139.6
90

139.58
329

139.49
222

139.54
305

139.595
250

Stare maksimum
Dtugość ekliptyczna 
ZHR

140.2
90

140.0
106

140.0
122

140.07
93

140.37
107

140.0
90

obu maksimach i momenty ich wystąpienia 
w poszczególnych latach zaprezentowane są 
w Tabeli 1). Tak prawdę mówiąc obserwato
rzy w Polsce widzieli ich jeszcze mniej, bo 
trwająca około 90 -  120 minut faza najwię
kszej aktywności roju przypadła na godziny 
świtu. Szczęście mieli tylko obserwatorzy na 
Wyspach Kanaryjskich i Oceanie Atlantyc
kim, którzy mieli najlepsze warunki do ob
serwacji.

Chociaż z symulacji wykonanych przez 
I.P. W i l l i a m s a  i Z. W u z Queen Mary 
and Westfield College w Londynie wynika
ło, że największej aktywności powinniśmy 
oczekiwać nie w 1993 roku lecz rok później, 
niewielu astronomów wierzyło w te zapo
wiedzi. Okazało się, że słusznie. Według 
ocen amerykańskich miłośników astronomii 
(maksimum wystąpiło o godzinie l l h UT, 
czyli u nas w dzień ale na zachodnim wy
brzeżu Stanów Zjednoczonych w środku no
cy) maksymalne Zenitalne Liczby Godzinne 
(ang. Zenithal Hourly Rate -  ZHR to liczba 
meteorów jaką obserwowałby jeden obser
wator w idealnych warunkach astronomicz
nych z widocznością graniczną 6.5 mag. i w 
momencie, gdy radiant roju jest w zenicie) 
wyniosły 250±45.

Ten sam model zaprezentowany przez 
Williamsa i Wu przewidywał, że w roku 
1995 możemy oczekiwać aktywności nie
wiele niższej. Z drugiej jednak strony dwa 
czynniki zniechęcały do obserwacji. Pier
wszy z nich to mająca wystąpić 10 sierpnia

pełnia Księżyca, która w najgorszym przy
padku może zredukować liczbę obserwowa
nych zjawisk o czynnik 10! Druga sprawa to 
niekorzystny dla obserwatorów w Polsce 
moment wystąpienia obu maksimów aktyw
ności. O ile w roku 1994 ominął nas główny 
pik, to dla odmiany świetnie obserwowane 
było drugie, niższe maksimum, które poja
wiło się około godziny 0h UT 13 sierpnia z 
ZHR = 130±44. Według prognoz w 1995 
roku miały ominąć nas obie atrakcje, bo ma
ksimum główne przepowiadane było na 12 
sierpnia o godzinie 17h ± 3 UT, a drugie na 
godzinę 9h 13 sierpnia. Widać więc, że czas 
warunków dogodnych do obserwacji w Pol
sce (od 19h UT do 2h UT) zawierał się prawie 
dokładnie w dołku pomiędzy maksimami. 
Jeśli więc aktywność miała być podobna do 
tej z 1994 roku, to bylibyśmy skazani na 
ZHR rzędu 80. Dodając do tego Księżyc 
dwa dni po pełni rozświetlający niebo, nie 
trzeba chyba mówić, że perspektywy nie by
ły zachęcające.

Patrząc na to wszystko obiektywnie trud
no było spodziewać się dużego plonu obser
wacyjnego z tegorocznej akcji Perseidy 
1995. Nie doceniliśmy jednak chęci polskich 
obserwatorów i pogody. Rok temu, gdy Pra
cownia Komet i Meteorów (PKiM) i Dział 
Meteorów i Geofizyki Sekcji Meteorów i 
Meteorytów PTMA (SMiM) otrzymały 
wspólnie ponad 200 godzin obserwacji Per
seid (vide Urania 6/95) myśleliśmy, że przez 
długi czas będzie to wynik nie do pobicia.
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T abe la  2 O bserw atorzy Perseid w 1995 roku

Nr Obserwator Miejsce obserw Firma Liczba godzin
1 Maciej Reszelski Szamotuły PKiM 105h
2 Arkadiusz Olech Pruszcz Gd. PKiM 61h 50m
3 Janusz Kosiński Wyszków PKiM-SMiM

EOC\J
-C

4 Marcin Gajos Opole PKiM 32h
5 Tomasz Fajfer Toruń SMiM 26h
6 Krzysztof Gdula Brodnica PKiM 20h
7 Sylwia Hofowacz Pasłęk PKiM 19h 35m
8 Agnieszka Kaczorowska Pasłęk PKiM 19h 35m
9 Wojciech Jonderko Rybnik PKiM 19h 30m
10 Tomasz Dziubiński Szamotuły PKiM 1 9 h

11 Konrad Szaruga Telatyn PKiM 17h
12 Tomasz Lenart Kraśnik Fabryczny SMiM 15h
13 Mirosław Lenart Kraśnik Fabryczny SMiM 15h
14 Rafał Rychlicki Kraśnik Fabryczny SMiM 15h
15 Łukasz Rychlicki Kraśnik Fabryczny SMiM 15h
16 Łukasz Sanocki Wola Dębowiecka PKiM 15h
17 Krzysztof Kamiński Poznań PKiM 14h 10m
18 Adam Grzeszuk Ostrówki PKiM 12h 25 m
19 Jerzy Zagrodnik Krosno PKiM-SMiM 12h 10m
20 Krzysztof Socha Piórków PKiM 12h
21 Izabela Solica Pasłęk PKiM gh 2 0 m

22 Urszula Bąk Namysłów PKiM 9h 15m
23 Joanna Hibowska Namysłów PKiM 9h 15™
24 Katarzyna Hibowska Namysłów PKiM 9h 15m
25 Paweł Gembara Warszawa PKiM 7h 38m
26 Janusz Płeszka Kraków PKiM 6h 45m
27 Krzysztof Wtorek Grudziądz PKiM 6h
28 Bartosz Dąbrowski Toruń SMiM 5h 5m
29 Michał Marek Zawiercie PKiM 5h 40m
30 Karol Zwilling Katowice PKiM 5h 05m
31 Maciej Kwinta Kraków PKiM 5h
32 Krzysztof Kida Elbląg PKiM-SMiM 4h 30m
33 Michał Jurek Polska Nowa Wieś PKiM 4h 22m

34 Grzegorz Bonikowski Warszawa PKiM 4h 20m
35 Anna Kasperska Ligota Książęca PKiM-SMiM 4h
36 Tomasz Ramza Świebodzin PKiM 4h
37 Bogumiła Staszewska Elbląg PKiM-SMiM 4h
38 Dorota Szymańska Radom SMiM 4h
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39 Mieczysław Retlewski Toruń SMiM 4h

40 Krzysztof Żurek Kraków PKiM 3h 55m
41 Urszula Majewska Chełm PKiM 3h 30m

42 Piotr Grzywacz Łódź PKiM 3h
43 Michał Kopczak Sanok PKiM-SMiM 2h 30m

44 Marcin Lewandowski Toruń SMiM 2h

45 Sebastian Nieznaj Czechowice-Dziedzice PKiM 2h

46 Łukasz Pospieszny Ostroróg PKiM 2h

47 Grzegorz Tondera Ełk SMiM 2h

48 Jacek Burda Kraków PKiM 1h 30m

49 Elżbieta Brembor Wielichowo PKiM 1h

50 Marcin Nowakowski Starogard Gd. PKiM 1h

51 Tomasz Piotrowski Gdańsk PKiM 1h

52 Maciej Popławski Toruń SMiM 1h

53 Robert Popławski Toruń SmiM 1h

54 Józef Wianowski Lublin PKiM

55 Ewa Ślęzak Chorzów SMiM 0h 30m

56 Marek Dzik Chorzów SMiM 0h 30m

57 Krzysztof Giza Chorzów SMiM 0h 30m

58 Tomasz Mazur Chorzów SMiM 0h 30m

58 R a z e m 6 4 9 h 15 m

Okazało się jednak, że grubo się pomylili
śmy. W roku 1995 wszelkie braki w aktyw
ności roju i układzie faz Księżyca nadrobiła 
świetna pogoda i aktywność obserwatorów. 
Dzięki ciężkiej pracy 58 współpracowników 
PKiM i SMiM w okresie od 16 lipca do 22 
sierpnia 1995 roku udało się otrzymać prze
ogromną liczbę 649h 15m efektywnego czasu 
obserwacji. Jest to liczba tak duża, że prze
kracza ona wynik całorocznej pracy wszy
stkich obserwatorów PKiM i SMiM w 1994 
roku. Całkowita liczba zaobserwowanych 
meteorów z roju Perseid wyniosła 3243.

Pełna lista obserwatorów wraz z liczbą 
wykonanych przez nich godzin obserwacji, 
miejscem zamieszkania i przynależnością 
do jednej z firm, jest podana w Tabeli 2.

Mając już tak dużą próbkę mogliśmy po
stawić dość wysokie warunki dotyczące jej 
selekcji. Selekcja taka jest niezbędna jeśli

chcemy otrzymać wartościowe wnioski. I 
tak zarządaliśmy aby:

średnia widoczność graniczna panująca 
podczas obserwacji wynosiła co najmniej 
4.5 mag.,
efektywny czas każdej obserwacji wyno
sił co najmniej 30 minut,

■s’ zachmurzenie w obserwowanym obsza
rze nie mogło być większe niż 25 proc. 
Po zaaplikowaniu tych warunków zostało 

nam „tylko” 403h 03m obserwacji indywidu
alnych, które bez skrupułów można już użyć 
do wyliczenia ZHR. Napisaliśmy „tylko” 
ponieważ jak wyraźnie widać odrzuceniu 
uległo ponad 200 godzin! Prawdopodobne 
przyczyny tego faktu i ich omówienie posta
ramy się przedstawić w dalszej części tego 
opracowania.

Do liczenia ZHR stosowaliśmy wzór:
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(sin H)y

gdzie N to liczba godzinna z obserwacji, LM 
średnia widoczność graniczna dla gwiazd 
widocznych gołym okiem, H wysokość ra- 
diantu Perseid nad horyzontem, a r  i y to 
pewne stałe charakterystyczne dla każdego 
roju. Korzystając z literatury fachowej przy
jęliśmy r  = 2.5 i y = 1.41.

Dodatkowo wyliczając wysokość radian- 
tu roju nad horyzontem uwzględnialiśmy je 
go dobowy ruch we współrzędnych równi
kowych. Jako współrzędne geograficzne 
miejsca obserwacji przyjęliśmy współrzęd
ne Warszawy. Takie założenie, biorąc pod 
uwagę wielkość naszego kraju, nie prowadzi 
do znacznych błędów.

W zasadzie dobrych ocen liczb godzin
nych w ciągu całej aktywności roju nie mie
liśmy tylko jednej nocy z 15 na 16 sierpnia, 
kiedy to nad całą Polską przechodził de
szczowy front atmosferyczny. Ostatecznie 
jednak, z powodu bardzo dużego błędu, zde
cydowaliśmy się odrzucić także punkt z no
cy z 22 na 23 lipca. Tak więc wykres aktyw
ności roju Perseid w 1995 roku zaprezen
towany na rys. 1 ma tylko dwie małe luki.

Co można wywnioskować z rys. 1? Po 
pierwsze łatwo zauważyć, że maksymalny 
punkt w nocy z 12 na 13 sierpnia 
(JD2449942.5) ma ZHR = 86.6+8.4. Widać

więc, że przewidywania odnośnie momen
tów wystąpienia maksimów były słuszne. 
Liczba ta bowiem dokładnie odpowiada 
aktywności roju w dołku pomiędzy maksi
mami. Aby dokładniej zapoznać się z aktyw
nością roju w samym maksimum przyjrzyj
my się danym uzyskanym przez obserwato
rów IMO w Niemczech i na Ukrainie, którzy 
zaprezentowali swój wykres aktywności w 
sierpniowym numerze WGN, a my możemy 
obejrzeć go na rys. 2. Widać z niego wy
raźnie, że maksymalny punkt ZHR = 160±80 
wystąpił w okolicach godziny 18h UT. Po 
tym momencie aktywność roju zaczęła spa
dać. Można zadać sobie pytanie, czy fakty
cznie pierwszy punkt wykresu odpowiada 
prawdziwemu maksimum. Nie wiemy prze
cież co działo się na przykład pół godziny 
wcześniej i czy wtedy ZHRy nie były wię
ksze. Tym razem jednak z pomocą przyszli 
Japończycy wykonując wartościowe obser
wacje radarowe. Wynika z nich, że trwająca 
50 minut faza największej aktywności radio- 
ech (rzędu 300 w ciągu godziny) obserwo
wana była 12 sierpnia w godzinach 17:50 — 
18:40 UT. Jest to właśnie moment pierwsze
go punktu wykresu na rys. 2 i logicznie jest 
założyć, że wcześniejsze punkty powinny 
odpowiadać już niższym wartościom ZHR.

Wróćmy jednak do rys. 1. Porównując 
ogólne zachowanie aktywności Perseid do 
lat poprzednich możemy zauważyć jeszcze 
jedną różnicę. Otóż tegoroczna aktywność

100 1 . |  1 . . . ,  1 1 I I  | M  1 ' 250 ■ '  . i |  '  '  ' '  |  1 1 1 1 1 1 1 1 L

80
Rys. 1 200 Rys. 2

60

l i 1 '

Z
H

R

i

T
-

40

20

i  ......... ................................................................*

, :  

. . . ( i

100

50 r
[ l l  I i

1 ł 1 u _

0
, i V ,  . . ............................... i ----------- i , , , , i , , , 1 0

.7
1 1 J ! -•  L I - - ■ '  
12.8 12.9

. .»■ 1 ■ ■. 1 1 .... 1 
3 13.1 13.2 13.3 13

915 920 925 930 935 940 945 950
J D  - 2 4 4 9 0 0 0  D z ie ń  s ie rp n ia  (U T)



88 U R A N IA 3 /1 9 9 6

roju bardzo szybko przekroczyła poziom 
ZHR = 15 -  20 i utrzym ywała się na nim 
długo po maksimum. Świadczy to o tym, że 
materiał naniesiony przez kom etę w stru
mieniu meteoroidów rozłożył się bardziej 
równomiernie, to znaczy ubyło go w środku 
wstęgi pyłu, a przybyło na obrzeżach.

M ożna także spróbować dowiedzieć się 
jak  wyglądał rozkład masy meteoroidów w 
strumieniu. Do tego są nam jednak niezbęd
ne oceny jasności. I w tym przypadku jednak 
obserwatorzy PKiM i SMiM nie zawiedli! 
Dokonali oni bowiem aż 2555 ocen jasności 
meteorów z roju Perseid. Całkowity rozkład 
tej wartości jest zaprezentowany na rys. 3. 
Jak zawsze najwięcej było m eteorów  o jas
nościach 2 i 3 mag. Średnia jasność tegoro
cznych Perseid wyniosła Jśr = 2.0 mag., co 
nie różni się prawie wcale od wartości po
przednich (w 1994 roku było to 1.9 mag., w 
1993 1.8 mag., a w 1992 1.9 mag.). Ponie
waż ocen jasności zjawisk było bardzo dużo 
(w zasadzie każdej nocy kilkadziesiąt, a w 
okolicach maksimum nawet kilkaset) może
my bez problemu przedstawić jak  zmieniała 
się średnia jasność meteorów obserwowa
nych jednej nocy w ciągu całej aktywności 
roju. W ykres ten będzie rzecz jasna mówił o 
średnim rozkładzie masy w strumieniu. Wy
nik tej operacji jest przedstawiony na rys. 4. 
Jak widać średnia jasność w m iarę rozsądnie 
rośnie, osiągając najwyższy punkt w nocy 
maksimum, a potem troszkę bardziej gwał

townie zaczyna spadać. Świadczy to o tym, 
że w łaśnie największe cząstki znajdują się w 
centrum strum ienia (one właśnie dają zjawi
ska najjaśniejszych meteorów), a mniejsze 
na jego obrzeżach. O twartym pytaniem  jest 
jednak, jak  pełnia Księżyca z 10 sierpnia 
wpłynęła na ten wykres. W iadomo przecież, 
że gdy niebo rozśw ietla poświata Księżyca 
trudniej jest obserwować słabsze zjawiska, a 
przez to średnia jasność m eteorów danej no
cy jest sztucznie podwyższana. Tak więc w 
rzeczywistości punkty w okolicy 10 sierpnia 
(JD2449940.5) powinny leżeć odrobinę ni
żej. N ie powinno to jednak zmienić zobra
zowanego trendu i wyciągnięte przez nas 
wnioski nadal pozostają słuszne.

Dla 2310 meteorów oceniono także pręd
kość. Oceny tej dokonuje się w zupełnie su
biektywnej skali od 0 do 5, gdzie 0 odpowia
da meteorowi stacjonarnemu, 1 bardzo wol
nemu, 2 wolnemu, 3 średniemu, 4 szybkie
mu i 5 bardzo szybkiemu. W śród całej prób
ki zdecydowanie przeważały zjawiska szyb
kie i bardzo szybkie, nic więc dziwnego, że 
średnia wyniosła 4.4. Biorąc pod uwagę, że 
prędkości meteoroidów w atmosferze za
wierają się od 10 km/s do 72 km/s możemy 
wyliczyć, że wartość ta odpowiada 52 km/s. 
Jest to wynik troszkę odmienny od wartości 
dotychczas znanej dla Perseid (59 km/s), nie 
jest to jednak wynikiem jakiejś zmiany lecz 
raczej efektem zbyt małej wielkości naszej 
próbki.
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Barw a została oceniona dla 2578 m eteo
rów. W  tym  przypadku wyniki prawie wcale 
nie różnią się od zeszłorocznych. I tak 77.6 
proc. zjaw isk było białych, 11.7 proc. żół
tych, 2.4 proc. biało-niebieskich, 2.1 proc. 
pom arańczowych, 1.8 proc. czerw onych i 
1.6 proc. niebieskich. Pozostałe kolory to na 
przykład biało-żółty, biało-czerwony, różo
wy i zielony. Dość dram atyczna zm iana na
stąpiła w liczba śladów, które pozostawiły 
po sobie jaśniejsze zjawiska. W  zeszłym ro
ku było to około 12 proc., a w tym aż 21.3 
proc.! N iew iele (0.6 proc.) zjaw isk zakoń
czyło się efektow nym  rozbłyskiem . Dla żad
nego z m eteorów nie odnotow ano frag- 
m entaryzacji, ani efektów  dźwiękow ych.

Zgodnie z obietnicą zajm iem y się teraz 
om ów ieniem  praw dopodobnych przyczyn 
tak dużej liczby obserwacji m ałowartościo- 
wych. Pierw szym  i w zasadzie najpoważ
niejszym  błędem był brak oceny w idoczno
ści granicznej panującej podczas obserwacji. 
N iestety pom im o naszych wielokrotnych 
apeli, że ocena ta jest jedną z najważniej
szych rzeczy, które należy wykonać podczas 
obserwacji i obserw acja bez niej nie nadaje 
się do w yliczenia ZHR, kilka osób nie w yko
nało tej oceny. Pociągnęło to za sobą fakt, że 
ich obserw acje (o ile w yznaczana była ja s
ność, prędkość i kolor zjaw isk) zostały wy
korzystane tylko i wyłącznie do opracowań 
statystycznych.

Kolejne błędy w zasadzie też dotyczą wi
doczności granicznej. Pisaliśm y też wielo
krotnie, że w trakcie obserw acji, w czasie 
której dość gw ałtownie zm ieniają się warun
ki atm osferyczne staramy się notow ać wido
czność graniczną co 5 -  10 m inut. Żeby wy
jaśn ić dlaczego jest to takie w ażne posłuży
my się przykładem . Załóżm y, że obserw ator 
przez 55 m inut swojej obserw acji m a stałą 
w idoczność 5.0 mag., jednak  podczas ostat
nich pięciu m inut nachodzą chm ury ograni
czające w idoczność do 2 mag. W  praw idło

wo zapisanej obserwacji w idoczność grani
czną powinniśm y podać jako średnią 11 pię
ciom inutowych odstępów czasowych, w 
których panowała widoczność 5.0 mag. i 
jednego okresu także o długości 5 minut, 
podczas którego widoczność wynosiła 2.0 
mag. Stosując więc wzór:

. . .  ! ' » '» '»  11-5 5.04-5-2.0
— «— =4-75 

gdzie Inin to w idoczność w czasie t„ (symbol 
X oznacza sum owanie po w szystkich H-ach, 
czyli po wszystkich odcinkach czasu, w któ
rych wyznaczano widoczność), a Tm. to cał
kowity czas obserwacji, otrzym ujemy śred
nią widoczność graniczną LMśr -  4.75 mag. 
Pam iętając o naszych założeniach, obserw a
cja ta nadaje się do wykorzystania. Jeśli jed 
nak obserwator odnotuje tylko widoczność 
początkową (5.0 mag.), środkową (5.0 mag.) 
i końcow ą (2.0 mag.), otrzym a średnią wido
czność graniczną LMśr = 4.0 mag., co przy 
braku odpowiednich komentarzy spowoduje 
odrzucenie tej obserwacji! D okładnie z tych 
samych przyczyn musieliśmy odrzucić kilka 
obserwacji rozpoczętych za w cześnie (niebo 
było jeszcze wtedy m ocno rozjaśnione przez 
zachodzące Słońce i w związku z tym  pier
w sza ocena widoczności granicznej była 
bardzo niska) lub bez dostatecznej adaptacji 
wzroku do ciemności.

Pojaw iło się też kilka obserwacji bardzo 
krótkich pod względem czasowym . W arto 
tutaj dodać, że najbardziej w artościow ą ob
serwacją jest obserw acja trw ająca co naj
mniej godzinę. W szystkie krótsze czasy mo
gą być stosowane tylko w okolicach m aksi
mów aktywnych rojów. D odatkowo w przy
padku obserwacji jakiegoś słabego roju i 
braku jego zjawisk w ciągu godzinnego cza
su obserwacji polecamy bardzo przedłuże
nie obserwacji nawet do półtorej godziny. 
W iąże się to z tym, że wynik zerowy (ważny 
jak  każdy inny!) je s t kłopotliwy pod wzglę-
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dem liczenia błędu wyznaczenia ZHR. Im 
mniej takich wyników, tym mniej kłopotów.

Było też kilka obserwacji przeprow adzo
nych w warunkach, w których pracy w ogóle 
nie należy zaczynać. Przypom inam y jeszcze 
raz, że tylko w bardzo wyjątkowych przy
padkach (m aksim um  bardzo aktywnego ro
ju) możemy przeprowadzić obserwację, gdy 
widoczność graniczna je st gorsza niż 4.5 
mag.! Dodam jeszcze gwoli ścisłości, że w i
doczność graniczną wyznaczamy patrząc na 
gwiazdy kątem oka lub mówiąc inaczej zer
kając (większa czułość oka, bo promienie 
padają wtedy na skrajne części siatkówki, 
gdzie jest duża koncentracja bardzo czułych 
na małe ilości światła pręcików). W yznacza
nie widoczności granicznej za pom ocą pa
trzenia na wprost daje zaniżone rezultaty i 
może spowodować niepotrzebne odrzucenie 
dobrej w zasadzie obserwacji!

Ze zrozum iałych przyczyn do wykresu 
aktywności nie mogliśmy zaliczyć obserw a
cji wykonanych w grupach obserwatorów, 
jeśli zaznaczano przy tym, który z obserw a
torów odnotowywał dane zjawisko i przez 
kogo jeszcze z grupy było ono widziane. 
Brak tych dodatkowych danych powodował 
to, że nie mogliśmy obserwacji grupowej 
rozbić na indywidualne (ZHR dotyczy tylko

i wyłącznie obserwacji indywidualnej!) i ich 
użyteczność kończyła się tylko na danych 
natury statystycznej.

Kończąc to opracowanie, śmiało można 
powiedzieć, że akcja Perseidy 1995 to naj
bardziej udana akcja dotycząca obserwacji 
m eteorów w historii polskich m iłośników 
astronomii. Bardzo trudno będzie nam po
prawić ten wynik lub nawet osiągnąć podo
bny w przyszłym roku. Jeśli jednak ktoś z 
W as chciałby nam w tym pomóc, dow ie
dzieć się czegoś więcej o obserwacjach ko
met i meteorów, brać udział w ciekawych 
obozach astronom icznych i seminariach, a 
przez to poznać ludzi o podobnych zaintere
sowaniach, być na bieżąco inform owanym  o 
w szystkich wydarzeniach dotyczących ko
met i meteorów, mieć pewność, że w ykona
ne przez siebie obserw acje zostaną fachowo 
i rzetelnie opracowane, a później przesłane 
do International M eteor Organization, za
praszamy serdecznie do wstąpienia do 
PKiM. Oto nasz adres: Pracownia Komet i 
M eteorów, A rkadiusz Olech, ul. Żwirki i 
W igury 11/34, 83-000 Pruszcz Gd. C zeka
my na W asze listy!

Arkadiusz Olech, 
Przem ysław Woźniak, 

Janusz W. Kosiński

22h00m

PORADNIK OBSERWATORA

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych

AG Pegasi (2 1 4 6 + 1 2 ) 
a  = 21h 46m.2 5 =  12° 10’ (1900.0)
A: 6 .0 - 9 .4  v P = 8 0 0 d?
Typ: Z And Sp. W N6 + M 1 -  311 -  III 
W  gwiazdozbiorze Pegaza w odległości 

około 3.5 stopnia od Enifa (e Peg), znajduje
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się jasna zmienna symbiotyczna AG Pegasi. 
Gwiazda ta odkryta została przez W.G. Fle
minga. W roku 1820 miała jasność 9m.4. W 
roku 1870 zmienna gwałtownie pojaśniała 
osiągając w maksimum szóstą wielkość 
gwiazdową. Przez następne pięćdziesiąt lat 
gwiazda miała widmo typu Be. W 1922 roku 
widmo gwiazdy przybrało wygląd chara
kterystyczny dla chłodnych olbrzymów typu 
M. Obecnie jest gwiazdą ósmej wielkości 
gwiazdowej i zmienia powoli jasność z okre
sem około 800 dni. AG Pegasi jest układem 
podwójnym składającym się z chłodnego 
czerwonego olbrzyma i gorącego składnika, 
którym jest najprawdopodobniej biały ka-

67

66 . .86
0AG

‘ 81

3 0 ' ,

>ug A A V S O  Alla>

AG Peg

rzeł. Okres orbitalny układu wynosi 827 dni.
Tomasz Krzyt

ELEMENTARZ URANII

Księżyce Jowisza

W okół Jowisza krąży 16 księżyców -  naj
bliżej (średnia odległość od planety 127.96 
tys. km) Metis, dalej Adrastea (128.98 tys. 
km), Amalthea (181.3 tys. km), Theba 
(221.9 tys. km), Io (421.6 tys. km), Europa 
(670.9 tys. km), Ganimedes (1070 tys. km), 
Kallisto (1833 tys. km), Leda (11094 tys. 
km), Himalia (11480 tys. km), Lysithea 
(11720 tys. km), E lara(l 1737 tys. km), Ana- 
nke (21200 tys. km), Karmę (22600 tys. km), 
Pasiphae (23500 tys. km) i Sinope (23700 
tys. km). Nazwy tych księżyców to imiona 
mitycznych postaci związanych z Zeusem 
(Jowisz to rzymski bóg z Zeusem utożsamia
ny).

Najwcześniej, w roku 1610, odkryte zo
stały przez Galileusza, za pomocą pierwszej 
lunety, cztery największe księżyce -  Io, Eu
ropa, Ganimedes i Kallisto (zobaczyć je 
można przez zwykłą lornetkę, bo ich jasność 
waha się około 5 wielkości gwiazdowych). 
Kolejne, mniejsze więc słabiej świecące, od
krywali E. B a r  n a r d  w 1892 r. (Amaltea),

C. P e r r i n e  w 1904 (Himalia) i w 1905 
(Elara), P. M e 1 o 11 e w 1908 (Pasiphae), S. 
N ic  o l s  o n  w 1914 (Sinope), w 1938 
(Karmę i Lysithea) iw  1951 (Ananke) oraz 
C. K o w a l  w 1974 (Leda). Trzy z tych, 
które poruszają się najbliżej Jowisza, odkry
to dopiero z danych sondy VOYAGER 2 -  
w 1979 r. E. S y n n o t  odnalazł Adrasteę 
orazThebe, a w 1980 r. A. J e w e 11 -  Metis. 
Wszystkie księżyce do Kallisto włącznie 
(jest ich 8) poruszają się prawie dokładnie w 
płaszczyźnie równika jowiszowego, płasz
czyzny ruchu czterech dalszych są nachylo
ne do tej płaszczyzny pod kątami od prawie 
25 do 29 stopni. Najdalsze cztery poruszają 
się ruchem wstecznym tzn. przeciwnie do 
kierunku obrotu macierzystej planety. 
Ponadto są bardzo maleńkie (średnice od 30 
do 50 km) a ich orbity nie są krzywymi za
mkniętymi co skłania do przypuszczeń, że są 
to przechwycone przez Jowisza drobne pla- 
netoidy.

Okresy obiegu satelitów galileuszowych 
wokół planety są współmierne: Io z Europą 
jest w rezonansie 1:2, Europa z Ganimede-
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sem 1:2, Ganimedes z Kallisto 3:7. Wszy
stkie poruszają się synchronicznie z Jowi
szem tzn. jak nasz Księżyc zawsze ta sama 
ich strona zwrócona jest do planety. Gęstość 
tych satelitów jest bardzo różna -  Io ma 3.57 
g/cnr\ Europa 2.97 g/cm3, Ganimedes 1.94 
g/cm3, a Kallisto 1.8 g/cm3. Wynika z tego, 
że w lodowo skalnej materii, z jakiej te księ
życe są zbudowane, znajduje się tym więcej 
lodu, im dalej od Jowisza się znajdujemy. 
Ewolucja księżyców musiała zatem zależeć 
silnie od oddziaływań pływowych planety; 
gęstość maleje, bo dalszym księżycom, 
mniej rozgrzewanym, łatwiej było zatrzy
mać wodę w postaci lodu.

Io, galileuszowy księżyc Jowisza, jest 
piąty licząc wg rosnącej odległości od plane
ty. Z obserwacji jego zaćmień w 1676 r. 
Duńczyk Olaf R o m e r po raz pierwszy wy
znaczył prędkość światła. Promień Io równa 
się 1815 km -  niewiele więcej niż promień 
Księżyca. Io jest najbardziej aktywnym wul
kanicznie ciałem w Układzie Słonecznym -  
czynne wulkany (np. Pele -  obserwowany 
jako pierwszy, Loki -  fotografowany „w 
akcji”) wyrzucają materię (głównie siarkę, 
tlen i wodór) na setki km nad jego powierz
chnię z prędkością dochodzącą do 2000 
km/s. Materia ta tworzy śladową atmosferę 
(ciśnienie P < 2 x 10'8 milibara, temperatura 
100 -  140 K) oraz torus na jego orbicie i 
(jako zjonizowana) oddziałuje z magneto- 
sferą Jowisza. Pole magnetyczne tej planety 
jest bardzo silne -  linie pola są wmrożone i 
korotują z Jowiszem szybciej, niż Io krąży 
wokół niego. W rezultacie „popychają” jo 
ny. Oddziaływania elektromagnetyczne oraz 
pływowe rozgrzewają i roztapiają wnętrze 
Io tak bardzo, że wypływająca z wulkanów 
lawa nieustannie odnawia powierzchnię te
go księżyca. Szacuje się, że co kilkaset lat Io 
całkowicie „zmienia skórę” i dlatego nie wi
dać tam kraterów uderzeniowych, ale prze
pływy lawy, lawowe jeziora i rozległe kalde-

ry. Pustynny kolor Io zawdzięcza właśnie 
bazaltowo-siarkowej lawie.

Europa to najmniejszy z galileuszowych 
księżyców Jowisza, szósty licząc wg rosną
cej odległości od planety. Ma promień rów
ny 1569 km czyli Europa jest trochę mniej
sza od Księżyca. Lodowa jej skorupa (o gru
bości około 100 km) tworzy stosunkowo 
gładką powierzchnię (są tam jedynie 3 krate
ry o średnicach większych niż 20 km) pokry
tą siecią drobnych szczelin w skali całego 
globu. Jest to najprawdopodobniej wynik za
lewania tego księżyca płynnym materiałem 
z rozgrzewanego (oddziaływaniami pływo
wymi i wewnętrzną radioaktywnością) środ
ka przez tzw. lodowe wulkany.

Ganimedes to galileuszowy największy 
księżyc Jowisza (i największy w Układzie 
Słonecznym -  ma promień 2631 km), siód
my licząc wg rosnącej odległości od planety. 
Część powierzchni Ganimedesa to tereny 
ciemne, bardzo pokraterowane (przy czym 
zauważyć można zarówno kratery bardzo 
stare jak bardzo młode), a część jego lodo
wej skorupy jest „porysowana” równoległy
mi wyżłobieniami. Jądro jest prawdopodob
nie krzemianowe, nad nim lodowy lub wod
ny płaszcz i skorupa lodu o grubości około 
75 km. Śladowa, unosząca się nad tym księ
życem atmosfera składa się z amoniaku i 
metanu.

Kallisto to galileuszowy księżyc Jowisza, 
ósmy licząc wg rosnącej odległości od pla
nety, o promieniu 2400 km. Na bardzo gęsto 
pokraterowanej powierzchni wyróżnia się 
Basen Valhalla-d o ść  gładki, rozległy (śred
nica około 600 km) obszar otoczony dzie
siątkami koncentrycznych „pierścionków”, 
nieco na północ od równika, oraz mniejszy 
Basen Asgard. Kallisto ma grubą (200 -  300 
km) skorupę lodowo-skalną, a pod spodem 
płaszcz z wody lub miękkiego lodu. '

MSK
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Czerwiec 1996 r.

Słońce
Przez dwie dekady miesiąca deklinacja 

Słońca ciągle jeszcze wzrasta osiągając w 
dniu przesilenia letniego, 21 czerwca, war
tość największą; Słońce wstępuje wówczas 
w znak Raka i mamy początek lata astro
nomicznego. W związku z tym w czerwcu 
przypada najdłuższy dzień i najkrótsza noc 
w roku na naszej półkuli. W Warszawie 1 
czerwca Słońce wschodzi o 4h 20m, zachodzi 
o 20h 48m, 22 czerwca wschodzi o 4h 14m, 
zachodzi o 21h 2m, a 30 czerwca wschodzi o 
4h 18m, zachodzi o 21h l m.

Księżyc
Kolejność faz Księżyca jest w czerwcu 

następująca: pełnia l d 23h, ostatnia kwadra 
8d 13h, nów 16d 4h i pierwsza kwadra 24d 7h. 
W perygeum Księżyc znajdzie się 3 czerw
ca, a w apogeum 19 czerwca.

W czerwcu tarcza Księżyca zakryje naj
jaśniejszą z planetoid, Ceres, oraz Merkure
go, ale zjawiska te będą u nas niewidoczne.

Planety i planetoidy
Rankiem nad wschodnim horyzontem w 

drugiej połowie miesiąca możemy odnaleźć 
trzy planety: M e r k u r e g o  około zerowej 
wielkości, W e n u s  -4 .2  wielk. i M a r s a  
+ 1.4 wielk.; Mars jest wprawdzie najsłabszy 
z tych trzech planet, ale świeci najwyżej nad 
horyzontem. J o w i s z  widoczny jest prawie 
całą noc jako jasna gwiazda -2 .7  wielk., 
choć dość nisko nad horyzontem w gwiaz
dozbiorze Strzelca; przez lunety możemy 
obserwować ciekawe zjawiska w układzie 
czterech galileuszowych księżyców Jowi
sza. S a t u r n  wschodzi po północy i świeci 
na granicy gwiazdozbiorów Ryb i Wielory
ba jak  gwiazda +1 wielkości. U r a n  i 
N e p t u n  widoczne są dość nisko nad hory
zontem w drugiej połowie nocy: Uran ok. 6 
wielk. gwiazd, w gwiazdozbiorze Kozioroż-

Dane dla obserw atorów  Słońca 
(na 14h czasu środk.-europ.)

Data
1996

P
Cl

Bo
Cl

Lo
f ]

VI 1 -15.14 -0.56 359.98
3 -14.38 -0.32 333.51
5 -13.60 -0.08 307.04
7 -12.80 +0.16 280.57
9 -11.98 +0.40 254.10

11 -11.16 +0.64 227.63
13 -10.32 +0.88 201.16
15 -9.46 + 1.12 174.68
17 -8.60 +1.36 148.21
19 -7.72 +1.59 121.74
21 -6.84 +1.82 95.26
23 -5.94 +2.06 68.79
25 -5.04 +2.28 42.32
27 -4.14 +2.52 15.84
29 -3.24 +2.74 349.37 ,

VII 1 -2.34 ____ +2.96 322.90

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Bo, L o -  heliogra- 
ficzna szerokośćć i długość środka tarczy; 
1d13h58m i 28d18h44m -  heliograficzna długość 
środka tarczy wynosi 0‘ .

ca, a Neptun 8 wielk. na granicy gwiazdoz: 
biorów Strzelca i Koziorożca. Pluton wido
czny jest wieczorem na granicy gwiazdoz
biorów Wężownika i Wagi, ale dostępny tyl
ko przez duże teleskopy (ok. 14 wielk. 
gwiad.).

W pierwszej połowie nocy przez lunety 
możemy obserwować trzy spośród czterech 
najjaśniejszych planetoid: C e r e s  ok. 7.4 
wielk., P a l l a s  ok. 9 wielk. i W e s t ę  6 
wielk. Ceres przebywa nisko nad horyzon
tem na granicy gwiazdozbiorów Wężowni
ka, Skorpiona i Wagi, a Westa wyżej na gra
nicy gwiazdozbiorów Wagi i Panny; w naj
lepszych warunkach obserwacyjnych jest 
Pallas wysoko nad horyzontem w gwiazdoz-
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biorze Wolarza. Planetoidy rozpoznamy po 
ich ruchu wśród gwiazd, obserwując co noc 
tę samą okolicę nieba. Dla łatwiejszego od
szukania planetek na niebie podajemy ich 
współrzędne równikowe dla kilku dat.

Ceres -  1d: rekt. 16h 29m. 1, deki. -18° 26’;
1 ld: rekt. 16h 19ra.7 ,deki.-1 8 °43’;21d:rekt. 
16h 1 l m.5, deki. -19° 2’; VII. l d: rekt. 16h 
5m.3, deki. -19° 24’;

Pallas -  ld: rekt. 14h9m.7, deki. +25° 10’;
1 ld: rekt. 14h 7m.6, deki. +24° 36’; 21d: rekt. 
14h 7m.7, deki. +23° 41’; VII. l d: rekt. 14h 
10m.0, dek i.+22° 30’.

Westa -  l d: rekt. 14h 55m7, deki.-6 ° 5 1 ’;
1 ld: rekt. 14h 50m.4, deki. -7° 22’; 21d: rekt. 
14h 47™.3, deki. -8° 9’; VII. ld: rekt. 14h 
47m.7, deki. -9° 9’.

Meteory
W dniach od 10 do 21 czerwca promie

niują meteory z roju czerwcowych L i r y -  
d ó w. Radiant meteorów leży w gwiazdoz
biorze Lutni i ma współrzędne: rekt. 18h 
22m, deki. +35°. Rój nie jest zbyt obfity, ale 
w tym roku warunki obserwacji są dobre.

% ^ %

l d 17h Bliskie złączenie Ceres z Księży
cem; zakrycie planetoidy przez tarczę Księ
życa widoczne będzie we wschodniej Rosji, 
w Chinach, w Japonii i na północno-zachod
nim Pacyfiku.

4d 18h Złączenie Jowisza z Księżycem w 
odl. 5°.

5d Księżyc znajdzie się w złączeniu z 
dwiema planetami: o 2h z Neptunem w odl. 
5° i o 14h z Uranem w odl. 6°.

5/6d Księżyc 3 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza; obserwujemy początek 
przejścia: cienia o 0h 57m, a księżyca o 3h 
38m. Do brzegu tarczy Jowisza zbliża się też 
księżyc 2 z „zamiarem” przejścia na jej tle i
o 3h 54m na tarczy planety pojawi się plamka 
cienia tego księżyca.

7d Nad ranem księżyc 1 i jego cień rozpo
czną przejście na tle tarczy Jowisza. Począ
tek przejścia cienia o 2h 40m, a księżyca o 3h 
19m.

7/8d Dwa księżyce Jowisza znikną nagle 
w cieniu planety (początek zaćmienia): księ
życ 2 o 22h 25m, księżyc 1 o 23h 56m. Obser
wujemy także koniec zakrycia tych księży
ców przez tarczę planety: księżyca 2 o 2h 
31m, a księżyca 1 o 2h 48m.

8/9d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec 
przejścia: cienia o 23h 24m, a księżyca o & 
l m .

9d 241' Złączenie Saturna z Księżycem w 
odl. 3°.

9/10d Od 23h56m do 2h 52m księżyc 4 
przechodzi na tle tarczy Jowisza.

10d O l l h Merkury w największym za
chodnim odchyleniu od Słońca w odl. 24°. O 
18h dolne złączenie Wenus ze Słońcem.

14d O 2h bliskie złączenie Merkurego z 
Księżycem; zakrycie planety przez tarczę 
Księżyca widoczne będzie w Australii i na 
Oceanie Spokojnym. O 3h złączenie Marsa z

/B
ASTRO-BIT
Ireneusz Włodarczyk 
ul. Rewolucjonistów 15/13 
42-500 BĘDZIN
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Księżycem w odl. 4°, a o 15h złączenie Mar
sa z Merkurym w odl. 3°.

14/15d Obserwujemy początek zaćmienia 
dwóch księżyców Jowisza: o l h l m księżyca 
2, a o l h49m księżyca 1.

15d 1 l h Planetoida Pallas nieruchoma w 
rektascensji, zmienia kierunek swego ruchu 
wśród gwiazd na sklepieniu niebieskim.

15/16d Księżyc 1 wraz ze swym cieniem 
przechodzi na tle tarczy Jowisza. Początek 
przejścia cienia o 23h 3m, a księżyca o 23h 
30m; koniec przejścia cienia o l h 18m, a księ
życa o 1h 46m.

16d W ieczorem mamy kilka ciekawych 
zjawisk w układzie księżyców Jowisza. Do 
22h 30m na tarczy Jowisza widać cień jego 
księżyca 2, a sam księżyc 2 przechodzi na tle 
tarczy i jest niewidoczny, niewidoczne są 
także księżyce 2 i 3 ukryte za tarczą planety. 
O 22h 58m nastąpi koniec zakrycia księżyca 
1, o 23h 2 l m koniec przejścia księżyca 2, a o 
23h 44m koniec zakrycia księżyca 3; księży
ce 2 i 3 ukażą się spoza prawego brzegu 
tarczy planety, patrząc przez lunetę odwra
cającą.

21d O 4h 24m Słońce wstępuje w znak 
Raka, jego długość ekliptyczna wynosi 
wówczas 90°; mamy początek lata astro
nomicznego. O 13h złączenie Merkurego z 
Aldebaranem (w odl. 4°), gwiazdą pierwszej 
wielkości w gwiazdozbiorze Byka.

22d Nad ranem nastąpi zaćmienie dwóch 
księżyców Jowisza prawie w tym samym 
czasie: o 3h 38m księżyca 2, a o 3h 43m księ
życa 1.

22/23d Księżyc 1 i jego cień przechodzą 
na tle tarczy Jowisza. Cień księżyca pojawi 
się na tarczy planety o 0h 57m, a księżyc 1 
rozpocznie przejście na jej tle o 1 14m. Ko
niec przejścia cienia nastąpi o 31’ 13m, a księ

życa o 3h 30m.
23d 14h Złączenie Merkurego i Wenus w 

odl. półtora stopnia.
23/24d Tej nocy nastąpi seria ciekawych 

zjawisk w układzie księżyców Jowisza. O 
22h 12m obserwujemy początek zaćmienia 
księżyca 1, o 22h 18m na tarczy planety poja
wi się cień księżyca 2, o 22h 48m księżyc 1 
rozpocznie przejście na tle tarczy, a o 22h 
52m nastąpi początek zaćmienia księżyca 3. 
O 0h 42m obserwujemy koniec zakrycia 1 
księżyca przez tarczę planety, o l h 4m cień 
księżyca 2 schodzi z tarczy planety, a o l h 
35m księżyc 2 kończy przejście na tle tarczy. 
Koniec zakrycia księżyca 3 przez tarczę Jo
wisza obserwujemy o 3h 2m.

24d 18h Planetoida Westa nieruchoma w 
rektascensji.

27d 14h Mars w złączeniu z Aldebaranem 
w odl. 6°.

29/30d Księżyc 1 i jego cień przechodzą 
na tle tarczy Jowisza. Obserwujemy począ
tek przejścia: cienia o 2h 52m, a księżyca o 2h 
58m.

30d 6h Złączenie Wenus z Marsem w odl.
4°.

30/VII. l d Znów mamy serię ciekawych 
zjawisk w układzie księżyców Jowisza. O 0h 
5m obserwujemy początek zaćmienia 1 księ
życa, o 0h 51m na tarczy planety pojawi się 
cień księżyca 2, a o l h 2m księżyc 2 rozpocz
nie przejście na tle tarczy. O 2h 26m nastąpi 
koniec zakrycia księżyca 1, a o 2h 5 lm obser
wujemy początek zaćmienia księżyca 3. 
Cień księżyca 2 kończy przejście o 3h 38m, a 
sam księżyc 2 o 3h 48™.

Momenty wszystkich zjawisk podane są 
w czasie wschodnio-europejskim (czasie let
nim w Polsce).
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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:

Pierwsza strona okładki: Zdjęcie galaktyki spiralnej M l00, oddalonej od nas o 56 min lat 
świetlnych, wykonane za pomocą teleskopu kosmicznego Hubble’a na tle zdjęcia tej 
galaktyki uzyskanego z powierzchni Ziemi (fot. NASA/JPL).

Druga strona okładki: Fragmenty globów satelitów Jowisza Io (u góry) i Europa (u dołu) na 
zdjęciach wykonanych w 1979 roku za pomocą sondy Voyager 2 (fot. NASA/JPL).

Trzecia strona okładki: Fragment globu satelity Jowisza Kallisto na zdjęciu wykonanym w 
1979 roku za pomocą sondy Voyager 1 (fot. NASA/JPL).

Czwarta strona okładki: Zdjęcia księżyców galileuszowych Jowisza (z zachowaniem pro
porcji wielkości) wykonane w 1995 roku za pomocą teleskopu kosmicznego Hubble’ a 
(fot. J. Spencer, K. Noll, NASA).

OGŁOSZENIA

W dniach 19-22 września 1996 r. Netherlands Association for Meteorology and Astronomy -  Meteor 
Section organizuje w miejscowości Apeldoorn Międzynarodową Konferencję Meteorową. Konferencja 
jest związana z obchodami 50-lecia działania Sekcji Meteorowej. Jeśli ktokolwiek chciałby wziąć udział 
w tej konferencji, jest proszony o skontaktowanie się z Ina Rendtel, Gontardstrasse 11, D-14471, 
Potsdam, Germany (e-mail: jrendtel@aip.de), a otrzyma formularz zgłoszenia i dodatkowe informacje. 
Według naszych informacji opłata konferencyjna wynosi 195 DEM (marek niemieckich) i obejmuje 
zakwaterowanie i wyżywienie.
Można też kontaktować się z Secretary of the NVWS Mrs. A. Verdaasdonk-Zwaans, Randhoeve 15, 
3992 XA  Houten, Holland tel. (3130)-6340724.

Zamienię atlas nieba Jana Heweliusza „Firmamentum Sobiescianum” (reprint) i obiektyw achromatycz- 
ny <t>=66 mm, f=800 mm -  na obiektyw do teleskopu (achromatyczny, w idealnym stanie) o <|)=100+130 
mm, <(>=1000+1500 mm. Zbigniew Tokarski, 83-331 Niestępowo, ul. Raduńska 28, woj. gdańskie.
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„Kometa... dziwne Boskie jest stworzenie" 
napisał w 1739 roku rajca toruński Jakub 
Kazimierz Rubinkowski w dziele zatytuło
wanym Janina, sławiącym wiktorię wie
deńską króla Jana III Sobieskiego, której 
przepowiednią miało jakoby być ukazanie 
się w 1682 roku jasnej komety. Dziś wie
my, że była to słynna kometa Halleya. 
Wielu czytelników Uranii z pewnością 
pamięta jej powrót w pobliże Słońca w 
1986 roku, któri/ zaowocował ogromnym 
wzrostem zainteresowania kometami i 
rozwojem ich badań, a w rezultacie zna
czącym postępem wiedzy o tych ciągle za
dziwiających ludzi, a jednak tajemniczych 
ciałach niebieskich. Dwa lata temu komety 
znowu zwróciły na siebie uwagę wydarze
niem, które poruszyło niemal cały świat. 
W lipcu 1994 roku człowiek po raz pier
wszy mógł zaobserwować niezwykłe zja
wisko zderzenia komety z planetą. 
Wprawdzie tym razem Jowisz, a nie Zie
mia, przeżywał taką katastrofę, ale uświa
domiła ona realność podobnego zagrożenia 
również i naszej planety. Trudno się więc 
dziwić, że niespodziewane odkrycie przez 
japońskiego miłośnika astronomii komety, 
która przeleciała bardzo blisko Ziemi i w 
końcu marca oraz na początku kwietnia 
była doskonale widoczna nawet gołym 
okiem, znowu spowodowało powszechną 
ciekawość i kolejny przypływ zaintereso
wania kometami. Pierwsze wyniki obser
wacji komety Hyakutake relacjonujemy w 
Kronice, a na okładce reprodukujemy 
piękne jej zdjęcia wykonane przez naszych 
Czytelników oraz obraz najbliższego oto
czenia jej jądra uzyskany za pomocą tele
skopu kosmicznego Hubble'a. Trzeba jed
nak podkreślić, że kometa Hyakutake to 
być może dopiero wstęp do wielkiego spe
ktaklu na niebie, jaki prawdopodobnie cze
ka nas na wiosnę przyszłego roku za spra
wą komety Hale'a-Boppa, która -  według 
dotychczasowych przewidywań -  może 
okazać się "kometą stulecia", jak głosi ty
tuł następnej notatki w Kronice poświęco
nej tej komecie. Jej efemerydę znajdziemy 
natomiast w bogatym tym razem w różno
rodne informacje Kąciku Olimpijczyka.
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KŁOPOTY ZE STAŁĄ HUBBLE’A

1. Wstęp.
Stała Hubble’a to jeden z najważniej

szych parametrów w kosmologii. Mówi o 
tym, z jaką szybkością rozszerza się 
Wszechświat. Jej odwrotność jest górną gra
nicą wieku Wszechświata. Może odpowiem 
na pytanie, jak ją  można zmierzyć.

2. Pomiary odległości
Pomiary odległości w astronomii nie są, 

bynajmniej, sprawą trywialną. Możemy do
syć łatwo znajdować odległości gwiazd mie
rząc ich paralaksę, lecz ta metoda ma jedną 
wadę: odległość musi być mniejsza niż 100 
parseków (czyli paralaksa musi być większa 
od 0.01") lub (jeśli mierzymy odległość do 
gromady gwiazd) odległość musi być mniej
sza niż 500 parseków (w tym przypadku 
mierzy się paralaksy dla wielu gwiazd z gro
mady osobno a następnie uśrednia, stąd jest 
to tzw. paralaksa statystyczna).

Drugą metodą jest fotometria ciągu głów
nego. Korzystając z pierwszej metody może
my wyznaczyć zależność między widmem, 
a wielkością absolutną gwiazdy, dzięki cze
mu jeśli znamy widmo oraz wielkość pozor
ną gwiazdy to jesteśmy w stanie wyznaczyć 
jej wielkość absolutną, a następnie odległość 
ze wzoru: 

d = ]o02(mM+5)

gdzie m jest wielkością pozorną gwiazdy, 
M jest jej wielkością absolutną, a d odległo
ścią w parsekach. Tę metodę można stoso
wać jeśli odległość gwiazdy jest mniejsza 
niż 100 kpc.

Trzecia metoda to pomiar odległości przy 
pomocy cefeid. Tu wyróżniamy dwie od
miany tej metody. Pierwszą z nich jest uży
cie cefeid krótkookresowych (typ RR Lyr,

okres od kilku godzin do jednego dnia). Zna
my dość dobrze zależność ich wielkości ab
solutnej od okresu zmienności, w związku z 
tym jesteśmy w stanie dość dokładnie wy
znaczyć ich wielkość absolutną, a następnie 
odległość. Jeśli gwiazda jest w gromadzie, to 
znamy automatycznie odległość do groma
dy. W ten sposób możemy mierzyć odległo
ści do ok. 300 kpc. Druga odmiana wykorzy
stuje cefeidy długookresowe (okresy od kil
ku do kilkudziesięciu dni) które są nadol- 
brzymami, lecz możemy oszacować ich 
wielkość absolutną, a stąd odległość. Do nie
dawna można było w ten sposób mierzyć 
odległości poniżej 4 Mpc, przy użyciu Tele
skopu Hubble’a granica ta uległa rozszerze
niu do ok. 20 Mpc.

Powyższe metody są wprawdzie coraz 
mniej dokładne (tzw. drabina metod), lecz są 
dość dobrze powiązane z teoriami budowy 
gwiazd itp. Następne metody są już niepew
ne, gdyż wymagają wielu trudno sprawdzal
nych założeń.

Czwartą metodą jest ocena odległości 
przy użyciu najjaśniejszych gwiazd w gala
ktykach i obłoków zjonizowanego wodoru. 
Zaobserwowano, że istnieje wyraźna grani
ca wielkości absolutnej dla niebieskich i żół
tych nadolbrzymów, w związku z czym 
można założyć, że najjaśniejsze gwiazdy 
osiągają tę granicę. Podobnie ma się rzecz z 
obłokami zjonizowanego wodoru. Tę meto
dę można stosować do ok. 30 Mpc.

Piąta metoda już dotyczy gromad gala
ktyk. Zaobserwowano, że istnieje zależność 
między kształtem ramion galaktyk typu Sc a 
ich wielkością absolutną. Metodę tę można 
stosować do 200 Mpc.

Ostatnią i najbardziej dyskusyjną metodą 
jest pomiar odległości przy pomocy najjaś-
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niejszych galaktyk eliptycznych w groma
dach. Najjaśniejsze galaktyki eliptyczne ma
ją  zbliżoną jasność. Sądzi się, że tę metodę 
można stosować do 3 Gpc.

3. Pomiary stałej Hubble’a
Fundamentalna praca H u b b l e ’ a na te

mat oddalania się galaktyk została ogłoszo
na w 1929 roku. Hubble informował, że za
obserwował liniową zależność między odle
głością galaktyki, a jej prędkością oddalania 
się (wyliczoną z przesunięcia jej widma ku 
czerwieni). Oczywiście, chodziło tu o izolo
wane galaktyki czy gromady galaktyk, gdyż 
np. wewnątrz naszej gromady galaktyki są 
powiązane ze sobą i niektóre nawet zbliżają 
się do siebie. Z pierwszych pomiarów otrzy
mał on wartość H0 równą 500 km/s/Mpc. 
Później zwiększył tę wartość do 550, zaś os
tatecznie w 1936 roku obniżył ją  do 526 
km/s/Mpc.

W 1952 roku B a a d e  zakwestionował 
metodę Hubble’a i otrzymał wartość 260 
km/s/Mpc, następnie liczba ta systematycz
nie malała, by w 1961 roku osiągnąć wartość 
98 (tu już zaczynał prowadzić pomiary Alan 
S a n d a g e ) ,  a w 1974 roku spaść do 50. 
Należy wspomnieć, że równolegle działała 
inna grupa, która otrzymywała rezultaty w 
granicach 70 -  100 km/s/Mpc i wprawdzie 
przewagę mieli zwolennicy wartości 50, lecz 
sprawa była nierozstrzygnięta i przyjęto po 
prostu, że H0 jest równe h x  100 km/s/Mpc, 
gdzie h to liczba z zakresu od 0.4 do 1 (nie
którzy twierdzili, że nawet 1.3).

Przez wiele lat trudno było powiedzieć, 
kto ma rację. Większość kosmologów było 
zwolennikami wartości 50 (ze względów o 
których wspomnę później), lecz nie dało się 
wykluczyć wartości 100.

Ostatnio dzięki Teleskopowi Hubble’a 
stał się możliwy postęp w obserwacjach. Do
strzeżono bowiem cefeidy w gromadzie Vir
go, dzięki czemu stało się możliwe dokład

niejsze wyznaczenie odległości do tej gro
mady. We wrześniu 1994 obiegła świat sen
sacyjna wiadomość, że dwie grupy obserwa
torów otrzymały w ten sposób wartości 87 ±  
7 i 80 ± 17 km/s/Mpc. Spowodowało to pe
wien popłoch wśród kosmologów, gdyż ta
kie wartości są sprzeczne z wielu modelami 
kosmologicznymi. Wprawdzie grupa sku
piona wokół Sandage’a i używająca super
nowych typu II jako “świec standardowych” 
nadal twierdziła, że H0 jest w okolicy 50 lub 
co najwyżej 67, lecz ponieważ posługiwali 
się tymi samymi metodami co wcześniej, 
więc mało kto im wierzył. We wrześniu 
ubiegłego roku pewna grupa zaobserwowała 
cefeidy w galaktyce M96 i otrzymała war
tość H0 równą 69 ± 8 km/s/Mpc, a więc nie
jako pośrednią.

4. Znaczenie stałej Hubble’a
Istnienie stałej Hubble’a wynika bezpo

średnio z modeli kosmologicznych opartych 
na metryce Robertsona-Walkera. Metryka 
R-W wynika zaś bezpośrednio z założeń o 
jednorodności i izotropowości Wszechświa
ta (w wielkich skalach, izotropia promienio
wania reliktowego zdaje się to założenie po
twierdzać) oraz równań Ogólnej Teorii 
Względności. Wynika stąd istnienie kosmi
cznego czynnika skali R(t), który ma nastę
pującą zależność od czasu:

R(t) = R(to) [l -t-Ho(t-to)-

- ^qoHS(t -  to)2 + . . . ] ,

gdzie H0 to stała Hubble’a, a q0 to parametr 
spowolnienia (deceleracji). Stała Hubble’a 
mówi, jak szybko Wszechświat się rozsze
rza, a parametr spowolnienia pokazuje, czy 
mamy do czynienia z Wszechświatem ot
wartym czy zamkniętym. Oczywiście H0 ani 
q0 nie muszą być stałe a określenie “stała 
Hubble’a” używamy ze względów histo
rycznych. Ponieważ odległości we Wszech- 
świecie są proporcjonalne do R(t), więc dla
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niezbyt dużych odległości otrzymujemy:
v = Hod,
gdzie v to prędkość oddalania się, a d to 

odległość. Oczywiście, v to tylko jedna ze 
składowych prędkości; dochodzą do tego je 
szcze np. ruchy wewnątrz gromady.

I teraz dochodzimy do sedna sprawy. Za
kłada się, że tensor energii -  pędu W szech
świata to tensor energii -  pędu cieczy ideal
nej (wydaje się, że to założenie jest w przy
bliżeniu słuszne). Stąd otrzym uje się trzy 
równania stosowane w kosmologii: równa
nie Friedmana, Raychaudhuri i cieczy ideal
nej (nie są od siebie niezależne) i przyjąwszy 
pewne założenia odnośnie równania stanu 
(zależności ciśnienia od gęstości) można już 
konstruować modele kosmologiczne. Oka
zuje się przy tym, że jeśli przyjąć stałą kos
mologiczną A równą 0 (o niej jeszcze będę 
pisał), to odwrotność stałej H ubble’a daje 
górną granicę wieku W szechświata.

I tu zaczynają się przysłowiowe schody. 
Dysponujemy bowiem niezależną metodą 
oceny wieku W szechświata. Jest nią pomiar 
wieku najstarszych gromad kulistych i za ich 
pomocą stwierdzono, że W szechświat musi 
mieć przynajmniej 12 ± 2  mld lat (nie mogą 
istnieć we W szechśw iecie obiekty starsze od 
n iego...). A jeśli przyjąć H0 = 80 ±  17 km/s 
/M pc, to (podstawiając gęstość W szech
świata w przedziale od 0.1 do 1.0 gęstości 
krytycznej) dostajemy, że wiek W szech
świata jest nie większy, niż 13.5 mld lat, i to 
przy przyjęciu najniższej gęstości (0.1) oraz 
najniższej wartości stałej H ubble’a ( 8 0 -  17 
= 63). Na dodatek, ostatnio jedna z grup ule
pszyła metody oceny wieku gromad kulis
tych i otrzym ała dla gromady M 68 wiek 16.4 
±  0.2 mld lat, co stoi już w jawnej sprzecz
ności z m odelam i kosmologicznymi. Jeśli 
ten wynik się potwierdzi, to jedynym  ratun
kiem będzie chyba osławiona stała kosm olo
giczna.

5. Stała kosmologiczna
Stała kosm ologiczna została zapropono

w ana przez E insteina po to, by W szechświat 
mógł być statyczny. Ponieważ, mówiąc 
łopatologicznie, istnienie masy we W szech
świecie powoduje przyciąganie graw itacyj
ne i naturalną tendencję do zapadania się, 
więc trzeba było wymyślić jakąś siłę odpy
chającą działającą tylko na bardzo dużych 
odległościach. M ogła to zapewnić stała kos
mologiczna, której istnienie jest dopuszczal
ne w ramach Ogólnej Teorii W zględności 
(OTW ). Po odkryciu H ubble’a i kilku dal
szych model statyczny odszedł do lamusa, 
trafiła tam również i stała kosmologiczna. 
Ostatnio znów zaczyna o niej być coraz głoś
niej, głównie za sprawą fizyków. Niektórzy 
fizycy zajmujący się teorią pola doszli do 
wniosku, że jeśli stała kosm ologiczna je st w 
ram ach OTW  dopuszczalna, więc powinna 
istnieć. Powiązali ją  z tzw. energią próżni. Z 
początku astronom owie nie przyjm owali te
go do wiadomości, lecz w związku z proble
m am i z modelami kosmologicznymi i stałą 
H ubble’a zaczynają coraz bardziej zwracać 
uw agę na A. Zaczynają się pojawiać prace 
uw zględniające stałą kosm ologiczną w m o
delach np. Cold Dark Matter. Coraz częściej 
zam iast Q  pisze się £2 = £2b + £2n
+ £2a, gdzie £2 oznacza stosunek gęstości 
wszechświata do gęstości krytycznej (dowo
dzi się, ż e Q  = 2q0), a indeksy b, n i A ozna
czają odpowiednio gęstość barionową, nie- 
barionow ą i “gęstość” związaną ze stałą kos
mologiczną (lub energią próżni). Zam iast o 
m odelach CDM zaczyna się m ówić o m ode
lach AC DM.

6. Podsumowanie
Przedstawione fakty wskazują, że obec

nie mamy okres burzliwych zm ian w kosm o
logii. Stary M odel Standardowy trzeszczy w 
posadach i choć nie wydaje się, by m iał tra
fić do lamusa, niezbędne są w nim duże
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zmiany. Nie wiadomo, czy przetrwa model 
inflacyjny który w ym agaD  = 1; istnieją jego 
modyfikacje pozwalające go utrzymać dla 
niższych £2 lecz nie przy Q = 0.1! Prawdo
podobnie stała kosmologiczna doczeka się 
rehabilitacji, choć nieco w innym kontekście 
niż postulował Einstein. Na rozstrzygnięcie 
wielu pytań musimy poczekać aż zostanie 
zgromadzony odpowiedni materiał obserwa
cyjny. Główną przyczyną tych zmian jest 
Teleskop Hubble’a który mimo problemów i 
niedociągnięć z nim związanych spełnił jed
nak pokładane w nim nadzieje i posunął na
przód techniki obserwacyjne.
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Stanisław R. Brzostkiewicz -  Dąbrowa Górnicza

NOWINKI Z KSIĘŻYCA

Czy u schyłku XX wieku można było do- 
konaćjakiegoś ciekawego odkrycia na Księ
życu? Pytanie nieco przekorne, bo przecież 
człowiek już parę tysiącleci poznaje zamie
szkałą przez siebie planetę, a mimo to Zie
mia nie odsłoniła przed nim wielu jeszcze 
tajemnic i wciąż dowiadujemy się o niej cze
goś nowego. Księżyc zaś jest badany niecałe 
cztery stulecia, przy czym jeszcze pół wieku 
temu cała wiedza o nim opierała się wyłącz
nie na naziemnych obserwacjach teleskopo
wych, gdyż astronautyka -  jak wiadomo -  
zaczęła wspierać astronomów dopiero pod 
koniec lat pięćdziesiątych naszego stulecia. 
Sondy kosmiczne okrążały glob księżycowy 
lub lądowały na jego powierzchni, ludzie od
byli tam nawet krótkie spacery, dzięki cze
mu dużo już wiemy o naturalnym satelicie 
Ziemi. Naiwnością byłoby jednak sądzić, że 
wszystkie problemy zostały rozwiązane i że 
przyszli badacze będą mieli łatwe życie. Tak 
dobrze nie jest i zadane na wstępie pytanie 
ma nas raczej skłonić do krytycznego spoj
rzenia na dotychczasowe osiągnięcia astro

nautyki, która wprawdzie dostarczyła nam 
sporo emocji, ale która nie spełniła wszy
stkich naszych nadziei. Gdy bowiem 14 
grudnia 1972 roku załoga Challengera (E. 
Cernan i H. Schmitt) szykowała się do opu
szczenia doliny między górami Taurus a kra
terem Littrow, śledzący z zapartym tchem 
ostatnią wyprawę programu Apollo byli 
święcie przekonani, że wkrótce powstaną 
konkretne plany podboju Księżyca i że jesz
cze w XX wieku zostanie tam założona pier
wsza załogowa baza naukowa. Tak się jed
nak nie stało, pozostały niezrealizowane ma
rzenia ludzkości o kolonizacji naszego sąsia
da kosmicznego, zabrakło na to dobrej woli 
“możnych tego świata”. Po prostu niezbędne 
na ten cel pieniądze pochłonęła “zimna woj
na” i związany z nią bezsensowny wyścig 
zbrojeń.

Czy jednak astronautyka faktycznie za
wiodła nasze nadzieje i czy rzeczywiście 
mogliśmy czegoś więcej od niej oczekiwać? 
Ależ skąd, w ciągu tak krótkiego czasu tech
nika ta osiągnęła imponujący poziom, do-
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starczyła bezcennych informacji o bliższym 
i dalszym Kosmosie. Aby się o tym przeko
nać, wystarczy sięgnąć po podręczniki i 
książki popularno-naukowe, wydane oczy
wiście w pierwszej połowie obecnego stule
cia. Dopiero wtedy należycie ocenimy po
stęp, jaki dzięki astronautyce poczyniła 
astronom ia, zwłaszcza astronom ia Układu 
Słonecznego. Sondy kosmiczne docierały 
nie tylko do najbliższych, ale i do najdal
szych planet. Żadna z nich nie odwiedziła 
dotąd jedynie Plutona i to nie tyle ze wzglę
du na dużą odległość (obecnie znajduje się 
on bliżej Słońca niż Neptun), ile z uwagi na 
zbyt duże nachylenie płaszczyzny jego orbi
ty względem płaszczyzny ekliptyki. Godne 
podkreślenia jest jednak i to, że sondy kos
miczne przez dwadzieścia lat unikały rów
nież Księżyca, co mogłoby nam sugerować, 
iż za ich pom ocą nie spodziewano się uzy
skać jakichś nowych informacji na ten temat. 
W  każdym razie tę nieuzasadnioną -  jak  się 
przekonamy -  “wstrzem ięźliwość” przerwa
ła dopiero sonda Galileo, która przed uda
niem się w daleką podróż do Jow isza dw u
krotnie (8 grudnia 1990 r. i 8 grudnia 1992 
r.) przeleciała w pobliżu Księżyca, przeka
zując na Ziem ię interesujące jego obrazy. Na 
podstawie wnikliwej ich analizy odkryto 
nieznane dotąd utwory topograficzne i to w 
okolicy rzekom o dobrze już  zbadanej. Ale 
prawdziwy “szok” miał dopiero nastąpić, 
gdyż dwa lata później do Księżyca zbliżyła 
się sonda C lem entine-1 i przez 75 dni krąży
ła dokoła niego po dość wydłużonej orbicie. 
Ściślej mówiąc -  w peryselenium sonda 
zbliżała się do globu księżycowego na odle
głość 415 km, natomiast w aposelenium od
dalała od niego na odległość 2940 km. A 
ponieważ płaszczyzna jej orbity była odpo
wiednio nachylona względem płaszczyzny 
tamtejszego równika i podczas każdego

obiegu blisko obu biegunów Księżyca, w za
sięgu jej kamer -  praktycznie biorąc -  była 
cała jego powierzchnia. Dzięki temu m ogła 
wreszcie z księżycowych map zniknąć -  o 
czym już donosiliśm y -  ostatnia “biała pla
m a”*.

M ateriał naukowy przekazany na Ziemię 
przez aparaturę sondy C lem entine-1 je st wy
jątkow o bogaty i jego  gruntowne opracowa
nie potrwa zapewne parę ładnych lat. Przede 
wszystkim składa się na niego około 2 milio
nów doskonałych fotografii, które otrzym y
wano za pom ocą czterech kam er wyposażo
nych w detektory CCD i komplety odpo
wiednich filtrów. Jedna z nich przystosowa
na była do św iatła widzialnego, druga doko
nywała obserwacji w prom ieniowaniu nad
fioletowym, a dw ie dalsze -  w bliskiej i da
lekiej podczerwieni. Piąta kamera, dostar
czająca obrazów o wyjątkowo dużej sile roz
dzielczej, w spółpracowała z altymetrem la
serowym, służącym -  na co sama nazwa te
go przyrządu wskazuje -  do określania wy
sokości gór na Księżycu i głębokości tam tej
szych dolin. Na ten temat uczeni posiadali 
dotychczas bardzo skrom ne informacje, bo 
wprawdzie takie pom iary robione były w ra
mach misji sond Lunar Orbiter i podczas re
alizacji programu Apollo, to jednak przepro
wadzano je  na ograniczonym  obszarze i na 
podstawie uzyskanych wtedy danych trudno 
było wyciągnąć jak ieś wnioski o charakterze 
globalnym. W  każdym  razie dopiero teraz 
m ogliśmy się przekonać, że różnica między 
najwyższym, a najniższym  punktem  na 
Księżycu wynosi około 16 000 metrów, czy
li je s t o około 5 000 metrów większa niż to 
wynikało z dotychczasowych danych. A 
przecież dla planetologa każda inform acja 
m a duże znaczenie i m oże ułatwić zrozum ie
nie procesów tow arzyszących formowaniu 
się tego lub innego ciała niebieskiego.

* Urania Nr 6/1995, str. 170.
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N a podstaw ie m ateriału uzyskanego za 
pom ocą sondy C lem entine-1 opracowano 
ju ż  parę interesujących map Księżyca. Ich 
w nikliw a analiza wykazuje, że rzeźba po
wierzchni naszego sąsiada kosm icznego jest 
bardziej urozm aicona niż dotąd sądzono i, że 
w ystępują tam utwory topograficzne całko
w icie dotychczas nieznane. Nie chodzi tu 
w cale o jak ieś  drobne kratery uderzeniowe, 
ale o ogrom nych rozm iarów  kotliny koliste, 
zw ane przez planetologów basenami lub ta- 
lasoidam i. Są to przeogrom ne depresje, oto
czone w okół jednym  czy też kilkom a pier- 
ścieniow atym i wałami górskim i, pow stałe w 
w yniku zderzenia Księżyca z ogromnymi 
m eteorytam i lub raczej planetoidam i. Sądzi 
się na przykład, że m ającą około 1150 km 
średnicy kotlinę M are Im brium  w ybiło ciało, 
które m iało  około 70 km średnicy i masę 
dochodzącą do około 680 bilionów ton. Za 
najm łodszy tw ór tego rodzaju uchodzi kotli
na M are O rientale, leżąca w łaściw ie na od
wrotnej stronie Księżyca, gdyż tylko jej 
w schodnia część położona je st na półkuli 
zw róconej ku Ziemi i przy odpowiedniej li- 
bracji m oże być w idoczna przez naziem nego 
obserw atora. Jednak w całości tę form ację 
ujrzeliśm y dopiero na obrazach, które otrzy
mano za pom ocą sond Lunar O rbiter. K rąży
ły one na niezbyt dużej w ysokości i to było 
głów nym  powodem , że uw adze badaczy 
uszła leżąca w pobliżu kotlina M endel -  
Rydberg, m ająca -  jak  się teraz okazało -  
około 600 km średnicy i głębokość docho
dzącą do 5000 -  6000 metrów. Została ona 
pokryta m łodszym i utworam i kraterow ym i i 
grubą w arstw ą gruzu w yrzuconego podczas 
form ow ania się kotliny M are O rientale, do
skonale ją  m askujących i uniem ożliw iają
cych je j identyfikację na obrazach otrzym a
nych za pom ocą sond Lunar Orbiter. To sa
mo w łaściw ie m ożna pow iedzieć o kotlinie 
South Pole-A itken, której odkrycie to niem al 
“szlagier” całej misji sondy C lem entine 1,

chociaż istnienie tej formacji już  w roku 
1962 podejrzewali Gerard P. K u i p e r i in
ni badacze. Były to jednak tylko nieśmiałe 
sugestie, a zresztą materiały uzyskane za po
mocą sond Lunar Orbiter nie pozwalały na 
wyciągnięcie jakichś konkretnych wnio
sków na temat tej gigantycznej struktury 
uderzeniowej, największej na Księżycu i w 
ogóle w całym Układzie Słonecznym. Z da
nych otrzym anych za pom ocą sondy Cle
m entine 1 wynika bowiem, że kotlina South 
Pole-Aitken ma około 2250 km średnicy i 
głębokość wynoszącą średnio około 8 000 
metrów, miejscami zaś dochodzącą nawet 
do 12 000 metrów. Niestety, brzegi tej ol
brzymiej kotliny zostały mocno zniszczone, 
pokrywają młodsze utwory kraterowe i dla
tego właśnie nosi ona -  podobnie jak  kotlina 
Mendel -  Rydberg -  podwójną nazwę. Po 
prostu księżycowy biegun południowy i kra
ter Aitken definiują dwa najbardziej oddalo
ne od siebie punkty tej niekompletnej już 
dziś kotliny.

Kotlina South Pole-Aitken to niewątpli
wie jeden z najstarszych utworów topografi
cznych księżyca powstałych w wyniku spad
ku jakiegoś wyjątkowo dużego obiektu kos
micznego. Uczeni oceniają przy tym, że “za
nurzył się” on w globie księżycowym  na głę
bokość około 120 km, a zatem przebił nie 
tylko tam tejszą skorupę, lecz naruszył także 
zewnętrzną warstwę płaszcza będącego je 
szcze w postaci plastycznej. A jeżeli rzeczy
wiście tak było, to na powierzchnię Księżyca 
m ogła wydostać się materia, która zawierała 
więcej żelaza i magnezu niż jego  pierwotna 
skorupa. W  jakim ś stopniu te poglądy zdają 
się potw ierdzać obrazy otrzym ane za pomo
cą sondy Galileo, ukazujące rozrzucone 
chaotycznie na dnie kotliny South Pole-Ait- 
ken ciem ne plamy, utworzone najprawdopo
dobniej przez bogate w metale krzemiany. 
Nie m ożna też wykluczyć, że m ateriał wy
rwany z tej kotliny, podobnie jak  z równie



104 U RA N IA 4/1996

starej kotliny Oceanus Procellarum, został 
rozrzucony po całej powierzchni Księżyca i 
gruntownie zmienił -  przynajmniej pod 
względem składu chemicznego -  jej pier
wotny charakter. Te i wiele innych wnio
sków można wyciągnąć na podstawie anali
zy mapy, która w odwzorowaniu eliptycz
nym ukazuje grubość księżycowej skorupy, 
a którą opracowano w oparciu o materiał 
przekazany przez sondę Clementine-1. Ma
pa pokazuje, że skorupa ta jest dramatycznie 
cienka w rejonie kotliny Aouth Pole-Aitken, 
gdyż średnio wynosi 20 -  30 km, w niektó
rych zaś miejscach nie przekracza nawet 10 
km. Zastanawiający jest też fakt, że o ile 
średnia grubość skorupy odwrotnej strony 
Księżyca wynosi 68 km, to na jego półkuli 
zwróconej stale ku Ziemi już tylko 60 km. 
Na razie planetologowie nie potrafią wyjaś
nić tego problemu, ale może bardziej wnikli
wa analiza danych uzyskanych za pomocą 
sondy Clementine-1 rzuci jakieś nowe 
światło na powyższe zagadnienie i ta intry
gująca zagadka zostanie rozwiązana. Jaki to 
mechanizm -  zastanawiają się badacze -  do
prowadził do powstania tej różnicy?

Wiele do myślenia daje również mapa ob
razująca wyniki dokonanych podczas misji 
sondy Clementine-1 pomiarów grawimetry
cznych Księżyca. Wyraźnie ona pokazuje, 
że skorupa naszego sąsiada kosmicznego nie 
jest w grawitacyjnej równowadze i że wystę
pują tam lokalne koncentracje masy, przez 
planetologów zwane maskonami (skrót po
chodzący od angielskich słów mass i con
centration. Wiemy o nich od dawna, po raz 
pierwszy zdradziły je badania wykonane za 
pomocą sond Lunar Orbiter, a wkrótce po
tem potwierdziły loty załogowe programu 
Apollo. Było to bardzo ważne odkrycie, 
przede wszystkim ułatwiające odtworzenie 
historii formowania się topografii Księżyca, 
chociaż i jego praktycznego znaczenia też 
nie należało lekceważyć. Jako pierwsza

skutków oddziaływania grawitacyjnego ma- 
skonów doświadczyła załoga Apollo 8 pod
czas historycznego już dziś lotu okołoksię- 
życowego, kiedy to prędkość statku niespo
dziewanie wzrosła o 6 m/s, a jego orbita 
uległa znacznej deformacji. W związku z 
tym trzeba było wprowadzić pewne modyfi
kacje w programach nawigacyjnych kolej
nych wypraw załogowych programu Apollo, 
a dotyczyło to zwłaszcza tych wypraw, które 
lądowały na powierzchni Księżyca. W tym 
bowiem przypadku takie niespodzianki mo
głyby mieć już fatalne następstwa.

Ale maskony interesowały też uczonych 
z czysto naukowego powodu i na temat ich 
natury od razu pojawiły się mniej lub bar
dziej prawdopodobne hipotezy. Jedna z nich 
zakładała, że są to złoża skał osadowych, 
które uformowały się na dnach księżyco
wych mórz w czasie, gdy te wypełniała wo
da. Jednak ten pogląd należało odrzucić, po
nieważ na Księżycu nie ma i prawdopodob
nie nigdy nie było wody. Świadczy o tym 
chociażby analiza próbek gruntu księżyco
wego, dostarczona na Ziemię zarówno przez 
wyprawy załogowe programu Apollo, jak i 
przez sondy automatyczne typu Łuna. Ale 
gdyby nawet przyjąć, że w odległej przeszło
ści na Księżycu rzeczywiście istniały pra
wdziwe morza, czyli ogromne zbiorniki wy
pełnione wodą, to i tak powyższa hipoteza 
nie miałaby racji bytu. Po prostu woda ta 
wyparowałaby w ciągu miliona lub najwyżej 
kilku milionów lat, a jest to stanowczo za 
krótki okres, aby na dnach rzekomych mórz 
utworzyły się odpowiednio grube warstwy 
osadowe. Już z tego choćby powodu o wiele 
bardziej prawdopodobna wydaje się hipote
za, z którą swego czasu wystąpił Harold C. 
U r e y .  Ten wybitny uczony zakładał, że 
koncentracje masy stanowią wbite w skoru
pę Księżyca ogromne meteoryty czy raczej 
planetoidy. Wybijały one rozległe kotliny 
koliste, te zostały później wypełnione lawą
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w ydobyw ającą się z w nętrza globu księży
cowego, co z kolei doprowadziło do pow sta
nia tam tejszych równin, zw anych dziś mo
rzami. Same jednak  meteoryty lub planetoi- 
dy zaryły się w skorupę Księżyca, a ponie
waż posiadają dużo większą od niej gęstość, 
wobec czego pow odują deform ację tam tej
szego pola graw itacyjnego. N a uw agę nie
wątpliw ie zasługuje fakt, że -  jak  to pokazu
je  m apa opracow ana w oparciu o dane uzy
skane za pom ocą sondy C lem entine-1 -  naj
w iększe anom alie graw itacyjne w ystępują w 
rejonie M are Im brium , M are Serenitatis i 
M are Tranquillitatis. Już na pierw szy rzut 
oka widać, iż kotliny tych m órz są dużo star
sze od kotliny M are Orientale, ale -  na co też 
warto zw rócić uw agę -  znacznie m łodsze od 
kotliny South Pole-A itken. W  zw iązku z tym 
pojawił się ostatnio pogląd, że trzy w ym ie
nione wyżej kotliny uform owały się w cza
sie, kiedy zew nętrzna w arstw a płaszcza 
księżycow ego była już  w ystudzona i sztyw 
na, toteż w w yniku tych katastrof w ytw orzy
ły się w niej szczeliny. A  poniew aż wnętrze 
Księżyca było jeszcze ciekłe, to przez po
wstałe szczeliny przedostaw ała się do góry 
m agm a bogata w m etale, w ypełniała w ytwo
rzone w skorupie księżycowej kotliny i za
stygała. Krótko m ów iąc -  m askony to jakby 
lokalne zagęszczenia w skorupie Księżyca, 
do złudzenia przypom inające “dentystyczne 
plomby w dziuraw ych zębach” . Jest to zdaje 
się najpełniejszy i najbardziej w iarygodny 
model tworów odpow iedzialnych za lokalne 
anom alie graw itacyjne, choć na razie za 
wcześnie na to, aby go bez zastrzeżeń przyj
mować. Trudno bow iem  ju ż  dziś pow ie
dzieć, że m amy do czynienia z ostatecznym  
rozwiązaniem  zagadki i że nie będzie potrze
ba w prow adzać jak iejś korekty. M oże nawet 
już  bardziej w nikliw a analiza m ateriałów

dostarczonych przez aparaturę sondy Cle
mentine 1 zmusi uczonych do weryfikacji 
powyższego poglądu?

I na tym stwierdzeniu należałoby w łaści
wie zakończyć artykuł poświęcony najważ
niejszym “now inkom ” księżycowym. Za
wdzięczam y je  głównie sondzie Clem enti
ne- 1, która wprawdzie nie wykonała pełnego 
program u i nie pom knęła -  jak  pierwotnie 
planowano -  na spotkanie z planetoidą 
(1620) Geographos, to i tak autorzy ekspery
mentu m ogą mieć pełną satysfakcję. Była to 
bowiem  bardzo udana misja astronautyczna, 
a uzyskany podczas niej materiał naukowy 
je st wyjątkowo bogaty. Aż wierzyć się nie 
chce, że osiągnięto to tak skromnymi środ
kami (m asa sondy wraz z aparaturą naukową 
wynosiła zaledwie 150 kg), tak małym na
kładem finansowym (koszty eksperymentu 
nie przekroczyły 55 milionów dolarów), bez 
zbytniego rozgłosu (przygotowaniu i reali
zacji programu nie towarzyszył normalny w 
takich przypadkach szum propagandowy). 
Co więcej -  badania Księżyca to zupełnie 
uboczny cel m isji sondy C lem entine-1, gdyż 
jej głównym  zadaniem było przetestowanie 
nowej aparatury elektronicznej, w przyszło
ści mającej mieć zastosowanie w urządze
niach o charakterze m ilitarnym (jedna z ka
m er śledziła nawet gwiazdy mające sym ulo
wać nadlatujące rakiety nieprzyjacielskie). 
W  przygotowaniach misji wprawdzie brali 
udział uczeni z NASA, lecz gospodarzem  
eksperym entu była instytucja wojskowa 
(Ballistic M issile Defense Organization), co 
być może miało pewien wpływ na sprawny 
jej przebieg. W  każdym razie cywilne ośrod
ki naukowe winny wnikliwie przeanalizo
wać całą sprawę i ewentualnie wyciągnąć z 
tego jakieś korzystne dla przyszłych ekspe
rym entów astronautycznych wnioski.

/B ASTRO-BIT  Program y kom puterow e, algorytm y, katalogi
? r S 5 S w l 5 / l 3  1 inne materiały  astronom iczne
42-500 BĘDZIN KUPNO -  SPRZED AZ
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T. Zbigniew Dworak -  Kraków

PLANETY BEZ KSIĘŻYCÓW

Dwie planety krążące najbliżej Słońca -  
Merkury i Wenus -  nie mają własnych sate
litów naturalnych. Rozpoczęte w XVII wie
ku obserwacje teleskopowe nie doprowadzi
ły w ciągu minionych stuleci do odkrycia 
księżyców tych planet, podczas gdy w przy
padku planet górnych zawsze znajdowano 
towarzyszące im ciała, najpóźniej wokół 
Plutona.

W drugiej połowie osiemnastego wieku 
dwaj astronomowie niemieccy -  Johann Da
niel TITIUS i Johann Elert BODE -  znaleźli 
niezależnie od siebie pewną regułę empiry
czną podającą przeciętne odległości od 
Słońca kolejnych planet. Ta prawidłowość 
jest zwykle opisywana następującym wzo
rem:

a = 0,4 + 0,3 n, 
gdzie a to wielka półoś orbity planety, a n = 
0, 1, 2, 4, 8, ... Szerzej na ten temat pisze 
Kazimierz SCHILLING w Postępach Astro
nomii nr 2/95. Tu natomiast zajmiemy się 
pierwszą planetą /V = 1, dla której n = 0. Jak 
łatwo zauważyć dla dalszych N (N  >1) ma
my następującą odpowiedniość: n = 2W"2, 
czyli:

N-2: 0, 1,2, 3 ,4 , 5, 6, 7 ,8 ; 
n: 1 ,2 ,4 , 8, 16, 32,64, 128,256. 
Przytoczony wzór można więc zapisać w 

postaci:
a = 0,4 + 0,3 . 2n~2.
Okazuje się jednak, że w takiej postaci 

reguła nie pasuje do orbity Merkurego! Dla 
N  -  1 mamy bowiem:

a = 0,4 + 0,3 . 2_1 = 0,55 j.a., 
nie zaś 0,4. W dodatku w odległości 0,55 j.a. 
od Słońca nie znamy żadnej planety.

Chcąc otrzymać z tak zapisanej reguły 
poprawną średnią odległość Merkurego od 
Słońca, należy znaleźć warunek, kiedy 2N'2

= 0. Stanie się to wtedy, kiedy N  = —oo (ściślej 
mówiąc, kiedy N  będzie zdążało do minus 
nieskończoności). Uzyskano zatem dla pla
net dość sztuczny ciąg: -<», 0, 1, 2, 4, ..., co 
posłużyło swego czasu za przesłankę dla hi
potezy, że Merkury jest byłym księżycem 
Wenus (!), a dokładniej -  że Wenus wraz z 
Merkurym tworzyła niegdyś planetę pod
wójną. Wtedy rzeczywiście wszystko było
by w porządku i regułę Titiusa-Bodego moż
na byłoby zapisać w postaci:

a = 0,4 + 0,3 2"'1, 
gdzie n byłoby liczbą naturalną i oznaczało
by po prostu numer kolejnej planety (a więc 
n -  1 dla Wenus z Merkurym, n = 2 dla Ziemi 
z Księżycem, n = 3 dla M arsa...). Ponieważ 
Merkury nie tworzy jednak z Wenus planety 
podwójnej, wypadało dojść do wniosku, że 
na skutek jakichś nieznanych oddziaływań 
(przejście przez Układ Słoneczny masywne
go ciała?) system Wenus -  Merkury uległ 
rozerwaniu i Merkury został przerzucony na 
orbitę wokółsłoneczną o niemal dwukrotnie 
mniejszej półosi, niż wynosiła przedtem 
średnia odległość od Słońca tej hipotetycz
nej planety podwójnej. O takiej katastrofie 
mogłaby na przykład świadczyć stosunkowo 
duża ekscentryczność orbity Merkurego 
(mimośród e = 0,206), podczas gdy dla in
nych planet mimośrody ich orbit są co naj
mniej o rząd wielkości mniejsze drugim wy
jątkiem -je s t  Pluton). A kiedy jeszcze sonda 
kosmiczna M ariner-10 przekazała na Ziemię 
zobrazowania Merkurego, na których jego 
powierzchnia okazała się łudząco podobna 
do księżycowej, wtedy można było nawet 
uwierzyć, iż Merkury to były satelita We
nus...

Niestety, omówiona hipoteza, za którą 
opowiadali się głównie dwaj astronomowie:
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Thomas C. van F l a n d e r n  i Robert S. 
H a r r i n g t o n, jest zbyt słabo umotywowa
na, żeby można ją przyjąć. Nie wiadomo też, 
co to za ciało mogłoby spowodować roze
rwanie układu Wenus -  Merkury nie zakłó
cając przy tym ruchu innych planet. Teorety
cznie udowodniono, iż taki układ powinien 
się szybko rozpaść na skutek oddziaływania 
bliskiego Słońca, a więc czyni to zbyteczną 
hipotezę o wtargnięciu obcego ciała kosmi
cznego. Duża ekscentryczność orbity Mer
kurego jest również zbyt słabym argumen
tem na korzyść hipotezy o jakiejś katastrofie 
kosmicznej, zważywszy zwłaszcza, że pła
szczyzna orbity Merkurego (chociaż nachy
lona pod dość znacznym kątem i = 1° do 
płaszczyzny ekliptyki) leży niemal dokład
nie w płaszczyźnie równika słonecznego. 
Może to świadczyć o tym, że Merkury po
wstał jednak jako oddzielna planeta. Podo
bieństwo natomiast powierzchni Merkurego 
i naszego Księżyca ma zupełnie inną przy
czynę -  bardziej generalną i dotyczącą w 
ogóle wszystkich ciał Układu Słonecznego 
pozbawionych gęstej atmosfery.

Regułę Titiusa-Bodego w jej klasycznej 
postaci można jeszcze potraktować w inny 
sposób zapisując ją w następujący sposób:

a = 0,4 + 0,3 2°,
gdzie n = 1 dla Ziemi, n = 0 dla Wenus, 

natomiast dla n zawartego pomiędzy -1 a 
powinniśmy szukać drobnych ciał spełniają
cych tę zasadę, przy czym przypadek grani
czny n = - o o  odpowiadałby orbicie Merkure
go. Oczywiście liczba tych drobnych ciał 
mogących biec w przestrzeni między Wenus 
i Merkurym nie jest nieskończona -  musi 
istnieć jakieś ograniczenie powodowane 
chociażby oddziaływaniem Merkurego. 
Rzecz jednak w tym, iż nikt takich ciał nie 
odkrył i wydaje się wątpliwe, żeby taki pier
ścień wokółsłoneczny w ogóle istniał. Nie 
oznacza to, że w przestrzeni między Merku
rym a Wenus nie mogą przebywać jakieś

planetoidy (odkryto przecież kilka takich 
obiektów, ale czy będą one spełniały tak 
zmodyfikowaną regułę Titiusa-Bodego? I 
czy tak drobne ciała można uważać za pełno
prawne planety podlegające tej regule?

Wydaje się, że wszystkie osobliwości w 
ruchu obiegowym i obrotowym Merkurego i 
Wenus można wytłumaczyć zjawiskiem 
tzw. rezonansu, czyli współmiernościami 
tych ruchów, wymuszonymi grawitacyjnym 
oddziaływaniem ciał -  w danym przypadku 
wzajemnym oddziaływaniem Słońca, Mer
kurego, Wenus i Ziemi.

Niezależnie od domniemań o istnieniu w 
przeszłości planety podwójnej Wenus -  
Merkury astronomowie przez długie lata po
szukiwali prawdziwych księżyców tych pla
net.

W 1894 roku H a e r d 11, chcąc wyjaśnić 
dodatkowy ruch peryhelium Merkurego za
łożył, że ten ruch może wywoływać niezna
ny dotąd satelita tej planety. Słusznie przyję
to, iż taki księżyc powinien mieć niewielkie 
rozmiary, inaczej bowiem dawno już został
by odkryty. Ale wkrótce zauważono pewną 
sprzeczność -  otóż z rozważań teoretycz
nych wynikało, że ów hipotetyczny księżyc 
winien mieć względnie dużą masę, równą 
mniej więcej 1/200 masy Merkurego, aby 
wywołać obserwowany dodatkowy ruch pe
ryhelium Merkurego. Z tych założeń i roz
ważań wynikało z kolei, iż niewielki satelita 
o znacznej masie musi mieć bardzo dużą gę
stość, czego żadna hipoteza kosmogoniczna 
nie potrafi uzasadnić. Lecz mógłby przecież 
obiegać Merkurego niewielki księżyc o nie
wielkiej masie, chociaż taki obiekt wcale nie 
rozwiązałby zagadki dodatkowego ruchu 
peryhelium (zresztą została ona wyjaśniona 
na gruncie ogólnej teorii względności E i n 
s t e i n a ) .  Jednak poszukiwania takiego sa
telity nie przyniosły pozytywnego efektu. 
Ostateczne rozstrzygnięcie przyniosła misja 
Marinera-10 -  żaden księżyc Merkurego nie
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został zarejestrowany przez kamery tej son
dy kosmicznej.

Nie powiodły się również próby odkrycia 
satelity W enus -  nie dostrzeżono go ani pod
czas obserwacji prowadzonych z powierzch
ni Ziemi, ani w trakcie pośredniej i bezpo
średniej eksploracji planety przez liczne 
sondy automatyczne.

W  drugiej połowie XVII stulecia dwaj 
astronom owie -  Francesco F o n t a n a  i 
Gian Dom enico C a s s i n i  -  twierdzili, iż 
udało im się dostrzec księżyc W enus. W  nie
spełna sto lat później Jaces S h o r t  również 
doniósł o obserwacji satelity Białej Planety. 
Potem miało go widzieć wielu innych astro
nomów, między innymi francuski uczony 
M o n t a i g n e ,  uprzednio sceptycznie na
stawiony do hipotezy istnienia księżyca W e
nus. Sprawa wydała się przesądzona, ale w 
następnych latach innym astronom om -  w 
tym tak wytrawnem u obserwatorowi jak  
W illiam H e r s c h e l  -  nie udało się zoba
czyć tego obiektu, tak iż Patrie M o o r e na
zwał go nawet “satelitą -  w idm em ” . Spór 
trwał cały XIX wiek i chociaż w końcu usta
lono, że obserwacje dom niem anego księży
ca były zapewne pomyłkami spowodowany
mi bądź to wadami instrumentów optycz
nych, bądź to uznaniem za księżyc jakiejś 
słabej gwiazdy (albo nawet nieznanej przed 
1781 rokiem planety Uran), to jeszcze raz 
pojawiło się -  w 1892 r. -  doniesienie o za
uważeniu księżyca Wenus. Autorem oś
wiadczenia był Edward Emerson B a r 
n a r d ,  który jednak później nie zaobserwo
wał ponownie tego obiektu. N ikt inny nie 
dostrzegł też więcej żadnego satelity najbliż
szej Ziemi planety, a Barnard widział -  być 
m oże -  słabą gwiazdę nową w sąsiedztwie 
(kątowym) Wenus.

Na postawie danych dostarczonych przez 
sondy W enera-9 i W enera-10 przez pewien 
czas wydawało się, że W enus powinien 
obiegać malutki satelita o rozmiarach około

1 km, po orbicie odległej od powierzchni 
planety o mniej więcej 1000 km. Taki mikro- 
księżyc o niewielkiej masie byłby poddany 
jednak  niszczącemu oddziaływaniu term icz
nemu. Poruszając się w cieniu planety szyb
ko oddawałby swoje ciepło w przestrzeń 
kosmiczną; przebiegając nad oświetloną tar
czą W enus nagrzewałby się intensywnie. 
Takie skoki tem peratury prowadziłyby do 
erozji powierzchni satelity. Ze względu na 
silne oddziaływanie grawitacyjne W enus 
pył z powierzchni jej księżyca winien ucie
kać w przestrzeń i tworzyć wzdłuż swej or
bity pierścień.

Niestety, badania przeprowadzone póź
niej przez sondę m iędzyplanetarną Pioneer- 
Venus nie potwierdziły tej hipotezy -  nie 
odkryto ani księżyca, ani pierścienia pyło
wego. M isja M agellan praktycznie wyklu
czyła możliwość istnienia księżyca Wenus.

Ostatecznie zatem ani u M erkurego, ani u 
W enus nie stwierdzono obecności natural
nych satelitów i nie należy się ju ż  spodzie
wać, że zostaną kiedyś odkryte.

Przyczyn braku księżyców u tych planet 
należy upatrywać w warunkach panujących 
w przestrzeni okołosłonecznej podczas po
wstawania naszego Układu. Hipotezy kos- 
m ogoniczne pozw alają sądzić, iż Słońce we 
wczesnej fazie ewolucji przechodziło przez 
stadium gwiazdy T  Tauri charakteryzujące 
się gwałtownym oraz intensywnym proce
sem emisji fotonów i cząstek elementarnych. 
Zjawisko to nazywa się wiatrem gw iazdo
wym lub słonecznym. Trw a ono do dziś, je d 
nak dla gwiazd o zaawansowanej ewolucji, 
świecących stabilnie jak  nasze Słońce, jest 
mniej więcej tysiąckrotnie słabsze niż dla 
młodych gwiazd zm iennych typu T Tauri. 
Gwiazdy takie, otoczone przeważnie dyska
mi materii pyłowo-gazowej, są obiektami 
nieregularnie zm iennym i późniejszych ty
pów widmowych, zanurzonym i w m gław i
cach dyfuzyjnych, z których najprawdopo-
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dobniej pow stały. G w iazdy typu T T auri wy
kazują rów nież nadw yżkę prom ieniow ania 
w podczerw ieni i nadfiolecie.

A zatem  w iatr od Słońca będącego w fa
zie T Tauri był tak silny, że najprawdopo
dobniej w ydm uchał z najbliższej przestrze
ni, w której pow stawały planety, niemal 
wszystek nie w ykorzystany w procesie for
m ow ania się tych ciał m ateriał dysku proto- 
planetarnego nie dopuszczając do ukształto

wania obiektów satelitarnych. W większej 
odległości od naszej Gwiazdy Dziennej 
wiatr słoneczny osłabł na tyle, że księżyce 
dalszych planet mogły się uformować. Co 
prawda niektórzy astronom owie sądzą, że 
M erkurego, a także W enus mogły kiedyś 
obiegać niewielkie księżyce, które jednak al
bo spadły potem na powierzchnię m acierzy
stej planety, albo uleciały w przestrzeń.

KRONIKA  

Kometa Hyakutake

O czekując pojaw ienia się na naszym nie
bie w iosną 1997 roku jasnej komety H ale’a- 
Boppa (C/1995 01), o której jest m ow a w 
następnej notatce, zostaliśm y zaskoczeni 
ukazaniem  się w idocznej gołym okiem ko
mety H yakutake (C/1996 B2). O dkrył ją  30 
stycznia 1996 roku w gwiazdozbiorze W agi, 
jako rozm yty obiekt o średnicy 2.5 m inuty 
kątowej i jasności około 11 mag., japoński 
m iłośnik astronom ii Yuji H y a k u t a k e, fo
tografik z H ayato koło Kagoshimy, który 
m iesiąc w cześniej stał się już  odkrywcą in
nej kom ety C /1995 Y 1. Po paru dniach, gdy 
Brian G. M a r s d e n  wyznaczył pierwszą 
orbitę nowej kom ety, okazało się, że w koń
cu m arca przeleci ona stosunkowo blisko 
Ziemi i z półkuli północnej będzie widoczna 
przez całą noc osiągając praw dopodobnie 
jasność dochodzącą nawet do zerowej w iel
kości gw iazdow ej. Tak jasnej komety nie 
widziano ju ż  chyba od 20 lat, a więc nic 
dziwnego, że w zbudziła powszechne zain
teresow anie i zm obilizow ała rzesze m iłośni
ków astronom ii oraz wielu profesjonalistów  
do prow adzenia obserw acji niecodziennego 
zjaw iska na niebie (czytelników Uranii in
form ow aliśm y o niej w dodatku nadzw y
czajnym  dołączonym  do num eru lutowego).

Z szybko powiększającego się zbioru ob
serwacji astrom etrycznych komety Hyaku
take, wzbogaconego o przedodkryciow ą po
zycję z 1 stycznia 1996 roku, M arsden po
tw ierdził początkowe prognozy na podsta
wie coraz bardziej wiarygodnych obliczeń 
elem entów orbity, po której się porusza. 
Stwierdził m ianowicie, że obiega ona Słońce 
po torze w kształcie silnie wydłużonej elipsy 
o m im ośrodzie 0.99966, położonej w 
płaszczyźnie nachylonej do płaszczyzny 
ekliptyki pod kątem 125°. Przez peryhelium, 
oddalone od Słońca o zaledwie 0.23 j.a., 
przejdzie 1 m aja 1996 roku, a 25 marca zbli
ży się do Ziemi na minimalną odległość 0.1 
j.a. czyli około 15 min. km. Obliczenia prze
szłej i przyszłej orbity komety pokazały, że 
mniej więcej 8000 lat temu odwiedziła już 
ona sąsiedztwo Słońca, a następnym razem 
znajdzie się w nim za około 1400 lat.

Z faktu, że kometa Hyakutake przelaty
wała już kiedyś blisko Słońca wynika, że jest 
ona prawdopodobnie kometą starą i wobec 
tego m ożna m ieć zaufanie do początkowych 
prognoz wzrostu jej jasności nie oczekując 
takich np. niespodzianek, jakie w 1973 roku 
sprawiła m łoda kom eta Kohoutka. I rzeczy
w iście w końcu m arca i na początku kwiet
nia kometa Hyakutake jaśniała na niebie 
pięknym  blaskiem  ciesząc chyba bardzo
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wielu ludzi, którzy po raz pierwszy na w łas
ne oczy mogli zobaczyć prawdziwą kometę. 
Również astronom om dostarczyła m ożliwo
ści badań, które niewątpliwie w zbogacą wie
dzę o kometach, czego dow odzą pierwsze 
rezultaty wykonanych obserwacji. Krótki 
ich przegląd zacznijm y od najbardziej chyba 
sensacyjnego odkrycia.

Kometa Hyakutake świeci rentgenowsko. 
Po raz pierwszy zarejestrowano prom ienio
wanie X pochodzące od komety. Dokonał 
tego satelita ROSAT obserwując kometę 
C/1996 B2 w dniach 26 i 27 marca. Stw ier
dzono, że stosunkowo silna i zm ieniająca się 
w czasie em isja prom ieniowania rentgeno
wskiego pochodzi ze zwróconego w kierun
ku Słońca półkolistego obszaru wokół jądra 
komety do odległości mniej więcej 30 -  40 
tys. km. Poniew aż nikt się tego nie spodzie
wał rodzi się pytanie, jakie procesy fizyczne 
w głowie komety prowadzą do generacji te
go promieniowania. Nie ma na nie jeszcze 
odpowiedzi. Podejrzew a się, że może to być 
efekt rozproszenia słonecznego prom ienio
wania X na m ateriale komy lub też fluore- 
scencja molekuł wody wywołana przez 
wiatr słoneczny.

Dzięki dużemu zbliżeniu komety Hyaku
take do Ziemi nadarzyła się okazja -  po raz 
pierwszy od 10 lat -  śledzenia radarowego 
komety. Dotychczas udało się zarejestrować 
echo radarowe w przypadku jedynie 5 ko
met; ostatni raz tego typu obserwacje prowa
dzono dla komety Halleya za pom ocą radio
teleskopu w Arecibo. Tym razem w ykorzy
stano 70 m radioteleskop NASA w Goldsto- 
ne, który 24 i 25 marca zdołał odebrać (po 
około 104 s od wysłania sygnału) prom ie
niowanie odbite nie tylko od jąd ra komety 
lecz także od bryłek materii o rozmiarach 
rzędu 1 cm poruszających się od jądra z 
prędkościami około 10 m/s. Pierwsze opra
cowania wyników wskazują, że rozmiary ją 
dra komety zawierają się w granicach 1 -  3

km. Z  analiz fotom etrycznych najbliższego 
otoczenia jąd ra wynika, że najbardziej pra
wdopodobny okres jego  rotacji przewyższa 
nieco 6 godzin.

Kometę Hyakutake wielokrotnie obser
wował, działający od 1978 roku i niezwykle 
zasłużony w badaniach astronom icznych w 
nadfiolecie, satelita IUE (ang. International 
U ltraviolet Explorer). Na podstawie pom ia
rów wykonanych 19, 22 i 27 lutego stw ier
dzono, że -  w przeciwieństwie do najczę
ściej obserwowanych w gazie kometarnym 
molekuł -  tempo produkcji cząsteczki CS 
pozostało nie zm ienione w miarę zbliżania 
się komety do Słońca, co wydaje się potw ier
dzać wcześniejszy wniosek, że mamy do 
czynienia z kometą starą, która już  kiedyś 
przebywała w pobliżu Słońca. Z obserwacji 
spektroskopowych emisji rodnika OH wy
konanych 23 i 24 m arca wyznaczono tempo 
produkcji cząsteczek H2 O na 3.5 x 1029 m o
lekuł na sekundę. W artość tę potwierdziły 
obserwacje z 27 marca, natomiast 25 m arca 
dostrzeżono wyraźne osłabienie tempa pro
dukcji wody, a także molekuł tlenku węgla. 
Interpretuje się to jako  efekt oderwania się 
od jąd ra w tym czasie jakiegoś większego 
fragmentu.

Te ciekawe wnioski wynikające z analizy 
w idm a znalazły potw ierdzenie na zdjęciach 
najbliższego otoczenia jądra komety w yko
nanych przez duże teleskopy. W  szczególno
ści na obrazie uzyskanym za pom ocą tele
skopu kosmicznego H ubble’a w czasie naj
w iększego zbliżenia komety do Ziemi w 
dniu 25 m arca wyraźnie widać rozciągniętą 
wzdłuż warkocza plamkę, która je s t najpra
wdopodobniej śladem oderwanych od jądra 
co najmniej trzech jego  fragmentów (patrz 
zdjęcie na czwartej stronie okładki).

M ówiąc o teleskopie H ubble’a warto do
dać, że dzięki niemu udała się po raz drugi w 
historii detekcja w głowie komety dwuato- 
mowej molekuły siarki (S2 ). Po raz pierwszy
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zrobił to w spom niany już  satelita IUE w 
przypadku komety IRAS-Araki-Alcock 
(C /l983 HI ) ,  która w maju 1983 roku prze
leciała jeszcze bliżej Ziemi niż obecnie ob
serw ow ana kom eta Hyakutake (w m inim al
nej odległości 0.03 j.a.). M olekuła S2 jest 
bardzo nietrwała; w odległości 1 j.a. od 
Słońca ulega rozpadowi w ciągu zaledwie 10 
m inut i d latego bardzo trudno je s t ją  zaobser
wować. O dkrycie je j obecności w kometach 
św iadczy o tym, że m usiały się one formo
wać w tem peraturach m niejszych niż 30 K. 
Obfitość siarki w kom ecie Hyakutake oce
niono na 0 .0 1 % zawartości wody.

Za pom ocą teleskopu podczerwonego na 
Hawajach w dniach 23 i 24 m arca w widmie 
komety H yakutake zidentyfikow ano linie: 
H2O, HDO, CO, C H 4, C H 3OH, C 2H6 , HCN, 
OCS, N H 3 ; nie znaleziono natom iast linii: 
C 2H 2 (dostrzeżono 8 kwietnia), H 2CO (ob
serw ow ano w połowie marca), HC3N. Sto
sunek obfitości deuteru do wodoru oceniono 
na D/H = 1.4 x 10'4, co jest wartością o rząd 
w ielkości m niejszą niż w przypadku komety

Halleya. Badania spektroskopowe komety 
wykonane za pom ocą teleskopu kosmiczne
go H ubble’a w dniu 1 kwietnia umożliwiły 
określenie względnej obfitości najważniej
szych składników gazu w głowie komety: 
H2O : CO : CH 4 : C 2H6  = 100 : 5.8 : 0.7 : 0.4. 
Z analizy widma ciągłego komy stwierdzo
no natomiast, że w obszarze okołojądrowym 
o promieniu 1700 km znajduje się około 108 
kg pyłu. Zakładając prędkość drobin pyłu 
równą 10 m/s oszacowano, że tem po jego 
produkcji w okresie największego zbliżenia 
komety do Ziemi wynosiło 1200 kh/s.

Kometa Hyakutake rozwinęła piękny, 
długi warkocz. Na początku marca, gdy jej 
jasność była na granicy widoczności okiem 
nieuzbrojonym, długość warkocza oceniano 
na około 15 ’. A. H a 1 e (współodkry wca ko
mety H ale’a-Boppa) oszacował długość 
warkocza w dniu 19 marca ju ż  na około 15°. 
Publikowane w cyrkularzach M iędzynaro
dowej Unii Astronomicznej doniesienia róż
nych obserwatorów o długości warkocza 
podczas największego zbliżenia komety do

Zdjęcia kom ety H yakutake w ykonane 28 m arca 1996 roku w O bserwatorium  Astronomicznym Planetarium Śląskiego w Chorzowie 
przez Ireneusza W łodarczyka za pom ocą czterosoczewkowej kam ery Sonnefelda o średnicy obiektywu 20 cm i ogniskowej 100 cm 
sprzężonej z refraktorem  o średnicy obiektywu 30 cm  i ogniskowej 450 cm. M omenty wykonania zdjęć i czasy ekspozycji były 
następujące (licząc od lewego): 18h44'"40s UT, 6"'30'; 1 9 \l0 m20‘ UT, 6"'46s; I9h45m00‘ UT, 6"’58s. Gwiazdy oznaczone A i B maja 
jasności odpow iednio 8.0 i 8.9 mag.
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Ziemi w dniach 24 -  26 marca wymieniały 
nawet liczbę 100°. Szybko jednak  zoriento
wano się, że jest po prostu fizycznie niemo
żliwe, aby kątowa długość warkocza (roz
ciągającego się wzdłuż prom ienia w odzące
go komety) przewyższała wartość tzw. kąta 
fazowego komety (czyli kąta między kierun
kami z komety na Słońce i na Ziemię). W 
dniu 25 m arca kąt ten wynosił około 70°, a 
m aksym alną wartość 111° osiągnął w dniu 6 
kwietnia.

W  końcu kwietnia kometa Hyakutake 
znajdowała się na niebie ju ż  zbyt blisko 
Słońca aby m ożna było ją  widzieć. A po 
okrążeniu SŁońca przeszła na półkulę połu
dniową i z naszych szerokości geograficz
nych nie da się jej zobaczyć. Ponieważ odda
la się i od Słońca, i od Ziemi, więc jej jasność 
szybko maleje, ale jeszcze pew nie długo bę
dzie śledzona przez astronomów.

K rzysztof Ziołkowski

Czyżby kometa stulecia?

Stulecia, a może nawet -  bo i takie pro
gnozy są robione -  tysiąclecia! M owa o ko
mecie H ale’a-Boppa (C/1995 O l) , odkrytej 
pod koniec nocy 23 lipca 1995 roku przez 
dwóch am erykańskich miłośników astrono
mii: Alana H a l  1 e ’ a z C louderof (Nowy 
M eksyk) i Thom asa B o p p a mieszkające
go niedaleko Stanfield (Arizona). Pierwszy 
swym 41 cm reflektorem dokonywał rutyno
wego przeglądu nieba i w gwiazdozbiorze 
Strzelca dostrzegł mglisty obłoczek z cen
tralnym zagęszczeniem, oceniając jego ja s
ność na 10,5 wielkości gwiazdowej. Drugi 
natomiast za pomocą 44 cm teleskopu obser
wował gromadę kulistą NGC 6681 (M 70), a 
ponieważ kom eta znajdowała się wtedy bli
sko niej i w dodatku m iała podobną jasność 
(Bopp ocenił ją  na 10,8 wielkości gwiazdo
wej), była akurat w polu w idzenia i nie m og
ła ujść uwagi wytrawnego obserwatora. Je

szcze tego sam ego dnia o swym odkryciu 
powiadom ili Centralę Telegram ów Astrono
micznych, lecz zapewne żadnemu z nich na
wet na myśl wtedy nie przyszło, że idzie tu o 
niezwykły obiekt i że m oże on wywołać du
że poruszenie w świecie astronomicznym. 
Jeżeli zaś prognozy się sprawdzą to kometa 
H ale’a-Boppa stanie się obiektem żywego 
zainteresowania także ze strony “zwykłych 
zjadaczy chleba” i znowu nadarzy się wspa
niała okazja do popularyzacji astronomii.

Trzy dni po odkryciu Brian G. M a r s -  
d e n dysponował już 57 obserwacjami po
zycyjnym i komety H ale’a-Boppa i na tej 
podstawie mógł obliczyć jej prowizoryczną 
orbitę. Z wyznaczonych w oparciu o tak 
skromny m ateriał obserwacyjny danych wy
nikało, że mamy do czynienia z wyjątko
wym obiektem, który porusza się po orbicie 
leżącej w płaszczyźnie nachylonej niemal 
pod kątem prostym względem płaszczyzny 
ekliptyki i który w chwili odkrycia znajdo
wał się dalej od Słońca niż Jowisza, a przez 
peryhelium  przejdzie dopiero wiosną 1997 
roku. Odległość dobrze tłum aczyła jego 
wolny ruch po niebie, lecz zastanawiająca 
była duża jasność, toteż niecierpliw ie ocze
kiwano na dalsze obserwacje. W krótce też 
M arsden dysponował 208 pomiarami, wy
konanymi w okresie od 24 lipca do 1 sierp
nia, co pozwoliło mu na uściślenie elem en
tów orbity i na wyciągnięcie pewnych wnio
sków na temat dalszych losów komety. Oka
zało się, że 5 kwietnia 1996 roku będzie od
dalona od Jowisza o około 0,75 j.a., a 23 
m arca 1997 roku zbliży się do Ziemi na od
ległość 1,32 j.a. Co więcej -  na obrazach 
uzyskanych za pom ocą detektora CCD 
stw ierdzono obecność w głowie komety Ha
le’a-Boppa czegoś w rodzaju asym etryczne
go warkocza, przypom inającego zjawisko 
obserwowane w roku 1974 po wybuchu w 
głowie komety Schwassmana-W achman- 
na 1. W związku z tym pojawiło się pytanie,
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czy jasność komety Hale’a-Boppa związana 
jest z dużymi rozmiarami jej jądra, czy też 
idzie tu jedynie o pojaśnienie wywołane ta
kimi właśnie wybuchami? Zaczęto się też 
zastanawiać, czy mamy do czynienia z dzie
wiczą kometą, która po raz pierwszy zbliża 
się do Słońca, czy też z obiektem, który już 
kiedyś gościł na naszym niebie? Chcąc uzy
skać odpowiedzi na te pytania należało mieć 
do dyspozycji bogatszy materiał obserwa
cyjny i dlatego Marsden zaapelował do 
astronomów, aby przejrzeli swe archiwa. 
Apel oczywiście nie pozostał bez echa, w 
anglo-australijskim obserwatorium Siding 
Spring uchwycono obraz komety na kliszy 
eksponowanej 27 kwietnia 1993 roku w og
nisku kamery Schmidta. W tym czasie była 
ona oddalona od Słońca o 13,1 j.a., a jej jas
ność wynosiła 1 8 - 1 9  wielkości gwiazdo
wej. Te i inne jeszcze obserwacje uwzglę
dniono przy wyznaczaniu dokładniejszych 
elementów orbity, które Marsen niebawem 
wyznaczył, mając w sumie do dyspozycji 
248 pomiarów. Nie udało się jednak wyjaś
nić, czy ta duża jasność komety związana 
jest ze znacznymi rozmiarami jej jądra, czy 
też raczej z przebiegającymi w nim procesa
mi? Z przeprowadzonych ocen, opierają
cych się na fotometrycznych pomiarach jas
ności i na przybliżonym albedo wynika, iż

miałoby ono około 100 km średnicy. Byłaby 
to więc kometa olbrzym w porównaniu z ko
metą Halleya, której jądro jest o wiele mniej
sze, bo jego rozmiary -  jak wiemy -  wyno
szą 16,0 x 8,2 x 7,5 km. Tak dużej komety w 
czasach nowożytnych chyba nie obserwo
wano i astronomowie już dziś się zastana
wiają, jaką będzie miała jasność po przejściu 
przez peryhelium, jak długi będzie ciągnęła 
za sobą warkocz, jakich zjawisk możemy 
oczekiwać? Czy będzie to kometa stulecia 
czy raczej tysiąclecia?

Przez peryhelium orbity kometa Hale- 
Bopp ma przejść 1 kwietnia 1997 roku. W 
tym czasie jej odległość od Słońca wyniesie 
0,91 j.a. a przewidywana jasność ma osiąg
nąć -  1,5 wielkości gwiazdowej, czyli nie
wiele mniej niż Jowisz w opozycji (najwię
ksi optymiści na maksymalną jasność kome
ty przyjmują -7  wielkości gwiazdowych). 
Stan ten winien utrzymać się przez parę 
tygodni i -  co ważne dla mieszkańców pół
nocnej półkuli Ziemi -  jej deklinacja w trze
ciej dekadzie marca osiągnie +45°, czyli bę
dzie wysoko na niebie. Tak więc już niespeł
na rok nas dzieli od chwili, gdy będziemy 
mogli podziwiać kometę Hale’a-Boppa, któ
rej -  być może -  będą nam zazdrościć przy
szłe pokolenia.

Stanisław R. Brzostkiewicz

OBSERW ACJE

Obserwacje komety 6P/d’Arrest w 
Sekcji Obserwatorów Komet PTMA

Jak już często się zdarzało, niebiosa uka
zały nam w okresie wakacyjnym 1995 roku 
kometę krótkookresową 6P/d’ Arrest, może 
niezbyt efektowną, ale za to jakże interesu
jącą! Ale o tym później...

Kometa 6P/d’ Arrest została odkryta w 
gwiazdozbiorze Ryb przez Heinricha Lu

dwika d ’ A r r e s t a (Obserwatorium Li
pskie) 28 czerwca 1851 roku jako bardzo 
słaby, rozmyty obiekt.

W czasie jednego z kolejnych powrotów, 
w 1950 roku nie oczekiwano, aby kometa 
przekroczyła jasność 12.5m (maksymalna 
jasność komety w 1943 roku, przy korzyst
niejszej geometrii). Jednakże, około trzech 
tygodni po przejściu przez peryhelium, ko
meta rozbłysła do jasności 10.5m.
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Jak dotąd największą jasność kometa 
d ’A rresta osiągnęła w 1976 roku. Duże zbli
żenie z Jowiszem  w 1968 roku (0.42 j.a.) 
zm niejszyło jej odległość peryhelium do 
1.17 j.a . W 1976 roku kom eta była najbliżej 
Ziemi w czasie przejścia przez peryhelium. 
W wyniku tego 13 sierpnia przeszła ona za
ledwie w odległości 0.15 j.a. od Ziemi, osią
gając m aksym alną jasność 4.9m i rozwijając 
jednostopniow y warkocz.

W 1991 roku, A. C a r u s i  i G.B. V a l -  
s e c c h i (Rzym, W łochy) oraz L. K r e - 
s a k  iM . K r e s a k o v a  (Bratysława, S ło
wacja) niezależnie zasugerowali, że kometa 
d ’Arresta jest tożsam a z kometą obserwowa
ną przez La H i r e ’ a w 1678 roku. E lem en
ty orbity policzone przez Carusiego i G. S i - 
t a r s k i e g o potwierdziły tę identyfikację.

Powrót komety 6P /d’Arrest w roku 1995 
był szesnastym z kolei powrotem od czasu 
odkrycia. Od odkrycia w 1851 roku kometa 
nie była obserwowana jedynie w siedmiu 
powrotach. W peryhelium  kometa 6P/d’A r
rest podchodzi do Słońca na odległość 1.346 
j.a., w aphelium oddala się na odległość 
5.628 j.a., przy okresie obiegu 6.51 roku. 
Płaszczyzna orbity komety 6P/d’Arrest jest 
nachylona do płaszczyzny ekliptyki pod ką
tem 19.5°. W trakcie obecnego powrotu w 
pobliże Słońca w dniu 27 lipca 1995 przeszła 
przez peryhelium, następnie 9 sierpnia 1995 
roku zbliżyła się do Ziemi na minimalną od
ległość 0.3996 j.a.

Kometa d ’A rresta nie była łatwym obie
ktem obserwacyjnym, głównie z powodu 
stosunkowo niskiego położenia nad hory
zontem. Największą północną deklinację 
równą +9.7° (co w Polsce odpowiada m a
ksymalnej wysokości nad horyzontem około 
50°) osiągnęła dnia 13 lipca, kierując się po
tem na niebo południowe, gdzie 4 paździer
nika osiągnęła największą deklinację połu
dniową (-35.7°).

Sprawozdania z obserwacji komety 
6P /’dA rrest otrzym aliśmy od zaledwie 8 
członków SOK, którzy wykonali łącznie 59 
ocen jasności, 51 ocen stopnia kondensacji 
oraz 53 pomiary średnicy otoczki. A oto au
torzy niektórych “rekordów ” :

pierwsza obserwacja (26 VI 1995) -  M a
ciej R e s z e 1 s k i i Arkadiusz 
O l e c h ,

ostatnia obserwacja (30 VIII 1995) -  M a
ciej R e s z e l s k i ,  

najdłuższa seria (26 VI 1995 -  30 VIII 
1995) -  Maciej R e s z e l s k i ,  

najwięcej nocy obserwacyjnych: 1 7 - Ja
nusz P ł e  s z k a.

Tabela I zawiera nazwiska wszystkich 8 
osób, które nadesłały nam raporty z obser
wacji.

Tabela 1. Obserwatorzy

j Obserwator Miejscowość Użyty sprzęt

Franciszek
Chodorowski Białystok L250 L110

Kazimierz
Czernis Wilno (Litwa) L340 R120 

T250

Andrej
Dementjev Wilno (Litwa) L200

Arkadiusz
Olech

Pruszcz
Gdański B70 R250

Mieczysław
Paradowski Ludwin M100

Janusz 
| Płeszka Kraków B66B100

B110

Maciej
Reszelski Szamotuły R250B100

Tomasz 
| Ściężor Kraków B60

Oznaczenia: B -  lornetka, R -  refraktor, L -  new
ton, M -  maksutow, T -  schmidt-cassegrain.

Liczby oznaczają średnicę instrum entu w 
milimetrach.

Przegląd wyników rozpoczniem y od ana
lizy krzywej blasku. Ze względu na m ałą li
czbę posiadanych obserwacji, uniemożli-
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wiającą jakąkolwiek analizę, oprócz 51 ob
serwacji polskich, wykorzystano także 359 
obserwacji pochodzących z archiwum ICQ. 
Na rys. 1 .a przedstawiono postać podstawo
wą krzywej -  ponad 400 ocen jasności spro
wadzonych do standardowej średnicy tele
skopu 6.84 cm, przedstawionych w funkcji 
czasu. W obszarze maksimum jasności róż
nice komety widzianej oczyma różnych ob
serwatorów przekraczają 1.5m. Tak duże 
różnice były spowodowane głównie dużym 
stopniem rozmycia komety, i wynikającą z 
tego trudnością w ocenie jasności. Regułą 
jest, że im mniejszy jest stopień koncentracji 
otoczki komety (DC), tym większy błąd oce
ny jasności. W każdym razie wyraźnie wi
dać, że maksymalną jasność równą w przy
bliżeniu 7.7m kometa osiągnęła w połowie 
sierpnia 1995 roku. Pełnia Księżyca w dniu 
10 sierpnia 1995 i dni po niej następujące 
spowodowały praktyczny brak obserwacji w 
tym okresie i niemożność dokładniejszego 
określenia tej daty.

W celu uchwycenia ogólnego sensu 
zmian blasku komety należy oczyścić krzy
wą blasku z fałszującego wpływu zmiennej 
odległości komety od Ziemi. Robimy to ode
jmując od obserwowanej jasności otoczki

pięciokrotny logarytm odległości kometa -  
Ziemia, wyrażonej w jednostkach astrono
micznych. Ten zabieg ma sens taki, jak gdy
by pomiary jasności komety byłyby przepro
wadzane w stałej odległości 1 j.a. od niej. 
Zmieniamy również oś odciętych krzywej 
blasku, zastępując datę różnicą logarytmów 
odległości komety od Słońca w danym mo
mencie i odległości komety od Słońca w pe- 
ryhelium. Tak przekształcona krzywa zmian 
blasku pokazana jest na rys. l.b.

Jest to krzywa niezmiernie interesująca. 
Wyraźnie widać, że należy podzielić ją  na 
trzy odcinki, o różnym stopniu nachylenia:

1. Od 8 maja (pierwsza obserwacja) do 1 
lipca 1995 -  systematyczny wzrost jas
ności komety wraz ze zbliżaniem się 
do Słońca.

2. Od 1 lipca do 21 sierpnia 1995 -  gwał
towny wzrost jasności, nawet po mi
nięciu peryhelium!

3. Od 21 sierpnia do 22 listopada 1995 
(ostatnia obserwacja) -  systematyczny 
spadek jasności wraz z oddalaniem się 
komety od Słońca z szybkością analo
giczną do odcinka pierwszego.

Zachowanie się komety świadczy o wy
buchu, który wystąpił na powierzchni jej ją-

,09(rH09(ro)

Rys. 1. a) Krzywa zm ian jasności komety 6P /d’Arrest utworzona na podstawie 359 obserwacji z archiwum 1CQ (białe kwadraty) oraz 
51 obserwacji w ykonanych przez członków Sekcji Obserwatorów Komet PTMA (czarne kwadraty), b) jasność komety zredukowana 
do stałej odległości obserw atora od komety (1 AU), oraz przedstawiona w funkcji różnicy logarytmów odległości komety (r) od 
peryhelium  (r0).



116 U RA N IA 4/1996

dra i trwał przez blisko dwa miesiące!
We wszystkich trzech obszarach dopaso

wano otrzymane zależności do klasycznej 
formuły:

m = H(O) + 51ogA + 2.5/7 log r, 
gdzie:
m -  jasność obserwowana,
H(O) -  jasność absolutna (1 j.a. od Słońca i 
I j.a. od Ziemi),
A -  odległość od Ziemi 
r -  odległość od Słońca 
n -  czynnik określający aktywność komety, 
otrzymaliśmy:

1. Dla obszaru pierwszego:
H( 0 )  = 9.2m±  1.5m
n = 17 ± 4
2. Dla obszaru drugiego: 
n = 114 + 8 (Wybuch!)

(W przypadku wybuchu podawanie H(O) 
nie ma sensu fizycznego).

3. Dla obszaru trzeciego:
//(O ) = 9.3m ±  0.3m
n =  1.7 ± 0 .7
Przebieg wydarzeń przedstawiał się więc 

następująco:
Z okolic Jowisza kometa d’Arresta przy

leciała jako obiekt bardzo aktywny (podob
nie jak pół roku wcześniej kometa P/Borrel- 
ly). Przypominamy, że czynnik n dla wię

Data (JD)

kszości komet przyjmuje się równy od 4.0 do 
6.0, tak więc n -  17 wskazuje na kometę 
bardzo aktywną, co jest raczej niezwykłe dla 
komety krótkookresowej. Co więcej, około 
1 lipca 1995 na powierzchni jądra nastąpiła 
eksplozja, i gwałtowna, wybuchowa emisja 
materii trwała prawie do końca sierpnia 
1995, czyli blisko miesiąc po przejściu pery- 
helium (w widmie komety otrzymanym na 
przełomie sierpnia i września stwierdzono 
obecność wody)! Około 21 sierpnia wypływ 
materii z jądra gwałtownie ustał i kometa 
wróciła do stanu pierwotnego. Aktywność 
spadła jednak do poziomu minimalnego -  
kometa uległa “wyjałowieniu” w czasie wy
buchu. Zgodnie ze stosowanymi formułami 
na podstawie wartości jasności absolutnej 
komety można wyznaczyć w przybliżeniu 
średnicę lodowo-kamiennego jądra komety. 
W naszym przypadku dla 6P/d’Arrest jest 
ona równa około 3 km, co oznacza, że jądro 
to jest mniejsze od jądra komety P/Borrelly. 
Początkowy wysoki współczynnik aktywno
ści n dowodzi, że powierzchnia jądra pokry
ta była lotnymi substancjami, sublimujący- 
mi w trakcie zbliżania się komety do Słońca.

Pomiar średnicy kątowej głowy komety 
jest dla obserwatora zawsze zadaniem trud
nym, zwłaszcza dla tak rozmytego obiektu,

Rys. 2. a) Zmienność średnicy kątowej otoczki komety 6P/d’Arrest w czasie, oznaczenia analogicznie jak  na Rys. 1, b) średnica liniowa 
głowy komety w funkcji czasu.
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jak kometa d’Arresta. W naszym przypadku 
wydaje się, że do końca czerwca 1995 śred
nica kątowa głowy komety nie przekraczała 
1’. Od początku lipca średnica głowy rosła, 
osiągając około 25’ w drugiej połowie sierp
nia, po czym nastąpił spadek do około 8’ 
(rys. 2.a). Po przeliczeniu średnicy kątowej 
na liniową, uwzględniając zmiany odległo
ści komety od Ziemi okazało się, że średnica 
liniowa głowy komety była równa początko
wo około 10 tys. km, czyli w przybliżeniu 
średnicy Ziemi. Po wybuchu około 1 lipca 
średnica ta zaczęła rosnąć, osiągając do oko
ło 21 sierpnia 1995 wartość 500 tys. km. Po 
tej dacie w ciągu zaledwie dwóch tygodni 
średnica ta spadła do 200 tys. km, co należy 
wiązać z praktycznym zaprzestaniem emisji 
materii z jądra. Średnica ta utrzymała się już 
do końca okresu obserwacyjnego (rys. 2.b).

Analogicznie, tradycyjnie trudnym zada
niem jest ocena stopnia kondensacji głowy 
DC. W naszym przypadku w całym okresie 
obserwacyjnym wydawał się on zmieniać od 
ok. 2 do 4.

Żaden z SOK-istów nie obserwował war
kocza komety d ’Arresta. Jedynie nieliczni 
obserwatorzy ICQ wykonali takie obserwa
cje. Zgodnie z nimi warkocz miał długość 
ok. 30’ (co daje liniową długość około 430 
tys. km) i kąt pozycyjny PA równy 270 -  
310°.

Podsumowując, należy stwierdzić, że ko
meta 6P/d’Arrest była obiektem niezwykle 
interesującym pod każdym względem, choć 
raczej mało efektownym.

Jak zwykle, wszystkie nadesłane obser
wacje zostały przekazane do centralnego ar
chiwum obserwacji komet Międzynarodo
wej Unii Astronomicznej w USA i zostały 
opublikowane w czasopiśmie International 
Comet Quartely (October 1995).

Tomasz Sciężor

Obserwacje gwiazd zmiennych 
w 1995 roku

W 1995 roku wymienieni w tabeli 1 
członkowie Sekcji Gwiazd Zmiennych 
PTMA wykonali 6929 obserwacji. Z tej licz
by 3926 obserwacji wysłano do AAVSO 
(American Association of Variable Star Ob
servers).

Z ciekawszych zjawisk pośród gwiazd 
zmiennych w ubiegłym roku warto wymie
nić pojawienie się czterech dość jasnych 
gwiazd nowych. Dwie z nich położone są na 
niebie południowym, nie były więc one do
stępne obserwacjom z Polski. Są to: Nova 
Carcini 1995, która osiągnęła 7m.2, oraz No
va Centauri 1995 o jasności maksymalnej 
ok. 7m.5. Natomiast Nova Aquilae 1995 była 
dostrzegalna za pomocą niedużych instru
mentów. Została zaobserwowana 7 lutego, a 
jej maksymalna jasność wyniosła 8m. 1. Naj
ciekawszą jednak gwiazdą zmienną tego ty
pu okazała się Nova Cassiopeiae 1995 od
kryta 24 sierpnia jako obiekt ok. 9m.2. Przed 
pojaśnieniem jej jasność wynosiła ok. 18m. 
Należy ona do tak zwanych nowych powol
nych, u których jasność maksymalna utrzy
muje się przez wiele miesięcy. Na rysunku 
pokazano krzywą jasności N Cas 1995 wy
konaną na podstawie uśrednionych obserwa
cji wizualnych z okresu od 26 sierpnia 1995 
roku do 19 lutego 1996 roku, a zebranych 
przez G r a n s l o  i L i n a n d e r a .  Zazna
czono także punktami wyniki obserwacji wi
zualnych czterech obserwatorów Sekcji 
Gwiazd Zmiennych PTMA, oraz dane z ob
razów CCD uzyskanych przed odkryciem N 
Cas 1995 jeszcze podczas szybkiego wzro
stu jasności. Jasność tej nowej rosła bardzo 
wolno od końca sierpnia do 10 grudnia, kie
dy to nastąpił szybszy wzrost do maksimum 
19 grudnia (7m.l), po czym nastąpił spadek 
o ponad 2 wlk. gw., a następnie nieco niższe 
maksimum (8m.0) w połowie lutego 1996 ro-
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Krzywa jasności N Cas 1995 od sierpnia 1995 r. do lutego 1996 r. Linia ciągła -  średnie dobowe z 1608 obserwacji w izualnych 
zebranych przez Granslo i Linandera. Punkty -  obserw acje wizualne w ykonane przez członków SGZ PTMA: T. Krzyt (9 obs.), M.L. 
Paradowski (30), J. Speil (45), S. Świerczyński (9). Krzyżyki -  dane oparte na podstawie obrazów CCD wykonanych przed odkryciem 
gwiazdy nowej.

ku. Charakterystyka fotometryczna i spe- 
ktrometryczna N Cas 1995 wykazuje duże 
podobieństwa do HR Del (Nova Delphini 
1967), można więc przypuszczać, że gwiaz
da ta będzie dostępna za pomocą niewielkich 
instrumentów jeszcze co najmniej kilka mie
sięcy.

Tabela 1. Obserwatorzy.

Innym ciekawym zjawiskiem było znacz
ne osłabienie jasności R Coronae Borealis w 
październiku ubiegłego roku. Gwiazda ta 
jest prototypem nielicznej grupy zmiennych 
nadolbrzymów charakteryzujących się nie
spodziewanymi znacznymi spadkami jasno
ści, nawet do 9 wlk. gw. Są to gwiazdy z 
deficytem wodoru, zawierające nadmierne 
w porównaniu z innymi gwiazdami ilości 
helu i węgla. Wyrzut materii bogatej w wę
giel z powierzchni gwiazdy, a następnie kon
densacja pyłu grafitowego ekranującego 
promieniowanie w zakresie widzialnym, to 
przyczyny spadku jasności tych gwiazd. R 
CrB w stadium spokojnym jest gwiazdą ok. 
6m, natomiast od 1 do 30 października jej 
jasność spadła do 12m.5.

Jerzy Speil

Obserwator
Liczba obserwacji

ogółem wysłanych 
do AAVSO

Adam Cichy 653 653
Ryszard Cnota 2814 421
Radosław Grochowski 112 112
Tomasz Krzyt 359 257
Michał Nowak 791 336
Mieczysław Paradowski 18 8
Jerzy Speil 1549 1548
Stanisław Świerczyński 633 591

Razem 6929 3926
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KĄCIK OLIMPIJCZYKA  

XXXIX Olimpiada Astronomiczna

W dniach 8 - 1 0  marca 1996 roku kolejny 
raz gościli w chorzowskim planetarium 
uczestnicy finałowych zawodów olimpiady 
astronomicznej. W czternastooosobowej 
grupie najlepszych znalazło się tym razem 
tylko trzech uczestników ubiegłorocznego 
finału -  dwaj z nich awansowali do najwy
ższych lokat.

Zwycięzcą XXXIX Olimpiady Astrono
micznej i laureatem I nagrody został Tomasz 
Romańczukiewicz -  uczeń III klasy I Lice
um Ogólnokształcącego im. Bartłomieja 
Nowodworskiego w Krakowie (laureat III 
miejsca w ubiegłym roku).

Drugie miejsce, ex aequo, z tytułem fina
listy, zajęli: Juliusz Bojda i Arkadiusz Pi
woński -  obaj uczniowie IV klasy I Liceum 
Ziemi Kujawskiej we Włocławku.

Na dalszych miejscach uplasowali się, w 
kolejności alfabetycznej: Piotr Borycki -  IV 
kl. VI L.O. w Radomiu, Paweł Kampczyk -  
III kl. IV L.O. w Bytomiu, Rafał Kosturek -  
II kl. IX L.O. w Rzeszowie, Rafał Kuś -  III 
kl. L.O. w Skierniewicach, Albert Pala -  IV 
kl. IX L.O. w Częstochowie, Paweł Pietru- 
kowicz -  III kl. L.O. w Gorzowie Wlkp., 
Radosław P io r-  III kl. I L.O. w Grudziądzu, 
Mariusz Roszak -  III kl. I L.O. w Siemiano
wicach Śl., Krzysztof Roszkowski -  IV kl. V 
L.O. w Krakowie, Robert Sadłowski -  IV kl. 
I L.O. w Prudniku.

Droga do finału prowadziła przez wcześ
niejsze eliminacje, prowadzone od początku 
roku szkolnego. Informacje regulaminowe 
oraz pierwszy zestaw zadań przesłano do 
szkół w formie afisza, w pierwszych dniach 
września. Pierwszą serię zadań opublikowa
ła także Urania (6/95) oraz Postępy Astrono
mii i Fizyka w Szkole.

Przypomnijmy tematykę zadań pierwszej 
serii I etapu. Należało: przeprowadzić dys
kusję rozkładu masy w trzech galaktykach o 
odmiennym rozkładzie prędkości gwiazd 
wokół środka galaktyki; wyznaczyć okresy 
dogodne dla obserwacji księżycowego kra
teru Lansberg w przeciągu jednego miesią
ca; omówić najważniejsze wyniki badań 
uzyskane z teleskopu kosmicznego; na pod
stawie przytoczonych danych kinematycz
nych 27 najbliższych gwiazd wybrać gwiaz
dę, która w przyszłości może znaleźć się bli
żej Słońca niż Alfa Centauri. Dwa zadania 
obserwacyjne, do wyboru, polegały na: wy
znaczeniu, na podstawie efemeryd zakryć 
czterech gwiazd przez Księżyc w Warsza
wie, momentu takiego zakrycia w swojej 
miejscowości z dokładnością 1 sekundy lub 
też obliczeniu odległości kątowej Gwiazdy 
Polarnej od bieguna w oparciu o własne ob
serwacje fotograficzne.

Do udziału w olimpiadzie przystąpiło tym 
razem tylko 85 uczniów, którzy podjęli się 
rozwiązania zadań. Do nich wszystkich 
przesłano drugą serię zadań I etapu. Kolejne 
cztery zadania wymagały: podania sposobu 
posłużenia się nieaktualnym rocznikiem 
astronomicznym w celu wyznaczenia pozy
cji statku na morzu; określenia możliwych 
rozmiarów drobnych ciał Układu Słonecz
nego o nieregularnych kształtach znając cie
pło topnienia ich budulca; oszacowania 
prędkości oddalania się galaktyki na podsta
wie maksymalnej jasności zaobserwowanej 
w niej supernowej I typu; wykazania się zna
jomością wyników obserwacji zderzenia ko
mety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem.

W pierwszym etapie olimpiady należało 
rozwiązać po trzy zadania z każdej serii a 
także jedno zadanie obserwacyjne wybrane 
spośród wcześniej przytoczonych lub nade
słać opracowanie innych własnych obserwa-
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JNajlepsi spośród uczestników tegorocznej olimpiady, od 
prawej: 7’omasz Romańczukiewicz z Krakowa oraz Arkadiusz 
Piwoński i Juliusz Bojda z W łocławka. Fot. Gabriela Sowa

cji przeprowadzonych w ostatnim roku. Łą
czna ocena 6 zadań teoretycznych i zadania 
obserwacyjnego posłużyła za podstawę kla
syfikacji do drugiego etapu, do którego do
puszczono 37 uczestników. Zawody II sto
pnia zorganizowano w Katowicach, 15 sty
cznia 1996 roku -  dla wszystkich zakwalifi
kowanych.

Kolejne cztery zadania rozwiązywano 
pod kontrolą i w czasie ograniczonym do 4 
godzin. Tym razem należało: obliczyć gru
bość ekosfery wokół Słońca i Syriusza A; 
oszacować kiedy zbudowano megalityczne 
kręgi w Borach Tucholskich, na podstawie 
azymutu punktu zachodu Capelli w tamtym 
czasie; ocenić błąd popełniony przez Ary- 
starcha gdy z różnicy odstępów czasu nów -  
I kwadra i I kwadra -  pełnia wyznaczył od
ległość Ziemi od Słońca; na podstawie dia
gramów H-R gromad otwartych M34, M67,

Hiad i Plejad określić odległości do trzech 
pierwszych znając odległość do Plejad.

Ocena wszystkich czterech zadań II etapu 
pozwoliła wyłonić 14-osobową grupę ucze
stników III etapu -  zawodów finałowych, 
które przeprowadzono w dniach 8 i 9 marca 
w Planetarium Śląskim.

Tradycyjnie, jedno z zadań finałowych 
zaprezentowano na sztucznym niebie plane
tarium, odtwarzając tegoroczne kwietniowe 
zaćmienie Księżyca oglądane spoza terenu 
Polski -  zadaniem olimpijczyków było 
znaleźć współrzędne miejsca obserwacji i 
lokalny czas odtwarzanej sytuacji.

Po raz pierwszy od wielu lat w olimpijski 
wieczór, na kilka godzin rozstąpiły się 
chmury nad Śląskiem umożliwiając realiza
cję zadania praktycznego. Na tarasie obser
wacyjnym rozstawiono lunetki w roli instru
mentów przejściowych. Należało, na pod
stawie obserwacji z atlasem nieba w ręku, 
wyznaczyć poprawkę na niedokładność 
ustawienia lunetki.

Pozostałe cztery zadania finałowe to ko
lejne problemy teoretyczne: opisać wygląd 
nieba nad obserwatorem znajdującym się w 
pewnej gromadzie kulistej gwiazd; ocenić 
temperaturę dysku akrecyjnego w pobliżu 
powierzchni jednej z gwiazd tworzących 
ciasny układ podwójny, w oparciu o daną 
masę i promień gwiazdy oraz tempo prze
pływu materii w dysku: wyznaczyć okres 
obrotu pulsara w mgławicy Krab bezpośred
nio po zaobserwowaniu supernowej w 1054 
roku, znając charakter i tempo zmian rotacji; 
oszacować maksymalny czas zakrycia 
gwiazdy PPM98416 przez planetoidę (14) 
Irene, mając dane współrzędne gwiazdy oraz 
odległość i rozmiary planetki.

Uczestnikom finału przedstawiono zatem 
łącznie, we wszystkich etapach, 21 zadań. 
Ich wytrwałość nagrodzona została dyplo
mami, nagrodami rzeczowymi i książkami. 
Fundatorami nagród byli w tym roku m.in.
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Polskie Tow arzystwo M iłośników Astrono
mii i Zakład Budowy Teleskopów Uniwer
sał w Żywcu.

Laureat pierwszej nagrody otrzym ał im 
ponujący teleskop systemu N ew tona -  “szu
kacz kom et” 150/900 mm. W łaścicielem  te
leskopu, za osiągnięcia swoich uczniów  w 
tej i poprzednich olim piadach, zostało rów
nież Liceum  Ziemi Kujawskiej we W łocła
wku, z którego wywodzą się dwaj tegoroczni 
finaliści.

N astępna, czterdziesta olim piada astrono
m iczna je st już  przygotowywana. Afisz z 
pierwszym i zadaniami we wrześniu trafi do 
w szystkich liceów ogólnokształcących. 
Czytelnicy Uranii m ogą zaznajom ić się z ni
mi ju ż  teraz, a m iłośnikom  nieba, którzy 
przystąpią do udziału w tej intelektualnej ry
w alizacji -  życzym y powodzenia!

Jan Desselberger

XL Olimpiada Astronomiczna 
Informacje regulaminowe

1. O lim piada A stronom iczna je st organi
zowana dla uczniów  szkół średnich.

2. Zawody olim piady są trójstopniowe. W  
zawodach I stopnia (szkolnych) każdy 
uczestnik rozw iązuje dwie serie zadań, 
w tym zadanie obserwacyjne. Rozw ią
zywanie zadań zawodów II stopnia i III 
stopnia odbyw a się w w arunkach kon
trolowanej samodzielności.

3. W  pierwszej serii zadań zaw odów  I sto
pnia należy nadesłać, do 14 paździer
nika 1996 r., rozw iązania 3 zadań, do
wolnie w ybranych przez uczestnika 
spośród zestaw u zaw ierającego 4 zada
nia.

4. Rozw iązanie zadania obserw acyjnego 
należy przesłać wraz z rozw iązaniam i 
zadań drugiej serii I etapu, do 18 listo
pada br. Nadesłanie rozw iązania zada
nia obserw acyjnego jest w arunkiem  ko
niecznym  dalszego udziału w olim 

piadzie.
5. W  przypadku nadesłania rozwiązań 

większej liczby zadań z danego zesta
wu, do klasyfikacji zaliczane będą roz
wiązania ocenione najwyżej (po trzy 
zadania z każdej serii i jedno zadanie 
obserwacyjne).

6. Rozwiązania zadań zawodów I stopnia 
należy przesłać za pośrednictwem 
szkoły pod adresem: KOM ITET 
GŁÓW NY OLIM PIADY ASTRONO
M ICZNEJ, Planetarium  Śląskie, 41- 
500 Chorzów, skr. poczt. 10, w term i
nach podanych w p. 3 i 4.

7. Każdy uczestnik powinien dołączyć do 
swej pracy kopertę z wypisanym adre
sem szkoły (lub adresem prywatnym). 
Do końca października bieżącego roku 
zostaną rozesłane w tych kopertach te
maty drugiej serii zadań.

8. Rozwiązania zadań powinny być krót
kie i zwięzłe, ale z wystarczającym uza
sadnieniem. W  przypadku polecenia 
sam odzielnego wyszukania danych, 
należy podać ich źródło. Jako dane tra
ktuje się również podręcznikowe stałe 
astronom iczne i fizyczne.

9. Rozwiązanie każdego zadania należy 
napisać na oddzielnym  arkuszu papieru 
formatu A-4. Każdy arkusz oraz w szel
kie załączniki (mapki, wykresy, tabele 
itp.) należy podpisać imieniem i nazwi
skiem. W  nagłówku zadania o najniż
szej numeracji należy umieścić dodat
kowo: rok i m iejsce urodzenia, pełną 
nazwę szkoły, jej adres, klasę i jej profil 
oraz adres prywatny (z kodami poczto
wymi).

10. O uprawnieniach laureatów i finalistów 
olimpiady decydują senaty wyższych 
uczelni. W śród nagród dla najlepszych 
znajdują się teleskopy.

* * *

Zalecana literatura: obowiązujące w
szkołach średnich podręczniki do przedm io
tów ścisłych; H. Chrupała, M.T. Szczepan-
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ski 25 lat olim piad astronomicznych; zada
nia olim piad astronomicznych XXVI  -  XXXV  
(w dwóch częściach); J.M. KreinerAs/rono- 
mia z astrofizyką; J. Mietelski Astronom ia w 
geografii; E. Rybka Astronomia ogólna ; E. 
Pittich, D. Kalmancok Niebo na dłoni; P. 
Kulikowski Poradnik miłośnika astronomii; 
D.L. M oche Astronomia -  przewodnik po  
Wszechs'wiecie; Słownik szkolny -  A strono
mia -  praca zbiorowa; atlas nieba; obrotowa  
mapa nieba; czasopisma: Urania, Postępy 
Astronomii, Wiedza i Życie, Świat Nauki, F i
zyka w  Szkole.

XL Olimpiada Astronomiczna 
Pierwsza seria zadań

1. W  1672 r. astronom francuski J. Richer 
po przybyciu do Cayenne (Am eryka Połu
dniowa <|) = +5°) zauważył, że jego zegar 
wahadłowy o dokładnie sekundowych wa
haniach w Paryżu (<() = +49°), spóźnia się 128 
sekund na dobę. Jakie wnioski o kształcie 
Ziemi m ożna wyciągnąć z tego faktu?

2. W  1995 r. odkryto planetę obiegającą 
gw iazdę 51 Peg w odległości d  = 0.05 j.a. 
Przyjm ując, że gwiazda je st identyczna jak  
Słońce oblicz ile wynosi odpowiednik stałej 
słonecznej w odległości planety od gwiazdy. 
Skomentuj otrzym any wynik.

3. W  tabelach podane są przewidywane 
pozycje komety H ale’a-Boppa (data, rekta- 
scensja, deklinacja, odległość od Słońca, od
ległość od Ziemi).

Korzystając z obrotowej mapki nieba 
omów warunki widoczności komety z terenu 
Polski.

4. Na podstawie artykułów zam ieszcza
nych w zalecanych czasopism ach krótko 
omów efekty misji Galileo w pobliże Jow i
sza.
Zadania obserwacyjne

1. W nocy 26/27 września 1996 roku o 
godzinie 2.20 UT rozpocznie się całkowite

Data 

Oh UT

rekt.

200

h m s

deki.

2000

o ’

r

j-a -

d

j.a.

1 Wrz 1996 17 38.9 -6  34.5 3.234 2.823
30 Wrz 1996 17 29.7 -502.6 2.898 2.979
30Paz1996 17 38.6 -327.0 2.539 3.053
29 Lis 1996 1802.1 -050.9 2.169 2.940
9 Gru 1996 1812.7 +0 27.1 2.044 2.853

19 Gru 1996 18 24.7 +2 04.1 1.917 2.742

29 Gru 1996 18 38.1 +4 04.8 1.790 2.606
8 Sty 1997 18 53.4 +635.4 1.664 2.449

18 Sty 1997 1910.8 +9 43.5 1.538 2.272
28 Sty 1997 1931.3 + 1339.2 1.415 2.082

7 Lut 1997 1956.2 +18 33.8 1.297 1.885
17 Lut 1997 2028.1 +24 37.6 1.185 1.692
27 Lut 1997 2111.5 +31 47.0 1.085 1.519
9 Mar 1997 2213.4 +39 14.5 1.002 1.387

19 Mar 1997 2339.6 +4444.8 0.944 1.320
29 Mar 1997 01 19.4 +4523.9 0.916 1.332

8 Kwi 1997 0245.8 +41 06.1 0.922 1.418
18 Kwi 1997 0347.7 +34 32.9 0.963 1.555
28 Kwi 1997 04 30.6 +27 51.6 1.031 1.719

8 Maj 1997 05 02,0 +21 48.8 1.121 1.891
18 Maj 1997 0526.6 + 16 30.1 1.226 2.058
28 Maj 1997 05 47.0 +1147.9 1.341 2.214

7 Cze 1997 0604.9 +7 32.6 1.462 2.356
17 Cze 1997 0620.9 +3 35.5 1.586 2.483

27 Cze 1997 0635.7 -010.3 1.712 2.593 I

zaćm ienie Księżyca, a 12 października 1996 
roku o godzinie 13.23 UT rozpocznie się 
częściowe zaćm ienie Słońca. Przeprowadź 
obserwacje wizualne lub fotograficzne je d 
nego z tych zaćmień.

2. W tabelce podano przewidywane pozy
cje planetki (3) Juno w 1996 r. w momencie 
0h UT.

Data 

m -c dzień

rekt. 1950 

h m

deki. 1950 

o ’

jasność

obserwowana

m

V II02 0024.0 +0446.8 9.7

11 0035.5 +05 18.7 9.5

23 0045.7 +05 35.3 9.3

11 0054.4 +0533.7 9.1

VII110 01 01.4 +0510.7 8.9
20 01 06.1 +0423.6 8.6
30 01 08.3 +03 10.5 8.4

1X09 01 07.9 +01 31.6 8.1

19 01 04.8 -0029.3 7.8

29 0059.6 -02 43.4 7.6

X 09 0053.2 -04 57.6 7.5

19 0046.8 -06 57.5 7.7

29 0041.6 -08 30.4 7.9

X I08 0038.7 -0929.7 8.1

18 00 38.5 -09  53.7 8.3

L _ 2 _
0041.4 -09 45.0 8.4 |
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Wykonaj serię co najmniej trzech obser
wacji w odstępie kilkunastu dni i na ich pod
stawie nakreśl tor planetoidy wśród gwiazd, 
a także oceń jej jasność obserwowaną. Po
równaj otrzymane wyniki z przytoczoną efe
merydą.

3. Jako rozwiązanie zadania obserwacyj
nego można również nadesłać opracowane 
wyniki innych własnych obserwacji astrono
micznych prowadzonych w latach 1995, 
1996.

Rozwiązanie zadania obserwacyjnego 
powinno zawierać: dane dotyczące przyrzą

dów użytych do obserwacji i pomiarów, opis 
metody i programu obserwacji, stand
ardowe dane dotyczące przeprowadzonej 
obserwacji (m.in. datę, czas, współrzędne 
geograficzne, warunki atmosferyczne), wy
niki obserwacji i ich opracowanie oraz oce
nę dokładności uzyskanych rezultatów. W 
przypadku zastosowania metody fotograficz
nej należy dołączyć negatyw.

Rozwiązanie jednego zadania obserwa
cyjnego należy nadesłać wraz z rozwiąza
niami drugiej serii zadań zawodów I stopnia 
-  do dnia 18 listopada 1996 r.

ELEMENTARZ URANII 

Księżyce Saturna

Wokół Saturna krąży przynajmniej 18 
księżyców -  podanie dokładnej ich liczby 
utrudnione jest przez obecność pierścieni 
(patrz Urania 9/95). Najbliżej (średnia odle
głość od planety 133.583 tys. km) krąży Pan, 
dalej Atlas (137.640 tys. km), Prometeusz 
(139.350 tys. km), Pandora (141.700 tys. 
km), Epimeteusz (151.422 tys. km), Janus 
(151.472 tys. km), Mimas (185.520 tys. km), 
Enceladus (238.020 tys. km), Tethys 
(294.660 tys. km), Telesto (294.660 tys. 
km), Kalipso (294.66 tys. km), Dione (377.4 
tys. km), Helena (374.4 tys. km), Rea 
(527.04 tys. km), Titan (1221.85 tys. km), 
Hyperion (1481.0 tys. km), Japet (3561.3 
tys. km) i Phebe (12952.0 tys. km). Najbliż
szy Saturna Pan krąży w wąskiej przerwie 
Enckego w pierścieniu A, Atlas -  na zewnę
trznym skraju tego pierścienia, Prometeusz i 
Pandora -  w pierścieniu F. W ich sąsie
dztwie, tzn. także w pierścieniu F, doszuki
wano się aż czterech nowych księżyców 
podczas ostatniego przejścia Ziemi w 
płaszczyźnie pierścieni Saturna. Takie zja
wisko powtarza się co 15 lat i wówczas pier

ścienie, widziane “z boku”, znikają dla 
ziemskiego obserwatora i mamy szansę 
zaobserwowania w nich większych brył czy
li właśnie księżyców. W 1995 roku teleskop 
kosmiczny przekazał na Ziemię zdjęcia Sa
turna “bez pierścienia”, za to z dodatkowymi 
czterema jasnymi plamkami, które mogą się 
okazać nieznanymi wcześniej księżycami. 
Ich średnice na pewno nie przekraczają 70 
km! Początkowo mówiło się o czterech, po
tem już tylko o dwu nowych. Do tej pory nie 
jest jednak jasne czy obserwowane pojaśnie
nia nie są jedynie zagęszczeniami pierście
nia F! Co poza tym wiadomo o satelitach 
Saturna? Księżyce najbardziej wewnętrzne 
odgrywają ważną dynamiczną rolę w kształ
towaniu pierścieni Saturna. Z wyjątkiem 
najodleglejszego -  wszystkie księżyce krążą 
wokół planety tzw. ruchem prostym. Ten 
ostatni -  Phebe -  poruszający się ruchem 
wstecznym, jest być może przechwyconą 
przez Saturna planetoidą. Satelity Saturna 
nie przypominają za bardzo jowiszowych. 
Nie znaleziono znaczącej zmiany gęstości 
kolejnych księżyców krążących coraz dalej 
od planety, a poza tym z wyjątkiem Tytana 
wszystkie są względnie małe (promienie
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znacznie poniżej 1000 km). Wiele z nich od

kryto dopiero po przelocie sond V O Y A 

G E R .

E p i m e t e u s  i J a n u s  - to księżyce 

piąty i szósty licząc wg rosnącej odległości 

od planety. Orbita Epimeteusa tak niewiele 

różni się od orbity Janusa, że księżyce te 

uchodziły przez jakiś czas zajeden. Obecnie 

wiadomo, że oba księżyce przesunięte są 

względem siebie o 180°, Janus krąży “w 

antypodach” Epimeteusza.

M i m a s  to księżyc siódmy licząc wg 

rosnącej odległości od planety. Na jego lo

dowej powierzchni widać bardzo dużo zwie

trzałych kraterów (o średnicach dochodzą

cych do 50 km, a wysokościach nie przekra

czających 5 km) - są to wyraźne ślady inten

sywnego bombardowania w przeszłości. 

Wiele kraterów ma “centralne górki” (do 10 

km wysokości) w swoich środkach. Na środ

ku półkuli “wiodącej” (“przedniej” w ruchu 

orbitalnym) znajduje się ogromny krater 

HERSCHEL o średnicy 130 km (a średnica 

Mimasa to zaledwie 390 km!). Mimas od

kryty był w 1789 r.

E n c e l a d u s  to ósmy księżyc Saturna 

licząc wg rosnącej odległości od planety. 

Charakteryzuje się wyraźnie młodszą od M i

masa powierzchnią - ma mniej zwietrzałych 

kraterów i rozległe gładkie równiny (pra

wdopodobnie rozlewiska lawy, bo pływowe 

oddziaływanie. Dione rozgrzewa jego wnę

trze i powoduje wypływ lawy na powierzch

nię). Doliny i grzbiety górskie świadczą o
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Saturn i jego sześć największych księżyców - montaż zdjęć wykonanych za pomocą sondy Voyager 1 w listopadzie 1980 r.; u góry - 

Tytan, niżej na lewo - Rhea, w lewym dolnym rogu - Dione, na prawo od niej - Enceladus i dalej na krawędzi tarczy planety - Mimas 

i Tethys (for. NASA).
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ruchach skorupy Enceladusa.
T e t h y s to księżyc dziewiąty licząc wg 

rosnącej odległości od planety. Widać na 
nim ogromny rów (szerokość średnio 100 
km, głębokość 4 - 5  km), który ciągnie się od 
północnego bieguna, przez równik aż do bie
guna południowego -  jest to jedyny taki twór 
w Układzie Słonecznym. Ponadto na Tethy- 
sie znajduje się jeden z bardziej okazałych 
kraterów (średnica 400 km) i całe mnóstwo 
kraterów drobniejszych (20 -  50 km).

D i o n e, dwunasty księżyc, jest wyraźnie 
niesferyczna i ma niesłychanie niejednorod
nie rozłożone kratery na swej powierzchni. 
Odkryta została już w 1684 r.

T y t a n ,  największy księżyc Saturna ma 
promień aż 2575 km. Odkryty został w 1655 
r. jako pierwszy z księżyców tej planety. Jest 
piętnasty licząc wg rosnącej odległości od 
Saturna. Powierzchni Tytana nie udało się 
zaobserwować, gdyż otacza go gęsta atmo

sfera (ciśnienie przy powierzchni 1.6 bara, a 
temperatura 94 K) składająca się głównie z 
azotu i metanu (z domieszkami związków 
organicznych, aerozoli). Te ostatnie na wy
sokości 50 km tworzą pomarańczowe, gęste 
chmury “zanieczyszczoną” zawiesinę (tzw. 
fotochemiczny smog). Na wysokościach 
200, 375 i 500 km obserwuje się kolejne 
warstwy mgieł.

J a p e t to księżyc siedemnasty licząc wg 
rosnącej odległości od planety. Odkryty zo
stał w 1671 r. Obserwowane zmiany jego 
jasności świadczą o tym, że jedna strona Ja- 
peta (jego “przód” w ruchu orbitalnym) jest 
wyraźnie ciemniejsza od drugiej (albedo 
jednej to 0,04 -  0,05, a drugiej 0,5). Nic za
tem dziwnego, że nazywa się Japet -  było to 
bóstwo o dwu obliczach; jedną twarzą zwró
coną ku przodowi, drugą ku tyłowi.

MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Lipiec 1996 r.

Słońce
Deklinacja Słońca z dnia na dzień maleje, 

a w związku z tym dzień stale się skraca. W 
Warszawie 1 lipca Słońce wschodzi o 4h19m, 
zachodzi o 21h 1m, a 31 lipca wschodzi o 
4h55m, zachodzi o 20h29m. W lipcu Słońce 
wstępuje w znak Lwa.

Księżyc
Kolejność faz Księżyca jest w lipcu nastę

pująca: pełnia l d6h, ostatnia kwadra 7d2 łh, 
nów 15d18h, pierwsza kwadra 23d20h i po
nownie pełnia 30d13h. W perygeum Księżyc 
znajdzie się dwukrotnie: 1 i 30 lipca, a w 
apogeum 16 lipca.

W lipcu tarcza Księżyca zakryje Wenus; 
zjawisko to będzie widoczne także w Euro
pie, ale za dnia.

Planety i planetoidy
Rankiem nad wschodnim horyzontem od

najdziemy dwie planety: pięknym blaskiem 
świeci W e n u s  jak gwiazda -4.5 wielkości 
oraz słabiutki, w porównaniu z Wenus, 
M a r s  (+1.5 wielk.). J o w i s z  -2 .7  wielk. 
świeci przez całą noc w gwiazdozbiorze 
Strzelca; przez lunety możemy obserwować 
ciekawe zjawiska w układzie jego czterech 
najjaśniejszych księżyców. S a t u r n  
wschodzi około północy i widoczny jest jako 
gwiazda +0.8 wielk. na granicy gwiazdoz
biorów Wieloryba i Ryb. Przez całą noc, ale 
tylko przez lunety, widoczne są: U r a n  6 
wielk. gwiazd, w gwiazdozbiorze Kozioroż
ca i N e p t u n 8 wielk. na granicy gwiazdoz
biorów Strzelca i Koziorożca. P l u t o n  wi
doczny jest jeszcze wieczorem na granicy
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Dane dla obserw atorów  S łońca 
(na 14h czasu środk.-europ.)

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Bo, Lo -  heliogra- 
ficzna szerokośćć i długość środka tarczy; 
25d23h37m -  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0'.

gwiazdozbiorów W ężownika i W agi, ale do
stępny tylko przez duże teleskopy (ok. 14 
wielk. gwiazd.).

Trzy spośród czterech najjaśniejszych 
planetoid: C e r e s , P a l l a s  i W e s t a  wi
doczne są jeszcze wieczorem w pierwszych 
dniach lipca, ale zachodzą coraz wcześniej i 
trudno je  będzie odnaleźć na jasnym  wie
czornym niebie. Okolice nieba, w których 
przebywają planetki 1 lipca określają współ
rzędne równikowe: Ceres (ok. 8 wielk.) rek. 
16h5m.3, deki. -1 9 °2 4 ’; Pallas (ok. 9.5 
wielk.) rekt. 14h10m.0, deki. +22°30’; W esta 
(ok. 6.5 wielk.) rekt. 14h47m.7, deki. -9 ° 9 \

Meteory
Od 15 lipca do 15 sierpnia prom ieniują 

meteory z roju delta A k w a r y d ó w  (m a

ksim um aktywności przypada 27 i 28 lipca). 
Podwójny radiant m eteorów leży w gw iaz
dozbiorze W odnika i ma współrzędne: rekt. 
22h36m, deki. 0° i -17°. W  tym roku warunki 
obserwacji są bardzo dobre.

* *  *
l d O 12h Złączenie Księżyca z Jowiszem  

w odl. 5°. W ieczorem księżyc 1 i jego  cień 
przechodzi na tle tarczy Jowisza; obserw uje
my koniec przejścia: cienia o 23h36m i księ
życa o 23h40m.

2d O 2h W enus nieruchom a w rektascen- 
sji, o 10h Księżyc w złączeniu z Neptunem w 
odl. 4°, a o 22h z Uranem w odl. 5°. W ieczo
rem księżyc 2 Jow isza ukryty je st w cieniu 
planety; o 22h28m obserwujem y koniec za
ćm ienia tego księżyca (pojawi się on nagle 
bardzo blisko prawego brzegu tarczy plane
ty, patrząc przez lunetę odwracającą).

4d14h Jowisz w opozycji.
4/5d Obserwujem y początek zakrycia i 

koniec zaćm ienia 4 księżyca Jowisza. K się
życ ten skryje się za brzegiem tarczy planety 
o 23h6m, a o 2h 11m pojawi się nagle z cienia 
planety w odległości prawie równej średnicy 
tarczy od jej prawego górnego brzegu (w 
lunecie odwracającej).

5d20h Ziem ia w aphelium  na swej orbicie 
okołosłonecznej w odl. 152 min km od Słoń
ca.

7d8h Saturn w złączeniu z Księżycem w 
odl. 3°.

7/8d O 1 h54m obserwujemy początek za
krycia 1 księżyca Jow isza przez tarczę pla
nety. W  tym czasie do brzegu tarczy zbliża 
się też księżyc 2; o 3h15m na tarczy planety 
pojawi się cień tego księżyca, a o 3h26m księ
życ 2 rozpocznie przejście na jej tle.

8/9d Księżyc 1 i jego  cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Księżyc 1 rozpocznie 
przejście na tle tarczy planety o 23h8m, a jego  
cień pojawi się na tarczy o 23h15m; koniec 
przejścia księżyca nastąpi o lh24m, a cienia 
o lh31m.

9/10d W ieczorem  tylko dw a księżyce wi
doczne są w pobliżu Jowisza. Księżyce 1 i 2 
ukryte są za tarczą, a potem w cieniu planety.

Data
1996

P

Cl
Bo
Cl

Lo
f ]

VI11 -2.34 +2.96 322.90
3 -1.42 +3.18 296.42
5 -0.52 +3.39 269.95
7 +0.38 +3.60 243.48
9 +1.28 +3.80 217.01

11 +2.18 +4.01 190.54
13 +3.08 +4.21 164.08
15 +3.97 +4.40 137.61

VII 17 +4.85 +4.59 111.14
19 +5.72 +4.78 84.68
21 +6.58 +4.95 58.22
23 +7.44 +5.12 31.76
25 +8.28 +5.29 5.30
27 +9.11 +5.45 338,84
29 +9.92 +5.61 312.40
31 +10.73 +5.76 285.94
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Obserwujemy koniec zaćmienia: księżyca 1 
o 22h43m i księżyca 2 o lhl m; oba księżyce 
pojawią się bardzo blisko prawego brzegu 
tarczy (w lunecie odwracającej).

1 l d O 1 l h górne złączenie Merkurego ze 
Słońcem. Wieczorem księżyc 3 wraz ze 
swym cieniem przechodzi na tle tarczy Jowi
sza; obserwujemy koniec przejścia: księżyca 
3 o 23h 16m, a jego cienia o 24h 1m.

12dl 1h Bliskie złączenie Wenus z Księży
cem. Zakrycie planety przez tarczę Księżyca 
widoczne będzie w zachodniej części Atlan
tyku. w Północnej Afryce, w Europie, w 
Arabii Saudyjskiej, w Rosji, w Zachodnich 
Chinach i w Indiach.

13dl h Złączenie Marsa z Księżycem w 
odl. 5°.

15/16d Księżyc 1 i jego cień przechodzą 
na tle tarczy Jowisza. Księżyc 1 rozpocznie 
przejście o 0h53m, a jego cień o 1h 10m; księ
życ kończy przejście o 3h8m, a jego cień wi
doczny jest na tarczy planety do 3h26m.

16/17d Dwa księżyce przechodzą kolejno 
za tarczą Jowisza i przez strefę cienia plane
ty. O 22h4m obserwujemy początek zakrycia 
księżyca 1, a o 0h10m księżyca 2; koniec za
ćmienia księżyca 1 nastąpi o 0b37m, a księ
życa 2 o 3h38m.

17d 11h Wenus osiąga maksimum swego 
blasku w tym okresie widoczności i świeci 
jako Gwiazda Poranna -  4.5 wielkości.

18d20h Neptun w opozycji.
18/19d Do 22h4m po tarczy Jowisza wę

druje cień jego 2 księżyca. W tym czasie 
księżyc 3 zbliża się do brzegu tarczy i o 
23h26m rozpocznie przejście na jej tle; cień 
księżyca 3 pojawi się na tarczy planety o 
0h52m. Księżyc 3 będzie niewidoczny na tle 
tarczy do 2h33m, a wędrówkę jego cienia po 
tarczy planety obserwujemy do 4hlm.

20d O 2h Saturn, a o 20h planetoida Ceres 
nieruchoma w rektascensji.

22d15h13m Słońce wstępuje w znak Lwa, 
jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 
120°.

22/23d Księżyc 1 zbliża się do brzegu tar
czy Jowisza. O 2h38m obserwujemy począ

tek przejścia tego księżyca na tle tarczy pla
nety, a o 3h15m początek przejścia jego cie
nia.

24d Wieczorem na tle tarczy Jowisza wi
doczny jest cień jego 1 księżyca. O 23h20m 
nastąpi koniec przejścia księżyca 1, a o 
23h49m koniec wędrówki jego cienia na tle 
tarczy planety.

25d9h Uran w opozycji.
25/26d Prawie od zachodu Słońca księżyc

2 przechodzi na tle tarczy Jowisza i jest nie
widoczny, a dopiero o 21h51m na tarczy pla
nety pojawi się cień tego księżyca. Koniec 
przejścia księżyca 2 obserwujemy o 23h37m, 
a jego cienia o 0h39m. W tym czasie do brze
gu tarczy planety zbliża się też księżyc 3 i o 
2h46m rozpocznie swoje przejście na jej tle.

28d 18h Złączenie Jowisza z Księżycem w 
odl. 5°.

29d20h Neptun w złączeniu z Księżycem 
w odl. 4°.

29/30d Jeśli wkrótce po zachodzie Słońca 
odnajdziemy na niebie Jowisza, to może uda 
nam się zaobserwować o 21h49m koniec 
przejścia księżyca 4 na tle tarczy planety 
oraz koniec zaćmienia księżyca 3 o 21h49m. 
Księżyc 4 oddali się już dobrze od tarczy 
planety, kiedy dopiero o 0h31m pojawi się na 
jej tle cień tego księżyca i będzie widoczny 
aż do 3h42m.

30d6h Złączenie Urana z Księżycem w 
odl. 5°.

30/31d O lh33m obserwujemy początek 
zakrycia 1 księżyca Jowisza przez tarczę 
planety.

3 1/VIII. l d Księżyc i jego cień przechodzą 
na tle tarczy Jowisza. Księżyc rozpocznie 
przejście o 22h50m, a jego cień pojawi się na 
tarczy planety o 23h29m. Koniec przejścia 
księżyca 1 obserwujemy o l h5m, a jego cie
nia o l h44m.

Momenty wszystkich zjawisk podane są 
w czasie wschodnio-europejskim (czasie let
nim w Polsce).

Opracował G. Sitaski
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Zdjęcia komety Hyakutake (C /l 996 B2) wykonane 24 marca 1996 r. przez Franciszka Chodorowskiego (u góry) i 16 
kwietnia 1996 r. przez Janusza W ilanda (u dotu).

Pierw sza strona okładki: O braz Urana utw orzony ze zdjęć w ykonanych 3 lipca 1995 r. za pom ocą 
teleskopu kosm icznego H ubble’a - patrz K ronika (fot. E. K arkoschka, NASA).

T rzecia strona okładki: R eklam a książki, którą polecam y C zytelnikom  Uranii.

C zw arta strona okładki: Zdjęcie kom ety Hyakutake w ykonane 25 m arca 1996 r. przez Jacka Drążko- 
w skiego (ekspozycja: 25 s + flash).
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Okładkę tego numeru zdobi piękny obraz 
Urana uzyskany ze zdjęć wykonanych za po
mocą teleskopu kosmicznego Hubble'a. To 
niezwykłe narzędzie współczesnej astrono
mii nie przestaje zaskakiwać dostarczaniem 
chyba coraz bardziej atrakcyjnych fotografii 
nieba i wzbogacaniem wiedzy o Wszechświe- 
cie coraz ciekawszymi jak się wydaje odkry
ciami. O niektórych z nich informujemy w 
Kronice, a do Urana powracamy jeszcze w 
Elementarzu Uranii poświęconym tym ra
zem satelitom tej planety. Publikujemy także 
kolejni) serię amatorskich zdjęć komety Hy- 
akutake, która w końcu marca i przez prawie 
cały kwiecień jaśniała na niebie dostarczając 
miłośnikom astronomii wielu przeżyć oraz 
możliwości prowadzenia interesujących ob
serwacji. Najbliższym zjazuiskiem, które nie 
powinno ujść uwadze naszych Czytelników, 
będzie zakrycie Wenus przez Księżyc w dniu 
12 lipca tego roku. Tekstami w Poradniku 
Obserwatora i w dziale To i owo pragnie
my zachęcieć do jego prześledzenia. Propo
nujemy ponadto lekturę artykułu o zagad
nieniu planetarnego pochodzenia meteory
tów, napisanego przez młodego astronoma z 
Centrum Badań Kosmicznych PAN, oraz 
opisu interesującego odkrycia z zakresu hi
storii astronomii w Polsce, dokonanego przez 
miłośnika astronomii będącego od lat współ- 
prcownikiem naszego pisma. Czytelników 
zainteresowanych meteorytami odsyłamy 
także do Kroniki Historycznej i Nowości 
Wydawniczych, gdzie powinni znaleźć nie 
tylko ciekawe ale i ważne dla siebie informa
cje. Obserwatorom natomiast sugerujemy 
zapoznanie się z publikowanym w dziale 
Obserwacje podsumowaniem ubiegłorocz
nych akcji obserwacji meteorów należących 
do rojów jesiennych. Może zachęci ich to do 
poszerzenia obszaru dotychczasowych zami- 

\ )owań .
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Ryszard Gabryszewski -  Warszawa

METEORYTY -  OKRUCHY PLANET

Meteoryty są najczęściej pozostałościami 
po rozpadzie planetoid i rzadko są znajdy
wane na Ziemi. Mogą jednak zawędrować tu 
także z planet wewnętrznych Układu Słone
cznego (Merkurego, Wenus lub Marsa).

Badania meteorytów rzuciły więc światło 
na budowę ciał Układu Słonecznego, z któ
rych przybyły, a także na początki jego po
wstania. Na przykład meteoryty marsjańskie 
są jedynymi próbkami materii pochodzący
mi z tej planety. Aby dowiedzieć się czegoś 
więcej o bliskich planetach, sposobach iden

tyfikacji meteorytów oraz odpowiedzieć na 
pytanie jak przybyły na Ziemię, musimy za
cząć od przyjrzenia się ogólnym prawom 
rządzącym ruchem ciał, które oddziaływują 
na siebie grawitacyjnie. W szczególności, 
postaramy się odpowiedzieć na pytanie jaka 
jest wydajność procesów powodujących do
starczanie kawałków materii pozaziemskiej 
na nasz glob.

Meteoryty grupy SNC (nazwane tak od 
miejsc upadku trzech dużych przedstawicie
li: Shergotty, Nakhla i Chassigny) posiadają

Tabela 1: Właściwości meteorytów marsjańskich i księżycowych. Wszystkie obiekty numero
wane zostały znalezione na Antarktydzie. Ostatnie dwa meteoryty z każdej z klas odnalezio

no niedawno.

Meteoryt Masa (kg) Czas tp (min lat) Czas tz (min lat)

Meteoryty księżycowe: 
EET87521 0.031 <0.001 <0.06
ALH81005 0.031 0.01 ± 0.005 0.009
Y-791197 0.052 <0.019 0.06 ± 0.03
Y-793274 0.0087 <0.02 <0.02
MAC881104/5 0.724 -0.04 0.23 ± 0.02
QUE93069 0.021 <0.1 lub 1.9 <0.07 lub 0.18
Calcalong Creek 0.019 0.2 lub 3 ± 1 <0.07
Asuka-881757 0.442 0.9 ±0.1 <0.05
Y-793169 0.0061 1.1 ±0.2 <0.05
Y-82192/86032 0.712 9 ± 2 -0.09
QUE94269 0.0032 <0.1 lub 1.9 <0.07 lub 0.18
QUE94281 0.0234 0.001 ???

Meteoryty marsjańskie:
EET79001 7.94 -0.7 0.011
ALH77005 0.48 -2.6 0.2
Zagami 18 -2.8 ???
Shergotty 4 -2.8 ???
LEW88516 0.013 -3.0 <0.1
Governador Valadares 0.16 -12 ???
Chassigny 4 12.5 ± 1.7 ???
Nakhla 40 12.9 ± 1.7 ???
Lafayette 0.80 -14 ???
ALH84001 1.93 -15 0.011
QUE94201 0.0120 ??? ???
Y-793605 0.018 ??? ???

czas tp oznacza czas w jakim meteoryt dotarł na Ziemię; czas t2 oznacza czas jego pobytu na Ziemi.
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cechy wskazujące na ich marsjańskie pocho
dzenie. Wywoływało ono kontrowersje 
przez długi czas. Wydawało się niemożliwe 
by kawałek materii oderwany od planety 
mógł przebyć i przetrwać tak długą podróż. 
Twierdzono, że skoro istnieje mechanizm 
wyrzutu materii z Marsa, to na podobnej za
sadzie powinno być dużo więcej znalezio
nych meteorytów, które dotarły do naszej 
planety z Księżyca, jest on przecież znacznie 
bliżej i ma znacznie mniejszą prędkość ucie
czki. A do 1982 roku znaleziono sześć me
teorytów grupy SNC, a brak było jakiego
kolwiek przedstawiciela naszego naturalne
go satelity. Dopiero później znaleziono me
teoryty księżycowe na Antarktydzie. Ich po
chodzenie nie budziło wątpliwości z uwagi 
na możliwość porównania materiału z prób
kami przywiezionymi w ramach misji Apol
lo i Łuna. Do dnia dzisiejszego znanych jest 
po dwanaście przedstawicieli księżycowych 
i marsjańskich. Stanowią one 0.1% wszy
stkich meteorytów. Obecnie nie ma już spo
rów co do pochodzenia meteorytów SNC. 
Jednym z dowodów była idealna izotropicz- 
na zgodność gazów uwięzionych w jednym 
z przedstawicieli tej klasy, a atmosferą mar- 
sjańską określoną przez lądowniki misji Vi
king. Większość meteorytów pochodzących 
z Księżyca przybyła na Ziemię w znacznie 
krótszym czasie niż te z Marsa. Meteoryty 
marsjańskie mają masę średnio 38-krotnie 
większą niż księżycowe. Krótka charaktery
styka obu grup zawarta jest w tabeli 1.

W jaki sposób można ustalić wiek meteo
rytów?

Podczas swojej podróży przez Układ Sło
neczny były one bombardowane przez pro
mieniowanie kosmiczne. Badając skumulo
wanie radioaktywnych izotopów można wy
znaczyć czas przez jaki były narażone na 
napromieniowanie. Metoda ta nosi nazwę 
CRE (ang: Cosmic ray exposure age). Pod
czas badań ustalono, że meteoryty księżyco

we zostały wyrzucone z powierzchni lub z 
warstw tuż pod nią, tymczasem wszystkie 
cząstki materii pochodzące z Marsa znajdo
wały się prawdopodobnie kilka lub kilkana
ście metrów pod powierzchnią przed wydo
staniem się w przestrzeń. Oznacza to, że siła 
potrzebna do wyrzucenia ich była znacznie 
większa niż w przypadku Księżyca. Materia 
ta mogła wydostać się z planet na skutek 
kolizji z mniejszymi obiektami. Zderzenia 
takie są jednak dość rzadkie, a znaleziona 
liczba meteorytów pochodzących z Marsa i 
Księżyca jest taka sama. W jaki sposób wy
jaśnić to zjawisko? Na to pytanie nie potrafi
my jeszcze odpowiedzieć jednoznacznie. 
Możemy stawiać tezy i weryfikować je  przy 
pomocy aparatu matematycznego. Aby od
powiedzieć na wyżej postawione pytanie 
można przeprowadzić symulacje kompute
rowe ewolucji orbit drobnych obiektów 
znajdujących się w Układzie Słonecznym w 
długim okresie czasu. Czas ten jest określo
ny przez wiek najstarszych znalezionych 
meteorytów. Symulacje takie polegają na 
wyliczeniu pozycji obiektu poprzez całko
wanie równań ruchu z uwzględnieniem per
turbacji pochodzących od planet i większych 
planetoid. Obliczenia takie zostały przepro
wadzone przez B.J. G l a d m a n a ,  J.A. 
B u r n s a ,  M.  D u n c a n  a, P. L e e  i H.F. 
L e v i s o n a  z instytutów NASA w USA, 
US Naval Observatory i Queen’s University 
w Kanadzie. Opisane zostały w Nature z 8- 
go marca 1996 roku.

Meteoryty pochodzące z Księżyca

Aby uciec z pola grawitacyjnego Księży
ca, cząstka materii musi osiągnąć prędkość 
2.38 km/s. Jeśli prędkość ta będzie mniejsza 
niż 3.5 km/s meteoroid nie będzie mógł po
konać pola grawitacyjnego Ziemi i osiągnąć 
orbity heliocentrycznej, będzie poruszać się 
po zacieśniającej się orbicie geocentrycznej.
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Rys. 1. Ułamek, populacji obiektów wyrzuconych z Księżyca, 
które dotrą do Ziemi, w funkcji czasu. Na wykresie 
przedstawiono zależności dla różnych wartości prędkości 
wyrzutu. Porównano je  z danymi jak ie uzyskano dzięki użyciu 
metody CRE.

Cząsteczki te po kilku dziesięcioleciach do
trą do Ziemi. Część z tych, które osiągną 
orbitę heliocentryczną będzie mieć zbliżenia 
do Ziemi. Podczas tych przybliżeń pole gra
witacyjne naszej planety będzie znacznie 
zmieniać orbitę meteoroidów. Niektóre z 
nich mogą po dwóch lub trzech zbliżeniach 
wejść na orbitę kolizyjną z orbitą Ziemi. 
Czas potrzebny do zderzenia jest jednak zna
cznie dłuższy. Dwie trzecie z nich spadnie 
na naszą planetę w ciągu 50 tysięcy lat, re
szta -  w ciągu miliona. Ich orbity ulegną 
takim zmianom, że prawdopodobieństwo 
zderzenia z Wenus, będzie podobne do zde
rzenia z Ziemią.

Na przestrzeni kilkuset tysięcy lat chmura 
meteoroidów, które przetrwają na orbitach 
heliocentrycznych przestanie istnieć na sku
tek grawitacyjnego wychwytu przez planety 
wewnętrzne. W symulacjach komputero

wych zauważono również zetknięcia tych 
drobin z Marsem. W symulacjach starano się 
także określić średnią prędkość wyrzutu dro
bin z ciała macierzystego. Wyniki są przed
stawione na rys. 1. Założono dwie prędkości 
wyrzutu: 2.4 km/s i 3.2 km/s. Sprawdzono 
ile procent tych obiektów osiąga Ziemię w 
określonym czasie. Wyniki te porównano z 
szacunkami jakie wykonano metodą CRE. Z 
wykresu wynika, że prędkość wyrzutu mate
rii nie przekracza 3 km/s. Należy jednak pa
miętać, że próbka losowa użyta do tych sta
tystyk była dość skąpa. Tak oszacowana 
prędkość może oznaczać, iż wyrzuty materii 
następują głównie w wyniku efektów zde
rzeń Księżyca z drobnymi ciałami o promie
niu mniejszym niż 5 km.

Meteoryty pochodzące z Marsa

Meteoryty, które przybyły z Marsa mu
siały spędzić znacznie więcej czasu w prze
strzeni by dotrzeć na Ziemię ponieważ ich 
orbity nie przecinają początkowo orbity na
szej planety. Istnieje jednak możliwość 
szybkiego dostania się tych obiektów na Zie
mię już po ok. 700 tysiącach lat czy nawet 16 
tysiącach lat. Są to jednak rzadkie przypad
ki. W przeprowadzanych symulacjach zało
żono prędkość wyrzutu mniejszą niż 6 km/s. 
W przypadku drobin z Księżyca stwierdzo
no, że niewiele materiału jest wyrzucane z 
prędkością większą od 125% prędkości 
ucieczki (dla Marsa wynosi ona ok. 5 km/s). 
Zdecydowano się zastosować także tutaj po
dobną zależność, choć w przypadku Marsa 
może to być fałszywe założenie z uwagi na 
odmienną strukturę powierzchniową obu 
ciał. Symulowano zmiany orbit 2100 cząste
czek wyrzucanych z Marsa przy różnych 
szybkościach początkowych uwzględniając 
perturbacje planet: od Wenus do Neptuna. 
Stwierdzono możliwość powrotu cząstek na 
Marsa jednak takie sytuacje zachodzą rzad-
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ko (mniej niż 2% badanej populacji), głów
nie w czasie pierwszych kilku milionów lat. 
Wskaźnik efektywności kolizji* cząstek z 
Ziemią wynosi 7.5%, z czego ok. 2.5% w 
ciągu pierwszych 10 milionów lat. Zwię
kszenie wartości prędkości początkowej wy
rzucanych drobin nie ma znaczącego wpły
wu na zmiany wskaźnika. Rys. 2 pokazuje 
ile procent cząstek pochodzących z niektó
rych ciał Układu Słonecznego przejdzie z 
orbity heliocentrycznej na kolizyjną z orbitą 
Ziemi w funkcji czasu.

Orbity części cząstek przestały ewoluo
wać w podobnym tempie jak pozostałe. Było 
to spowodowane pojawieniem się rezonan
sów w odległościach 1.6 AU i 1.7 AU od 
Słońca. Rezonansy te powodują oscylacje 
przy dużych mimośrodach z okresem 100

Rys. 2. W zględna liczba cząstek ew olująca z orbity 
heliocentrycznej na orbitę kolizyjną z orbitą Ziemi, w funkcji 
czasu. Prędkości wyrzutu 2.4 km /s, meteoroidy pochodzą z 
różnych ciał.

tysięcy lat, co wpływa na większą liczbę ko
lizji drobin materii z Ziemią. Po 10 milio
nach lat, większość cząstek pozostających 
na orbitach heliocentrycznych przechodzi na 
orbity „muskające” Słońce. Po 100 milio
nach lat 40% cząstek spada na Słońce, pozo
stałe zostają wyrzucone poza Układ Słone
czny przez zbliżenia do Jowisza. Mecha
nizm ten wyjaśnia brak znajdowanych me
teorytów starszych niż 15 milionów lat. 
Oprócz możliwości zderzeń z planetami, 
meteoroidy mogą również zasilić pas astero
id. Stamtąd także cząstki te mogą przedosta
wać się znów na orbity kolizyjne z orbitami 
planet. Jednak zderzenia w pasie planetoid 
zmniejszają wskaźnik efektywności do 
4.4%.

Żadne mechanizmy użyte do otrzymania 
opisanych wyników nie potrafią jednak wy
jaśnić istnienia trzech grup wiekowych znaj
dowanych meteorytów SNC: 0.7 miliona lat, 
3 miliony lat i 13 milionów lat. Poszczególne 
grupy obiektów znajdowano na różnych te
renach. Nie udało się znaleźć odpowiedzi na 
pytania: czy owe zgrupowania spowodowa
ne zostały konkretnymi kolizjami, dlaczego 
mamy do czynienia z tymi grupami tylko w 
przypadku meteorytów z Marsa oraz dlacze
go mamy jednakową liczbę zarówno mar- 
sjańskich jak i księżycowych obiektów tego 
typu.

Meteoryty z Merkurego, Wenus i... 
Ziemi

Z przeprowadzonych symulacji wynika, 
że także z innych planet wewnętrznych na
szego układu mogą przybywać do nas drob
ne cząstki materii. Również ziemska materia 
może być odnajdywana na innych planetach. 
Prawdopodobne jest znalezienie na Ziemi

* W naszych rozważaniach definiujem y go jako liczbę drobin, które dotarły do Ziemi w  stosunku do całkowitej 
liczby drobin biorących udział w  symulacji
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meteorytów z Merkurego, mimo, iż oddzia
ływanie grawitacyjne Słońca na tę planetę 
jest znacznie większe niż wpływ pola ziem
skiego. By dotrzeć do naszej planety cząstki 
te muszą najpierw zostać wychwycone przez 
pole Wenus, a dopiero stamtąd przez Zie
mię. Zdecydowana większość cząstek wy
rzuconych z powierzchni Merkurego po
nownie osiądzie na tej planecie w ciągu 30 
milionów lat. Tylko jedna na dwieście może 
trafić na Ziemię, po ok. 23 milionach lat. 
Jeżeli założymy podobny model wyrzutu 
cząstek jak dla Marsa i porównamy statysty
ki, to przy 12 znalezionych meteorytach 
marsjańskich możemy spodziewać się obe
cności kilku drobin z Merkurego. Błędem 
jest jednak zakładanie czysto grawitacyjne
go modelu ruchu w przypadku cząstek bli
skich Słońca. Należy rozważyć także siłę ra
diacji, która w znaczny sposób wpływa na 
zmiany orbit. Efekty te trudno jednak jedno
znacznie wymodelować. Tak więc w rzeczy
wistości sensowne oszacowanie liczby me
teorytów z Merkurego, które mogą być obe
cne na Ziemi, nie jest możliwe.

Wyrzuty materii mogą także występować 
na Ziemi i Wenus. Z uwagi na dużą prędkość 
ucieczki z tych planet wyrzuty te mogą być 
powodowane tylko przez kolizje większych

ciał. Prawdopodobieństwo wystąpienia ta
kich zderzeń jest małe, a więc wyrzuty te są 
bardzo rzadkie. Dodatkowo gęste atmosfery 
obu planet działają jak tarcza powodując od
bijanie się materii. Efekt ten wskazuje jed
nak na możliwość podróżowania kawałków 
skorup obu planet na znaczne odległości, mi
mo, że większa część zostanie spalona w at
mosferze. W przypadku Ziemi, śladowy pro
cent skał może zostać wyrzucony poza at
mosferę. Są to przeważnie tektyty, które po
wstają ze stopienia materii różnego pocho
dzenia. Ponad 50% tektytów może uciec z 
pola grawitacyjnego Ziemi. Jednak od 30% 
do 50% powraca na naszą planetę. Przypusz
cza się, iż opisane wyżej mechanizmy mogą 
występować także na Wenus z uwagi na po
dobieństwa obu planet.

Na zakończenie warto dodać, że porusza
ne zagadnienia mają duże znaczenie nie tyl
ko czysto poznawcze ale także przesłanki 
ekonomiczne. Wielkie kwoty wydawane są 
na sterylizację sond kosmicznych przygoto
wywanych do zetknięcia z innymi obiektami 
by nie zanieczyścić ich ziemskimi mikro
organizmami. Wydawanie tych pieniędzy 
byłoby bezcelowe, gdyby okazało się, że 
materia ziemska może bez naszego udziału 
docierać na inne planety.

Marek Zawilski -  Łódź

PIERWSZY OPIS ZJAWISKA NA

W astronomii, podobnie, jak w innych 
dziedzinach nauki, dość długo panował w 
Europie zwyczaj zapisywania tekstów w ję
zykach innych, niż etniczne. Zwykle używa
no łaciny lub greki, pełniących rolę języków 
ponadnarodowych. Dotyczy to także tych in
formacji o zjawiskach na niebie, które prze
trwały do naszych czasów jako zapiski kro
nikarzy i historyków. Wyjątkiem były nie-

NIEBIE W JĘZYKU POLSKIM

które inne języki etniczne -  przede wszy
stkim dialekty staroruskie, nordyckie, wło
skie, francuskie, hiszpańskie czy niemiec
kie, w których zapisywano m.in. lokalne 
kroniki.

W Polsce nie było inaczej i długo używa
no języka łacińskiego. Jednak w wieku XVI 
sytuacja uległa zmianie, m.in. jeśli chodzi o 
teksty historyczne. Z tego też okresu pocho-
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Etómienie ^ ° '£U ^ 4 4 ,  Januaria  albo Stycznia 2 4  dnia przed południem  w go- 
m!eiic*i ^Z’nę Przyszła ciemność wielka jakoby się znagła zamierzchło, a słońca 
czw oro, tylko ledwo był znak jakoby s ie rp , albo młody m iesiąc, rogam i na za

chód, a potym się ony rogi obróciły na wschód słońca, a dw ie gwiazdzie, 
jedna biała, druga czerwona, od zachodu się ukazały, trw ało  to zaćmienie 
słońca o pułlory godziny zegarowych. Potym i drugie zaćmienie słońca 
by ło , tak iż tego jednego roku czterzy się eclipses albo zaćm ienia, słoń
ca dwoje, a miesiąca dwoje przytrafiły. Za czym był głód wielki w W il
n ie , jako się to w o n  czas drogo zdało-, pułbeczek żyta po pułtory kopy 
kupow ano..

Rys. 1. Opis zaćm ienia Słońca w kronice M acieja Stryjkow skiego wg w ydania dzieła z r. 1846.

dzi notatka, będąca prawdopodobnie pier
wszą zapisaną w języku polskim obserwacją 
astronomiczną. Dotyczy ona zaćmienia 
Słońca, jakie mogło być obserwowane na 
ziemiach państwa polskiego w dniu 24 sty
cznia 1544 r.

Opisanie zaćmienia Słońca 
z 24 stycznia 1544 r.

W r.1582 ukazała się jedna z pierwszych 
napisanych w języku polskim kronik histo
rycznych. Pełny jej tytuł: Kronika polska, 
litewska, żmudzka i wszystkiej Rusi został 
nadany przez autora, którym był Maciej 
S t r y j  k o w s k i .

Zanim zajmiemy się bliżej samym auto
rem, przyjrzyjmy się opisowi wspomniane
go zaćmienia Słońca. Został on zamieszczo
ny w kronice chronologicznie pod rokiem 
1544 i to jako jedno z najważniejszych wy
darzeń (rys. 1.). Już pobieżna analiza tego te
kstu dowodzi, że opis jest szczegółowy i za
wiera istotne informacje, świadczące, iż po
chodzi on od naocznego świadka zdarzenia.

Ciekawe jest jednak to, że niemal identy
czny opis, tyle, że w dialekcie białoruskim, 
można znaleźć we współczesnym rękopisie 
-  tzw. Kronice Wielkiego Księstwa Lite
wskiego i Żmudzkiego, doprowadzonej do 
r. 1548 (rys.2.). Rękopis ten stanowi część

i

Lieta Bożego naroż. 1544 miesieca gienwara 24 dnia indikta wtorogo 
w czetwierg’ piered’ południem' mogło byt’ za .godinu było 
znamienije pryszło tiemnost’ wielikaja prawie tako by sia mięło 
zmierkati i sołnee było widieti jakoby sierp', abo miesiec’ mołodyj 
rogami stojał’ na zachód słońca a potom było widieti rogami na 
wschód’, i widieli dwie zwiezdie w tot’ że czas’ na zachód’ ot sołnea, 
jedna bieła, a drugaja czerlena, a wsiego togo mogło byti połtori 
godiny, a potom’ tiemnost’ otyszła prócz A taja tiemnost’ była 
pryszłaot zachodu sołnea.

Rys. 2. Rękopis białoruski z opisem tego samego zaćmienia, 
zawarty w tzw. Kodeksie Białoruskim (Biblioteka 
Raczyńskich). Poniżej podano uproszczoną transkrypcję tekstu.

tzw. Kodeksu Białoruskiego, przechowywa
nego w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. 
Tekst tej kroniki został także opublikowany 
w zbiorze latopisów ruskich Polnoje sobra- 
nije russkich letopisiej.

Oczywista staje się zatem konieczność 
rozstrzygnięcia, który z dwóch tekstów jest 
pierwotny. Odpowiedź na to pytanie może 
dać biografia autora Kroniki..., bowiem 
wzmiankowany wyżej rękopis białoruski 
jest anonimowy.
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Maciej Stryjkowski i jego kronika

Autor Kroniki (rys.3) urodził się w Stry- 
kowie (obecnie 20 km na płn.-wsch. od Ło
dzi) w r. 1547, gdzie spędził dzieciństwo i 
lata młodzieńcze. Data urodzenia świadczy 
zatem, że sam nie mógł być świadkiem za
ćmienia, którego opis włączył do swojego 
dzieła.

M A T T I A S  S T R 1 I C O
V I V S  O S O S T E V I C I V S  C :  S: H£ftor:ćt

Poi ta: rtatis (uc anno ĵ .. Łlutiferi partus 1581.

Rys. 3. Portret M acieja Stryjkowskiego wg pierwszego wydania 
Kroniki z r. 1582.

Wiosną 1563 r. Stryjkowski udał się na 
Litwę. Dalsze lata spędził w służbie wojsko
wej odbywając w międzyczasie liczne po
dróże ( m.in. w latach 1574/1575 odwiedził 
Konstantynopol będąc członkiem posel
stwa). Ok. r. 1576 powrócił na Litwę, miesz
kając następnie w wielu miejscowościach 
Litwy i Żmudzi. Szczególnie jednak istotny 
wpływ na działalność pisarską Stryjko
wskiego wywarła kuratela biskupa żmudz- 
kiego, Melchiora G i e d r o j c i a .  Dzięki 
niemu, Stryjkowski został w r. 1579 kanoni
kiem (początkowo świeckim) w stolicy 
Żmudzi Miednikach (Worniach) a nastę

pnie, w r. 1586 -  plebanem w Jurborku nad 
Niemnem. Około r. 1577 Stryjkowski zapa
lił się do ogromnego przedsięwzięcia, jakim 
było spisanie współczesnej kroniki, dotyczą
cej dziejów Litwy i Korony. Przekonania o 
możliwości napisania takiego dzieła nabrał 
zapewne po zapoznaniu się z bogatym księ
gozbiorem biblioteki M. Giedrojcia. Sam 
jednak w latach następnych także zbierał w 
różnych miejscach wszelkie możliwe mate
riały historyczne.

Pierwsza wersja Kroniki, doprowadzona 
do r. 1506 a wydana w r. 1577, będąca pier
wowzorem dzieła głównego, nie jest istotna 
dla poruszanego tu tematu. Owo zaś dzieło 
główne, pisane zapewne od r. 1578 na zamku 
w Słucku i Siemiatyczach, a wydane w 
r.1582, noszące też pompatyczny podtytuł 
Kronika, która nigdy przedtem światła nie 
widziała, jest w zasadzie kompilacją wielu 
źródeł, z których część dała się zidentyfiko
wać, a reszta pozostaje nieznana. Sam Stryj
kowski nie podaje, niestety, szczegółowego 
wykazu tychże źródeł, zadowalając się wyli
czeniem typu 4 kroniki kijowskie, 12 latopi- 
sów litewskich, 7 kronik liflandzkich, kroni
ki ruskie stare. Fragmenty obu kronik, doty
czące zdarzeń sąsiednich w stosunku do za
ćmienia Słońca, także są podobne, chociaż w 
pełni nie pokrywają się.

Do istotnych źródeł, z których autor Kro
niki zapewne czerpał, trzeba zaliczyć nastę
pujące:

Cronica sive Historia Lithuaniae, autor
stwa Augustyna M i e l e s k i e g o  (Ro- 
tundusa), skończona ok. r. 1560, pisana w 
Wilnie, Krakowie (1540- I V  1544) a po
tem we Włoszech; nie wydana drukiem, 
dostępna Stryjkowskiemu wraz z mate
riałami źródłowymi od r. 1570; jej ręko
pis spłonął w Wilnie w r.1682;

■w Cronica aus den anderen Cronic ausge- 
zogen und von alten Geschichten ausge- 
schrieben (Kronika wzięta z innych kro-
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nik i przepisana ze starych historii) J.F. 
R i v i u s a, który m.in. korzystał z pracy 
Rotundusa; i ten rękopis spłonął przed 
wydaniem go drukiem.
Mimo wszystko jednak, zbieżność tekstu 

białoruskiego i tekstu w Kronice Stryjko
wskiego jest na tyle duża (a przy tym ten 
pierwszy jest nieco bardziej szczegółowy), 
iż z największym prawdopodobieństwem 
można przypuszczać, iż opis zaćmienia jest 
po prostu tłumaczeniem ze staro-białoru- 
skiego na polski, a nie na odwrót.

Prawdopodobieństwo wykorzystania za
pisków Mieleskiego lub jakiegoś innego 
źródła polskiego wydaje się mniejsze, cho
ciaż wykluczyć się tego nie da. Autor niniej
szego artykułu nie znalazł żadnej wzmianki 
o zaćmieniu z r. 1544 w pracach innych zna
nych pisarzy polskich z tamtego okresu, ta
kich, jak Marcin K r o m e r ,  Łukasz G ó r 
n i c k i  czy Jost Ludwik D e c j u s z .  Jedynie 
Marcin B i e l s k i  w swej Kronice wszy
stkiego świata czyni tę samą wzmiankę o 
czterech zaćmieniach, widocznych w r.1544 
-  dwóch Słońca i dwóch Księżyca (co, na
wiasem mówiąc, jest informacją nieścisłą). 
Brak też informacji o zaćmieniu w kroni
kach pruskich. Mikołaj K o p e r n i k  zaś od
szedł na zawsze 8 miesięcy przed opisywa
nym zaćmieniem.

Rękopis białoruski był przedmiotem do
głębnych studiów, jakie przeprowadził w 
r. 1886 prof. Aleksander B r u c k n e r .  Ręko
pis ten ma charakter wyraźnie białoruski, 
ale, jak się okazuje, również stanowi tylko 
kopię, sporządzoną jednym charakterem pis
ma ok. r. 1580 na ziemiach litewsko-ruskich. 
Następnie przez 80 lat dokument ten był 
przechowywany w okolicach Nowogródka u 
wielu rodzin szlacheckich. Zatem o miejscu 
powstania pierwotnej notatki o zaćmieniu 
nic pewnego nie da się powiedzieć ani na 
podstawie pracy Stryjkowskiego ani też po 
analizie rękopisu białoruskiego. Jest to rzecz

istotna, jeśli chodzi o astronomiczną ocenę 
opisu zaćmienia.

Na koniec trzeba dodać, że o dalszych 
losach autora Kroniki która światła nie wi
działa nie wiadomo właściwie nic. Przypu
szcza się tylko, że Maciej Stryjkowski mógł 
paść ofiarą wielkiej zarazy, jaka nawiedziła 
Litwę w latach 1588-1590.

Przebieg zaćmienia a jego opis 
kronikarski

Zaćmienie Słońca 24 stycznia 1544 r. 
mogło być obserwowane w całej Europie w 
godzinach rannych i przedpołudniowych. W 
wąskim pasie mogło być widoczne jako ob
rączkowe lub całkowite (szrokość pasa cał
kowitości do 50 km) o krótkim czasie trwa
nia (ok. 20 sekund) (rys.4). W zach. Europie 
zostało zaobserwowane jako częściowe i 
opisane m.in. przez Johanna F u n c k a w 
Norymberdze i Corneliusa G e m m ę  w 
Louvain. W Ulm Martin K r a u s s (Crusius) 
zapisał je  jako straszliwe, a Achilles Pirmin 
G a s s e r w Augsburgu -  nawet jako całko
wite (chociaż i w tym mieście było ono tylko

o 10 20 30 40‘e

Rys. 4. Przebieg pasa fazy centralnej zaćmienia w Europie wg 
obliczeń autora. Na rysunku zaznaczono miejsca obserwacji 
zaćm ienia ( w tym jako praw dopodobne W ilno -  V).
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Widoczność zaćmienia Słońca 24 stycznia 1544 r. w różnych miejscowościach

Fj Miejsce
Moment

maksimum
UT

Wielkość
fazy

maksymalnej

Współrzędne horyzontalne
Słońce Wenus Merkury

A h A h A h

i Kraków 9:01 0.98 -29 18
2 Wilno 9:14 0.98 -20 17 +19 20 -6 13
3 Nowogródek 9:13 0.97 -20 18
4 Wornie 9:12 1.00 -23 15
5 Jurbork 9:11 0.996 -23 15

Jasności planet: Wenus -4.3, Merkury -0.4 mag.

częściowe o dużej fazie). Opisy te ustępują 
omawianemu znacznie pod względem rze
czowości .

Na ziemie polskie pas zaćmienia całkowi
tego wkroczył na Opolszczyźnie, przesuwa

Rys. 5. Widok zaćm ienia 24 stycznia 1544 r. w Polsce i na Litwie w pobliżu pasa fazy centralnej i na południe od niego. W czasie 
maksymalnej fazy zjaw iska na zachód od zaćmionego Słońca dostrzec można było M erkurego i Wenus.

jąc się dalej przez pogranicze Wielkopolski 
i Mazowsza, kierując się na Żmudź i Inflan
ty. Faza zaćmienia poza pasem fazy całko
witej była wszędzie w Polsce oraz na Litwie 
i Żmudzi bardzo duża -  ponad 0.95. O ile
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więc niebo nie było zbytnio zachmurzone, 
zjawisko musiało być dostrzeżone z łatwo
ścią okiem nieuzbrojonym. Niezbyt daleko 
od pasa fazy całkowitej mogły być dostrze
galne także jaśniejsze gwiazdy i planety, co 
je st okolicznością szczególnie istotną dla 
oceny opisu zaćm ienia. Porównując bowiem 
ten opis i wygląd nieba, odtworzony dziś ra
chunkiem, łatwo m ożna zauważyć, iż autor 
obserwacji dostrzegł na zachód od zaćm io
nego Słońca dwie jasne planety -  W enus i 
prawdopodobnie M erkurego (tab. 1). Nie po
trafił ich wszakże nazwać po imieniu : 
gwiazdą białą była, oczywiście, W enus, zaś 
czerwoną -  M erkury. Ocena barwy M erku
rego była raczej subiektywna i spowodowa
na bądź różnicą w stosunku do W enus, bądź 
niskim położeniem nad horyzontem  i, być 
może, zamgleniem atmosfery (rys.5). Trzy 
inne jeszcze planety : Mars, Jowisz i Saturn 
znajdowały się w momencie maksim um  za
ćm ienia tuż nad zachodnim horyzontem , bę
dąc przy tym w bliskiej od siebie odległości 
kątowej. Praktycznie jednak były nie do 
zaobserwowania okiem nieuzbrojonym , po
mijając m ożliwe ich przesłonięcie przez 
obiekty terenowe. W  pobliżu nich świecił 
także Antares, jednak dostrzeżenie i tej 
gwiazdy byłoby praktycznie niemożliwe.

Dostrzeżenie gwiazd i planet podczas za
ćmień niecałkowitych, nawet o dużej fazie, 
było dawniej bardzo rzadkie i dotyczyło za
zwyczaj tylko W enus (np. podczas zaćmień 
29 czerwca 1033 r. w Dijon oraz 13 września 
1178 r. w Vigeois). Toteż notatka o dostrze
żeniu M erkurego podczas zaćm ienia , o ile 
przyjąć że o tę planetę chodziło, jest bodaj 
pierwszą w historii w ogóle*.

Przyjrzyjmy się ponownie opisowi prze
biegu samego zaćm ienia. N ie sposób nie do

strzec braku jednej inform acji, która m ogła
by rzucić światło na to, z którego miejsca 
zjawisko było oglądane. Nie zostało miano
wicie odnotowane, jak wyglądał sierp słone
czny w czasie fazy m aksymalnej, a ściślej -  
w którą stronę (do góry czy na dół) były 
skierowane rogi tego sierpa. Brak tej infor
macji uniemożliwia lokalizację obserwatora 
na południe czy też na północ od pasa fazy 
całkowitej. Nie da się tego, rzecz jasna, od
tworzyć z samego faktu, że najpierw sierp 
był skierowany rogami na zachód, a nastę
pnie na wschód, gdyż w taki sposób zaćm ie
nie przebiegało dla dowolnego m iejsca w 
pobliżu pasa centralnego.

Przy okazji nietrudno też ponownie za
uważyć, że tekst białoruski podaje nieco 
więcej szczegółów, takich, jak  to, iż cie
mność przyszła od zachodu czy też to, że 
sierp słoneczny wyglądał jak  młody Księ
życ. Również tekst białoruski precyzuje 
dzień tygodnia -  czwartek (co jest prawdą). 
Oba natomiast źródła mało dokładnie podają 
czas (początku?) zaćm ienia na godzinę 
przed południem, z czego nie da się wysnuć 
wniosku co do miejsca obserwacji. W  Kra
kowie np. maksim um  zaćm ienia przypadło 
l h54m , zaś w W ilnie odpowiednio l h 20m 
przed górowaniem  Słońca. Co więcej, w po
bliżu pasa fazy całkowitej znajdowało się 
wiele miejsc, skąd obserw acja m ogła być 
przeprowadzona, zarówno na ziemiach Ko
rony jak  i Litwy czy Żmudzi. Także czas 
trwania zaćm ienia -  półtorej godziny -  zo
stał podany jedynie w przybliżeniu. Dotyczy 
on na pew no czasu, w ciągu którego dostrze
gano okiem nieuzbrojonym Księżyc na tar
czy słonecznej. Faktycznie bowiem całe zja
wisko trwało 2.5 godziny.

* W opisie całkowitego zaćmienia Słońca z 3 czerwca 1239 r. o zaobserwowaniu Merkurego donosił Ristoro z 
Arezzo. Informacja ta jednak jest błędna, ponieważ zaobserwowanym obiektem była Wenus, znajdująca się 
wówczas tylko lu od zaćmionego Słońca.
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Zwróćmy też uwagę na charakterystycz
ny szczegół, związany z datą zjawiska : 
Stryjkowski pisze Januaria czyli stycznia, 
tak, jakby chciał precyzyjniej oddać tłuma
czenie białoruskiej nazwy miesiąca na język 
polski. Możemy zatem przyjąć, że tekst opi
su zaćmienia, z jakiego korzystał Stryjko
wski, powstał w języku staro-białoruskim, 
chociaż ciągle nie ma pewności, skąd pocho
dził tekst pierwotny, jaki sporządził sam ob
serwator zjawiska.

Nie zmienia to faktu, iż w swej Kronice 
Maciej Stryjkowski zapisał po polsku jakże 
cenną dla astronomii obserwację.
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KRONIKA

Trzecia czarna dziura wyśledzona przez 
teleskop kosmiczny Hubble’a

Obchodzący niedawno szóste urodziny 
teleskop kosmiczny Hubble’a po raz kolejny 
sprawił astonomom przyjemną niespodzian
kę. Obserwując spłaszczoną (ustawioną do 
nas „bokiem”) galaktykę eliptyczną NGC 
3115 (jej typ określa się jako E7) udało się 
bardzo dokładnie wyznaczyć prędkości po
jedynczych gwiazd znajdujących się blisko 
galaktycznego centrum. Podobne pomiary 
robione już były wcześniej, w szczególności 
w obserwatorium M auna Kea na Hawajach, 
jednak zdolność rozdzielcza teleskopów na
ziemnych jest znacznie ograniczona przez 
atmosferę (HST pozwala robić pomiary bli
żej centrum galaktyki). Badając rozkład 
prędkości gwiazd w NGC 3115 wykazano, 
że ruch jest na tyle szybki, iż nie mogą zań 
być odpowiedzialne siły grawitacyjne po
chodzące wyłącznie od gwiazd, ale należy 
oczekiwać masywnego i bardzo zwartego 
obiektu znajdującego się w samym centrum 
-c z y li czarnej dziury. Oszacowana jej masa

to 2 x 109 mas Słońca.
Nie jest to pierwsza, ale trzecia czarna 

dziura odkryta dzięki HST. Dwie poprzednie 
odkryto ze znacznie mniej skomplikowa
nych pomiarów obrotu dysków gazowych. 
Po raz pierwszy zmierzono prędkości gazu 
w spiralnym dysku wirującym wokół gala
ktyki M 87 z gromady w Pannie. Galaktyka 
ta, jedna z najjaśniejszych w Lokalnej Su- 
pergromadzie (jasność absolutna -  21.5m), 
jest utożsamiana z radioźródłem Virgo A i 
znajduje się 45 min lat świetlnych od nas. 
Jak wynikało z pomiarów -  w środku M 87 
znajduje się czarna dziura o masie 2.4 x 109 
mas Słońca. Tłumaczy to także występowa
nie rozległego dżetu M 87 (patrz Urania 
4/93 i 1/95). Drugą, trochę mniej masywną 
(1.2 x 109 mas Słońca), czarną dziurę odkrył 
HST w galaktyce NGC 4261 -  taką samą 
metodą, tzn. też z prędkości w dysku gazo
wym. Takie dyski są jednak wśród galaktyk 
rzadkością i to, że udało się znaleźć inny 
sposób poszukiwań czarnych dziur (gwiaz
dy zawsze gromadzą się koło centrum gala
ktyk) może wkrótce zaowocować ich maso-
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Zdjęcie galaktyki NGC 4261 wykonane za pomocą teleskopu kosmicznego H ubble’a (fot. L. Ferrarese, NASA).

wym odkrywaniem.
Zabawne jest, że NGC 3115 jest widocz

na nawet przez małą lunetkę (jasność wido
ma to około 9.3m, kątowe rozmiary 4 ’ x 1’). 
Leży w gwiazdozbiorze Sekstanta, który pod 
koniec lutego góruje koło północy, w Polsce 
trzydzieści kilka stopni nad horyzontem. 
Można więc żartobliwie powiedzieć, że wie
lu miłośników mogło „oglądać” czarną dziu
rę odległą o około 26 min lat świetlnych.

MSK

Pierwszy obraz gwiezdnej tarczy

Na styczniowym, dorocznym spotkaniu 
Amerykańskiego Towarzystwa Astronomi
cznego jakie odbyło się w San Antonio w 
Teksasie, Andrea D u p r e e  z CFA w Cam
bridge i Ronald G i l l i l a n d  z Instytutu

HST w Baltimore pokazali wyniki obserwa
cji Betelgezy w promieniach nadfioleto
wych. Jak wiadomo Betelgeza to druga co 
do jasności gwiazda pięknego zimowego 
gwiazdozbioru -  Oriona, bardzo czerwony 
nadolbrzym typu M2, leży w odległości oko
ło 120 pc. Jej jasność zmienia się półregular- 
nie od 0m do 1.3m. Obserwacje przeprowa
dzone za pomocą umieszczonej na HST ka
mery FOC (Faint Object Camera) pozwoliły 
dostrzec rozległą atmosferę, a w niej taje
mniczą, jasną, bardzo gorącą plamę o średni
cy dziesięciokrotnie przekraczającej średni
cę Ziemi (nic dziwnego -  Betelgeza jest tak 
rozdęta, że gdyby ją  umieścić w miejscu 
Słońca to planety aż do Jowisza włącznie 
krążyłyby w jej warstwach). Temperatura 
plamy jest przynajmniej o 2000 K wyższa 
niż otoczenie! W tej chwili nie wiadomo co
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Rozm iar gwiazdy

Rozm iar orbity Ziemi

Rozm iar orbity Jowisza

Zdjęcie Betelgezy wykonane za pomocq teleskopu kosmicznego Hubble a 3 marca 1995 roku (fot. A. Dupree, NASA).

może powodować takie zjawisko -  czy jest 
to wynik oscylacji nieradialnych gwiazdy 
czy też rodzaj plam gwiazdowych, „odpo
wiednik” plam słonecznych, związany z po
lem magnetycznym przenikającym atmos
ferę.

MSK

Coś więcej o atmosferze Urana?

Dokładnie w dniu szóstych urodzin tele
skopu kosmicznego Hubble’a, 24 kwietnia 
br., opublikowane zostało zdjęcie Urana, na 
którym widać trzy warstwy atmosfery tej 
dziwnej planety. Zapewne wielu Czytelni
ków Uranii pamięta obrazy jakie przekazała 
na Ziemię dziesięć lat temu sonda Voyager 2 
-  pokazywały one niemal jednolicie seledy
nową tarczkę Urana, bez żadnych szczegó
łów i bez charakterystycznych dla planet -  
olbrzymów równoleżnikowych pasów. Tym 
razem kolorowe zdjęcie (uwaga -  kolory są

oczywiście „sztuczne” ; to wynik kompute
rowej obróbki) udało się otrzymać po nało
żeniu wielu kolejnych zdjęć planety uzyska
nych za pomocą WFPC-2 w lipcu 1995 r. 
Korzystano z filtrów przepuszczających róż
ne pasma podczerwieni. Celem tej serii zdjęć 
miało być zbadanie struktury pierścieni Ura
na, które są bardzo „ciemne” (zbudowane są 
z materii o albedo zbliżonym do albeda as
faltu!). Tymczasem pomysłodawcy -  dr Eri
chowi K a r k o s c h k a  z Lunar and Plane
tary Laboratory w Arizonie -  udało się zaj
rzeć w głąb planety. Atmosfera składająca 
się głównie z wodoru, ale zawierająca ślady 
metanu, okazała się niejednorodna. Najniżej 
jest najbardziej przezroczysta, błękitna, po
tem widać żółtą niewyraźną warstwę mgie
łek, i najwyżej bardzo cienką warstewkę 
czerwonej mgiełki. Jest ona tak delikatna, że 
widać ją  tylko, jak bańkę mydlaną, na brze
gach.

MSK
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KRONIKA HISTORYCZNA

Stulecie urodzin badacza meteorytów 
Fredericka Charlesa Leonarda 
(1896-1960)

Frederick C. L e o n a r d  urodził się 12 
marca 1896 roku w Mount Vernon w stanie 
Indiana USA. Jego rodzicami byli Mary Ro
binson L e o n a r d  i Mark T r a f  t on .

W roku 1909 jako trzynastoletni uczeń, 
założył Towarzystwo Astronomii Praktycz
nej (The Society for Practical Astronomy). 
Wcześniej w swym rodzinnym domu w Ma
dison Park w Illinois zamontował refraktor o 
średnicy 3 cale i regularnie prowadził obser
wacje. Wyniki obserwacji publikował w Re
jestrze Miesięcznym  (The Montly Register) -  
oficjalnym organie Towarzystwa Astrono
mii Praktycznej wydawanym 8-9 razy w ro
ku. O istnieniu Towarzystwa Astronomii 
Praktycznej napisał Leonard w roku 1911 do 
znanego czasopisma Astronomia Popularna 
(Popular Astronomy). Jako warunek przyna
leżności do towarzystwa podał uczciwe i re
gularne prowadzenie obserwacji astronomi
cznych oraz publikowanie wyników obser
wacji w Rejestrze Miesięcznym. Wyrażał też 
nadzieję, że towarzystwo stanie się w przy
szłości najmocniejszą i największą miłośni- 
czą organizacją astronomiczną na świecie. 
Do wstąpienia w jej szeregi zapraszał miłoś
ników z całego świata. Swą notatkę podpi
sał: dyrektor Obserwatorium Leonarda.

W kolejnych latach Leonard obserwował 
nieco większym refraktorem o średnicy 6,5 
cala w Obserwatorium Astronomicznym 
Uniwersytetu w Chicago. Zwięzłe raporty z 
tych obserwacji ukazywały się regularnie w 
Rejestrze Miesięcznym oraz w Astronomii 
Popularnej.

Leonard studiował astronomię na uniwer
sytecie w Chicago. W roku 1918 uzyskał sto
pień bakałarza, a rok później magistra. Dwa 
lata po skończeniu studiów został doktorem

filozofii na Uniwersytecie Kalifornijskim w 
Berkeley. Tematem jego pracy doktorskiej 
były widma gwiazd wizualnie podwójnych.

W 1922 roku Leonard został profesorem 
astronomii Uniwersytetu Kalifornijskiego w 
Los Angeles. W tym czasie nie było na uni
wersytecie katedry astronomii. Dopiero w 
roku 1931 Leonardowi udało się zorganizo
wać katedrę astronomii, którą kierował do 
końca życia.

Na początku lat trzydziestych Leonard 
rozpoczął starania, aby powołać towarzy
stwo zajmujące się badaniem meteorytów. 
W tym czasie meteorytyka nie była dyscy
pliną, która byłaby uprawiana na uniwersy
tetach amerykańskich. Nie było wykładów 
na ten temat, a w podręcznikach astronomii 
i geologii meteorytom poświęcano niewiele 
miejsca. Można nawet powiedzieć, że me
teorytyka była dziedziną, w której trudno by
ło zrobić karierę naukową. Dlatego też nie
wielu ludzi zajmowało się meteorytami.

Pomysł powołania towarzystwa zaczął 
nabierać realnych kształtów od sierpnia 
1932 roku, gdy Leonarda odwiedził Harvey 
Harlow N i n i n g e r -  człowiek, który swo
je życie poświęcił meteorytom. Ich współ
praca doprowadziła do powstania Society 
for Research on Meteorites -  pierwszej na 
świecie organizacji zrzeszającej badaczy 
meteorytów. Zebranie założycielskie odbyło 
się 21 i 22 sierpnia 1933 roku w Muzeum 
Historii Naturalnej w Chicago. Leonard zo
stał prezesem towarzystwa, a Nininger jego 
sekretarzem.

Frederickowi Leonardowi powierzono 
także funkcję redaktora publikacji towarzy
stwa. Pierwsze czasopismo towarzystwa na
zywało się Contributions o f  the Society fo r  
Research on Meteorites. Pierwsze trzy tomy 
zawierają roczniki: 1936-1946. W roku 1946 
towarzystwo przemianowano na Meteoriti-
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cal Society i nazwę tę nosi do chwili obe
cnej. W związku ze zmianą nazwy towarzy
stwa zmieniono tytuł czasopisma na Contri
butions o f  The Meteoritical Society. Tom 
czwarty obejmował roczniki 1947-1952. W 
roku 1953 tytuł czasopisma zmieniono na 
Meteoritics, a w 1996 roku na Meteoritics 
and Planetary Science.

Leonard pełnił funkcję redaktora aż do 1 
czerwca 1959. Był w swej pracy bardzo 
skrupulatny i sumienny.

Profesor Leonard prowadził badania sta
tystyczne spadków meteorytów i wydał dwa 
katalogi spadków meteorytów w roku 1946 i 
1956. Zajmował się również klasyfikacją 
meteorytów oraz klasyfikacją minerałów 
wchodzących w skład meteorytów. Był au
torem wielu artykułów poświęconych me
teorytom, ich spadkom oraz klasyfikacji.

Leonard uczestniczył w dwóch ekspedy
cjach, które zbierały słynne meteoryty ame
rykańskie: Goose Lake i Norton County.

Meteoryt Goose Lake znaleziono 13 
października 1938 w Kalifornii. W 1939 ro
ku Meteoritical Society zorganizowało eks
pedycję, która zebrała 1250 kg tego meteo
rytu. Okaz o wadze 1169,5 kg odnaleziono w 
pokładach lawy. Goose Lake jest meteory
tem żelaznym -  oktaedrytem średnioziarni- 
stym (IA). W roku 1940 w Popular Astrono
my ukazał się artykuł Leonarda o tym meteo
rycie.

Meteoryt Norton County spadł w postaci 
kamiennego deszczu 18 lutego 1948 roku o 
godzinie 16.45 w stanie Kansas. Ekspedycję 
na poszukiwania zorganizował Uniwersytet 
stanu Nowy Meksyk. Znaleziono ponad 100 
okazów tego meteorytu. Największy okaz 
ważył 1070 kg. Przez długi czas był to naj
większy meteoryt kamienny na świecie. Do
piero w 1976 roku spadł w Chinach meteoryt

Jilin o wadze 1770 kg. Meteoryt Norton Co
unty jest achondrytem enstatytowym -  au- 
brytem z inkluzjami żelazo-niklowymi. 
Również ten meteoryt opisał Leonard w Po
pular Astronomy.

Profesor Leonard był członkiem wielu 
amerykańskich i zagranicznych towarzystw 
naukowych w tym Królewskiego Towarzy
stwa Astronomicznego w Londynie. Jednak 
największe zasługi wniósł jako jeden z oj
ców założycieli Meteoritical Society i dłu
goletni redaktor wydawnictw tego towarzy
stwa. Leonard zmarł 23 czerwca 1960 roku 
w Los Angeles.

Pozostawił wielką kolekcję meteorytów 
zawierającą około jednej ósmej znanych w 
tym czasie meteorytów. Kolekcja została 
przekazana Uniwersytetowi Kalifornijskie
mu w Los Angeles.

Wdowa po nim Rhoda oraz dwaj synowie 
Frederick i Roderick w roku 1962 ufundo
wali medal imienia Fredericka C. Leonarda 
za wybitne osiągnięcia w badaniach meteo
rytów. Medal przyznaje Komitet Medalu 
Leonarda. Pierwszy medal otrzymała Rhoda 
L e o n a r d  w 1962 roku. Od 1966 roku 
Medal Leonarda przyznawano każdego roku 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie meteo- 
rytyki. Pierwszym laureatem został Carlyle 
S. B e a l s  z Kanady, drugim Harvey H. 
N i n i n g e r, trzecim Ernst Ó p i k i czwar
tym Harold U r e y .  Wśród laureatów wy
mienić można jeszcze kilku uczonych zna
nych nie tylko z osiągnięć w badaniach me
teorytów: Fred L. W h i p p l e  (1970), John 
W o o d  (1978), Eugene M. S h o e m a k e r  
(1985), Masatake H o n d a  (1987). W tym 
roku laureatem Medalu Leonarda został 
Amerykanin D.E. B r o w n l e e  z Wa
szyngtonu.

Jadwiga Biała

Ogłoszenie ZG PTMA. Wszelkie wpłaty gotówką na konto PTMA do PKO BP I/O Kraków, 35510-35682-170-4 
m u s z ą  być większe o kwotę 1,50 zł (taką prowizję pobiera PKO). Najlepiej przesyłać pieniądze pocztą, 
wtedy jest szybciej i taniej.
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OBSERWACJE 

Roje jesienne 1995

Rozmieszczenie aktywnych rojów me
teorów w ciągu roku jest wyjątkowo nierów
nomierne. Szczególnie ubogim w atrakcje 
związane z tymi zjawiskami astronomiczny
mi jest pierwszy kwartał każdego roku (w 
zasadzie wyjątkiem są tylko aktywne na sa
mym początku stycznia Kwadrantydy). Z 
drugiej strony, w przypadku dogodnych wa
runków atmosferycznych, nawal pracy cze
ka każdego miłośnika obserwacji meteorów 
w ostatnim kwartale każdego roku. Wtedy to 
bowiem obserwować możemy meteory z 
aktywnych rojów Orionid, Leonid, Geminid 
i Ursyd. Jak zobaczymy poniżej, w roku 
1995 prawie wszystkie z nich popisały się 
podwyższoną aktywnością. Dodatkowo do
łączył do tego festiwalu, zwykle słaby rój 
a-Monocerotyd.

Orionidy
Rój ten od momentu odkrycia w 1839 ro

ku jest bardzo regularnym rojem. Jego me
teory możemy obserwować od 1 paździer
nika do 7 listopada. Bardzo szerokie maksi
mum aktywności trwa zwykle kilka dni osią
gając najwyższą aktywność ZHR=20 w no
cy z 21 na 22 października (ZHR to Zenital- 
na Liczba Godzinna, która mówi o liczbie 
meteorów jaką zaobserwowałby obserwator 
w idealnych warunkach atmosferycznych i 
w momencie, gdy radiant roju jest w zeni
cie). Nie znaczy to jednak, że nie lubi on 
płatać interesujących figli. Ostatnie takie 
wydarzenie miało bowiem miejsce w 1993 
roku, kiedy to w nocy z 17 na 18 październi
ka odnotowano niespodziewany wzrost 
aktywności do ZHR=35. Jak okaże się za 
chwilę także rok 1995 należy zaliczyć do 
tych niespokojnych.

Jak dotychczas jedyne opracowanie Orio
nid na podstawie obserwacji współpracow

ników Pracowni Komet i Meteorów (PKiM), 
udało się wykonać w 1990 roku. Wszystkie 
pozostałe opracowania PKiM dotyczyły bo
wiem Perseid i a-Cygnid -  rojów aktywnych 
w ciepłe i najczęściej pogodne, letnie noce 
(patrz Urania 12/92, 7-8/93, 2/94, 6/95, 
12/95, 1/96, Wiedza i Życie 1/94, 7/95). W 
październiku 1995 roku mieliśmy trochę 
więcej szczęścia. Zawdzięczamy to głównie 
dobrej pogodzie w okolicach maksimum ro
ju, a także występującemu wtedy nowiu 
Księżyca. Przejdźmy więc do konkretów.

W okresie od 1 do 29 października 1995 
roku 10 współpracowników PKiM wykona
ło w sumie 62 godziny i 21 minut obserwa
cji, odnotowując pojawienie się 547 meteo
rów z roju Orionid. Pełna lista obserwatorów 
wraz z liczbą wykonanych przez nich godzin 
obserwacji podana jest poniżej: Albert 
K r z y ś k ó w  22h26m, Maciej R e s z e l -  
s k i 20h, Arkadiusz O l e c h  5h55m, Krzy
sztof S o c h a  4h, Michał K o p c z a k 3h, 
Marek J u r e k  2h, Marek S a m u j ł ł o  
l h30m, Maciej K w i n t a  l h30m, Krzysztof 
W t o r e k  l h, Paweł G e m b a r a  l h.

Na rysunku 1 możemy zobaczyć wykres 
aktywności Orionid w październiku 1995 ro
ku uzyskany na podstawie obserwacji wyżej 
wymienionych współpracowników PKiM. 
Widać na nim wyraźnie dwie rzeczy. Po 
pierwsze, maksymalny punkt wystąpił nie w 
nocy z 21 na 22 października lecz dobę 
później. Po drugie, jego aktywność ZHR = 
40.7 ± 5.9 jest zdecydowanie wyższa niż w 
latach poprzednich. Trudno tylko na podsta
wie naszych danych powiedzieć coś więcej 
o zeszłorocznym maksimum Orionid. Na 
szczęście możemy się wspomóc obserwacja
mi wykonanymi przez członków Internatio
nal Meteor Organization (IMO) w Stanach 
Zjednoczonych. Według nich największe 
ZHR = 50 ± 8 odnotowano w okolicy godzi-
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Dzień października 1995 (UT)

ny 12:00 UT dnia 22 października. Widać 
więc wyraźnie, że dość przyzwoicie zgadza 
się to z naszymi danymi.

Oprócz wyznaczania liczb godzinnych 
obserwatorzy PKiM odnotowywali także 
jasności, prędkości i barwy zjawisk z roju 
Orionid. I tak jasność oceniono dla 547 zja
wisk. Jej rozkład jest przedstawiony na rys. 
2. Nie powinno nikogo dziwić, że od jasno
ści 3 mag. liczba obserwowanych meteorów 
zaczyna maleć. Jest to spowodowane tym, że 
słabe meteory częściej umykają uwadze ob
serwatora niż jaśniejsze. W idealnym przy-

Jasnosc [mag.]

padku liczba meteorów z roju Orionid o jas
ności m + 1 powinna być większa od liczby 
zjawisk o jasności m o czynnik 2.9. Średnia 
jasność Orionid w 1995 roku wyniosła 2.6 
mag., co jest wartością dość typową dla tego 
roju.

Prędkość zjawisk oceniano w skali od 0 
do 5, przy czym 0 odpowiada meteorowi sta
cjonarnemu, 1 bardzo wolnemu, 3 średnie
mu i 5 bardzo szybkiemu. Wartość ta została 
oceniona dla 546 zjawisk. Jej rozkład jest 
zaprezentowany na rysunku 3. Średnia pręd
kość w powyższej skali wyniosła 4.52 co 
odpowiada 64 km/s. Orionidy należy więc 
zaliczyć do meteorów bardzo szybkich.

Barwę oszacowano dla 497 meteorów. 
79.5% z nich było białych, 10.3% żółtych, 
4.3% czerwonych i 2% niebieskich. 16.1% 
zjawisk pozostawiło po sobie ślad. Nie od
notowano żadnego rozbłysku ani rozpadu.

Podsumowując, należy zaliczyć akcję 
Orionidy 1995 do udanych. Mimo, że ogólna 
liczba obserwacji nie była duża, fakt, że pra
wie wszystkie z nich zostały wykonane w 
bardzo dobrych warunkach i przez doświad
czonych obserwatorów spowodował uzy
skanie wiarygodnych rezultatów. Kolejne 
meteory z roju Orionid już w październiku, 
zachęcam więc do obserwacji i kontaktu z 
PKiM pod adres: Pracownia Komet i Meteo
rów, Arkadiusz Olech, ul. Żwirki i Wigury 
11/34, 83-000 Pruszcz Gdański.

Leonidy
Dnia 12 listopada 1833 roku obserwato

rzy na zachodniej półkuli mogli podziwiać 
wspaniałe zjawisko deszczu meteorów. Ów
cześni astronomowie szacują jego wielkość 
na 10 tysięcy zjawisk na godzinę. Ponieważ 
meteory te zdawały się wybiegać z miejsca 
znajdującego się w gwiazdozbiorze Lwa na
zwano je Leonidami. Kolejny taki fajerwerk 
odnotowano w nocy z 13 na 14 listopada 
1866 roku. Pociągnęło to za sobą hipotezę
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33-letniej okresowości występowania tego 
typu zjawisk. Stąd nie było już daleko do 
identyfikacji tego roju z kometą 55P/Tem- 
pel-Tuttle o podobnym okresie obiegu. Co 
najciekawsze oczekiwany w 1899 roku 
deszcz nie nastąpił. Zjawisko to pojawiło się 
dopiero rok i dwa lata później z aktywnością 
odpowiednio tysiąca i dwóch tysięcy zja
wisk na godzinę. To przesunięcie spowodo
wane było małą zmianą orbity komety, któ
rej przyczyną było jej bliskie przejście koło 
Saturna i Jowisza.

W latach trzydziestych naszego wieku 
aktywność Leonid w maksimum wahała się 
od 190 do 240 zjawisk na godzinę. Dodatko
wo nie odnotowano kolejnego przejścia 
przez peryhelium komety macierzystej tego 
roju. W roku 1965 została ona jednak zaob
serwowana ponownie. Ponowne przelicze
nie jej orbity pokazało, że prawdopodobień
stwo wystąpienia deszczu Leonid w 1966 ro
ku jest bardzo duże, ponieważ orbita komety 
rozmija się z orbitą Ziemi tylko o 0.0032 
AU. Dnia 17 listopada 1966 roku w godzi
nach 11:30 -  12:30 UT obserwowano naj
bardziej obfity deszcz meteorów jaki kiedy
kolwiek był odnotowany. Według różnych 
ocen jego aktywność zawierała się od 100 
tysięcy zjawisk na godzinę, do nawet 500 
tysięcy!

W latach 1988 -  1993 maksymalne ZHRy 
odnotowane u Leonid nie przekraczały 15. 
Rok 1994 był już inny. Ponieważ mocno 
przeszkadzała występująca w maksimum 
pełnia Księżyca trudno jest powiedzieć coś o 
dokładnych liczbach godzinnych, ale wyda
je się, że ZHRy były większe niż 60.

W roku 1995 maksimum wystąpiło w no
cy z 17 na 18 listopada w godzinach 1:00 -  
4:00 UT. ZHR w tym momencie osiągnęło 
wartość 40 -  50. Wysoka aktywność rzędu 
ZHR = 20 -  30 utrzymywała się jednak przez 
całą dobę w okolicach tego momentu.
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Czego można spodziewać się w latach 
przyszłych? Wydaje się, że oczekiwany 
deszcz może wystąpić w każdym roku z lat
1997 -  2000. Największe prawdopodobień
stwo jego wystąpienia jest jednak w latach
1998 -  1999. Dla nas najkorzystniej byłoby, 
żeby stało się to w roku 1999, bowiem właś
nie wtedy maksimum powinno wypaść w 
nocy z 17 na 18 listopada w okolicach godzi
ny 1:50 UT. Wtedy właśnie w Europie Środ
kowej panuje noc i dogodne warunki do ob
serwacji tego roju. W latach wcześniejszych 
sytuacja będzie dla nas mniej korzystna. W 
1996 roku maksimum powinno być obser
wowane 17 listopada około godziny 7:20 
UT, w 1997 roku tego samego dnia lecz o 
godzinie 13:35 UT i w 1998 roku też tego 
samego dnia lecz o godzinie 19:45 UT.

Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć 
wszystkim ogromnej aktywności Leonid 
każdego roku, a przez to wyjątkowo uda
nych obserwacji!
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Alfa Monocerotydy
W dniach 15 -  25 listopada możemy ob

serwować meteory ze zwykle słabo aktyw
nego roju a-M onocerotyd. W maksimum, 
które występuje w okolicach 21 listopada 
zwykle ZHR = 2 -  3. W latach 1925, 1932 i 
1985 obserwowano jednak niezwykłe wybu
chy aktywności do ZHR = 500 -  1000. Daty 
wystąpienia wybuchów zdawały się sugero
wać 10-letnią okresowość. Rok 1995 był 
więc doskonałym do potwierdzenia lub też 
odrzucenia powyższej hipotezy.

Co działo się w roku 1995 możemy po
dziwiać na rysunku 4. Jest to wykres uzyska
ny przez obserwatorów IMO. Widać z niego 
wyraźnie, że oczekiwany wybuch nastąpił. 
Najwyższa aktywność odnotowana została 
w godzinach 1:15— 1:45 UT w nocy z 21 na 
22 listopada. Dokładny czas wystąpienia 
maksimum szacuje się na godzinę 1:28 ±  5m 
UT, co odpowiada długości ekliptycznej 
Słońca X = 239.322 ±  0.004 (epoka 2000.0), 
a jego aktywność na ZHR = 416 ±  45. 
Współczynnik r mówiący o stosunku liczby 
meteorów o jasności m + 1, do liczby zja
wisk o jasności m wyniósł 2.51 ± 0.05. Za
kładając prędkość a-M onocerotyd w atmo
sferze równą 60 km/s otrzymuje się, że gę
stość przestrzenna meteoroidów w okoli
cach Ziemi w momencie maksimum wyno
siła 50 cząstek na sześcian o boku 1000 km. 
Dodatkowo dzięki obserwacjom przeprowa
dzonym techniką video otrzymano dokładne 
położenie radiantu w momencie maksimum. 
Uzyskany wynik to a  = 07h48m 8 = +01°.

Podsumowując można powiedzieć, że w 
pełni została potwierdzona 10-letnia okreso
wość wybuchów a-M onocerotyd. Nadal 
jednak otwartym pozostaje problem innych, 
może krótszych okresowości. Aby odpowie
dzieć na to pytanie należy, rzecz jasna, po
święcić więcej czasu obserwacjom. Z kilku 
powodów nie będzie to łatwe. W 1996 roku

Dlugosc ekliptyczna

spodziewamy się maksimum dnia 21 listo
pada o godzinie 7:30 UT, co nie jest czasem 
korzystnym dla obserwatorów w Europie, 
ponadto należy przypomnieć, że aktywność 
tego roju w latach kiedy nie występują wy
buchy jest bardzo niska, a dodatkowo w 
1996 roku obserwacje utrudniał będzie Księ
życ blisko pełni.

Geminidy
Geminidy należą do najaktywniejszych 

rojów naszego nieba. Ich meteory możemy 
obserwować w dniach 7 - 1 7  grudnia, z ma
ksimum 14 grudnia, kiedy to ZHR osiąga 
zwykle poziom 1 2 0 -  130.

W roku 1995 najwyższą aktywność odno
towano w nocy z 13 na 14 grudnia w godzi
nach 19:45 -  03:10 UT. Średnie ZHR dla 
tego okresu wyniosły 107 ± 21. Ostry skok 
odnotowano jednak około godziny 2:30 UT 
kiedy to ZHR doszło do poziomu 160.

W momencie pisania tego artykułu, znane 
są tylko wstępne wyniki i na dokładniejsze 
opracowanie przyjdzie nam jeszcze troszkę 
poczekać.

Zakończenie
Patrząc na aktywność rojów meteorów w 

ostatnim kwartale 1995 roku, można śmiało 
powiedzieć, że ciekawych obiektów do ob-



5/1996 U R A N IA 149

serwacji było wiele. Należy tylko żałować, 
że o tej porze roku pogoda w Polsce nie za
wsze dopisuje i czasami (tak było w przy
padku a-Monocerotyd) może uszczknąć 
nam trochę atrakcji. Na koniec nie pozostaje 
mi nic innego jak zachęcić wszystkich do

obserwacji meteorów w roku 1996. Jeśli 
chcielibyście otrzymać pomocne w tym ma
teriały prześlijcie zaadresowaną do siebie 
kopertę wraz ze znaczkiem pocztowym na 
adres podany przy omawianiu Orionid.

Arkadiusz Olech

PORADNIK OBSERWATORA

Wizualne obserwacje 
gwiazd zmiennych

U Geminorum (0749 + 22) 
a  = 7h49m.2 8 = +22° 16’ (1900.0)
A: 8m.2 -  14m.9 v P = (103d.0) Typ: UG 
Sp. dBe + dK

8h00

+ 30°  -

We wschodniej części gwiazdozbioru 
Bliźniąt znajduje się jedna z najjaśniejszych 
nowych karłowatych: U Geminorum. 
Gwiazda została po raz pierwszy zauważona 
w grudniu 1855 roku przez J.H. H i n d a, 
gdy była w pobliżu maksimum jasności. Po 
upływie około trzech tygodni jej jasność 
zmalała poniżej 12 wielkości gwiazdowej. 
W marcu następnego roku dostrzegł jej ko
lejne pojaśnienie N. P o g s o n. Obserwacje 
przeprowadzone w następnych latach poka
zały iż została odkryta zmienna należąca do 
nieznanej dotychczas klasy. Normalnie jas
ność gwiazdy oscyluje około czternastej 
wielkości gwiazdowej, a co 3 -  4 miesiące 
mają miejsce wybuchy o amplitudzie około 
5 wielkości gwiazdowych i czasie trwania 
kilku tygodni. Gwiazda jest ponadto zmień-
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ną zaćmieniową o okresie 0d. 1769 i głęboko
ści minimów około 0m.7

Tomasz Krzyt

Zakrycie Wenus przez Księżyc 
12 lipca 1996 r.

Zakrycia planet przez Księżyc, chociaż 
mają coraz mniejsze znaczenie naukowe, 
stwarzają niepowtarzalną okazję do popula
ryzacji astronomii. Na tak efektowne zjawi
ska trzeba jednak długo czekać. Wenus, jako 
najjaśniejsza planeta widoczna na naszym 
niebie, bywa zakrywana częściej niż inne, a 
zakrycia te są łatwiejsze do zauważenia. 
Blask planety umożliwia przy tym jej swo
bodne obserwowanie za dnia. Toteż w tym 
przypadku właśnie dzienne zakrycia Wenus 
są obserwowane najczęściej.

Ostatnie zakrycie z 27 maja 1995 r. było 
dość trudno dostrzegalne z powodu małej 
elongacji Wenus od Słońca. Mimo to jednak 
było ono obserwowane, a nawet zostało 
zarejestrowane na video (Niepołomice, 
Łódź). Kolejne takie zjawisko będzie w Pol
sce można oglądać już niebawem, a miano
wicie około południa 12 lipca 1996 r.

Lipcowe zakrycie Wenus nastąpi w zna
cznie korzystniejszych, w porównaniu do 
ubiegłorocznych, warunkach. Przede wszy
stkim planeta znajdzie się się tego dnia w 
sporej elongacji 37° na zachód od Słońca

(rano można ją  podziwiać jako Gwiazdę Po
ranną). Co więcej, zakrycie zapowiada się 
niezwykle atrakcyjnie ze względu na fazę 
planety, widocznej w tym dniu jako sierp o 
średnicy kątowej 40"! Znikanie Wenus za 
brzegiem Księżyca jak i jej pojawianie się 
będzie więc przebiegać w bardzo interesują
cy sposób i powinno być bez trudu widoczne 
nawet przy użyciu małych teleskopów 
( ry s .l) . Tarcza planety będzie znikać i poja
wiać się w ciągu niemal dokładnie 2 minut. 
Jest to prawie maksymalny możliwy czas za
krywania planet przez Księżyc obserwowa
ny z Ziemi -  dłużej mogą trwać jedynie zbli
żone do brzegowych zakrycia Wenus, Jowi
sza oraz Saturna wraz z pierścieniami.

W tab. 1. podano momenty zjawiska dla 
niektórych miast w Polsce. Przy okazji trze
ba dodać, iż efemeryda podana w Kalenda
rzu Astronomicznym na r. 1996 (wyd. 
PTMA) jest bardzo niedokładna (błędy mo
mentów dochodzą do 10 minut, a kąta pozy
cyjnego -  do 10°). W czasie zakrycia Księ
życ i Wenus będą się znajdować niemal w 
południku i wysoko nad horyzontem; nie
wiele gorsze warunki nastąpią podczas od-

1996 VI112

Rys. 1. Przebieg zakrycia W enus przez Księżyc 12 lipca 1996 r 
U góry pokazano w układzie biegunowym (północ u góry) w idok 
sierpa K siężyca i zakrywanej przez niego W enus, u dołu zaś -  
przebieg znikania i w yłaniania się sierpa W enus przy brzegu 
tarczy K siężyca, oznaczonym liniami przerywanymi.
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krycia. Powodzenie obserwacji zależy jed
nak od wcześniejszego odnalezienia Wenus 
na błękicie oraz jej dalszego śledzenia.

Tabela 1. Momenty zakrycia i odkrycia 
Wenus przez Księżyc 

w dniu 12 lipca 1996 r. w czasie letnim.

Miasto Zakrycie Odkrycie

Warszawa 10h19.2m 11h30.9m

Łódź 10h16.0m 11h29.3m

Wrocław 10h11.1m 11h26.6m

Szczecin 10h11.6m 11 h18.4m

Poznań 10h13.0m 11h24.0m

Gdańsk 10h19.1m 11h22.8m

Bydgoszcz 10h15.9m 11h24.3m

Olsztyn 10h20.8m 11h26.7m

Kraków 10h14.2m 11h32.8m

Rzeszów 10h17.6m 11h36.3m

Lublin 10h20.2m 11h34.9m

Dodatkowe dane (dla Łodzi):
Dla zakrycia: azymut Księżyca : +2°, wysokość 
Księżyca: 56°, kąt pozycyjny od bieguna: 54°, od 
terminatora: -67° N. Dla odkrycia: azymut Księży
ca: +32°, wysokość Księżyca: 53°, kąt pozycyjny 
od bieguna: 296°, od terminatora: 50° N.
Azymut Księżyca liczony od południka na zachód, 
kąt pozycyjny od bieguna liczony odwrotnie niż 
zegarowo od północnego punktu tarczy Księżyca, 
kąt pozycyjny od termiatora liczony jako dodatni po 
stronie nieoświetlonej i ujemny po stronie oświetlo
nej, w tym przypadku od północnego rogu sierpa 
Księżyca.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na pra
widłowe oszacowanie miejsca odkrycia We-

TO I OWO
Kiedy nastąpi najbliższe zakrycie We
nus przez Księżyc widoczne w Polsce?

Odpowiedź wydaje się prosta -  wystarczy 
zajrzeć do jakiegokolwiek rocznika lub ka
lendarza astronomicznego na rok 1996 (np.

XV Cracow Summer School of Cosmology
The Cosmic Ray Mass Composition 

Łódź, Poland 
1 5 -1 9  July 1996 

University of Łódź 
Dep. of Experimental Physics 
ul. Pomorska 149/153 
90-236 Łódź, Poland 

Te l.:+48 4276-56-22 
Fax: +48 42 78-70-87 or 78-39-58 
Planetarium & Astr. Observatory 
Tel.:+48 42 33-13-63 

Do udziału w XV Krakowskiej Szkole Kosmologicznej na temat Skład 
masowy promieniowania kosmicznego organizatorzy zapraszają również 
miłośników astronomii; zgłoszenia i bliższe informacje -  dr W. Tkaczyk, 
Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki, ul. Pomorska 149/153,90-236 Łódź 
(e-mail: WTKACZYK ©Krysia.uni.lodz.pl).

nus przy nieoświetlonym brzegu Księżyca. 
W uprzywilejowanej sytuacji znajdą się za
tem posiadacze teleskopów z prowadze
niem. Sierp Księżyca powinien być widocz
ny na jasnym niebie w czasie dobrej przej
rzystości powietrza (w roku ubiegłym był on 
na pograniczu widoczności).

W czasie zakrycia i odkrycia należy noto
wać momenty kontaktów brzegu tarczy pla
nety z brzegiem Księżyca (szczególnie kon
takt II -  zniknięcie oraz III -  pierwsze poja
wienie się fragmentów tarczy Wenus). Reje
stracja na video w ognisku teleskopu powin
na dostarczyć materiału na wiele lat wspo
mnień. Trudniejszym, ale też możliwym do 
wykonania zadaniem wydaje się sfotogra
fowanie zjawiska -  w tym przypadku zaleca
ne jest stosowanie długich ogniskowych te
leskopów lub projekcja okularowa. Dla 
orientacji warto dodać, że rozmiar tarczy 
Wenus na filmie w ognisku teleskopu o og
niskowej 1000 mm to ok. 0.2 mm.

Marek Zawilski

do wydanego w ramach „biblioteki Uranii” 
nr 13 przez PTMA) aby odpowiedzieć: 

Zakrycie takie nastąpi 12 lipca 1996 r. o 
godz...

Właśnie, o której godzinie? O tym za 
chwilę...
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Zjawiska zakryciowe, obserwowane od 
stuleci, charakteryzują się tym, że dzięki 
współczesnej znajomości ruchu cial Układu 
Słonecznego można je  obliczyć z dużą do
kładnością i dla dużego przedziału czasu. 
Pozycje Księżyca i gwiazd znamy z dokład
nością nie gorszą niż ± 1" (nie należy się 
sugerować wartością 0.01", z jaką w roczni
kach podaje się pozycje tych obiektów). Stąd 
prosta zależność -  zakrycia gwiazd przez 
Księżyc można obliczyć z dokładnością rzę
du ±  2 -  3 sek., a zakrycia planet obliczane 
są z niewiele mniejszą dokładnością -  do ±5 
sek. Od ponad 15 lat obserwatorzy SOPiZ 
otrzymywali z USNO (United States Naval 
Observatory) efemerydy zjawisk zakrycio- 
wych obliczanych dla każdego obserwatora 
indywidualnie. Praktycznie były one najdo
kładniejsze z dostępnych -  przeznaczone 
były. przecież do użytku profesjonalnego 
(ale dostępne także dla amatorów). Na po
czątku lat 90 obserwatorzy (nie tylko w Pol
sce) zostali poinformowani, że USNO za
przestaje dalszej „służby efemerydalnej” 
tych zjawisk. Można powiedzieć -  obserwa
torze, obsłuż się dalej sam...

Programy do obliczeń zakryć gwiazd 
przez Księżyc powstały w SOPiZ na szczę
ście wcześniej. Pod koniec ub. roku, korzy
stając z własnego programu obliczałem efe
merydy na rok 1996 dla obserwatorów w 
Warszawie. Dane, dotyczące wspomniane
go zakrycia (dla Warszawy) były następują
ce:

Miesiąc później Oddział PTMA w War
szawie otrzymał „Kalendarz Astronomiczny 
na rok 1996” PTMA. Na str. 161 czytamy:

zakrycie Wenus w Warszawie -  8hl 2m8, od
krycie —9h2 1 m9 (o różnicy w kącie pozycyj
nym PA nie warto wspominać). A zatem wg 
wspomnianego „Kalendarza” zjawisko to 
zajdzie ok. 7 min. wcześniej!

Na str. 18 (tego „Kalendarza”) dowiadu
jemy się, że 17 kwietnia 1996 r. będziemy 
mogli w Polsce obejrzeć częściowe zaćmie
nie Słońca, a zaćmienie z 12 października 
będzie u nas niewidoczne (str. 30). A jest 
akurat odwrotnie!! Na szczęście w części 
poświęconej zaćmieniom błędu tego już nie 
ma. Autorzy podają informację, że dokład
ność obliczeń zakryć jest rzędu ±  30s (sporo 
efemeryd zawiera jednak błędy znacznie 
przekraczające owe ± 30 sek). Efemeryda 
zakrycia Wenus jest wyjątkowo niedokładna 
(może to wina złego algorytmu?). Wiadomo 
przecież, że takie wydawnictwa są szczegól
nie trudne w opracowaniu, a błędy zdarzają 
się praktycznie w każdym roczniku, także 
profesjonalnym.

Aby wyjaśnić te rozbieżności, skorzysta
łem z australijskiego programu OCCULT 
oraz poprosiłem naszego obserwatora, Janu
sza W i 1 a n d a (autora własnego programu 
PLANETA, napisanego prawie 10 lat temu 
na „Spectrum”) o obliczenie momentów 
w/w zakrycia Wenus przez Księżyc. Otrzy
mane z obu źródeł dane (dla Warszawy) były 
bardzo podobne (momenty zaokrąglone do 
0.1 min.):

Program
Data i moment 

UT
zjawisko Wys. St. PA CA

PLANETA

1996 0712

1996 0712 
9 30.5

zakrycie

odkrycie

55'

52

53'

298

-66'N

49N

OCCULT

1996 0712

1996 07 12
9 30.9

zakrycie

odkrycie

55'

52

52'

298

-66'N

49N

(Kąt pozycyjny PA -  liczony od płn. bieguna nieba, 
CA -  od terminatora Księżyca)

Data i moment 
UT

zjawisko Wys. St. Wys. Ks. PA CA

19960712
zakrycie 49 55 52 -66'N

199607
1 2 9 3 0 6

odkrycie 57 52 298 49N
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Bardziej z ciekaw ości niż rzeczywistej 
potrzeby skorzystałem z kolejnego progra
mu EVA N S (jest to wersja „przeniesiona” z 
dużych komputerów USNO na zwykłe PC). 
Wynik był zaskakujący...

i Program
Data i moment 

UT
zjawisko Wys. S). PA CA

EVANS

1996 0712 

9h47m6 

1996 0712 

1056.3

zakrycie

odkrycie

55'

52

52'

304

-6 5 ‘N

43N

Błąd w momentach ponad 80 min! Bez 
komentarza.

Kiedy więc w Warszawie nastąpi zakry
cie  Wenus przez Księżyc?

O godz. 8h12m.8, 8h19m.2 czy o 9 h4 7 m6 
(U T)?

Wielu obserwatorów PTM A  zapewne 
sprawdzi to 12 lipca praktycznie i wtedy bę
dziemy wiedzieli, czyja efemeryda była naj
dokładniejsza.

Na zakończenie przedstawiam wyniki ob
liczeń (własnym programem) zakrycia W e
nus dla różnych miast w Polsce (Gdańska, 
Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Pozna
nia, Szczecina, Warszawy i W rocławia): 

Data: 1996-07-12 
Jasność Wenus -  4 .2  mag

zjaw. godz. Gdańsk Kraków Lublin

zakr. 8 1 9.2 1 4.4 2 0 .4

odkr. 9 2 2 .5 3 2 .8 3 4 .8

zjaw. godz. Łódź Olsztyn Poznań

zakr. 8 1 6.0 2 0 .8 1 3.0

odkr. 9 2 9 .0 2 6 .5 2 3 .9

zjaw. godz. Szczecin Warszawa Wroclaw

zakr. 8 1 1.6 1 9 .2 1 1.0

odkr. 9 18.2 3 0 .6 2 6 .4

Azymut Wenus (dla zakrycia): 183 (od płn.), wyso
kość: 56 (dane dla Łodzi).

ASTRO-BIT
Ireneusz Włodarczyk 
ul. Rewolucjonistów 15/13 
42-500 BĘDZIN

Programy komputerowe, 
algorytmy, katalogi 

i inne materiały astronomiczne
KUPNO-SPRZEDAŻ

W szystkie wyżej podane momenty zakry
cia i odkrycia Wenus (dokładność ± 0 .5  min) 
dotyczą środka planety. Ponieważ czas za
krywania i odkrywania planety wynosi ok. 
130 sek., pierwszy kontakt Wenus z Księży
cem ma więc m iejsce ok. 1 minuty wcześniej 
niż podawane wyżej momenty zakrycia, a 
czwarty kontakt (ostatni) przy odkryciu -  ok.
1 minuty później niż podawane momenty 
odkrycia.

Warto dodać, że podobne dzienne zakry
cie było widoczne w Polsce rano, 27  maja 
1995 r. Warunki obserwacyjne były bardzo 
trudne -  elongacja Wenus od Słońca wyno
sząca zaledwie 24  przysporzyła obserwato
rom kłopotów -  znalezienie Wenus tak bli
sko Słońca udało się niewielu obserwato
rom, a kilku (już po zakryciu Wenus) zgubi
ło na niebie niezwykle słabo widoczny sierp 
Księżyca i nie zaobserwowało momentu od
krycia Wenus (udało się to obserwatorom w 
Warszawie -  nie tylko dzięki obserwowaniu 
teleskopami <|) =  250  mm, ale także stosowa
niu filtrów osłabiających jasne tło nieba). 
Tym razem warunki będą korzystniejsze -  
elongacja Wenus będzie wynosić 37°, co po
winno ułatwić znalezienie planety.

Roman Fangor
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NOWOŚCI WYDAWNICZE

Andrzej S. Pilski -  M eteoryty w zbio
rach  polskich, Oficyna Poligraficzna, Lidz
bark Warmiński 1995, s. 88, ilustr. w tekście, 
brosz., cena 6,10 zł.

Na wstępie swej pracy Autor stara się od
powiedzieć na pytanie „gdzie podziewają się 
spadające gwiazdy, kiedy spadną”. Kilka 
kolejnych stron poświęcono na przystępne 
omówienie podstawowych zagadnień me
teoryty ki praktycznej: jak rozpoznać meteo
ryt, jakie są różnice między meteorem, me
teorytem i meteoroidem itp. Zasadniczą 
część pracy stanowi jednak katalog meteory
tów znajdujących się w posiadaniu instytucji 
i osób prywatnych w Polsce. Poprzednie 
opracowanie tego rodzaju, autorstwa Jerze
go P o k r z y w n i c k i e g o ,  ukazało się w 
1964 r. w serii Studia Geologica Polonica 
jako vol. XV i składało się z dwóch części:

I. Meteoryty Polski -  wykaz meteorytów 
znalezionych na terenie Polski wraz z 
obszernymi informacjami na temat 
okoliczności ich znalezienia oraz z po
daniem wykazu kolekcji światowych, 
w których znajdują się meteoryty z tych 
spadków;

II. Katalog meteorytów w zbiorach pol
skich (w jęz. ang.) według stanu na 
dzień 1 maja 1964 r. (z podziałem na 
poszczególne kolekcje).

W tamtym czasie w naszym kraju istniało 
14 zbiorów w instytucjach i tylko 2 zbiory 
prywatne (tyle zarejestrował Pokrzywnicki). 
W ciągu ponad 30 lat, jakie upłynęły od pub
likacji katalogu Pokrzywnickiego, ilość i za
sobność polskich kolekcji znacznie się zmie
niła, szczególnie jeśli chodzi o zbiory pry
watne. Tak więc zasadność wydania nowego 
katalogu meteorytów znajdujących się w ko
lekcjach krajowych jest bezdyskusyjna.

Katalog wydany obecnie jest w pewnym 
sensie odpowiednikiem drugiej części pracy 
Pokrzywnickiego. Podzielony jest na pięć

zasadniczych działów, zgodnych ze współ
czesną klasyfikacją meteorytów:

1. meteoryty kamienne -  chondryty,
2. meteoryty kamienne -  achondryty,
3. meteoryty żelazno-kamienne,
4. meteoryty żelazne,
5. tektyty.
W poszczególnych działach znajdują się 

poddziały, a w nich -  informacje o meteory
tach, ułożone w kolejności alfabetycznej na
zwy meteorytu, utworzonej od nazwy miej
scowości lub innego obiektu geograficzne
go, w pobliżu którego znaleziono dany ka
mień. W notkach o poszczególnych meteo
rytach podano najważniejsze informacje na 
temat miejsca i okoliczności znalezienia, łą
cznej masy znalezionych fragmentów itp. 
Szczególnie rozbudowane są notki na temat 
polskich meteorytów (np. Pułtusk, Basz- 
kówka, Białystok, Łowicz, Morasko). Obok 
nazwy meteorytu podano wagę każdego 
okazu (w gramach) i skrót określający wy
gląd egzemplarza (całkowity okaz, połówka, 
fragment, płytka, piętka itp.) oraz skrót na
zwy kolekcji, w której dany egzemplarz się 
znajduje. Katalog opracowano według stanu 
na listopad 1995 r. Autor dokonał osobiście 
oględzin wszystkich okazów. W katalogu 
uwzględniono zbiory 19 instytucji (11 mu
zeów, 6 obserwatoriów astronomicznych lub 
planetariów i 2 szkoły). Podano ich pełne 
nazwy, adresy oraz informację na temat do
stępności zbioru dla zwiedzających. Nazwi
ska właścicieli zbiorów prywatnych podano, 
jeżeli wyrazili na to zgodę i posiadają mini
mum 3 okazy. Takich osób wykazano 32, a 
w całym katalogu uwzględniono zbiory bli
sko stu prywatnych zbieraczy, mających nie
rzadko pokaźne i różnorodne zbiory.

Katalog uzupełniają czarnobiałe fotogra
fie niektórych okazów. W osobnym dziale 
podano wykaz meteorytów, które są niezi-
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dentyfikowane lub mają błędne nazwy. Na 
zakończenie Autor prosi o udzielanie mu in
formacji na temat posiadanych meteorytów, 
gdyż przygotowywany jest komputerowy 
katalog meteorytów. Omawianą pracę za
mykają dwa dodatki -  informacja o działal
ności Klubu Kolekcjonerów Meteorytów i 
statystyka spadków meteorytów według ro
dzajów. W recenzowanej pracy zabrakło 
alfabetycznego indeksu nazw meteorytów, 
który bardzo ułatwiłby odszukiwanie infor
macji o poszczególnych meteorytach bez 
znajomości ich przynależności do określo
nego typu. Brak też jakiejkolwiek bibliog
rafii przedmiotu czy wykazu zalecanej lite
ratury. Początkujący czytelnik chciałby za
pewne wiedzieć, gdzie może rozszerzyć 
swoją wiedzę na temat meteorytów. A prze
cież współczesnej polskiej literatury z tej 
dziedziny jest niewiele i sądzę, że Autor nie
mal „od ręki” mógłby taki spis sporządzić.

Pewien niedosyt wzbudza też brak choć
by pobieżnej analizy zmian w polskich zbio
rach w ostatnich latach (od opublikowania 
katalogu Pokrzywnickiego), informacji o lo
sach niektórych kolekcji czy większych oka
zów. Autor wspomina dwukrotnie (na s. 13 i 
81), że niektóre osoby nie zgodziły się na 
podanie danych o swoich meteorytach do 
katalogu. Szkoda, że nie wiemy ile jest tych 
osób, a co za tym idzie -  na ile kompletny 
jest omawiany katalog. Nie ma też informa
cji explicite ile zbiorów prywatnych uwzglę

dniono w katalogu (można to oczywiście ob
liczyć wypisując skróty nazw poszczegól
nych kolekcji z całego opracowania).

Błędem korektorskim przewijającym się 
przez cały katalog jest niepotrzebnie stawia
na kropka po skrócie kilograma (kg). Na s. 
49, w opisie spadku meteorytu Zagami w 
Nigerii, chochlik drukarski zniekształcił na
stępujące zdania: „Został wezwany komi
sarz, ważący ok. 18 kg kamień został wydo
byty i przesłany do stolicy prowincji, gdzie 
trafił do muzeum”. W pierwszej chwili czy
telnik nie wie, czy to komisarz ważył ok. 18 
kg, czy meteoryt.

Szkoda, że ani Autor, ani Wydawca nie 
zatroszczyli się o uzyskanie w Bibliotece 
Narodowej międzynarodowego znormali
zowanego numeru książki (ISBN). Miejmy 
nadzieję, że pomimo to spełniony zostanie 
ustawowy obowiązek przekazania egzem
plarzy obowiązkowych do najważniejszych 
bibliotek w naszym kraju. Dzięki temu infor
macja o wydaniu tej wartościowej i potrzeb
nej pracy dotrze do wszystkich zaintereso
wanych.

Katalog ukazał się w nakładzie 400 egz. i 
jest do nabycia m.in. w Olsztyńskim Plane
tarium i Obserwatorium Astronomicznym, 
al. Marsz. J. Piłsudskiego 38, 10-450 Ol
sztyn. Sądzę, że publikacja ta powinna się 
znaleźć w biblioteczce każdego, kto intere
suje się meteorytami.

Paweł Sobotko

ELEMENTARZ URANII

Księżyce U rana

Wokół Urana krąży 15 księżyców. Naj
bliżej (średnia odległość od planety 49.750 
tys. km) krąży Kordelia, dalej Ofelia (53.760 
tys. km), Bianka (59.160 tys. km), Cressida 
(61.770 tys. km), Desdemona (62.660 tys.

km), Julia (64.360 tys. km), Portia (66.100 
tys. km), Rozalinda (69.930 tys. km), Belin
da (75.260 tys. km), Puk (86.010 tys. km), 
Miranda (129.780 tys. km), Ariel (191.240 
tys. km), Umbriel (265.970 tys. km), Tytania 
(435.840 tys. km) i Oberon (582.600 tys. 
km). Wszystkie księżyce krążą wokół piane-
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ty ruchem prostym. Różnice w gęstości ko
lejnych księżyców są mało znaczące (śred
nia ich gęstość -  1.5 g/cm3). Dziesięć poło
żonych najbliżej Urana odkryła dopiero son
da Voyager 2, bo ich rozmiary to zaledwie 
kilkadziesiąt kilometrów. Pięć dalszych to 
także ciała względnie małe -  promień naj
większej Tytanii to 790 km. Księżyce Urana 
-  zarówno maleńkie i bliskie jak te większe 
i dalsze -  krążą po orbitach kołowych, a nie 
eliptycznych oraz wyjątkowo blisko płasz
czyzny równika planety -  rekordowe nachy
lenie płaszczyzny orbity Mirandy nie prze
kracza 4 stopni!

Miranda to jedenasty księżyc licząc wg 
rosnącej odległości od planety. Odkryta zo
stała w 1948 r. przez Gerarda K u i p e r a .  
Podczas przelotu Voyagera tylko południo
wa półkula Mirandy była oświetlona przez 
Słońce i dlatego półkuli północnej nie zna
my. Promień Mirandy to 235 km, a szczegó
ły, jakie na niej udało się wyróżnić mają nie
raz tylko 5.5 km. Udało się ponadto zaobser
wować na jej powierzchni ślady „porysowań

zderzeniowych” z dawnych epok ewolucji 
Układu Słonecznego (jakby ślady „banda
ży”) i głębokie (do 20 km) kaniony, mocno 
poszczerbione urwiska, ciemne i jasne. Pra
wdopodobnie „w młodości” Miranda była 
rozbita przez planetoidę, a następnie liczne 
odłamki skalne i lodowe spajały się w ten 
sposób, że lżejszy lód wypływał na powierz
chnię, a cięższe skały tonęły.

Ariel to dwunasty księżyc Urana odkryty 
w 1851 r. przez W. L a s s e 11 a. Jego pro
mień ma 580 km. Na zdjęciach z Voyagera 
dostrzec można na powierzchni Ariela wiele 
kraterów i długie doliny o bardzo płaskich 
dnach.

Umbriel, trzynasty księżyc Urana, odkry
ty został w 1851 r. przez W. L a s s e 11 a. Ma 
585 km średnicy -  prawie tyle samo co 
Ariel. Najbardziej charakterystyczną cechą 
zauważoną przez sondę Voyager na jego po
wierzchni jest krater o średnicy 100 km z 
wyraźną dużą jasną plamą w środku.

Tytania, największy z księżyców Urana, 
jest czternasta. Odkryta została w 1787 r.

Zdjęcie M irandy U  lewej; i Tytanu uzyskane za pomocą, sondy Voyager 2 w 1986 roku
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przez F.W. H e r s c h e l a .  Promień Tytanii 
to 790 km.

Oberon, najdalszy, piętnasty księżyc Ura- 
na odkryty w 1787 r. przez F.W. H e r 
s c h e l a .  Ma prawie taki sam rozmiar jak 
Tytania -  promień 760 km. Jest jedynym

księżycem Urana, na którym Voyager za
uważył góry o wysokości 6 km. Poza tym 
widać na nim kratery z jasnymi promieniami 
wybiegającymi z ich obrzeży -  podobnie jak 
na naszym Księżycu.

MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Sierpień 1996 r.

Słońce
Stale obniża się po ekliptyce wstępując 22 

sierpnia w znak Panny. Dni stają się coraz 
krótsze: w Warszawie 1 sierpnia Słońce 
wschodzi o 4h56m, zachodzi o 20h27m, a 31 
sierpnia wschodzi o 5h45m, zachodzi o
19h27m

Księżyc
W sierpniu kolejność faz Księżyca jest 

następująca: ostatnia kwadra 6d7h, nów 
14dlÓ \ pierwsza kwadra 22d6h i pełnia 
28d20h. W apogeum Księżyc znajdzie się 12 
sierpnia, a w perygeum 27 sierpnia.

W sierpniu aż cztery ciała niebieskie zo
staną zakryte przez tarczę Księżyca: plane- 
toida Juno, gwiazda Aldebaran, planeta 
Merkury i planetoida Westa; tylko zakrycie 
Westy 21 sierpnia wieczorem będzie wido
czne w Europie.

Planety i planetoidy
Ozdobą porannego nieba jest WENUS, 

która pięknie błyszczy nad wschodnim hory
zontem jak gwiazda -4 .4  wielkości. W po
bliżu Wenus można też odnaleźć MARSA, 
który w porównaniu z Gwiazdą Poranną jest 
słabą gwiazdką + 1.5 wielkości. JOWISZ wi
doczny jest w pierwszej połowie nocy jako 
jasna gwiazda -2 .6  wielk., ale dość nisko 
nad horyzontem w gwiazdozbiorze Strzelca; 
przez lunety możemy obserwować ciekawe 
zjawiska w układzie czterech galileuszo- 
wych księżyców Jowisza. SATURN wscho-

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 14h czasu środk.-europ.)

Data
1996

P
Cl

Bo
['I

Lo
[’I

VII11 +11.12 +5.83 272.72
3 +11.90 +5.97 246.26
5 + 12.68 +6.10 219.82
7 +13.42 +6.23 193.37
9 +14.16 +6.35 166.93

11 +.1488 +6.46 140.49
13 + 15.58 +6.56 114.05
15 +16.26 +6.66 87.61
17 +16.92 +6.76 61.18
19 +17.57 +6.84 34.74
21 +18.20 +6.92 8.32
23 +18.80 +6.98 351.88
25 + 19.38 +7.04 315.46
27 +19.95 +7.10 289.04
29 +20.49 +7.14 262.61
31 +21.01 +7.18 236.18 I

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Bo, Lo -  heliogra- 
ficzna szerokośćć i długość środka tarczy; 22d5 6m 
-  heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0‘ .

dzi wieczorem i świeci na granicy gwiazdoz
biorów Ryb i Wieloryba jak gwiazda +0.7 
wielkości. URAN i NEPTUN widoczne są 
wieczorem nisko nad horyzontem: Uran ok. 
6 wielk. gwiazd w gwiazdozbiorze Kozio
rożca, a Neptun 8 wielk. na granicy gwiaz
dozbiorów Strzelca i Koziorożca. PLUTON 
jest jeszcze widoczny wieczorem na granicy 
gwiazdozbiorów Wężownika i Wagi, ale do-
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stępny tylko przez duże teleskopy (ok. 14 
wielk. gwiazd.)- MERKURY znajduje się na 
swej orbicie w takim położeniu względem 
Słońca i Ziemi, że na niebie przebywa zbyt 
blisko Słońca i jest praktycznie niewidocz
ny.

Meteory
Od 25 lipca do 18 sierpnia promieniują 

słynne PERSEIDY, rój o najbardziej regu
larnej corocznej aktywności. Radiant meteo
rów leży w gwiazdozbiorze Perseusza i ma 
współrzędne: rekt. 3h4m, deki. +58. Maksi
mum aktywności przypada około 13 sierp
nia, a w tym roku warunki obserwacji są bar
dzo dobre (nów Księżyca zapewnia ciemne 
noce w okresie maksimum aktywności roju). 

*  *  *
l d O 12h złączenie Merkurego (w odl. 0) 

z Regulusem, gwiazdą pierwszej wielkości 
w gwiazdozbiorze Lwa. Wieczorem księżyc 
1 przechodzi za tarczą, a księżyc 2 na tle 
tarczy Jowisza. Początek zakrycia księżyca 
1 nastąpi o 20h0m, a koniec jego zaćmienia o 
22h55m (księżyc ten pojawi się nagle z cienia 
planety blisko prawego brzegu tarczy, pa
trząc przez lunetę odwracającą). Obserwuje
my także początek przejścia księżyca 2 (o 
23h7m) i jego cienia (o 24h26m).

3d15h Saturn w złączeniu z Księżycem w 
odl. 3. Księżyc 2 przechodzi za tarczą Jowi
sza i przez strefę jego cienia; o 22h 12m obser
wujemy koniec zaćmienia (w lunecie odwra
cającej księżyc pojawi się nagle z prawej 
strony w odległości równej promieniowi tar
czy od jej brzegu).

4d5h Bliskie złączenie Księżyca z plane- 
toidą Juno. Zakrycie planetki przez tarczę 
Księżyca widoczne będzie w Ameryce Połu
dniowej, w Afryce Środkowej, w Arabii 
Saudyjskiej, w Iranie, w południowo-za
chodnich Chinach i w Indiach.

5d W ieczorem księżyc 3 od 19h47m ukry
ty jest za tarczą Jowisza, a potem w jego

cieniu i tej nocy nie będzie już widoczny.
8d9h Bliskie złączenie Księżyca z Aldeba- 

ranem, gwiazdą pierwszej wielkości w 
gwiazdozbiorze Byka. Zakrycie gwiazdy 
przez tarczę Księżyca widoczne będzie w 
północnej Rosji, w Arktyce, na Grenlandii i 
w północnej Kanadzie. O 21h46m obserwuje
my początek zakrycia 1 księżyca Jowisza 
przez tarczę planety.

9d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na tle 
tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec przej
ścia: księżyca o 2 lh 18m, a jego cienia o 
22h8m.

1 (3d Tego dnia Księżyc znajdzie się w złą
czeniu z dwiema planetami: o 6h z Wenus w 
odl. 1.2, a o 23h z Marsem w odl. 6 .0  20h 16m 
nastąpi początek zakrycia 2 księżyca Jowi
sza przez tarczę planety i od tej chwili księ
życ 2 nie będzie już tej nocy widoczny.

12d Wieczorem księżyc 3 wolno zbliża 
się do brzegu tarczy Jowisza; początek za
krycia tego księżyca przez tarczę planety na
stąpi o 23h14m.

13d 19h Pluton nieruchomy w rektascensji.
15d Do 21h54m na tarczy Jowisza widocz

na jest plamka cienia jego 4 księżyca. Księ
życ 1 zbliża się do brzegu tarczy i o 23h33m 
nastąpi początek jego zakrycia.

16d20h Bliskie złączenie Merkurego z 
Księżycem. Zakrycie planety przez tarczę 
Księżyca widoczne będzie na Pacyfiku, w 
środkowej części Ameryki Południowej i na 
Południowym Atlantyku. Księżyc 1 i jego 
cień przechodzą na tle tarczy Jowisza: po
czątek przejścia księżyca o 20h51m, a jego 
cienia o 21 h4 1m, koniec przejścia księżyca o 
23h6m, a cienia o 24h3m.

17d Księżyc i Jowisza ukryty jest w cieniu 
planety i o 21h13m obserwujemy koniec jego 
zaćmienia (w lunecie odwracającej pojawi 
się nagle blisko prawego brzegu tarczy). W 
tym czasie księżyc 2 zbliża się do brzegu 
tarczy planety i o 22h39m obserwujemy po
czątek jego zakrycia przez tarczę Jowisza.
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19d Do 21h42m na tarczy Jowisza widocz
ny jest cień jego 2 księżyca.

20d6h Wenus w największym zachodnim 
odchyleniu od Słońca (46).

21d O 18h Merkury w największym 
wschodnim odchyleniu od Słońca (27). O 
21h bliskie złączenie Księżyca z planetoidą 
Westa; zakrycie planetki przez tarczę Księ
życa widoczne będzie w zachodniej Kana
dzie, na Północnym Atlantyku, na Grenlan
dii, w Europie i w Północnej Afryce.

22d22h17m Słońce wstępuje w znak Pan
ny, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 150.

24d24h Złączenie Księżyca z Jowiszem w 
odl. 5.

23d Księżyc 4 ukryty jest za tarczą Jowi
sza, natomiast od 20h52m po tarczy planety 
wędruje cień księżyca 3, a do brzegu tarczy 
zbliża się księżyc 1. O 22h34m obserwujemy 
koniec zakrycia księżyca 4, a o 22h40m po
czątek przejścia księżyca 1 na tle tarczy pla
nety; cień księżyca 1 pojawi się na tarczy 
Jowisza dopiero o 23h43m.

24d Wieczorem księżyc 1 Jowisza jest 
niewidoczny, ponieważ przechodzi za tarczą 
i przez strefę cienia planety; koniec zaćmie
nia tego księżyca nastąpi dopiero o 23h8m.

26d Księżyc znajdzie się kolejno w złą
czeniu: o 5h z Neptunem w odl. 5, a o 15h z 
Uranem też w odl. 5. Wieczorem księżyc 2 
Jowisza jest niewidoczny na tle tarczy plane
ty, ale o 21h29m pojawi się na niej cień tego 
księżyca; koniec przejścia księżyca nastąpi o 
22h7m, a cień widoczny będzie na tarczy pla
nety aż do zachodu Jowisza.

30d23h Saturn w złączeniu z Księżycem w 
odl. 3. Od 20h17m do 23h24m księżyc 3 prze
chodzi na tle tarczy Jowisza i jest niewidocz
ny.

31d 19h Złączenie Marsa (w odl. 6) z Pol- 
luksem, jedną z dwóch jasnych gwiazd w 
gwiazdozbiorze Bliźniąt. O 21h39m obser
wujemy początek zakrycia 1 księżyca Jowi
sza przez tarczę planety.

Momenty wszystkich zjawisk podane są 
w czasie wschodnio-europejskim (czasie let
nim w Polsce).

Opracował G. Sitarski

OGŁOSZENIE:
Oddział Krakowski PTMA organizuje w dniach 7 - 2 3  sierpnia '96 OBÓZ ASTRONOM ICZNY pod namiotami na Lubomirze (koło Myślenic, ok. 40 
km na południe od Krakowa). Zgłoszenia prosimy kierować natychmiast na adres: J. Pteczko PTMA Kraków, ul. św. Tomasza 30/8. W  programie: 
obserwacje gwiazd zmiennych, komet, meteorów. Sprzęt własny optyczny i turystyczny mile widziany. Wyżywienie we własnym zakresie.
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David H. Levy to jeden z najlepiej 
znanych na świecie i najbardziej do
świadczonych miłośników astrono
mii, słynny łowca komet (odkrył ich 
już kilkanaście, w tym słynnq kome
tę Shoemaker-Levy 9, która w 1994 
roku zderzyła się z Jowiszem).

Niebo. Poradnik Użytkownika
jest ksiqżkq, która zawiera wszystkie 
niezbędne informacje, jak zacząć 
i kontynuować znajomość z niebem 
gwiaździstym. Napisana żywym 
i prostym językiem, zainspiruje za
równo początkujących miłośników 
astronomii, jak i zaawansowanych 
obserwatorów nieba.

W  książce David H. Levy radzi:
■  jak zaznajomić się z gwiazdami i gwiazdozbiorami;
■  jak prowadzić obserwacje gołym okiem;
■  w jaki sposób wybrać dobrą lornetkę i odpowiedni teleskop;
■  jak obserwować Księżyc, Słońce i planety;
■  jak śledzić planetoidy i polować na komety;
■  jak obserwować gwiazdy podwójne i zmienne;
■  jak poszukiwać obiektów mgławicowych z katalogu Messiera;
■  jak obserwować zaćmienia Księżyca i Słońca oraz zakrycia 

gwiazd przez Księżyc;
■  jak fotografować niebo.

Polskie wydanie zawiera również spis literatury pomocniczej w języku 
polskim oraz informacje o sekcjach obserwatorów działających w Polsce.

W ydawnictwo Prószyński i S-ka 
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Pytanie o zagrożenie jakie stwarza możli
wość zderzenia Ziemi z jakimś małym cia
łem układu planetarnego pojawia się coraz 
częściej. Przyczyny wzrostu zaintereso
wania tym zagadnieniem należy upatry
wać w coraz powszechniejszym rozumie
niu faktu, że zjawiska zderzeniowe w na
szym najbliższym otoczeniu kosmicznym 
wydają się być czymś naturalnym w pro
cesie ewolucji Układu Słonecznego. 
Świadczą o tym przede wszystkim liczne 
kratery uderzeńiowe, jakimi pokryte są po
wierzchnie Księżyca, Merkurego, Marsa i 
jego satelitów, planetoid sfotografowa
nych z bliska dzięki sondzie Galileo, wię
kszości księżyców wielkich planet i pewnie 
wszystkich innych obiektów, na których 
nie występują czynniki mogące niwelować 
skutki uderzeń, jak gęste atmosfery czy też 
aktywność wulkaniczna. O występowaniu 
również i obecnie zderzeń planetoid lub 
komet z planetami przekonała nas kometa 
Shoemaker-Levy 9, której kres w atmosfe
rze i warstwach powierzchniowych Jowi
sza obserwowaliśmy dwa lata temu. Z nie
bezpieczeństwa uderzenia w Ziemię dużej 
bryły pochodzenia kosmicznego coraz le
piej zdajemy sobie ponadto sprawę dzięki 
wyrafinowanym technikom obserwacyj
nym umożliwiającym odkrywanie plane
toid przelatujących obok naszej planety. 
Opis najnowszego takiego odkrycia, który 
znajdziemy w Kronice, artykuł prof. Jacka 
LELIWA-KOPYSTYŃSKIEGO z Insty
tutu Geofizyki Uniwersytetu Warsza
wskiego oraz wykaz wszystkich dotych
czas poznanych kraterów uderzeniowych 
na powierzchni Ziemi, mają na celu przy
bliżyć miłośnikom astronomii nurtującą 
dziś wielu kwestię zderzeń i kraterowania 
obiektów Układu Słonecznego. Chociaż 
wiemy, że prawdopodobieństwo trafienia 
w Ziemię komety lub planetoidy jest bar
dzo małe, to jednak warto znać i rozumieć 
problem, wobec którego trudno przecież 
pozostać obojętnym.
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Jacek Leliwa-Kopystyński -  Warszawa

ZJAWISKA ZADERZENIOWE I KRATEROWANIE OBIEKTÓW 
UKŁADU SŁONECZNEGO

Zainteresowanie procesami zderzeń za
chodzących pomiędzy różnymi obiektami 
Układu Słonecznego gwałtownie wzrosło w 
ostatnich kilku latach. Przyczyna jest oczy
wista: zderzenia fragmentów komety Shoe- 
maker-Levy 9 z Jowiszem, które miały miej
sce w lipcu 1994 r. Były to pierwsze zjawi
ska zderzeniowe o tak dużej skali (energie 
zderzeń rzędu 1019 -  1022 J), których czas i 
miejsce zostały dokładnie przewidziane. Ba
dania spadku komety na atmosferę Jowisza, 
a dokładniej mówiąc nie całej komety lecz 
łańcucha ciał jakie pozostały po jej rozerwa
niu (które, wg obliczeń, nastąpiło w dniu 7 
lipca 1992 r.) przez pole grawitacyjne Jowi
sza były przeprowadzane, oczywiście tylko 
teoretycznie, już na rok przed zderzeniami. 
Obserwacje zderzeń były niestety niemożli
we do wykonania bezpośrednio z Ziemi ze 
względu na to, że nastąpowały one po stro
nie Jowisza niewidocznej z Ziemi; zderzenia 
były natomiast rejestrowane przez sondę 
Galileo podczas jej lotu do układu Jowisza. 
Z Ziemi obserwowane były długotrwałe 
skutki zderzenia, “zapamiętane” przez atmo
sferę Jowisza na okres wielu miesięcy.

Jak widać z powyższego opisu, zjawiska 
związane ze spadkiem fragmentów komety 
na Jowisza miały dla opracowań naukowych 
zupełnie wyjątkowy charakter, gdyż wie
dziano kiedy i gdzie, tj. na jakiej szerokości 
“jowigraficznej”, a także z jaką prędkością 
nastąpią zderzenia; natomiast pozostawały i 
pozostają nadal nieznane rozmiary i gęstości 
(a więc także masy i energie) oraz skład ma
teriału fragmentów komety. Parametry fizy
czne ośrodka bombardowanego -  rozkłady 
ciśnienia i temperatury w funkcji głębokości

w atmosferze Jowisza -  znane są dość do
brze na to, aby można było modelować 
hydrodynamicznie zjawiska zderzeń. Uwa
ga dotycząca osiągnięć badawczych z ostat
niego półrocza: próbnik misji Galileo sondo
wał w grudniu 1995 r. skład atmosfery Jowi
sza; jest prawdopodobne, że dawniej doko
nane obliczenia skutków zderzenia zostaną 
tak zrewidowane aby uwzględnić obserwo
wany przez próbnik skład atmosfery.

Porównanie energii fragmentów komety 
Shoemaker-Levy 9 z energiami rzędu 0.5 x 
1000 kg x (1680 m/s)2 = 109 J członów rakiet 
programu Apollo, które bombardowały 
Księżyc w celu wzbudzenia drgań sejsmicz
nych dla celów badania jego struktury we
wnętrznej nie wymaga komentarzy odnośnie 
względnej skali tych zderzeń. Również ener
gie wybuchów jądrowych, rzędu 20 kt TNT 
(Hiroszima) -  1000 kt TNT, (kt TNT = kilo- 
ton trójnitrotoluenu) czyli 8.38 x 1013 J -  
4.19 X 1015 J, są mało znaczące w porówna
niu z energiami zderzeń komety Shoemaker- 
Levy 9.

1. Częstość występowania zderzeń

Zderzenie komety Shoemaker-Levy 9 z 
Jowiszem nasiliło zainteresowanie naukow
ców, dziennikarzy, a w konsekwencji także 
“szerokiej publiczności” problemem “Czy 
jest możliwe aby (duży) kosmiczny obiekt 
uderzył w Ziemię i jakie mogą być skutki 
takiego zderzenia?”. Próbę odpowiedzi na 
tak postawione pytanie można przedstawić 
na wykresie, na którym na osi poziomej jest 
energia obiektu kosmicznego (lub jego roz
miary), a na osi pionowej liczba obiektów o
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odpowiedniej energii (lub o odpowiednich 
rozmiarach) jakie średnio docierają do atmo
sfery Ziemi w określonym przedziale czasu, 
np. w ciągu roku czy w ciągu miliona lat. 
Obserwacje, ale także intuicja podpowiada 
nam, że obiekty duże spadają rzadziej niż 
małe: atmosfera Ziemi zasypywana jest nie
ustannie strumieniem mikrometeoroidów, 
które wyhamowują swoją międzyplanetarną 
prędkość w atmosferze i ulegają odparowa
niu (ablacji) nie docierając do powierzchni 
Ziemi; spadki meteoroidów na powierzchnię 
Ziemi obserwowane są powiedzmy kilka ra
zy w ciągu roku, a wielkie zjawiska meteo
rytowe (np. meteoryt tunguski, 1908 r.) sta
nowią prawdziwą rzadkość. Na drodze 
ekstrapolacji obserwacji naziemnych w stro
nę spadków wielkich meteorytów a nawet 
planetoid lub komet, oraz przy pomocy sta
tystyki rozmiarów kraterów na różnych po
zbawionych atmosfery ciałach Układu Sło
necznego, zwłaszcza na Księżycu, skon
struowano wzmiankowany powyżej wykres 
(częstość zjawiska) -  (energia lub masa lub 
rozmiar). Okazuje się, że spadek na Ziemię 
obiektów kosmicznych o energiach 1 Mt, 
103 Mt i 105 Mt TNT czyli odpowiednio o 
rozmiarach (= średnicach) 10 m, 100 m, i 
1000 m można oczekiwać średnio raz na 
około 102 lat, 105 lat, i 107 do 108 lat. Osza
cowano statystycznie, że Ziemia w swojej 
historii była bombardowana przez 17 plane
toid większych od największej asteroidy ja 
ka uderzyła w Księżyc. Bombardowanie 
wielkich planet, przede wszystkim Jowisza, 
było i jest nadal na pewno bardziej intensyw
ne niż Ziemi.

2. Skutki zderzeń

Zderzenia zachodzące (w przeszłości lub 
obecnie) pomiędzy ciałami Układu Słonecz
nego najwygodniej jest sklasyfikować we
dług skali wywieranych przez nie skutków

dla dwóch zderzających się ciał. Wprowa
dzamy więc wygodny podział na zderzenia 
katastroficzne, zderzenia globalne, zderze
nia regionalne, zderzenia lokalne, i wreszcie 
mikrozderzenia. Zanim omówimy typy zde
rzeń według tej klasyfikacji wprowadźmy 
umowne określenia: pocisk (ang: impactor) 
dla ciała bombardującego o mniejszej masie 
oraz tarcza (ang: target) dla ciała bombar
dowanego, o masie większej.

Jest oczywiste, że skutek zderzenia musi 
zależeć od energii zderzenia. Ta z kolei zale
ży od rozmiarów, gęstości i wzajemnych 
prędkości zderzających się ciał. Rozmiary 
obejmują ogromny zakres od ziarenek mi
krometrowych aż do globów o skali plane
tarnej. Gęstości mieszczą się w znacznie 
węższym przedziale obejmującym jeden 
rząd wielkości, od około 0.2 g/cm3 dla lodo
wej, porowatej materii jąder kometarnych do 
kilku g/cm3 dla skalnej lub metalicznej ma
terii planetoid i wielkich planetezymali. 
Prędkości zderzeń: prędkości “historyczne”, 
w epoce formowania się stałych ziaren w 
mgławicy okołosłonecznej i w okresie ich 
początkowago wzrostu poczynając od roz
miarów pyłów były rzędu zaledwie cm/s lub 
m/s. W miarę wzrostu ziaren ich względne 
prędkości, a więc i prędkości zderzeń były 
coraz większe. Zakresy prędkości zderzeń w 
epoce formowania Układu Planetarnego, a 
także prędkości możliwych współcześnie, 
szacowane są w następnym paragrafie.

Każdemu, wystarczająco energetyczne
mu zderzeniu towarzyszy produkcja roz
drobnionego materiału pozderzeniowego, 
który, jeśli grawitacja tarczy nie jest zbyt 
silna, może uciekać w przestrzeń. Zderzenia 
pomiędzy asteroidami stanowią więc stałe 
źródło materiału meteorytowego, którego 
ułamek może spadać na Ziemię. Obserwo
wanym przejawem świadczącym o istnieniu 
drobnego pozderzeniowego materiału pyło
wego jest światło zodiakalne.
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M ateriał tarczy oraz jej struktura i ew en
tualnie porowatość m ają istotne znaczenie 
dla wielkości form ow anych kraterów. M asa 
tarczy w znacznym stopniu determ inuje los 
materiału wyrzucanego z krateru -  czy w 
większości osiądzie on z powrotem na bom 
bardowanej tarczy, czy też nie zostanie 
utrzym any przez siły grawitacji tarczy i 
ucieknie w przestrzeń.

Atm osfera wokół planety-tarczy nie do
puszcza do bom bardowania stałej pow ierz
chni tarczy przez pociski zbyt małe, gdyż 
ulegają one zniszczeniu (ablacji) w tej atm o
sferze. Z drugiej strony, skład atm osfer pla
net ziemskich (Ziemi, M arsa) być m oże ule
gał istotnej ewolucji w łaśnie wskutek bom 
bardowania powierzchni tych planet -  w w y
niku bom bardow ania następuje nie tylko 
formowanie krateru ale także uwolnienie 
różnych gazów (np. tlenu) wchodzących w 
skład podłoża skalnego.

Trwałość krateru jako typowego skutku 
zderzenia zależy od wielu czynników, a m ia
nowicie:
(1) Od własności Teologicznych (tj. od po

wolnego “płynięcia”) m ateriału tarczy i 
od natężenia pola grawitacyjnego na 
powierzchni tarczy. Reologia materiału 
i grawitacja decydują o tym czy i jak 
szybko zniszczony i odkształcony m a
teriał, z którego uformowany jest krater 
będzie powracał do stanu równowagi.

(2) Od erozji (wiatrowej i wodnej) spowo
dowanej obecnością atmosfery. Z jawi
sko erozji chyba najintensywniej wy
stępuje na Ziemi, ale z pew nością od
grywa także istotną rolę na M arsie, po
m im o że jego atm osfera jest znacznie 
rzadsza niż ziemska.

(3) Od strum ienia padających na tarczę 
kraterotwórczych pocisków -  nowe 
uderzenia mogą powodować niszcze
nie starych kraterów. Po dostatecznie 
długotrwałym, intensywnym bom bar
dowaniu powierzchnia tarczy wykazu

je  stan nasycenia kraterami. Statystyka 
rozm iarów  kraterów w stanie nasycenia 
pozw ala na szacowanie względnych 
częstości bom bardowania przez pociski 
o różnych energiach.

(4) Od wewnętrznych procesów geologicz
nych występujących w tarczy -  wybu
chy wulkaniczne powodują przykrywa
nie kraterów materiałem  pochodzącym 
z w nętrza tarczy, a wewnętrzna konw e
kcja w tarczy może prowadzić do w y
stąpienia procesów zwanych na Ziemi 
tektoniką płyt litosfery (ang: plate tec
tonics). Tektonika płyt prowadzi do 
w ynurzania się na powierzchnię m ate
riału z głębi globu i jednocześnie do 
zagłębiania się starego, a więc także po- 
kraterowanego materiału. Io i Europa, 
satelity galileuszowe Jowisza, wykazu
ją  bardzo słabe pokraterowanie swoich 
powierzchni przez kratery uderzenio
we: powierzchnia Io jest stale zasypy
w ana materiałem wulkanicznym; E uro
pa wykazuje aktywność lodową (plate 
tectonics?) prowadzącą do odnawiania 
powierzchni tego satelity. Powierzch
nia naszego Księżyca wykazuje geolo
giczną asymetrię: strona niewidoczna 
jest w przybliżeniu jednorodnie pokra- 
terowana, strona zwrócona ku Ziemi 
posiada obszary gładkie -  “m orza”. Po
wstały one już po okresie wielkiego 
bom bardowania wtedy gdy istniała, 
spowodowana pływami, intensywna 
działalność wulkaniczna na stronie 
zwróconej ku Ziemi. Dawniej powstałe 
kratery uderzeniowe zostały przykryte 
skorupami zastygłej lawy która ufor
m ow ała morza.

3. Skalowanie zderzeń

Rozpatrzmy zderzenia małych pocisków 
z dużymi tarczami. Każdy pocisk ma swoją 
określoną masę m  i prędkość v czyli swój 
pęd p  = mv i energię E  = 0 .5/nv2. Tarcze 
scharakteryzowane są przez przyspieszenia
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grawitacyjne g na ich powierzchniach oraz 
przez stałe S  charakteryzujące wytrzymałość 
materiału tarcz. Pocisk w wyniku zderzenia 
produkuje krater, którego promień R, ma
ksymalna głębokość H, i objętość V zależą 
od czterech (co najmniej!) wielkości: p, E, g, 
S. Sformułujmy podstawowe zagadnienie: 
Jak muszą się zmienić p, E  pocisku aby na 
określonej tarczy -  o ustalonych wartościach 
g, S -pow stał krater geometrycznie podobny 
ale n razy większy, czyli krater o promieniu 
nR , maksymalnej głębokości nH, i objętości 
mV? Bardziej ogólnie można to pytanie po
stawić dla sytuacji gdy różne pociski padają 
na różne tarcze: Jak będą się wzajemnie róż
nić rozmiary R, H, V kraterów na tarczach 
mających różne g , S  bombardowanych przez 
pociski o różnych p, E l  Odpowiedź na tak 
postawione zagadnienie jest bardzo skom
plikowana; w szczególności, dla różnych za
kresów zmienności p, E, g, S  wielkość krate
ru może zmieniać się w różny sposób. Jeśli 
wielkość krateru zależy przede wszystkim 
od pędu p  pocisku to mówimy, że zachodzi 
skalowanie pędowe (ang: momentum sca
ling); gdy wielkość krateru zależy głównie 
od energii pocisku to mamy skalowane ener
getyczne (ang: energy scaling). Własności 
bombardowanej tarczy mogą przejawiać się 
przede wszystkim poprzez wytrzymałość 
materiału S  i wtedy obowiązuje skalowanie 
wytrzymałościowe (ang: strength scaling) 
lub poprzez siłę grawitacji tarczy działającą 
na materiał wybity z krateru i w takim wy
padku jest skalowanie grawitacyjne (ang: 
gravity scaling). Ograniczmy się do intuicyj
nego podejścia do dwóch przypadków ska
lowania:

1. Jeśli bombardowane jest małe ciało o 
zaniedbywalnej własnej grawitacji, np. 
niewielka planetoida lub jądro komety, 
to własności ciała przejawiają sie głów
nie w jego wytrzymałości S  i obowiązu
je  skalowanie wytrzymałościowe. Jest

oczywiste, że pocisk p, E  wybije wię
kszy krater na miękkim porowatym lo- 
dowo-mineralnym jądrze komety niż 
na twardej skalnej planetoidzie. Mate
ria! /  krateru w większości ulega roz
proszeniu w przestrzeni.

2. Jeśli wysokoenergetyczne pociski o 
identycznych p, E  bombardują różne 
masywne (o dużym g) tarcze, to włas
ności materiałowe tarcz, np. ich wy
trzymałość S, mogą stać się mało istot
ne. O zasięgu rozrzutu materiałów poza 
punkt zderzenia, czyli o promieniu kra
teru decyduje przede wszystkim przy
spieszenie grawitacyjne g na powierz
chni tarczy; daje się to przedstawić w 
formie prawa skalowania grawitacyjne
go-

4. Prędkości zderzeń

Ustalmy, w przybliżeniu, zakresy 
względnych prędkości z jakiemi pociski 
(meteoroidy, planetoidy, komety) mogą zde
rzać się z tarczami (z planetami i ich sateli
tami, z planetoidami, z kometami).

Minimalne prędkości zderzeń małego po
cisku (meteoroidu) którego własną grawita
cję można pominąć, z tarczą (planetą, sateli
tą, planetoidą, kometą) równe są po prostu 
prędkościom swobodnego spadku, a te z ko
lei są równe prędkościom ucieczki 
(2GM/R)U2 z tarczy o masie M  i promieniu 
R\ G jest stałą grawitacji. Przy okazji: z tego 
wzoru wynika prosta reguła, że prędkość 
ucieczki (lub prędkość swobodnego spadku) 
wyrażona w m/s jest w przybliżeniu równa 
promieniowi planety wyrażonemu w kilo
metrach; dla gęstości planety równej 1789 
kg/m3 reguła ta jest spełniona dokładnie; dla 
Ziemi, planety o największej gęstości, reguła 
prowadzi do błędu o czynnik mniejszy niż 2. 
Prędkość swobodnego spadku wynosi 4.5,
11.2, 60 i 1 km/s odpowiednio dla Merkure
go, Ziemi, Jowisza i Plutona; dla Księżyca
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jest to 2.4 km/s.
Aby oszacować maksymalną wartość 

prędkości zderzenia pomińmy na początku 
efekt wzajemnego przyciągania grawitacyj
nego pomiędzy tarczą a pociskiem; jest to 
równoznaczne przyjęciu, że obydwa te ciała 
mają małe masy. Jeśli przyjmiemy, że tarcza 
i pocisk są małymi ciałami poruszającymi 
się po tej samej kołowej orbicie wokólsło- 
necznej ale w przeciwnych kierunkach to 
prędkość ich zderzenia będzie równa pod
wójnej prędkości orbitalnej. Na przykład, 
dla orbit o promieniach 0.4, 1.0, 5.2, i 40 j.a. 
( j.a. = jednostka astronomiczna = 150 milio
nów kilometrów), czyli na odległościach od
powiednio Merkurego, Ziemi, Jowisza i Plu
tona podwójna prędkość orbitalna wynosi 
96, 60, 26 i 9 km/s. Jeśli uwzględnimy przy
ciąganie grawitacyjne pocisku przez tarczę 
(masę pocisku w dalszym ciągu pomijamy) 
to aby uzyskać prędkość zderzenia, do po
wyższych względnych prędkości orbital
nych należy dodać prędkość jaką pocisk 
uzyskuje dodatkowo, będąc przyciągany 
przez pole grawitacyjne planety, na którą 
spada. Sumując podwójne prędkości orbital
ne i prędkości ucieczki otrzymujemy dla 
czterech powyżej wymienionych planet 
wartości 100, 71, 86 i 10 km/s, które w gru
bym przybliżeniu można traktować jako ma
ksymalne prędkości spadku obiektów mię
dzyplanetarnych na te planety.

Nieco inaczej wygląda oszacowanie 
prędkości z jakiemi bombardowane mogą 
być satelity planet. W przypadku bombardo
wania satelitów należy rozróżnić, czy pocisk 
przybywa z orbity wokółslonecznej, czy też 
wokółplanetarne (wokół tej planety której 
satelita jest bombardowany). Jeśli pocisk po
chodzi z orbity wokółslonecznej, to jego 
prędkość upadku na satelitę planety będzie, 
w przybliżeniu, ograniczona od góry pod
wójną wartością prędkości orbitalnej plane
ty (podobnie jak dla zderzenia pocisku z tą

planetą). Jeśli pocisk, podobnie jak  bombar
dowany satelita, należy, do ciał wokółplane- 
tarnych, a nie wokółsłonecznych, to pręd
kość zderzenia będzie znacznie mniejsza; 
np. dla Księżyca na jego współczesnej orbi
cie suma podwojonej prędkości orbitalnej i 
prędkości ucieczki wynosi 5.8 km/s.

5. Klasyfikacja zderzeń ze względu 
na ich skutki

5.1. Zderzenia katastroficzne i zderzenia 
gigantyczne.

Zderzenia katastroficzne prowadzą do 
całkowitego zniszczenia zarówno pocisku 
jak i tarczy rozdrabniając ich materiał w 
przestrzeni. Jeśli dwie planetoidy o rozmia
rach rzędu dziesiątków metrów zderzą się ze 
względną prędkością rzędu kilku km/s to na 
pewno ulegną zniszczeniu mimo że energia 
zderzenia wcale nie będzie gigantyczna w 
skali planetarnej. Jeśli zderzą się ze sobą po
cisk i tarcza o dostatecznie dużych masach to 
zderzenie będzie miało na pewno charakter 
katastroficzny gdyż prędkość zderzenia bę
dzie, dzięki sile grawitacji, co najmniej rów
na prędkości ucieczki z ciała większego. De
strukcyjne działanie siły grawitacji, przy
spieszającej pocisk przed zderzeniem, zmie
nia swój charakter na konstrukcyjny po zde
rzeniu, gdyż przeciwdziała rozproszeniu w 
przestrzeń rozdrobnionego materiału pozde- 
rzeniowego. Wysokoenergetyczne, katastro
ficzne zderzenia masywnych ciał określane 
są jako zderzenia gigantyczne (ang. giant 
impacts). Są one szczególnie ciekawe dla na
ukowców zajmujących się pochodzeniem 
planet i ich satelitów, a także wczesnymi eta
pami ich ewolucji. Technika obliczeń kom
puterowych pozwala na modelowanie pro
cesów różnych zderzeń, także zderzeń gi
gantycznych.

Niestety dla naukowców, ale raczej na 
szczęście dla nas wszystkich, nie mamy żad-



6/1996 U R A N IA 167

nych bezpośrednich obserwacji wielkoska- 
low ych zderzeń w U kładzie Planetarnym. 
Nie m am y nawet niezbitych dowodów, że 
takie zderznia rzeczyw iście występowały. 
Jednak wiele współcześnie obserwowanych 
w łasności różnych ciał Układu może być 
w yjaśnionych na gruncie założenia, że te 
w łasności są skutkami zderzeń gigantycz
nych. Przede wszystkim , hipoteza występo
w ania w dalekiej przeszłości zderzeń gigan
tycznych przedstawia się jako  naturalny etap

akum ulacji ciał planetarnych: m ateriał pier
wotnej mgławicy protoplanetarnej ulegał 
częściowej kondensacji, a następnie łączył 
się w ziarna i większe bryły tworząc tzw. 
planetezym ale; z upływem  czasu m alała 
ilość planetezym ali i jednocześnie wzrastały 
masy największych z nich; kolejne zderze
nia planetezym ali były coraz bardziej ener
getyczne, być może aż do gigantycznych 
włącznie.

Fragm ent pow ierzchni M irandy o rozm iarach 220 x  220 km na zdjęciu wykonanym  z odległości 42 tys. km przez sondę Voyager 2 w 
styczniu 1986 roku.
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Jedna z teorii wyjaśniających powstanie 
Księżyca oparta jest na num erycznych roz
ważaniach dotyczących zderzenia gigan
tycznego. O bliczenia prowadzą do wniosku, 
że ciało o m asie M arsa (około 0.1 masy Z ie
mi) uderzając w ciało o m asie Ziemi z pręd
kością około 20 km/s ulega zniszczeniu i 
jednocześnie wyrywa z pierwotnej Ziemi 
znaczną ilość masy. Dzięki działaniu graw i
tacji część masy pozostaje na orbicie około- 
ziemskiej, fragmenty łączą się ze sobą i po
wstaje Księżyc. M odel numeryczny, jeśli 
zostanie zastosowany dla odpowiedniego 
zestawu param etrów  charakteryzujących 
masy przed zderzeniem  daje wynik zbliżony 
do współczesnego stanu rzeczywistego: taki 
Księżyc, który ma mniejszą gęstość średnią 
niż Z iem ia oraz nie posiada żelaznego jądra.

V oyager 2 przelatując w 1986 r. przez 
układ Urana zaobserwował bardzo dziwny 
geologicznie charakter powierzchni M iran
dy, lodowego satelity o promieniu 240 km: 
M iranda wydaje się jakby pozlepiana z ka
wałków. Rozważania geologiczne prowadzą 
do wniosku, że być m oże współczesna M i
randa jest wynikiem grawitacyjnego połą
czenia się luźnych fragmentów pierwotnej 
M irandy która została rozbita przez zderze
nie gigantyczne. Istnieją nawet hipotezy, że 
procesów zderzenie -  rozbicie “starej M i
randy” -  akum ulacja “nowej M irandy” było 
kilka. Autor tego artykułu m a odnośnie ta
kich przypuszczeń podejście raczej krytycz
ne, gdyż nie znalazł w literaturze naukowej 
opublikowanych rozważań na temat pra
w dopodobieństwa wystąpienia takiej serii 
satelitarnych katastrof.

Satelitą, który niewątpliwie doznał zde
rzenia prawie katastroficznego był M imas, 
lodowy satelita Saturna o promieniu 200 km. 
M ajwiększy na M im asie krater, Hershel, ma 
promień równy około 70 km. Ułam ek (pro
mień krateru)/ (promień ciała na którym jest 
ten krater) dla krateru Hershell wynosi aż 1/3

i je s t to wartość największa w U kładzie Sło
necznym . O cenia się, że gdyby energia poci
sku jaki trafił w M im asa była nieco większa 
to zderzenie zakończyłoby sie rozbiciem  te
go satelity.

Jest także możliwe, że widocznym współ
cześnie skutkiem  daw nego zderzenia gigan
tycznego je st nietypowa orientacja w prze
strzeni osi rotacji Urana: oś prawie leży w 
płaszczyźnie jego orbity. Taka orientacja osi 
m ogła zaistnieć na skutek zderzenia gigan
tycznego, które “przewróciło” oś z jej pier
wotnego “naturalnego” położenia, które po
winno być prawie prostopadłe do płaszczy
zny orbity.

5.2. Zderzenia globalne
Do tej grupy zderzeń m ożna zaliczyć zja

wiska, które w sposób katastroficzny od- 
działyw ują na całą przypowierzchniową 
warstwę bom bardowanego ciała nie naru
szając jednak  globalnej struktury geologicz
nej. N iewątpliw ie wszystkie wielkie kratery 
na ciałach pozbawionych atmosfer, a więc 
na Księżycu, na M erkurym, na satelitach lo
dowych wielkich planet powstały na skutek 
w ysokoenergetycznych zderzeń, a nie w wy
niku działalności wulkanicznwj. Średnice 
największych kraterów tej klasy zderzeń są 
rzędu 10% promienia planety-tarczy; na 
Księżycu i na M erkurym są to nawet setki 
kilom etrów. W środku krateru jest czasami 
uform owane wzniesienie centralne; na zew
nątrz krawędzi największych kraterów wy
stępują często koncentryczne koliste, a także 
radialne, formacje terenu skalnego (na K się
życu, na M erkurym ) lub lodowego (na Gani- 
medesie).

5.3. Zderzenia regionalne i zderzenia 
lokalne

W ygląd kraterów powstałych w wyniku 
zderzeń o mniejszych energiach jest bardzo 
podobny do kraterów wielkich: kołowy pier
ścień górski otaczający płaskie dno krateru
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często z wyraźnym wzniesieniem central
nym; ale na zewnątrz pierścienia nie wystę
pują formacje terenu których pochodzenie 
możnaby przypisać pociskowi. Średnice 
kraterów to powiedzmy nie więcej niż 1% 
promienia tarczy; na Ziemi odpowiada to 
rozmiarom nie większym niż kilkadziesiąt 
kilometrów. Typowym, pięknie zachowa
nym (bo młodym i nie zniszczonym przez 
erozję) przykładem skutku zderzenia o skali 
lokalnej dla skorupy ziemskiej, ale jedno
cześnie z pewnością o skutkach globalnych 
dla atmosfery, jest krater Barringer w USA, 
w stanie Arizona. Jego średnica wynosi 1.2 
km, a wiek zmierzony metodami izotopowy
mi wynosi zaledwie 50000 lat.

5.4. Mikrozderzenia
Ziarna pyłu międzyplanetarnego uderza

jąc w twardą powierzchnią skalną produkują 
mikrokratery o rozmiarach rzędu ułamków 
milimetra. Przywiezione z Księżyca próbki 
skał wykazują ogromną ilość takich mikro- 
kraterów, które na powierzchni próbek aku- 
mulowały się przez miliardy lat. Zderzenia 
sztucznych satelitów Ziemi i sond między
planetarnych z drobnym ziarnistym materia
łem międzyplanetarnym stanowią realne za
grożenie dla powodzenia misji. Dlatego też 
prowadzone są badania laboratoryjne, w któ
rych różne materiały poddawane są testom 
bombardowania: pociski o rozmiarach rzędu 
0.1 mm uderzają w testowaną tarczę z pręd
kościami rzędu 10 km/s. Takie prawie mi
krozderzenia produkują kratery o średnicach 
rzędu centymetra i głębokościach kilku mili
metrów! -  a więc zagrożenie dla misji kos
micznych jest całkiem realne, jeśli pra
wdopodobieństwo wystąpienia zderzeń jest 
wystarczająco duże.

6. Kraterowanie zderzeniowe 
powierzchni Ziemi

Kratery na powierzchni Ziemi są niszczo
ne przez erozję, a także są usuwane z powie

rzchni na skutek procesów tektoniki płyt. 
Dlatego też Ziemia pozbawiona atmosfery i 
hydrosfery, oglądana z przestrzeni między
planetarnej, wyglądałaby zupełnie inaczej 
niż silnie pokraterowane powierzchnie glo
bów, które atmosfer nigdy nie posiadały. 
Pięknie zachowanych kraterów (przykład: 
młody krater w Arizonie) jest na Ziemi nie
wiele. Wielkie struktury pozderzeniowe na 
Ziemi -  stare i zerodowane -  są wykrywalne 
z pokładów sztucznych satelitów. Dotych
czas zidentyfikowano kilkadziesiąt kraterów 
o średnicach większych niż kilka kilome
trów -  przynajmniej część z nich powstała w 
wyniku spadków ciał dostatecznie dużych, 
aby spowodowały na Ziemi skutki globalne. 
Metody izotopowe pozwoliły na oszacowa
nie wieku kraterów. Bardzo interesujące jest 
zestawienie danych na temat rozmiarów i 
wieku kraterów z danymi dotyczącymi okre
sów geologicznych i danymi paleobiolo- 
gicznymi. Stwierdzono, że warstwy skalne 
odpowiadające granicom okresów ordo- 
wik/sylur (440 M.l.t. -  milionów lat temu), 
dewon/karbon (370 M.l.t.), perm/trias (240 
M.l.t.), trias/jura (210 M.l.t.), kreda/trzecio
rzęd (ang: K-T boundary, 65 M.l.t.) zareje
strowały gwałtowne wyginięcie wielu ga
tunków (ang: mass extinction). Statystyczne 
opracowania danych paleobiologicznych 
wskazują, że katastrofa na granicy 
perm/trias była najsilniejsza, ale jej przyczy
na nie jest interpretowana zderzeniowo. 
Dwóm katastrofom biologicznym, a miano
wicie tym, które wydarzyły się na granicy 
dewon/karbon oraz granicy kreda/trzecio
rzęd przypisuje się pozaziemskie przyczyny: 
spadki planetoid lub komet o rozmiarach kil
ku kilometrów. Wyginięcie gatunków (dino
zaury!) na granicy kreda/trzeciorzęd jest naj
lepiej geologicznie udokumentowane. Za 
katastrofą przemawia m.in. brak jakichkol
wiek dowodów na stopniowe zanikanie di
nozaurów. Krater powstały po zderzeniu
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któremu przypisuje się odpowiedzialność za mniejsze od największych różnią się pomię- 
tę katastrofę znajduje się w Meksyku, na Ju- dzy sobą aż o cztery rzędy wielkości! 
katanie. Średnica krateru wynosi 180 km, a 
jego izotopowo zmierzony wiek 64.98 mi
lionów lat doskonale pasuje do geologicznie 
stwierdzonej granicy 65 M.l.t.

Tabela obok zawiera zestawienie wybra
nych wyników różnych oszacowań chara
kteryzujących strumień materii meteoryto
wej współcześnie docierającej do Ziemi, a 
dokładniej do zewnętrznej granicy atmosfe
ry ziemskiej (wg, Nature, vol. 329, 1987).

Nie wnikając w wyjaśnienie stosowanych 
metod pomiarowych (na ogół metody akty
wacyjne z wykorzystaniem promieniotwór
czości naświetlonych w reaktorze próbek) 
skoncentrujmy się na ich wynikach. Zwraca 
uwagę ogromna rozbieżność oszacowań 
uzyskanych przez różnych autorów przy po
mocy różnych metod: oszacowania naj-

Stanisław R. Brzostkiewicz-D ąbrow a Górnicza

KOPERNIK ZNANY I NIEZNANY

Artykuł pod takim tytułem już przed laty 
ukazał się na łamach naszego miesięcznika 
(Urania, Nr 8/1983, str. 157). Omówiłem w 
nim te zagadnienia, które oczywiście doty
czyły Mikołaja K o p e r n i k a  i jego dzieła, 
ale które nie były do końca wyjaśnione, lub 
gdy nastąpiło to na krótko przed ukazaniem 
się wspomnianego artykułu. Niestety, tego 
rodzaju problemów w kopernikanistyce jest 
więcej i żeby je  wszystkie dokładnie omó
wić, należałoby chyba napisać książkę. Są 
jednak zagadnienia, wymagające niemal 
natychmiastowego wyjaśnienia, w przeciw
nym bowiem razie wiedza o Koperniku nie 
będzie pełna, lub ktoś interesujący się tym 
zagadnieniem jedynie od święta uzyska fał
szywy obraz. A nie są to wcale błahe zagad-

Strumień
[tona/rok] Metoda pomiarowa

90
“kuleczki magnetyczne” w glince 
Oceanu Spokojnego

600
kobalt w atmosferze ponad 
Antarktydą

16 000
obserwacje satelitarne, optyczne i 
radiowe meteoroidów wpadają
cych do atmosfery

110 000
iryd w osadach pod Oceanem 
Spokojnym

10 0 0 0 - 4 0 0  000
iryd w lodzie antarktycznym i 
grenlandzkim

1 300 000
glin w osadach pod Oceanem 
Spokojnym

(1 -  2) * 106
nikiel w osadach pod Oceanem 
Spokojnym
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nienia, gdyż dotyczą starożytnych poprze
dników Kopernika, daty jego śmierci i fał
szywego egzemplarza autografu Obrotów. 
Te właśnie problemy będą tematem niniej
szego artykułu.

Starożytni poprzednicy Kopernika

“Toteż zadałem sobie ten trud, żeby na 
nowo przeczytać wszystkie dostępne mi 
dzieła filozofów, celem zbadania czy przy
padkiem któryś z nich nie wyraził kiedyś co 
do ruchów sfer wszechświata zdania od
miennego od założeń przyjmowanych przez 
wykładowców nauk matematycznych. I rze
czywiście, natrafiłem najpierw u Cycerona 
na wzmiankę, że Nikates sądził, iż Ziemia 
się porusza. Następnie znalazłem kilka dal
szych nazwisk ludzi tego samego zapatry
wania również u Plutarcha, którego słowa 
postanowiłem tutaj przytoczyć, aby je  wszy
stkim udostępnić: Według powszechnego 
mniemania Ziemia stoi w miejscu. Ale pita- 
gorejczyk Filolaos sądzi, że ona krąży doko
ła ognia po kole pochylonym, podobnie jak 
Słońce i Księżyc. A Herakleides z Pontu i 
pitagorejczyk Ekfantos uznają, że Ziemia 
odbywa ruch nie postępowy wprawdzie, ale 
na sposób obręczy koła na osi, od zachodu 
ku wschodowi wokół własnego środka”.

Tak pisze Kopernik w liście dedykacyj
nym do “Jego Świętobliwości Papieża Paw
ła III”. Słowa wielkiego astronoma jedno
znacznie dowodzą, że usilnie starał się on 
dociec, czy i ewentualnie co o ruchu Ziemi 
sądzili starożytni mędrcy. Poszukiwania te 
istotnie wykazały, iż według Herakleidesa, 
Ekfantosa i Nikatesa -  jak w innym miejscu 
swego dzieła podaje Kopernik -  “gwiazdy 
zachodzą na skutek zasłaniania ich przez 
Ziemię i znowu wschodzą, gdy Ziemia je 
odsłania”. Były to wprawdzie zbyt lakonicz
ne wypowiedzi, lecz wyraźnie świadczyły o 
tym, że już w odległej starożytności nie

wszyscy zgadzali się z oficjalnymi pogląda
mi na budowę świata i głosili coś, co dla 
większości ówczesnych ludzi wydawało się 
niedorzecznością. A przecież jeszcze dalej w 
swych wywodach poszedł Arystarch z Sa
mos, który jako pierwszy w dziejach astro
nomii usiłował zmierzyć nie tylko odległo
ści dzielące naszą planetę od Księżyca i 
Słońca, ale także wyznaczyć rozmiary tych 
trzech ciał niebieskich. I chociaż otrzymane 
przez niego wartości znacznie się różniły od 
rzeczywistych, to jednak nie było najmniej
szej wątpliwości, że Słońce jest mimo wszy
stko większe od Ziemi. Było to niezmiernie 
ważne stwierdzenie dla dalszego toku jego 
rozumowania, bo wydawało mu się mało 
prawdopodobne, aby większe ciało krążyło 
dokoła mniejszego. I to przypuszczalnie 
zdecydowało, iż stanowczo odrzucił układ 
geocentryczny, zastępując go układem 
heliocentrycznym, w którym Ziemia okrąża 
Słońce. Wprawdzie swojej koncepcji nie 
rozpracował szczegółowo i nie poparł odpo
wiednimi uzasadnieniami, lecz jak na owe 
czasy były to poglądy bardzo postępowe i w 
pełni zasługiwały na uwagę. A tymczasem 
współcześni Arystarchowi uznali je  za nie
dorzeczne i niektórzy domagali się nawet 
postawienia go przed sądem, zarzucając mu 
po prostu bezbożnictwo. Z czasem o tym 
śmiałym pomyśle zapomniano i w dziele 
Plutarcha znalazła się na ten temat jedynie 
krótka wzmianka, z którą -  być może -  Ko
pernik zapoznał się podczas pobytu w Italii. 
Nieco więcej o poglądach Arystarcha pisze 
Archimedes w dziele Psammites (Liczba 
ziarenek piasku), przełożonym wprawdzie 
na język łaciński, ale wydanym już po śmier
ci naszego astronoma.

Czy znalezione u Cycerona i Plutarcha 
wzmianki o poglądach astronomicznych sta
rożytnych myślicieli mogły mieć jakiś 
wpływ na twórczość naukową Kopernika? 
Niewątpliwie tak, utwierdzały go bowiem w
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przekonaniu, że już w tych odległych cza
sach niektórym mędrcom coś się nie podo
bało w geocentrycznej teorii budowy świata 
i że -  jak słusznie sądzili -  o wiele prościej 
wyjaśnić pewne zjawiska na niebie ruchem 
Ziemi. Ale teoria heliocentryczna, przedsta
wiona przez Kopernika w dziele “O obro
tach” jest zdecydowanie teorią oryginalną, 
powstałą w wyniku jego wieloletnich docie
kań i przemyśleń. Niektórzy zarzucają na
szemu astronomowi, że na poparcie swojej 
teorii nie dostarcza najmniejszego dowodu i 
że wobec tego była to jedynie hipoteza. To 
prawda, bo chociaż Kopernik głęboko wie
rzył w przedstawiane przez siebie poglądy, 
to jednak nie dysponował dowodami, aby je 
uwiarygodnić. Po prostu w tym czasie nie 
było takiej możliwości, nasza planeta musia
ła jeszcze dokonać tysiące obrotów wokół 
swej osi i setki obiegów dokoła Słońca, aby 
to wreszcie nastąpiło. Przecież główny do
wód na obrót Ziemi przedstawił Jean Ber
nard Leon F o u c a u l t  dopiero w roku 
1851, a ruch obiegowy naszej planety został 
udowodniony niewiele wcześniej przez Wil
helma S t r u v e g o, Friedricha Wilhelma 
B e s s e  1 a i Thomasa H e n d e r s o n a .  To 
oni bowiem w latach 1821 -  1840 pierwsi 
zmierzyli paralaksy heliocentryczne gwiazd.

Data śmierci Kopernika

Biografowie twórcy nowożytnej astrono
mii nie mieli i nadal nie mają łatwego życia. 
Wiadomo na przykład, że akta metrykalne 
Kopernika zaginęły i datę jego urodzin zna
my tylko dzięki horoskopowi, ułożonemu je
szcze za życia wielkiego astronoma przypu
szczalnie przez Johanna S c h o n e r a ,  naj
prawdopodobniej w oparciu o dane uzyska
ne od Jerzego Joachima von Lauchen de

Torris, zwanego u nas po prostu R e  t y 
k i e m .  Miał on opracować i opublikować 
biografię Kopernika, a przynajmniej takie 
zobowiązanie podjął podczas pobytu na 
Warmii, z którego jednak nigdy się nie wy
wiązał. A szkoda, bo wtedy uniknęlibyśmy 
sporów, jakie wśród kopernikologów toczo
ne są do dziś i to zdaje się bez widoków na 
definitywne rozwiązanie tego lub innego 
problemu. Aby się o tym przekonać nie trze
ba daleko szukać, wystarczy sięgnąć po dwie 
znakomite zresztą książki, wydane mniej 
więcej w tym samym czasie. Jedną z nich 
jest książka prof. Eugeniusza Rybki i dra 
Przemysława Rybki pt. Kopernik -  człowiek 
i myśl (Warszawa 1972), drugą natomiast 
książka dra Jerzego Sikorskiego pt. Prywat
ne życie Mikołaja Kopernika (Olsztyn 
1973*). Z pierwszej wynika, że twórca no
wożytnej astronomii zmarł 24 maja 1543 ro
ku, z drugiej zaś możemy się dowiedzieć, że 
nie było go wśród żywych już 21 maja tegoż 
roku.

Czy mamy tu do czynienia ze zwyczajną 
wpadką drukarską lub jakimś nieporozumie
niem? Nie, sprawa jest dużo poważniejsza i 
żeby ją  lepiej zrozumieć, należy przypo
mnieć pewne fakty. Przede wszystkim musi
my sobie uzmysłowić, że do naszych czasów 
nie zachował się ani jeden wiarygodny do
kument, który podawałby datę śmierci Ko
pernika i w tej sytuacji jego biografowie 
zmuszeni byli oprzeć się na innym, mniej 
pewnym źródle. Za takię zaś uznano list bi
skupa chełmińskiego TodemanaG i e s e g o, 
opublikowany w roku 1618 przez Jana 
B r o ż k a  przed jego pamiętną wyprawą do 
Torunia i na Warmię (odbył ją  w latach 1618 
-  1620). W liście tym Giese donosi Retyko- 
wi, że po powrocie z zaślubin króla Zygmun
ta Augusta z Elżbietą Rakouszanką zastał w

* Trzecie, uzupełnione wydanie książki dra J. Sikorskiego ukazato się w roku 1995 nakładem wydawnictwa 
Prószyński i S-ka.
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Lubawie przysłany z Norym bergi egzem 
plarz dzieła K opernika i że lektura tego dzie
ła - j a k  przynajmniej mniemał -  m ogła mu 
przywrócić go żywego, gdyż o jego śmierci 
w łaśnie się dowiedział od Jerzego D o n n ę -  
ra .  Niestety, biskup chełmiński zauważył 
wprowadzone bez wiedzy Kopernika po
ważne zmiany i to go tak oburzyło, iż usilnie 
prosił Retyka o wystąpienie w tej sprawie 
przed senatem Norym bergi. Należałoby też 
-  zdaniem Giesego -  do nie sprzedanych je 
szcze egzem plarzy dzieła dołączyć odpo
wiednią przedmowę, aby uwolnić je  od “osz
czerczego błędu”, a jednocześnie dobrze by
łoby dodać życiorys wielkiego astronoma. 
Jest to ważny dla omawianej w łaśnie sprawy 
fragm ent listu biskupa, który tak oto pisze: 
“Czytałem  kiedyś pięknie przez Ciebie napi
sane jego dzieje, w którym -  jak  sądzę -  nie 
brakuje nic poza ostatnim  dniem życia. 
Śm ierć nastąpiła z wylewu krwi i spowodo
wanego tym paraliżem prawego boku na 
dziew ięć dni przed Kalendami czerwcowy
m i”.

Po prostu Giese -  najprawdopodobniej 
celem nadania powyższej informacji wię
kszej powagi -  posłużył się term inologią sta
rego kalendarza rzymskiego. Żeby więc datę 
śmierci Kopernika otrzym ać w obowiązują
cym  wówczas kalendarzu juliańskim , do li
czby dni poprzedniego m iesiąca musimy do
dać dwa, a następnie od uzyskanej sumy 
trzeba odjąć dziewięć, co w rezultacie daje 
24 maj. I tę właśnie datę podaje Szymon 
S t a r o w o l s k i ,  pierwszy polski biograf 
Kopernika, zamieszczając jego życiorys w 
Scriptorum Polonicorum Hekatontas (W e
necja 1623). Za jego  przykładem  poszli inni 
biografowie wielkiego astronom a; robiono 
to z pewnymi oporami, a najlepiej o tym 
świadczą takie oto przykłady: Jan Ś n i a d e -  
c k i za dzień śmierci Kopernika przyjm uje 
1 c z e r w c a ,J a n C z y ń s k i  - 2 3 m aja,Ju lian  
B a r t o s z e w i c z  - 2 0  maja, a Dominik
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Protokoły z posiedzeń kapituły warmińskiej: u góry -  7 maja 
1543 roku kapituła wyraża zgodę na przyznanie kanonikatu i 
prebendy w ielkiego astronoma Janowi Lewsze jako  jego 
koadiutorowi, w środku -  21 maja 1543 roku kapituła po zgonie 
K opernika nadaje kanonikat i prebendę jego koadiutorowi 
Janowi Lewze (treść tej notatki została w całości przytoczona w 
odpowiednim miejscu artykułu), u dołu -  1 czerwca 1543 roku 
kapituła otaksowała wieżę i kurię należące niegdyś do 
Kopernika. (Archiwum Archidiecezji W armińskiej w 
Olsztynie).

S z u l c  -  21 maja. Tę ostatnią datę popiera 
również ks. Ignacy P o l k o w s k i ,  który już 
w ubiegłym  stuleciu odnosił się krytycznie 
do wniosków opartych na liście Giesego, 
gdyż są one sprzeczne z notatką w zachowa
nej do dziś księdze kapituły warmińskiej 
(Liber Actorum ab Anno 1533 -  1608), 
gdzie czytamy co następuje: “Anno quo su
pra /1543/ 21 Maii v. d. Joannes Lewze per- 
sonaliter in sessione et congreatione capitu- 
lari com parens petivit sibi dari personalem  et 
corporalem  possesionem  canonicatus et pra- 
ebendas olim  perV. dom inum  Nicolaum ten- 
tas, ut coadiutori eiusdem et capitulari con
sensus possesio est eidem data et nominatus 
d. Joannes est in fratrem receptus. Notarius 
fuit d. dom inus Fabianus Em ericus” . (Roku



174 U R A N IA 6/1996

Pańskiego jak wyżej /1543/ 21 maja na po
siedzeniu kapituły stawił się osobiście Jan 
Lewze z prośbą o przydzielenie mu kanoni
katu i prebendy, posiadanych niegdyś przez 
pana Mikołaja /Kopernika/ jako jego ko
adiutorowi. Kapituła wyraziła na to zgodę i 
pan Jan został jej członkiem. Notariuszem 
był Fabian Emerich*).

A zatem -  jak to wynika z powyższego 
protokołu kapituły warmińskiej -  wielki 
astronom zmarł najpóźniej 21 maja 1543 ro
ku. Co do tego -  odrzucając możliwość po
myłki w datowaniu zacytowanej notatki -  
nie powinno być najmniejszej wątpliwości, 
gdyż kanonikat mógł być nadany koadiuto
rowi dopiero po śmierci dotychczasowego 
posiadacza. Ale w takim razie Giese w liście 
do Retyka podaje mylną datę, co dr Sikorski 
w swej książce uzasadnia tym, iż biskup 
chełmiński w ostatnich dniach życia Koper
nika przebywał -  jak sam pisze -  w Krako
wie, a o jego śmierci dowiedział się dopiero 
po powrocie do Lubawy. Pamięć ludzka by
wa jednak zawodna, od dnia śmierci Koper
nika upłynęło już parę tygodni, toteż nie 
trudno było o taką pomyłkę. Lecz w tym 
miejscu trzeba wyjaśnić, że oryginał listu 
Giesego zaginął i biografowie z konieczno
ści muszą opierać się wyłącznie na wspo
mnianym druku Brożka, w czym -  zdaniem 
ks. Polkowskiego -  można dopatrywać się 
całego zamieszania**. Wystarczy przecież, 
aby kopista się pomylił i napisał “nono ka- 
lendas Juni” zamiast -  jak to było na orygi
nale -  “Die undecimo kalendas Junii”. Ist
nieje wreszcie trzecia możliwość i chociaż 
wydaje się ona mało prawdopodobna, to nie 
można jej całkiem wykluczyć. Przede wszy
stkim musimy się zastanowić, czy dokument

przechowywany dziś w Archiwum Archi
diecezji Warmińskiej w Olsztynie jest proto
kołem notarialnym, czy też raczej mamy tu 
do czynienia jedynie z kronikarską notatką? 
A na to wygląda i wobec tego trzeba założyć, 
że tego rodzaju notatki nie były sporządzane 
na bieżąco, lecz dopiero po jakimś czasie 
wpisywano je do księgi kapituły, a więc nie 
było tak trudno o pomyłkę. W tym przypad
ku dochodzi jeszcze towarzysząca tej spra
wie nerwowość, do czego głównie przyczy
nił się Michał Lewze z Gdańska, który usil
nie starał się zapewnić przyszłość dla syna 
Jana. Był to człowiek wyjątkowo chciwy i 
najpierw postarał się dla niego o koadiutorię, 
a potem bacznie śledził bieg wypadków. 
Gdy dowiedział się o nagłym pogorszeniu 
zdrowia Kopernika, natychmiast zjawił się 
we Fromborku, by osobiście nad wszystkim 
czuwać. Wystarczyło, by wielki astronom na 
zawsze zamknął oczy, a pan Michał jeszcze 
tego samego dnia zwrócił się do kapituły z 
prośbą o niezwłoczne przyznanie synowi 
zwolnionego właśnie kanonikatu. Było w 
tym coś obrzydliwego i mogło zakłócić at
mosferę panującą w tym czasie na wzgórzu 
katedralnym we Fromborku.

Tak czy inaczej jest to wyjątkowo delikat
na sprawa i współcześni kopernikolodzy 
muszą do niej roztropnie podchodzić. Trud
no zresztą przypuszczać, aby w oparciu o 
zachowane dokumenty można było defini
tywnie rozstrzygnąć, czy Kopernik zmarł 24 
maja 1543 roku, czy też raczej -  jak to wy
nika z zapisu w księdze kapituły warmiń
skiej -  nie żył już 21 maja tegoż roku? A 
ponieważ nie można liczyć na to, iż odnajdą 
się jakieś nieznane dotąd dokumenty, które 
wniosą coś nowego do sprawy i rozwiążą

* Nazwisko koadiutora Kopernika w protokołach kapituły raz napisane jest Lewsze, innym razem Lewze, a 
współcześni kopernikolodzy piszą je Loitz lub Loitsch.

** Ks. 1. Polkowski o swoich rozważaniach na temat daty śmierci Kopernika pisze w książce Żywot Mikołaja 
Kopernika (Gniezno 1873).
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powyższy dylemat, to może warto w biogra
fii Kopernika wprowadzić drobną zmianę? 
Może lepiej byłoby datę jego śmierci poda
wać jedynie w przybliżeniu (wystarczy 
przed datą śmierci umieścić słowo “około” 
lub skrót “ok.”)?

Fałszywy autograf “Obrotów”

Od roku 1956 autograf monumentalnego 
dzieła najsławniejszego ucznia Akademii 
Krakowskiej spoczywa w sejfie Biblioteki 
Jagiellońskiej. Traktowany on jest jako bez
cenny zabytek naszej kultury, toteż z niepo
kojem i pewnym zdziwieniem odnieśliśmy 
się do wiadomości, jaka w roku 1991 ukaza
ła się na łamach naszej prasy. Dzienniki do
nosiły, że autograf Obrotów pojawił się na 
aukcji w Chicago i wcale nie była to “kaczka 
dziennikarska”, ale całkiem poważna infor
macja. Świadczy o tym telegram, który Biu
ro Interpolu w Waszyngtonie przysłało Ko
mendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie 
z zapytaniem, czy autograf wspomnianego 
dzieła znajduje się w Bibliotece Jagielloń
skiej i czy przypadkiem nie sporządzono je
go dokładnej kopii? Na szczęście alarm oka
zał się fałszywy, mogliśmy spać spokojnie, 
autograf nieśmiertelnego dzieła spoczywał 
na swoim miejscu. Co w takim razie ofiaro
wano antykwariuszom w Chicago, a przed
tem podobno także w Sztokholmie? Wyjaś
nienie tej zagadki wydaje się być całkiem 
proste, bo -  zdaniem mgr Anny K o z ł o 
w s k i e j  (kierownik oddziału Rękopisów 
Biblioteki Jagiellońskiej) -  był to egzem
plarz faksymile poddany specjalnej obróbce, 
mającej na celu uzyskanie największego po
dobieństwa do oryginału. Takich egzempla
rzy sporządzono zaledwie kilka, przy czym

specjalista nie powinien tak łatwo dać się 
nabrać, gdyż wykonano je  na współczesnym 
papierze, nie miał on znaków wodnych i bra
kowało dziurek w tych miejscach, gdzie spo
czywało ostrze cyrkla. Zdaje się zdawał so
bie z tego sprawę antykwariusz z Chicago i 
pewnie dlatego nie chciał ujawnić nazwiska 
ofiarującego mu do sprzedaży rzekomy au
tograf Obrotów.

Przy okazji “chicagowskiej afery” warto 
może przypomnieć pewne fakty z koperni
kowskiej biografii. Otóż jest wiadomo, że 
Retyk opuszczając jesienią 1541 roku zie
mię warmińską uwoził z sobą nie autograf 
przechowywany obecnie w sejfie Biblioteki 
Jagiellońskiej, ale tylko jego kopię i tę właś
nie kopię przekazał norymberskiemu wy
dawcy. O jej późniejszych losach nic nie 
wiadomo, chociaż -  opierając się na zwycza
ju ówczesnych drukarzy -  należy sądzić, że 
uległa ona zniszczeniu podczas druku. Lecz 
powyższe wyjaśnienie nie może nas zado
wolić, gdyż mogła istnieć jeszcze jedna ko
pia autografu Obrotów, którą Kopernik -  
być może -  sporządził dla kardynała Miko
łaja S c h ó n b e r g a .  Ten bowiem w roku 
1536 skierował do naszego astronoma list i 
znalazły się w nim między innymi takie oto 
słowa: “... mężu głęboko uczony, jeśli ci nie 
będę natrętnym, proszę cię i błagam najusil
niej, ażebyś całe to swoje odkrycie miłośni
kom nauki i poszukiwania swoje nad ukła
dem świata wraz z tablicami i wszystkim, co 
do tego należy, najspieszniej do mnie nade
słał”. Nie wiemy jednak, czy prośba kardy
nała została spełniona (Schónberg zmarł w 
roku 1537), a jeżeli tak się stało, to jakie były 
późniejsze losy tej kopii? Dziś na powyższe 
pytania nikt chyba nie potrafi udzielić zde
cydowanej odpowiedzi!
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KRONIKA

Przelot planetoidy koło Ziemi

Znowu dostrzeżono planetoidę, która 
przeleciała bardzo blisko Ziemi. Odkryta zo
stała 14 maja 1996 roku przez T. S p a h r a 
z Uniwersytetu Arizońskiego w Tucson, za 
pomocą 0.41 m kamery Schmidta w Catalina 
Station, jako obiekt oznaczony 1996 JA1. 
Na podstawie pierwszych 12 obserwacji po
zycyjnych wykonanch do 16 maja przez od
krywcę, a także w obserwatorium na Kitt 
Peak w Arizonie oraz na górze Klet w Cze
chach, B.G. M a r s d e n  wyznaczył prowi
zoryczne elementy orbity nowej planetoidy, 
z których wynikało, że 19 maja dość znacz
nie zbliży się ona do Ziemi. Pierwszy komu
nikat na ten temat kierowanego przez Mars- 
dena Centrum Małych Planet Międzynaro
dowej Unii Astronomicznej został rozesłany 
pocztą komputerową 16 maja o godzinie 23 
UT (Minor Planet Electronic Circular No. 
1996-K01).

Planetoidę, która mogła zagrozić Ziemi, 
zaczęto intensywnie obserwować na całym 
świecie, a szybko powiększający się zbiór 
obserwacji umożliwiał poprawianie jej orbi
ty. Następny cyrkularz z elementami orbity 
wyznaczonymi ze 113 obserwacji i szczegó
łową efemerydą przelotu planetoidy 1996 
JA1 koło Ziemi został wydany 18 maja o 
godzinie 14 UT. Tego samego dnia o godzi
nie 22:30 UT Marsden ogłosił wyniki kolej
nego poprawienia orbity ze 146 obserwacji i 
obliczonej na ich podstawie coraz bardziej 
już wiarygodnej efemerydy. Wynikało z 
niej, że 19 maja o godzinie 16:34 UT plane- 
toida minie Ziemię w odległości od jej środ
ka równej 0.00303 jednostki astronomicznej 
czyli około 454 tys. km. Trochę później 
przeleci koło Księżyca w minimalnej odle
głości wynoszącej 375 tys. km (dla porów
nania przypomnijmy, że średnia odległość

Księżyca od Ziemi wynosi 384 tys. km). Tuż 
przed zbliżeniem, 19 maja o godzinie 15 UT, 
ukazał się jeszcze jeden cyrkularz z elemen
tami orbity wyznaczonymi z 210 obserwacji.

Planetoida, która spowodowała taki po
płoch wśród znawców zagadnienia, obiega 
Słońce w okresie prawie dokładnie 4 lat po 
stosunkowo silnie spłaszczonej orbicie elip
tycznej (o mimośrodzie 0.7) położonej w 
płaszczyźnie nachylonej do płaszczyzny 
ekliptyki pod kątem 22°. W peryhelium zbli
ża się do Słońca na odległość 0.77 jednostki 
astronomicznej. Współmiemość jej okresu z 
okresem obiegu Ziemi wokół Słońca wska
zuje, że powinna zbliżać się do Ziemi co 4 
lata. W 1992 roku minęła Ziemię nie zauwa
żona w odległości 0.093 jednostki astrono
micznej czyli 14 min km, a w roku 2000 -  ze 
względu na zmianę orbity spowodowaną od
działywaniem Ziemi podczas tegorocznego 
zbliżenia -  minimalna odległość od naszej 
planety wyniesie już tylko 0.41 jednostki 
astronomicznej czyli 62 min km.

Planetoida 1996 JA1 była najjaśniejszym 
po Księżycu ciałem niebieskim przelatują
cym tak blisko Ziemi. Podczas największego 
zbliżenia osiągnęła jasność 11 mag. Jej jas
ność absolutną ocenia się na 21 mag. Widmo 
promieniowania odbitego od jej powierzch
ni wydaje się wskazywać na podobieństwo 
tej planetoidy pod względem fizycznym do 
planetoidy Westa. Przyjmując więc albedo 
Westy można oszacować, że jej rozmiary są 
rzędu 100 m. Dostrzeżone zmiany jasności 
pozwoliły także ocenić okres jej obrotu na 
około 6 godzin.

Na zakończenie dodajmy, że był to już 
szósty zaobserwowany przelot planetoidy 
koło Ziemi w odległości porównywalnej z 
odległością Księżyca. Pierwszą była plane
toida 1991 BA, która minęła Ziemię w odle
głości około 170 tys. km. Najbliżej Ziemi, w
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odległości zaledwie około 100 tys. km, zna
lazł się obiekt 1994 XM1 w dniu 17 
października 1994 roku. Ocenia się, że rocz
nie następuje kilka tak bliskich przelotów 
koło Ziemi.

Krzysztof Ziołkowski

Planetoida Mickiewicz

Decyzją Komisji Nazewnictwa Między
narodowej Unii Astronomicznej planetoida 
o numerze katalogowym 5889 otrzymała na
zwę Mickiewicz. Zostało to oficjalnie ogło
szone w Cyrkularzu Małych Planet nr 27128 
datowanym 3 maja 1996 roku. Zgodnie ze 
zwyczajem nazwę zaproponował odkrywca 
tej planetoidy Mikołaj S. C z e r n y c h  z 
Krymskiego Obserwatorium Astronomicz
nego, znany i ceniony na świecie obserwator 
małych ciał Układu Słonecznego. Przypo
mnijmy, że jemu również zawdzięczamy na
zwę planetoidy (3836) Lem upamiętniającą

wybitnego polskiego pisarza Stanisława 
L e m a .

Planetoida (5889) Mickiewicz została od
kryta 31 marca 1979 roku jako obiekt pro- 
wizowycznie oznaczony 1979 FA3. Brian G. 
M a r s d e n  zidentyfikował ją  z obiektem 
1990 HJl odkrytym w 1990 roku, a w 1994 
roku obliczył elementy jej orbity z 23 obser
wacji wykonanych podczas czterech opozy
cji w latach 1979, 1990, 1991 i 1994. Mic
kiewicz obiega Słońce w okresie 5.3 roku po 
prawie kołowej orbicie (której mimośród 
wynosi 0.16), o wielkiej półosi równej 3.05 
jednostki astronomicznej, położonej w pła
szczyźnie nachylonej do płaszczyzny eklip- 
tyki pod kątem 19°. Jasność absolutna plane
toidy wynosi 11.6 mag. Jest więc ona typo
wym członkiem pasa planetoid i niczym spe
cjalnym się nie wyróżnia spośród kilku ty
sięcy znanych tego typu obiektów.

K.Z.

Kratery uderzeniowe na powierzchni Ziemi

Nazwa Miejsce Szer.
geogr.

Dług.
geogr.

Średnica
(km)

Wiek 
(min lat)

Acraman South Australia, Australia S32 1 E135 27 90 >570

Ames Oklahoma, U.S.A. N36 15 W98 10 16 470

Amquid Alqeria N26 5 E4 23 0.45 <0

Aouelloul Mauretania N20 15 W12 41 0.39 3.1

Araquainha Dome Brazylia S16 46 W52 59 40 249

Avak Alaska, U.S.A. N71 15 W156 38 12 100

Azuara Hiszpania N41 10 WO 55 30 <130

B.P. Structure Libia N25 19 E24 20 2.8 <120

Barringer Arizona, U.S.A. N35 2 W11 11 1.186 0.049

Beaverhead Montana, U.S.A N44 36 W11 30 60 -600

Bee Bluff Texas, U.S.A. N29 2 W99 51 2.4 <40

Bevenchime-Salaatin Rosja N71 50 E123 30 8 <65

Biqach Kazachstan N48 3 E82 0 7 6

Boltysh Ukraina N48 45 E32 10 24 88

Bosumtwi Ghana N6 32 W1 25 10.5 1.03

Boxhole Northern Territory, Australia S22 37 E135 12 0.17 0.03

Brent Ontario, Kanada N46 5 W78 29 3.8 450

Campo del Cielo Arqentyna S27 38 W61 42 0.05 <0.004

Carswell Saskatchewan, Kanada N58 27 W109 30 39 115

Charlevoix Quebec, Kanada N47 32 W70 18 54 357
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Chicxulub Yucatan, Meksyk N21 20 W89 30 180 64.98 I

Chiyli Kazachstan N49 10 E57 51 5.5 46

Cleawater Lake East Quebec, Kanada N56 5 W74 7 22 290

Cleawater Lake West Quebec, Kanada N56 13 W74 30 32 290

Connolly Basin Western Australia, Australia S23 32 E124 45 9 <60

Crooked Creek Missouri, U.S.A. N37 50 W91 23 7 320

Dalqaranqa Western Australia, Australia S27 45 E117 5 0.021 0.027

Decaturville Missouri, U.S.A. N37 54 W92 43 6 <300

Deep Bay Saskatchewan, Kanada N56 24 W102 59 13 100

Dellen Szwecja N61 55 E16 39 15 89

Des Plaines Illinois, U.S.A. N42 3 W87 52 8 <280

Dobele Łotwa N56 35 E23 15 4.5 300

Eaqle Butte Alberta, Kanada N49 42 W110 35 19 <65

El’gygytgyn Rosja N67 30 E172 5 18 3.5

Flynn Creek Tennessee, U.S.A. N36 17 W85 40 3.55 360

Garnos Norweqia N60 39 E9 0 5 500

Glasford Illinois, U.S.A. N40 36 W89 47 4 <430

Glover Bluff Wisconsin, U.S.A. N43 58 W89 32 3 <500

Goat Paddock Western Australia, Australia S18 20 E126 40 5.1 <50

Gosses Bluff Northern T erritory, Australia S23 50 E132 19 22 142.5

Gow Lake Saskatchewan, Kanada N56 27 W104 29 5 <250

Gusev Rosja N48 21 E40 14 3.5 65

Hauqhton Northwest Territories, Kanada N75 22 W89 41 24 23.4

Haviland Kansas, U.S.A. N37 35 W99 10 0.015 <0.001

Hen bury Northern T erritory, Australia S24 35 E13 39 0.157 <0.005

Holleford Ontario, Kanada N44 28 W76 38 2.35 550

lie Rouleau Quebec, Kanada N50 41 W73 53 4 <300

llumetsa Estonia N57 58 E25 25 0.08 >0.002

llyinets Ukraina N49 6 E29 12 4.5 395

Janisjarvi Rosja N61 58 E30 55 14 698

KaalijSrvi Estonia N58 24 E22 40 0.11 0.004

Kaluga Rosja N54 30 E36 15 15 380

Kamesnk Rosja N48 20 E40 15 25 65

Kara Rosja N69 5 E64 18 65 73

Kara-Kul Tadżykistan N39 1 E73 27 52 <25

Kardla Estonia N57 0 E22 42 4 455

Karla Rosja N54 54 E48 0 12 10

Kelly West Northern Territory, Australia S19 56 E133 57 10 >550

Kentland Indiana, U.S.A. N40 45 W87 24 13 <300

Kursk Rosja N51 40 E36 0 5.5 250

Lac Couture Quebec, Kanada N60 8 W75 20 8 430

Lac La Moinerie Quebec, Kanada N57 26 W66 37 8 400

Lappajarvi Finlandia N63 9 E23 42 23 77.3

Lawn hill Queensland, Australia S18 40 E138 39 18 >515

Liverpool Northern Territory, Australia S12 24 E134 3 1.6 150

Lockne Szwecja N63 0 E14 48 7 540

Loqancha Rosja N65 30 E95 48 20 25

Loqoisk Białoruś N54 12 E27 48 17 40

Lonar Indie N19 59 E76 31 1.83 0.052

Macha Rosja N59 59 E118 0 0.3 <0.007
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Manicouagan Quebec, Kanada N51 23 W68 42 100 214

Manson Iowa, U.S.A. N42 35 W94 31 35 65.7

Marquez Texas, U.S.A. N31 17 W96 18 22 58

Middlesboro Kentucky, U.S.A. N36 37 W83 44 6 <300

Mien Szwecja N56 25 E14 52 9 121

Misarai Litwa N54 0 E23 54 5 395

Mishina Góra Rosja N58 40 E28 0 4 <360

Mistastin Newfoundland & Labrador, Kanada N55 53 W63 18 28 38

Montaqnais Nova Scotia, Kanada N42 53 W64 13 45 50.5

Monturaqui Chile S23 56 W68 17 0.46 1

Morasko Polska N52 29 E16 54 0.1 0.01

New Quebec Quebec, Kanada N61 17 W73 40 3.44 1.4

Nicholson Lake Northwest Territories, Kanada N62 40 W102 41 12.5 <400

Oasis Libia N24 35 E24 24 11.5 <120

Obolon' Ukraina N49 30 E32 55 15 215

Odessa Texas, U.S.A. N31 45 W102 29 0.168 <0.05

Quarkziz Alqieria N29 0 W7 33 3.5 <70

Piccaninny Western Australia, Australia S17 32 E128 25 7 <360

II Pilot Lake Northwest Territories, Kanada N60 17 W111 1 6 445

Popiqai Rosja N71 30 E11 10 100 35

Presqu’ile Quebec, Kanada N49 43 W78 48 12 <500

Pretoria Salt Pan Afryka Południowa S25 24 E28 5 1.13 0.2

Puchezh-Katunki Rosja N57 6 E43 35 80 220

Raqozinka Rosja N58 18 E62 0 9 55

Red Winq North Dakota, U.S.A. N47 36 W103 33 9 200

Riachao Rinq Brazylia S7 43 W46 39 4.5 <200

Ries Niemcy N48 53 E10 37 24 15.1

Rio Cuarto Arqentyna S30 52 W64 14 4.5 <0.1

Rochechouart Francja N45 50 E0 56 23 186

RoterKamm Namibia S27 46 E16 18 2.5 3.7

Rotmistrovka Ukraina N49 0 E32 0 2.7 140

SaSksjarvi Finlandia N61 23 E22 25 5 560

Saint Martin Manitoba, Kanada N51 47 W98 32 40 219.5

Serpent Mound Ohio, U.S.A. N39 2 W83 24 8 <320

Serra da Canqlha Brazylia S8 5 W46 52 12 <300

Shunak Kazachstan N47 12 E72 42 3.1 12

Sierra Madera Texas, U.S.A. N30 36 W102 55 13 <100

Sikhote Alin Rosja N46 7 E134 40 0.027 0

Siljan Szwecja N61 2 E14 52 55 368

Slate Islands Ontario, Kanada N48 40 W87 0 30 <350

Sobolev Rosja N46 18 E138 52 0.053 <0.001

Soderfjarden Finlandia N63 2 E21 35 6 550

Spider Western Australia, Australia S16 44 E126 5 13 >570

Steen River Alberta, Kanada N59 31 W117 37 25 95

Steinheim Niemcy N48 40 E10 4 3.8 14.8

Stranqways Northern Territory, Australia S15 12 E133 35 25 <470

Sudbury Ontario, Kanada N46 36 W81 11 200 1850

Tabun-Khara-Obo Monqolia N44 6 E109 36 1.3 3

Talemzane Alqieria N33 19 E4 2 , 1.75 <3

|| Teaque Western Australia, Australia S25 52 E120 53 30 1685 |
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Tenoumer Mauretania N22 55 W10 24 1.9 2.5

Ternovka Ukraina N48 1 E3 35 12 280

Tin Bider Alqieria N27 36 E5 7 6 <76

Tookoonooka Queensland, Australia S27 0 E143 0 55 128

Tvaren Szwecja N58 46 E17 25 2 455

Upheaval Dome Utah, U.S.A. N38 26 W109 54 10 <65

Ust-Kara Rosja N69 18 E65 18 25 73

Vargeao Dome Brazylia S26 50 W52 7 12 <70

Veevers Western Australia, Australia S22 58 E125 22 0.08 <1

Vepriai Łotwa N55 6 E24 36 8 160

Vredefort Afryka Południowa S27 0 E27 30 140 1970

Wabar Arabia Saudyjska N21 30 E50 28 0.097 0.006

Wanapitei Lake Ontario, Kanada N46 45 W80 45 7.5 37

Wells Creek Tennessee, U.S.A. N36 23 W87 40 12 200

West Hawk Lake Manitoba, Kanada N49 46 W95 11 2.44 100

Wolfe Creek Western Australia, Australia S19 18 E127 46 0.875 <0.03

Zapadnaya Ukraina N49 44 E29 0.18 4 115

Zeleny Gai Ukraina N48 42 E32 54 2.5 120

Zhamanshin Kazachstan N48 24 E60 58 13.5 0.9

Wg Asteroids II, ed. T. Gehrels, The University of Arizona Press

PORADNIK OBSERWATORA

Całkowite zaćmienie Księżyca 
27 września 1996 roku

Nad ranem 27 września nastąpi drugie w 
tym roku całkowite zaćmienie Księżyca.

Po nieudanym dla obserwatorów w Pol
sce zaćmieniu kwietniowym (całkowite za
chmurzenie nieba), najbliższe zaćmienie bę
dzie stanowiło okazję do poprawienia na

strojów i przeprowadzenia interesujących 
obserwacji.

Rys. 1. Przejście K siężyca przez cień i półcień Ziemi.

Rys 2. Przebieg izochron wejścia K siężyca w cień (linie ciągłe) 
i wyjścia z cienia (linie przerywane). Godziny czasu 
uniwersalnego.
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Tabela 1. Efemeryda całkowitego zaćmienia Księżyca 27 września 1996 r. Momenty podano
w czasie letnim (urzędowym).

Lp. Zjawisko Moment A h P Z

1 początek zaćmienia półcieniowego 2 12.4 +33 34 85 65

2 początek zaćmienia częściowego 3 12.3 +49 29 92 64

3 początek zaćmienia całkowitego 4 19.3 +64 20 118 84

4 maksimum (1.245) 4 54.4 +71 16 162 126

5 koniec zaćmienia całkowitego 5 29.4 +78 11 206 169

6 koniec zaćmienia częściowego 6 36.3 +91 1 233 194

7 koniec zaćmienia półcieniowego 7 36.4 +103 - 7 240 202

Oznaczenia : A, h -  azymut, liczony od południa i wysokość Księżyca ( dla Ł o d z i); P, Z -  kąt pozycyjny 
zjawiska liczony odpowiednio od północy i od zenitu.

Tabela.2. Momenty zachodu Księżyca i wschodu Słońca dla niektórych miast w Polsce w
dniu 27 września 1996 r.

Lp. Miasto Zachód Księżyca Wschód Słońca

1 W arszawa 6:41 6:30

2 Łódź 6:46 6:38

3 W rocław 6:58 6:46

4 Poznań 6:58 6:57

5 Szczecin 7:09 6:56

6 Gdańsk 6:52 6:40

7 Białystok 6:33 6:22

8 Toruń 6:52 6:40

9 Kraków 6:45 6:34

10 Lublin 6:35 6:24

11 Rzeszów 6:36 6:26

Zaćmienie nastąpi dość późno, gdy Księ
życ będzie już chylił się ku zachodowi, a 
niebo zacznie się powoli rozjaśniać (tab. 1,2, 
rys.l). Faza zaćmienia całkowitego będzie 
mniejsza, niż w kwietniu i wyniesie 1.245, 
jednak ze względu na niskie położenie nad 
horyzontem, blask Księżyca osłabnie bar
dzo, a przy zamgleniu nieba może się on stać 
nawet zupełnie niewidoczny.

W nieco korzystniejszej sytuacji będą 
przy tym obserwatorzy w Polsce zachodniej, 
dla których Księżyc znajdzie się nad hory
zontem nieco wyżej, zaś Słońce wzejdzie

nieco później. Wyjście Księżyca z cienia na
stąpi jednak w całym kraju na niskiej wyso
kości i prawdopodobnie będzie dostrzegalne 
dobrze tylko w pierwszej swej fazie. Dodat
kową atrakcją podczas zaćmienia będzie złą
czenie Księżyca z Saturnem -  planeta z pier
ścieniem znajdzie się w odległości ok. 3° na 
południe.

Przypominamy, że amatorskie obserwa
cje zaćmienia mogą polegać na:
»*• wyznaczaniu momentów kontaktu brzegu 

cienia z kraterami; momenty te wyzna
czamy wizualnie z dokładnością do kilku



182 U R A N IA 6/1996

Tabela 3. Efemerydy zakryć gwiazd przez zaćmiony Księżyc. Momenty podano w czasie let
nim. P oznacza kąt pozycyjny od północnego punktu tarczy Księżyca.

LP- Miasto
SA O  109068, 9.0 mag. SAO  109078,6.9 mag. SAO  109084, 7.0 mag. |

zakrycie P odkrycie P zakrycie P odkrycie P zakrycie P odkrycie P

1 Warszawa 4 :24:20 98 5 :17:20 222 4 45:22 57 5:42:13 264 5:04:04 89 5:58:31 233

2 Łódź 4:23:55 99 5 :16:55 221 4 44:51 58 5:42:23 263 5:03:58 90 5:58:28 235

3 Wrocław 4:23:16 100 5:16:52 219 4 43:59 59 5:42:36 261 5:03:44 92 5:58:22 238

4 Poznań 4 :20:38 95 5:16:03 224 4 43:16 55 5:40:52 265 5:01:45 88 5:57:45 234

5 Szczecin 4 :17:32 91 5:14:59 228 4 41:37 51 5:38:36 269 4 :59:06 84 5 :56:40 237

6 Gdańsk 4:19:25 90 5 :16:08 230 4 43:21 50 5:38:35 271 5:00:05 82 5 :56:52 239

7 Białystok 4 :24:14 96 5:17:43 225 4 45:46 55 5 :41:26 267 5:05:37 87 5:58:18 235

8 Bydgoszcz 4 :20:41 94 5 :16:18 226 4 43:31 53 5 :40:12 267 5:01:21 86 5:57:37 236

9 Kraków 4:27:22 105 5 :16:50 215 4 46:02 64 5:44:30 257 5:06:53 96 5:59:04 225

10 Lublin 4 :27:04 102 5:17:45 218 4 46:34 61 5:43:45 261 5 :06:08 93 5:59:07 229

11 Rzeszów 4:29:06 106 5:17:24 214 4 47:07 64 5:45:00 257 5:07:56 97 5:59:21 225

sekund przy czym dla kraterów rozleglej- 
szych należy wyznaczyć trzy momenty -  
początku, środka i końca (por. rys.2);

«■ określaniu blasku zaćmionego Księżyca, 
szczególnie w okolicy maksimum; 
obserwacji zakryć gwiazd przez zaćmio
ny Księżyc.
Obserwacje zakryć gwiazd mogą się oka

zać bardzo cenne. W tab.3 podano efemery
dy tych zakryć dla kilku miast w Polsce.

Zjawisko stanowi, jak zwykle, okazję do 
wykonywania zdjęć oraz nagrań video.

Marek Zawilski

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych

YOphiuchi (1747-06) 
a =  17h47m.3 P = -6°07’ (1900.0)
A: 5m.9 -  6m.5 V
Max: 2439853.30 + 17d. 12413 Typ: C? 
M-m = 0.44 
Sp. F8Ib -  G3Ib
W odległości około czterech stopni na 

północny zachód od gwiazdy v Wężownika 
leży jasna cefeida Y Ophiuchi. Zmienna ta 
ma nietypową krzywą zmian jasności jak na 
cefeidę o okresie 17 dni. Stwierdzono także,

iż w jasności fotograficznej moment maksi
mum wypada o 0d.28 wcześniej niż w jasno
ści wizualnej. Wskaźnik barwy B-V zmienia 
o d +1.25 d o +1.52.

18 '“ 0 0 '"

-  5°
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RS Ophiuchi (1744-06) 
a  = 17h44m. 8 p = - 6 ”4 1 ’ (1900.0)
A: 4m.3 -  12m.5 V Typ: Nr Sp. Ocp = M2: 
W odległości kątowej 1° od cefeidy Y 

Oph, znajduje się ciekawa zmienna RS Op
hiuchi. RS Ophiuchi należy do nielicznej 
klasy nowych powrotnych. Dotychczas 
zaobserwowano cztery jej wybuchy w 1898, 
1933, 1958, 1967 i 1985 roku. Jej pierwszy 
wybuch nie był bezpośrednio obserwowany; 
dopiero kilka lat później W.G. F l e m i n g  
przeglądając stare zdjęcia nieba obejmujące 
okolice zmiennej, zauważył iż gwiazda o 
dotychczasowej jasności około 12m zwię
kszyła nagle jasność do 7m. Niewielka ilość 
zdjęć z tego okresu nie pozwoliła na wykre
ślenie pełnej krzywej zmian jasności. Cho
ciaż w maksimum RS Oph osiąga 4m to 
zmienna szybko słabnie i po upływie około 
miesiąca od momentu maksimum, jej jas
ność spada do mniej więcej 9m. Najlepszym 
okresem do obserwacji tej zmiennej są mie
siące wiosenno-letnie.

Tomasz Krzyt

URANIA -  pakiet programów astrono
micznych na PC

Najczęściej wiedzę astronomiczną przy
swajamy z książek. Jednak w obecnych cza
sach coraz powszechniej możemy korzystać 
z pomocy komputerów i wykorzystywać do 
nauki programy komputerowe. Takie zada
nia dydaktyczne spełnia nowy program 
astronomiczny URANIA. Może on być 
wykorzystywany zarówno przez miłośni
ków astronomii, jak  i przez uczniów oraz 
nauczycieli szkół średnich jako pomoc na 
lekcje fizyki z astronomią.

Dydaktyczne cechy programu przejawia
ją  się m.in. w symulacjach graficznych. 
Przedstawiają one ruchy Słońca, Księżyca i 
planet na niebie oraz związane z nimi zagad
nienia: fazy i libracje Księżyca, miesiąc sy-

nodyczny i syderyczny, ekliptykę, równanie 
czasu, prawa Keplera, konfiguracje planet. 
Symulacje nie są traktowane w URANII tyl
ko jako pokaz, ale można wpływać na ich 
przebieg zmieniając pewne parametry. I tak 
w symulacji ilustrującej dzienny i roczny 
ruch Słońca można dowolnie zmieniać dłu
gość i szerokość geograficzną, sprawdzając 
w ten sposób jak wygląda ruch Słońca w 
różnych miejscach kuli ziemskiej i w róż
nych porach roku. W symulacji trzeciego 
prawa Keplera można zmienić orbitę jednej 
z planet i zobaczyć, jak wygląda jej ruch. W 
opcji dotyczącej libracji Księżyca można się 
przekonać, że z powodu eliptyczności orbity 
Księżyca widoczna jest z Ziemi ponad poło
wa jego powierzchni. Mimośród orbity moż
na sztucznie powiększyć i zobaczyć, w ja
kim przypadku cała powierzchnia naszego 
satelity jest widoczna z Ziemi. Wiadomości 
nabyte podczas pracy z programem można 
sprawdzić rozwiązując zawarte w nim zada
nia o zróżnicowanym stopniu trudności.

W celu pełniejszego zilustrowania oma
wianych w programie ciał niebieskich w 
URANII zawarto prawie 30 pięknych foto
grafii Słońca, Księżyca i planet pochodzą-
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cych z misji sond kosmicznych i Teleskopu 
Kosmicznego Hubble’a. Są wśród nich zdję
cia niewidocznej z Ziemi powierzchni Księ
życa, granul i plam słonecznych, powierzch
ni czerwonej planety widzianej z sondy Vi
king, najdokładniejsze obecnie zdjęcie Plu
tona i radarowe zdjęcie Wenus. Do każdej 
fotografii dołączono odpowiedni opis.

Miłośnikowi astronomii prowadzącemu 
obserwacje nieba, URANIA oferuje potężne 
narzędzie obliczeniowe. Przy jej pomocy 
można otrzymać, na dowolny moment w la
tach 1500-2500, współrzędne Słońca, Księ
życa i planet w układach równikowych (tzw. 
pierwszym i drugim) oraz horyzontalnym z 
dokładnością rzędu sekundy łuku. Program 
wykorzystuje w obliczeniach analityczną 
teorię Browna ruchu Księżyca oraz rozkład 
w szeregi okresowych ruchów planet, uwz
ględniając przy tym wzajemne perturbacje 
ciał Układu Słonecznego. Podawane w pro
gramie tzw. współrzędne widome (tj. takie, 
na które trzeba nastawić teleskop) uwzględ
niają efekty aberracji światła, precesji i nuta- 
cji. URANIA podaje również elongacje i jas
ności planet, fazy Księżyca, początki pór ro
ku, dla dowolnego miejsca na kuli ziemskiej 
momenty: wschodów, górowań, zachodów 
Słońca, Księżyca i planet, świtów i zmierz
chów astronomicznych. W obliczeniach 
wschodów, zachodów i górowań uwzglę
dniono takie efekty jak: paralaksa horyzon
talna, refrakcja atmosferyczna oraz widome 
rozmiary Słońca i Księżyca. Średnia dokład
ność tych momentów wynosi około dwie mi
nuty. Wyniki obliczeń można zawsze wy
drukować lub zapisać w pliku, na dysku 
komputera. Program zatem, w omawianym 
zakresie obliczeń, może w pełni zastąpić ty
powe roczniki astronomiczne.

URANIA przedstawia drogę i aktualne po
łożenie Słońca, Księżyca i planet na mapach 
nieba zawierających gwiazdy do 7 wielkości 
gwiazdowej. W programie przedstawiono

również wzajemne rozmieszczenie Słońca, 
Księżyca i planet widziane przez obserwato
ra znajdującego się poza Układem Słonecz
nym, oraz ich płożenia na sferze niebieskiej, 
widoczne przez obserwatora w dowolnym 
miejscu na Ziemi i o dowolnym czasie.

URANIA posiada łatwe w obsłudze środo
wisko graficzne, jest wyposażona w konte
kstową pomoc dostępną w każdym miejscu 
programu. Szczegółowy opis poruszanych 
zagadnień astronomicznych znajduje się w 
dodanym do programu Przewodniku Użyt
kownika.

Aby zainstalować URANIĘ wystarczy 
mieć komputer IBM PC XT z kartą graficzną 
Hercules. Im lepszy komputer, tym szybciej 
jednak będą wykonywane obliczenia. Do 
oglądania kolorowych zdjęć konieczna jest 
karta SVGA, mogąca pracować w trybie 
640x480 punktów z 256 kolorami. Program 
można instalować pod DOS oraz jako apli
kację DOS-ową pod WINDOWS 3.x i WIN
DOWS 95.

Zainteresowani kupnem URANII mogą ją  
zamówić w firmie TAURUS Wdrożenia In
formatyczne, ul. Zakątek 13/4, 30-076 Kra
ków, tel./fax (0-12) 37-63-32. Cena progra
mu z licencja jednostanowiskową wynosi 38 
zł, a z licencją wielostanowiskową 57 zł, 
plus koszty przesyłki. Pudełko z URANIĄ 
zawiera 3 dyskietki 3,5 HD, 74-stronicowy 
Przewodnik Użytkownika, kartę rejestracyj
ną i umowę licencyjną.

Iwona Chyży

Wakacyjny konkurs Uranii -  1996

Z prawdziwą przyjemnością ogłaszamy, 
już po raz piąty, konkurs na WAKACYJNE 
ZDJĘCIE NIEBA! Do wzięcia w nim udzia
łu zapraszamy wszystkich miłośników nieba 
i fotografii. Latem mamy krótkie noce, ale są 
wakacje i urlopy -  troszkę więcej czasu na 
to, co lubimy. Może właśnie w tym roku uda
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się uwiecznić coś szczególnie ciekawego 
czy ładnego -  warto spróbować! Dla najle
pszych będą oczywiście nagrody. Nagroda 
pierwsza to teleskop ufundowany przez fir
mę Uniwersał z Żywca. Dziękujemy! Na
grody dalsze to bezpłatna prenumerata Ura
nii na 1997 rok oraz książki z Biblioteczki 
Uranii. Termin nadsyłania prac upływa 25 
października br.

Dla porządku przypominamy, że opis ob
serwacji powinien zawierać: nazwę fotogra
fowanego obiektu, jego położenie na niebie, 
dokładną datę, czas i miejsce dokonywania

obserwacji, nazwę instrumentu, z jakiego 
korzystamy (aparatu fotograficznego, błony, 
czasu naświetlania, przesłony). Pomaga to 
początkującym miłośnikom rozpocząć foto
graficzne zmagania z astronomią bez ko
sztownych i denerwujących prób i błędów.

Wszystkim Czytelnikom życzymy mi
łych wakacji, udanego wypoczynku, ładnej 
pogody w dzień i wielu bezchmurnych nocy! 
Fotoamatorom dodatkowo życzymy cieka
wych i pięknych zdjęć.

Redakcja

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Janusz Gil, Ufo, Daniken i zdrowy roz
sądek (z udziałem Jarosława Kijaka). 
Książka wydana staraniem Fundacji Rozwo
ju Centrum Astronomii w Zielonej Górze, 
stron 222, Zielona Góra 1995.

Po słynnym niegdyś dziele zbiorowym -  
Z powrotem na Ziemię. Spór o pochodzenie 
cywilizacji ludzkich -  pod redakcją Andrzeja 
Kajetana Wróblewskiego (zob. Urania nr 
11/1981) oraz książek Wydawnictwa “Pan
dora” z serii “Nauka. Pseudonauka. Szarla
taneria” (również omawianych w Uranii) 
pojawiła się nowa pozycja, której Autor, 
prof. Janusz G i l z  Wyższej Szkoły Pedago
gicznej w Zielonej Górze najwyraźniej zde
nerwował się (i słusznie) szkodliwą acz do
chodową działalnością różnych nowo po
wstałych wydawnictw z upodobaniem lan
sujących pseudonaukę i wyłudzających od 
Czytelników pieniądze za rzekome “prawdy 
absolutne” .

Wstęp oraz Fenomen UFO dotyczą za
gadnienia Niezidentyfikowanych Obiektów 
Latających, których -  jak wiadomo -  nie ma. 
98 % doniesień o tzw. UFO (NOL) dotyczy 
znanych -  chociaż może nie aż powszechnie 
-  zjawisk astronomicznych, optycznych,

geofizycznych, meteorologicznych, a także 
mistyfikacji. Pozostałe 2 % to jak dotąd są 
zjawiskami niewytłumaczalnymi, lecz za
pewne trudno orzec, czy mogą to być obie
kty pozaziemskiego pochodzenia. Niewy
kluczone, że część z nich to bardzo wyrafi
nowane mistyfikacje, do których nikt się nie 
chce przyznać; część stanowi próby tajnych 
obiektów latających różnych państw (np. 
Chin, Iraku, RPA) i wreszcie część -  ale już 
bardzo znikoma -  to rzeczywiste efekty nie
znanych jak na razie zjawisk naturalnych.

Rozdział drugi O teorii względności i pa
radoksie bliźniąt zawiera osobiste przemy
ślenia Autora na temat spowolnienia czasu w 
układach poruszających się z prędkościami 
podświetlnymi. Niestety, nie jest on prze
konywujący. Czytelnik może odczuwać pe
wien niedosyt informacyjny. Wprawdzie 
wszystko, co pisze Autor, jest prawdą, ale 
rozważając czas fizyczny nic nie wspomina 
o czasie biologicznym. Ponadto nie zgadzam 
się z kategorycznością osądu o absolutnej 
niemożności podróży międzygwiazdowych. 
Takich “jasnych, logicznych argumentów” o 
niemożności tego czy innego rozwiązania 
mieliśmy w historii nauki w bród, że przypo-
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mnę słynny dowód niemniej słynnego astro
noma Simona N e w c o m b a  o niemożno
ści zbudowania machiny latającej cięższej 
od powietrza. W fizyce istnieje zaledwie kil
ka zasad “absolutnych” (zasad zachowania), 
a i to najważniejsza z nich -  zasada zacho
wania materii i energii -  została zaatakowa
na przez Freda H o y 1 e ’ a. Autor po prostu 
pomylił technologię z fizyką. W dodatku 
wiadomo, iż w naturze ludzkiej leży skłon
ność do osiągania rzeczy niemożliwych (o 
ile nie przeczą im wspomniane prawa fizy
ki), lub zgoła “niepotrzebnych” -  dotarcie do 
biegunów, zdobycie Mt Everestu itp. Stąd 
też -  nawet jeśli będzie to “bezużyteczne” i 
okupione ogromnymi stratami i ofiarami -  
ludzie wyruszą do najbliższych gwiazd, a na 
to ani Janusz Gil, ani Andrzej M a r k s  nic 
nie poradzą. Oczywiście nie ma to najmniej
szego odniesienia i do UFO, i do rewelacji 
Danikena, które to “fenomeny” są po prostu 
bredniami osób uważających, iż cztery pod
stawowe działania arytmetyczne wystarczą 
do zgłębienia wszystkich tajemnic Wszech
świata.

Rozdział Fenomen popularności Ericha 
von Danikena można by nazwać “wyważa
niem otwartych drzwi” (wobec wielu kryty
cznych publikacji, jakie na ten temat poja
wiały się również w Polsce), gdyby nie upor
czywość “ślepej, świętej wiary” we wszech
mocnych Kosmitów, którzy na Ziemię 
“przybyli, zobaczyli i urządzili”. Zaprawdę 
Pan Bóg nakreślił granice ludzkiego rozu
mu, ale “zapomniał” to uczynić dla głupoty! 
Nie negujemy, za Autorem, możliwości od
wiedzin Ziemi przez przedstawicieli innych 
cywilizacji kosmicznych (o ile takowe ist
nieją), ale nie mamy na to ani jednego prze
konywującego argumentu nie mówiąc już o 
dowodach. Dobrze zatem się stało, że jest ta 
“Książka zalecana przez Ministerstwo Edu
kacji Narodowej do użytku szkolnego i wpi
sana do zestawu książek pomocniczych do

nauki fizyki i astronomii na poziomie szkoły 
ponadpodstawowej”.

Niemniej jednak mam parę zastrzeżeń: po 
pierwsze o Danikenie należało pisać w cza
sie przeszłym (a może nawet zaprzeszłym), 
ponieważ nie żyje on już od dwóch lat i nie 
może więcej propagować swoich idei, ani 
też bronić się przed zarzutami. Po drugie -  
czy to nie jest zbyt wielki zaszczyt dla pira- 
midologii, aby tak się nad nią rozwodzić? 
Jasno i dobitnie ujął to Willy L e y  w książ
ce W niebo wpatrzeni: “[...] rezultatem tego 
była katastrofa intelektualna”. Po trzecie 
mam ambiwalentne odczucie co do cytowa
nej na str. 131 REGUŁY BODEGO. Dlacze
go nie “Titiusa-Bodego”, jak to zwykło się 
podawać w literaturze astronomicznej? W 
dodatku w klasycznej postaci nie obejmowa
ła ona Neptuna i Plutona (nie były te planety 
podówczas znane). Nadal upieram się twier
dzić, że reguła spełnia się dla Plutona, ale nie 
dla Neptuna. Dlaczego tak jest, tego nie wie 
nikt. Niemniej jednak zastanawiający jest re
zonans 3:2 w okresach ruchu orbitalnego 
Neptuna i Plutona.

Rozdział czwarty, a także piąty, stanowi 
popularyzację najnowszych osiągnięć astro
fizyki, kosmologii i kosmogonii. W nich Au
tor jakby zaprzecza wcześniejszemu zdro
worozsądkowemu podejściu do fenomenów 
UFO i paleoastronautyki, jednak mamy do 
czynienia z takimi zjawiskami, do których 
podejście klasyczne wcale nie pasuje. Stano
wi to wielki sukces Autora, który uczy Czy
telników, kiedy posługiwać się zdrowym 
rozsądkiem, a kiedy od niego odstąpić.

Ostatni, szósty rozdział -  Poszukiwanie 
cywilizacji pozaziemskich -  próbuje na kil
kunastu stronicach dać odpowiedź na pyta
nia, nad którymi uczeni głowią się od co naj
mniej czterystu lat. Uważam to za wielkie 
uproszczenie i uroszczenie. Należało albo 
zrezygnować z tego rozdziału, lub napisać 
oddzielną książkę. Na domiar wszystkiego
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Autor sam sobie perfidnie zaprzecza -  bo 
albo nie ma cywilizacji, nie ma możliwości 
podróży międzygwiezdnych i być może ko
munikacji między cywilizacjami, albo ist
nieją, tylko my nie umiemy tego wykorzy
stać -  a wtedy wszystkie nasze rozważania 
są nic nie warte.

T. Zbigniew Dworak

William N. Stiebing, Jr., Starożytni 
astronauci, kosmiczne zderzenia i inne 
popularne teorie o ludzkiej przeszłości.
Przełożył z angielskiego Grzegorz Koło
dziejczyk. Wyd. Pandora, seria „Nauka, 
pseudonauka, szarlataneria”. Łódź 1994.

Pojawiła się oto kolejna już książka z co
raz bardziej poczytnej serii „Nauka, pseudo
nauka, szarlataneria” -  krytycznie właśnie 
nastawiona do owych popularnych teorii o 
ludzkiej przeszłości negujących z reguły ol
brzymi wysiłek intelektualny i fizyczny na
szych przodków. Zainteresuje ona miłośni
ków astronomii chociażby ze względu na na
stępujące rozdziały: Atlantyda, zaginiony 
kontynent, dalej Kosmiczne katastrofy, na
stępnie w poszukiwaniu starożytnych kosmo
nautów, wreszcie Tajemnice Piramid -  każ
dy zresztą z innego powodu.

Najmniej treści astronomicznych znajdu
jem y w rozdziale o Atlantydzie -  jej ewentu
alnym istnieniu oraz domniemanym położe
niu. Autor kwestionuje nawet utożsamianie 
Atlantydy z cywilizacją i morskim imperium 
minojskim, którego upadek wiąże się z wy
buchem wulkanu na Therze (Santorynie). 
Brak jednak w cytowanej literaturze zasad
niczej dla tego problemu pozycji, a miano
wicie książki A.G. G a l a n o p o u l o s a  i 
E. B a c o n a  Atlantis, the Truth behind the 
Legend podważa zasadność twierdzeń Auto
ra.

Kolejny rozdział dotyczy właściwie jed
nostronnej i nieudokumentowanej hipotezy 
Immanuela V e l i k o v s k y ’ e g o ,  najpeł

niej wyłożonej w jego książce Worlds in 
Collision (Światy w zderzeniu). Historia 
tych kosmicznych katastrof była już wielo
krotnie omawiana na łamach Uranii, a więc 
nie ma potrzeby jej powtarzać. Czytelnika 
zachęcamy do zaznajomienia się z nią, po
nieważ jest starannie i wyczerpująco nakre
ślona i skrytykowana przez Autora.

Rozdział o rzekomych odwiedzinach Zie
mi przez paleoastronautów dotyczy tzw. śla
dów przebywania na naszej planecie istot 
pozaziemskich, „paleoastronautów” w Biblii 
i innych starożytnych tekstach -  omawia 
także mapę Piriego R e i s a i słynne linie z 
Nazca, tunele i złoto Ekwadoru, kwestię tzw. 
kosmonauty z Palenque i innych portretów 
(?) przybyszów z kosmosu, wreszcie poru
sza zagadnienia śladów wysokiej cywilizacji 
technicznej oraz pozostałych zagadek ar
cheologicznych. I te tematy były wiele razy 
poruszane na łamach naszego pisma. Dodać 
jedynie należy, iż Autor jest bardzo scepty
cznie nastawiony do „dowodów” odwiedzin 
z Kosmosu i krytycznie patrzy na poczyna
nia D a n i k e n a i jemu podobnych. Co do 
słynnej mapy admirała Piriego Reisa, to trze
ba raz na zawsze podkreślić, iż nie rysował 
on żadnej Antarktydy, a tylko przesuniętą 
bardziej na południe wyimaginowaną przez 
Ptolemeusza Terra Incognita Australis, po
nieważ w czasie powstawania mapy było już 
wiadomo, że Afrykę da się opłynąć od po
łudnia. Piri Reis narysował ową Terra..., po
nieważ jako muzułmanin był gorącym zwo
lennikiem i wyznawcą Ptolemeusza.

W następnym rozdziale również nie ma
my zbyt wiele treści astronomicznych -  chy
ba tylko to, że całą tę bzdurną piramidologię 
zapoczątkował niestety astronom królewski 
Charles Piazzi S m i t h .  Co prawda jako 
pierwszy o tajemnicach piramid pisał John 
T a y l o r ,  wydawca londyński, ale Smith 
wsparł „naukowo” owe hipotezy. Autor rze
czowo demaskuje poczynania Smitha (na-
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wet „naciąganie” pom iarów) oraz przystę
pnie wyjaśnia -  w oparciu o najnowsze zdo
bycze nauki -  m etody budowy piramid i bal
sam owania zwłok.

Pozostałe rozdziały -  Potop  oraz Kto od
krył Amerykę -  są równie ciekawe, ale już 
nie zawierają treści astronom icznych. G od
ny uwagi jest natomiast ostatni rozdział Po
pularne teorie i tzw. Establishm ent naukowy, 
czyli środowisko zawodowych naukowców, 
w którym Autor wyjaśnia, jakie są wspólne 
cechy popularnych (populistycznych?) teorii
i dlaczego teorie te cieszą się uznaniem 
wśród zwykłych czytelników ? Cenny jest 
też tekst o braku porozum ienia uczonych z

opinią publiczną. Z  jednej strony Autor słu
sznie zauważa, iż często brak jest pozycji 
popularnonaukowych pisanych przez uczo
nych, a z drugiej stwierdza, że nie jest prze
cież obowiązkiem  wdawanie się uczonych w 
polem ikę z każdą bzdurną hipotezą, jakich 
corocznie wiele pojawia się w druku.

W ynika stąd jednak wniosek, że literatury 
popularnonaukow ej powinno pojawiać się 
więcej, zaś wydawcy winni być bardziej 
sceptycznie nastawieni do różnych tekstów 
objawiających rzekom o absolutnie słuszną i 
jedyną prawdę.

T. Zbigniew Dworak

ELEMENTARZ URANII

Księżyce Neptuna

W okół N eptuna krąży 8 księżyców. Naj
bliżej (średnia odległość od planety 48 tys. 
km) Najada, dalej Talassa (50 tys. km), De- 
spojna (52.5 tys. km), G alatea (62 tys. km). 
Larysa (73.6 tys. km), Proteusz (117.6 tys. 
km), Tryton (354.8 tys. km) oraz -  najdalej 
-  Nereida (średnio 513.4 tys. km). Przed 
przelotem sondy Voyager 2 koło Neptuna, 
tzn. do roku 1989, znane były tylko dwa 
ostatnie księżyce. Sześć nowoodkrytych ma 
bardzo m ałe promienie (między 25 a 200 
km), a krążą wszystkie po kołowych orbi
tach w płaszczyźnie równika planety.

Proteusz je s t szóstym księżycem  licząc 
wg rosnącej odległości od Neptuna. Chociaż 
jest drugi co do wielkości (promień 200 km) 
odkryty został dopiero w 1989 r., bo ma bar
dzo małe albedo (tzn. je s t ciemny). Sądząc z 
dotychczasowych m ateriałów jest to jeden z 
dwu najbardziej asym etrycznych księżyców 
w Układzie Słonecznym (drugi to Amaltea). 
Na południowej półkuli Proteusza Voyager
2 zauważył zagłębienie o głębokości 10 km

i średnicy 250 km -  proponowano nazwać je  
“depresją południową” .

Tryton, największy księżyc Neptuna, o 
promieniu 1350 km, jest siódmy licząc wg

A

Fot. 1. Z djęcie  P ro teusza w ykonane 25 sie rp n ia  1989 r. p rze  
so n d ę  V oyager 2 z  odległos'ci 146 tys. km.
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rosnącej odległości od planety. N a jego lo
dowej powierzchni widać duże bogactwo 
struktur geologicznych, choć nie zauważono 
tam gór. Są za to kratery uderzeniowe (naj
większy ma 27 km średnicy), uskoki, szero
kie na 80 km pęknięcia, zam arznięte jeziora, 
czynne wulkany -  gejzery “strzelające” cie
kłym azotem  na wysokość do 8 km. Tryton
-  nieco większy od K siężyca -  m a atm osfe
rę, w której skład wchodzi głównie azot, tro
chę m etanu i śladowe ilości tlenku węgla. 
Panująca przy powierzchni Trytona tem pe
ratura -  tylko 37 K -  jest najniższa z zanoto
wanych w Układzie Słonecznym! Na połu
dniowej jego  półkuli w idać coś w rodzaju 
różowawej czapy polarnej -  być m oże skła
dającej się z azotow ego śniegu i lodu. Tryton
-  jeśli chodzi o rozm iary, gęstość, grubość 
atm osfery -  jest bardzo podobny do Plutona. 
Jako jedyny z księżyców  Neptuna porusza 
się po orbicie ruchem wstecznym i powoli 
zbliża się do m acierzystej planety. M oże to 
sugerować, że je s t przechw yconą planetoi- 
dą. Tryton został odkryty przez W. L a s 
s e  11 a w 1846 r.

N ereida, ostatni, ósmy księżyc N eptuna 
odkryta w 1949 r. przez G erarda K u i p e r a.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Słońce
Słońce w swym ruchu rocznym po eklip- 

tyce 22 w rześnia przekracza równik niebie
ski w punkcie równonocy jesiennej wstępu
jąc  w znak W agi, a dni stają się coraz krót
sze. W  W arszawie 1 w rześnia Słońce wscho
dzi o 5h47m, zachodzi o 19h24m, a 30 wrześ
nia wschodzi o 6h35m, zachodzi o 18h15m.

Księżyc
W e wrześniu kolejność faz Księżyca jest 

następująca: ostatnia kw adra 4d21h, nów 
13dl h, pierw sza kw adra 20d13h i pełnia

Wrzesień 1996 r.

27d5h. W apogeum Księżyc znajd/ic się 9 
września, a w perygeum 24 września. Nad 
ranem 27 września zdarzy się całkow ite za
ćm ienie Księżyca.

W e wrześniu tarcza Księżyca zakryje Al- 
debarana, najjaśniejszą gwiazdę w gwiaz
dozbiorze Byka, ale zjawisko to będzie u nas 
niewidoczne.

Planety i planetoidy
Ozdobą porannego nieba jest nadal W e 

n u s ,  która pięknie błyszczy nad wschodnim 
horyzontem  jak gwiazda —4.2 wielkości. W

l ut 2 I lagmempowier/chm hyionu nu zdjęciu wykonan>m25 
sierpnia 1989 r. przez sonde Voyager 2 z odległości 40 tys., km; 
na zdjęciu można rozróżnić szczegóły o rozmiarach 750 m.

Jej orbita jest silnie nachylona do płaszczy
zny równika planety i ma duży m im ośród -  
odległość Nereidy od Neptuna zm ienia się 
pięciokrotnie (od około 2 min km w pericen- 
trum do około 10 min km w apocentrum).

MSK
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pobliżu Wenus można też odnaleźć znacznie 
słabszego M a r s a  (+1.5 wielk.). W ostat
niej dekadzie września rankiem nad wschod
nim horyzontem możemy odnaleźć M e r 
k u r e g o ,  który pod koniec m iesiąca osiąg
nie jasność gwiazdy około zerowej wielko
ści. J o w i s z  widoczny jest wieczorem jako 
jasna gw iazda-2 .3  wielk. w gwiazdozbiorze 
Strzelca; przez lunety możemy jeszcze ob
serwować ciekawe zjaw iska w układzie 
czterech galileuszowych księżyców Jow i
sza. S a t u r n  widoczny jest przez całą noc 
na granicy gwiazdozbiorów Ryb i Wielory
ba jako gwiazda +0.5 wielkości. U r a n  i 
N e p t u n  widoczne są jeszcze wieczorem 
nisko nad horyzontem: Uran ok. 6 wielk. 
gwiazd, w gwiazdozbiorze Koziorożca, a 
Neptun 8 wielk. na granicy gwiazdozbiorów 
Strzelca i Koziorożca. P l u t o n  jest ju ż  nie
widoczny.

W drugiej połowie nocy możemy przez 
lunetę obserwować planetoidę J  u n o wśród 
gwiazd 8 wielkości w gwiazdozbiorze Ryb. 
Podajemy równikowe współrzędne planetki 
dla kilku dat: ld: rekt. l hl l m.4, dek i.+3 °10 ’ ; 
1 l d: rekt. lh10m.4, deki. + 1 °26 ’ ; 21d: rekt. 
1 h6m9, deki. -0 °3 8 ’ ; X. 1d: rekt. 1h 1 m4, deki. 
-2 *5 3 ’ .

* * *

l d Księżyc 1 i jego cień przechodzi na tle 
tarczy Jowisza; obserwujemy koniec przejścia: 
księżyca o 21h 13m, a cienia o 22h22m.

2d O 7h Wenus w złączeniu z Polluksem (w 
odl. 9°), jedną z dwóch jasnych gwiazd w 
gwiazdozbiorze Bliźniąt. Wieczorem księżyc 2 
zbliża się do brzegu tarczy planety i o 21h47m 
rozpocznie przejście na jej tle; cień tego księ
życa pojawi się na tarczy Jowisza dopiero po 
północy.

3d Dwie planety nieruchome w rektascensji 
zmieniają kierunek swego ruchu wśród gwiazd 
na sklepieniu niebieskim: o 16h Jowisz, o 22' 
Merkury.

4d O 16h bliskie złączenie Księżyca z Alde- 
baranem, gwiazdą pierwszej wielkości w

Dane dla obserw atorów  S łońca 
(na 14h czasu środk.-europ.)

Data
1996

P
[•]

Bo
n

Lo
[‘I

IX 1 +21.26 +7.19 222.98
3 +21.75 +7.22 196.56
5 +22.22 +7.23 170.14
7 +22.66 +7.24 143.74

9 +23.08 +7.23 117.32

11 +23.47 +7.22 90.92
13 +23.84 +7.20 64.51
15 +24.18 +7.18 38.11
17 +24.50 +7.14 11.70
19 +24.80 +7.10 345.30
21 +25.08 +7.04 318.90

23 +25.32 +6.98 292.50
25 +25.53 +6.92 266.11
27 +25.72 +6.84 239.71
29 +25.88 +6.76 213.32

__X 1 +26.02 +6.66 186.92

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Bo, Lo -  heliogra- 
ficzna szerokośćć i długość środka tarczy; 
18d11 h16m — heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0'.

gwiazdozbiorze Byka; zakrycie gwiazdy przez 
tarczę Księżyca widoczne będzie w północno- 
wschodniej Rosji, na Alasce, w Północnej Ka-
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nadzie i na Grenlandii. O 17h złączenie Wenus 
z Marsem w odl. 3°. Wieczorem w pobliżu Jo 
wisza nie dostrzegamy jego 2 księżyca, który 
ukryty jest za tarczą i w strefie cienia planety; 
o 22h0m obserwujemy koniec zaćmienia tego 
księżyca (pojawi się on z prawej strony tarczy, 
w lunecie odwracającej, w odległości równej 
średnicy tarczy od je j brzegu).

7d Wieczorem księżyc 1 zbliża się do brze
gu tarczy Jowisza. O 23h30m nastąpi początek 
zakrycia tego księżyca przez tarczę planety.

8 21h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 
6°. Księżyc 1 i jego cień przechodzą na tle tar
czy Jowisza; obserwujemy początek przejścia: 
księżyca o 20h50m, a cienia o 22h3m (koniec 
przejścia księżyca nastąpi o 23h4m).

9d 1h Wenus w złączeniu z Księżycem w odl. 
3°. Wieczorem dwa księżyce Jowisza, 1 i 4, 
ukryte są w cieniu planety, a księżyc 2 zbliża 
się do brzegu tarczy z “zamiarem” przejścia na 
je j tle (kwadrans po północy). O 21 27m obser
wujemy koniec zaćmienia księżyca 1 dość bli
sko prawego brzegu tarczy planety (w lunecie 
odwracającej). Koniec zaćmienia księżyca 4 
nastąpi dopiero o 23h17m, a nagłe pojawienie 
się tego księżyca z cienia planety dostrzeżemy 
daleko od prawego brzegu tarczy, w odległości 
prawie trzech średnic tarczy.

10d Wieczorem księżyc 3 ukryty jest w cie
niu Jowisza. O 22h3m obserwujemy koniec za
ćmienia tego księżyca w odległości trzech pro
mieni tarczy od je j prawego brzegu (w lunecie 
odwracającej).

1 l d Księżyc 2 Jowisza ukryty jest za tarczą, 
a potem w cieniu planety i do zachodu Jowisza 
w Polsce jest niewidoczny.

15d Księżyc 1 zbliża się do brzegu tarczy 
Jowisza i o 22h43m rozpocznie przejście na je j 
tle.

16d Księżyc 1 ukryty jest w cieniu Jowisza; 
koniec zaćmienia tego księżyca nastąpi dopie
ro o 23h22m.

17d15h Górne złączenie Merkurego ze Słoń
cem. Wieczorem mamy serię ciekawych zja

wisk w układzie księżyców Jowisza. Księżyc 1 
dopiero co ukończył przejście na tle tarczy pla
nety, a do 20h42m widoczny był cień tego księ
życa na tarczy Jowisza. Księżyc 3 do 20h49m 
ukryty był za tarczą planety. Księżyc 4 prze
chodzi na tle tarczy planety i o 21h48m obser
wujemy koniec przejścia. Księżyc 3 oddala się 
od brzegu tarczy, ale o 22h46m zniknie nagle w 
cieniu planety (początek zaćmienia).

18d Księżyc 2 zbliża się do brzegu tarczy 
Jowisza. O 21h48m obserwujemy początek za
krycia tego księżyca przez tarczę planety.

20d Księżyc 2 przechodził na tle tarczy Jo 
wisza, a do 21h24m na tarczy planety widoczny 
jest cień tego księżyca.

21d8h Jowisz w złączeniu z Księżycem w 
odl. 6°.

22d O 13h złączenie Neptuna z Księżycem 
w odl. 5°. O 20h0m Słońce wstępuje w znak 
Wagi, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 180°; mamy początek jesieni astronomi
cznej. O 23h złączenie Urana z Księżycem w 
odl. 6°.

23d O 21h43m obserwujemy początek za
krycia 1 księżyca Jowisza przez tarczę planety.

24d Księżyc 1 przechodzi na tle tarczy Jowi
sza, a od 20 22m na tarczy planety widoczny 
jest także cień tego księżyca; księżyc 1 kończy 
przejście na tle tarczy o 21h19m. W tym czasie 
księżyc 3 zbliża się do brzegu tarczy planety i 
o 21h32m obserwujemy początek zakrycia tego 
księżyca. Cień księżyca 1 widoczny jest do 
22h37m.

25d24h Merkury nieruchomy w rektascen-
sji.

26d21h Saturn w opozycji. O 21h5m po raz 
drugi w tym miesiącu obserwujemy koniec za
ćmienia 4 księżyca Jowisza (szczegóły prze
biegu tego zjawiska opisane są pod datą 9 
września).

27d Całkowite zaćmienie Księżyca widocz
ne w zachodniej Azji, w Afryce, w Europie, na 
Islandii i Grenlandii, w obydwu Amerykach i 
we wschodniej części Oceanu Spokojnego; po-

/B ASTRO-BIT Programy komputerowe, algorytmy, katalogi
Ireneusz Włodarczyk . . .
ul. Rewolucjonistów 15/13 i inne materiały astronomiczne
42-500 BĘDZIN
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dajem y m om enty poszczególnych faz zaćm ie
nia:

2h12m początek zaćm ienia półcieniowego, 
3h12m w ejście K siężyca w cień Ziem i, 
4 h19m początek zaćm ienia całkow itego, 
4 h54m centralna faza zaćm ienia,
5h29m koniec zaćm ienia całkowitego, 
6h36m K siężyc w ychodzi z cienia Ziem i.
O 6h Saturn w złączeniu z K siężycem  w odl. 

3°. W ieczorem  księżyc 2 wraz ze sw ym  cie

niem przechodzi na tle tarczy Jow isza; obser
wujemy początek przejścia cienia (o 21hl l m) i 
koniec przejścia księżyca (o 21h23m).

M om enty  w szystk ich  z jaw isk  podane  są 
w czasie  w schodn io -eu rope jsk im  (czasie  le t
nim  w Polsce).

G. Sitarski
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W akacyjny num er otwiera artyku ł S tan i
sława R. B R Z O ST K IE W IC Z A  poświęco
n y  jednem u z  najbardziej intrygujących  
problemów astronomii. Sprawa istnienia  
planet wokół innych n iż nasze Słońce 
gw iazd od bardzo dawna nurtu je  nie tylko  
przecież astronomów. I choć zdawano so
bie sprawę z  tego, że trudno byłoby znaleźć  
argum enty za tak n iezw ykłym  uprzyw ile
jowaniem  Słońca w  świecie gw iazd, że ty l
ko ono miałoby sw ój układ planetarny, to 
jednak długo nie udawało się wskazać wia
rygodnych dowodów obserwacyjnych lub 
teoretycznych istnienia "planet innych  
słońc". Dopiero ostatnie lata, a nawet 
miesiące, przynoszą coraz więcej fak tów  
obserwacyjnych, które nie znajdują lepsze
go w ytłum aczenia poza uznaniem  obecno
ści tak usilnie poszukiw anych obiektów.

Te frapujące zagadnienia przybliża  
nam n iestrudzony współpracownik U ra
n ii, którego treścią życia jest astronomia. 
Poświęcił się jej bez reszty od kiedy  -  ju ż  
ponad 50 lat tem u  -  po raz pierw szy spoj
rzał na Księżyc przez lunetkę ze szkieł oku
larowych, w łasnoręcznie zbudowaną na 
podstawie opisu opublikowanego jeszcze  
w  przedwojennej U ranii. Wielkie zasługi 
Stanisława R. Brzostkiewicza dla upo
wszechniania astronom ii zostały ju ż  daw 
no docenione m .in. uhonorowaniem go w  
1983 roku p ierw szym  medalem im. W ło
dzim ierza Zonna, prestiżowej nagrody 
Polskiego Tow arzystw a A stronom icznego  
za popularyzację w iedzy o Wszechświecie. 
Rangę sym bolu wdzięczności i uznania za 
to w szystko , czym  tak w ytrw ale wzbogaca 
polską ku lturę poprzez swe piśm iennic
two, ma nadanie im ienia Stanisława R. 
Brzostkiewicza teleskopowi zbudowane
m u przez szczecińskiego miłośnika astro
nom ii Jerzego Giergielewicza. Z  radością 
inform ujem y o tym  C zytelników  U ranii, 
a obu Panom składam y serdeczne gra tu 
lacje.
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Stanisław R. Brzostkiewicz -  Dąbrowa Górnicza

PLANETY INNYCH SŁOŃC

Czy poza Układem Słonecznym występu
ją  we Wszechświecie inne układy planetarne 
i ewentualnie jak często? Oto pytania, które 
astronomowie od dawna sobie zadają i na 
które właściwie do dziś nie uzyskano kon
kretnych odpowiedzi. Nie można się jednak 
temu dziwić, mamy tu do czynienia z nad
zwyczaj trudnym problemem, właściwie po
za zasięgiem współczesnej techniki obser
wacyjnej. Wyobraźmy sobie na przykład, że 
dokoła Gwiazdy Barnarda krąży planeta po
dobna do Ziemi i że zamieszkują ją  istoty 
rozumne, będące dokładnie na takim samym 
poziomie cywilizacyjnym jak mieszkańcy glo
bu ziemskiego. Tamtejsi astronomowie pew
nie też zadawaliby sobie pytanie, czy ich mi
niaturowy układ planetarny jest jakimś wy
jątkiem we Wszechświecie, czy raczej sta
nowi normalne następstwo ewolucji wszy
stkich lub przynajmniej większości gwiazd? 
Ta druga możliwość wydawałaby się im za
pewne bliższa prawdy, toteż niewątpliwie 
robiliby wszystko, aby swoje przypuszcze
nia potwierdzić. Słońce, będące dla nich jed
ną z najbliższych i jednocześnie najjaśniej
szych gwiazd, wchodziłoby w skład gwiaz
dozbioru Oriona. Blaskiem nie ustępowało
by Betelgeuse i choćby już dlatego byłoby 
często obserwowane, a z czasem tamtejsi 
astronomowie mogliby nawet dojść do wnio
sku, że okrąża je co najmniej jedna duża pla
neta. Za pomocą największych teleskopów 
zainstalowanych obecnie na Ziemi możnaby 
z hipotetycznej planety Gwiazdy Barnarda 
teoretycznie dostrzec Jowisza, lecz w pra
ktyce byłoby to chyba nieosiągalne, gdyż naj
większe oddalenie globu jowiszowego od 
Słońca wynosiłoby na tamtejszym niebie za
ledwie 0,0028 sekundy kątowej. Tak więc 
swą obecność Jowisz zdradziłby tylko pow

tarzającymi się w okresie około 12 lat trud
nymi do pomiarów zakłóceniami w ruchu 
Słońca.

Za centralne ciało owego hipotetycznego 
układu planetarnego przyjęliśmy Gwiazdę 
Barnarda. Nie był to jednak wybór zupełnie 
przypadkowy, bo jak wiadomo -  tę właśnie 
gwiazdę od dawna się podejrzewa o posiada
nie planet. Jest to czerwony karzeł typu wid
mowego M 5, oddalony od nas o około 6 lat 
świetlnych, lecz prędkość radialna gwiazdy 
wynosi minus 108 km/s, a to po prostu ozna
cza, że zbliża się ona do Słońca i za około 2 
miliony lat będzie bliżej niego niż układ Alfa 
Centauri. Niekiedy astronomowie zwą ją 
Strzałą, ponieważ ze wszystkich znanych 
gwiazd posiada największy ruch własny, 
wynoszący aż 10,3 sekundy kątowej na rok. 
Wieloletnie obserwacje zdają się dowodzić, 
że ruch ten nie odbywa się po prostej, ale po 
linii lekko falistej. Idzie tu oczywiście o bar
dzo małe oscylacje rektascencji i deklinacji, 
co -  zdaniem Petera van de K a m p a -  ma 
być spowodowane obecnością planety o ma
sie 1,7 masy Jowisza, obiegającą Gwiazdę 
Barnarda w ciągu około 23 lat. W później
szym okresie uczony zmodyfikował nieco 
swoją hipotezę i wspomniane zaburzenia w 
ruchu własnym gwiazdy tłumaczył obecno
ścią niejednej, lecz dwóch planet. Pierwsza 
z nich ma mieć masę równą 0,72 masy Jowi
sza i okrążać Gwiazdę Barnarda raz na 12 
lat, druga natomiast byłaby nieco większa, 
gdyż jej masa ma wynosić 1,02 masy Jowi
sza i jednego obiegu wokół gwiazdy macie
rzystej dokonywać w ciągu 26 lat. Niestety, 
na razie mamy tu do czynienia jedynie z hi
potezą, mocno krytykowaną przez niektó
rych astronomów. Twierdzą oni, że owe za
burzenia w ruchu własnym Gwiazdy Barnar-
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da są bardzo małe, całkowicie mieszczące 
się w granicach błędów pomiarowych. Sa
mej interpretacji nie można nic zarzucić, re
alność istnienia takiego układu planetarnego 
wydaje się być bardzo duża, a tylko jego 
detekcja jest dziś -  mówią astronomowie -  
bardzo trudna lub wręcz niemożliwa. W tym 
przypadku zawiódł nawet teleskop kosmicz
ny HST i być może na jakieś konkretne roz
wiązanie powyższej zagadki przyjdzie nam 
czekać do roku 2002, kiedy to -  zgodnie z 
planem -  na Cerro Paranal w Chile ma być 
ukończona budowa europejskiego giganta 
optycznego VLT (Very Large Telescope). 
Ma on mieć bardzo dużą zdolność rozdziel
czą i teoretycznie przy jego pomocy będzie 
można śledzić ludzi poruszających się po 
powierzchni Księżyca.

Tak więc może dopiero za parę lat pla- 
netologowie będą mogli badać planety in
nych słońc i porównywać je z planetami 
Układu Słonecznego. Może dopiero wów
czas będą mogli się definitywnie przekonać, 
czy wokół gwiazd podobnych do Słońca za
wsze tworzą się takie układy i czy występują 
w nich inne ziemie? Są to nadzwyczaj cieka
we pytania, lecz na razie astronomowie nie 
potrafią na nie udzielić odpowiedzi i z konie
czności zadawalają się jedynie tworzeniem 
mniej lub bardziej poprawnych modeli 
matematycznych. W ten sposób opracowana 
już przed laty teoria tłumaczy, jak z pyłu 
dysku protoplanetarnego powstawały pla- 
netezymale, z nich tworzyły się embriony 
planetarne, a te w wyniku dalszej ewolucji 
przekształcały się w planety. Niedawno pla- 
netolog amerykański George W. W e t e r - 
h i 11 opierając się na takim modelu usiłował 
ten proces dokładniej zrekonstruować i na 
podstawie 27 symulacji komputerowych do
szedł do wniosku, iż planety wielkości Ziemi 
są we Wszechświecie bardzo rozpowszech
nione i tworzą się niemal w każdym układzie 
planetarnym, o ile tylko gwiazda macierzy

sta takiego układu ma masę zbliżoną do ma
sy naszego Słońca. Co więcej -  każda mgła
wica protoplanetarna, mająca zbliżone lub 
takie same parametry jak mgławica prasło- 
neczna (masa, energia kinetyczna, moment 
pędu), musi wytworzyć układ planetarny po
dobny do Układu Słonecznego. Ale planety 
wielkości Ziemi nie powstają w dowolnym 
miejscu, lecz tylko w pewnej uprzywilejo
wanej strefie, rozciągającej się w odległości 
od 0,8 do 1,3 j. a. od gwiazdy macierzystej. 
Z rozważań Weterhilla wynika ponadto, że 
planetezymale w krótkim czasie potrafią ufor
mować planetę i to nie tylko w tym miejscu, 
ale także w obszarze, gdzie w Układzie Sło
necznym występują planetoidy. Najwidocz
niej w przypadku naszego układu planetar
nego nie zdążyła się tam w porę uformować 
planeta, czyli przed powstaniem Jowisza i 
później było już na to za późno. W wyniku 
oddziaływania grawitacyjnego tej masywnej 
planety wytworzyła się niestabilna strefa, 
niektóre z krążących tam niegdyś obiektów 
zostały wyrzucone poza granicę Układu Sło
necznego, a pozostałe zderzały się z sobą i 
rozbijały na mniejsze fragmenty. Dziś w pa
sie planetoid obserwujemy tylko mniejsze 
obiekty i pozostałości po licznych kolizjach.

Czy i ewentualnie kiedy tezy sformuło
wane przez Weterhilla i innych planetolo- 
gów będzie można zweryfikować? Trudne 
pytanie, chociaż odpowiedź na nie możemy 
uzyskać już w niezbyt odległej przyszłości, 
a przynajmniej taką nadzieję dają dyski pro- 
toplanetarne otaczające niektóre gwiazdy. 
Pierwsze cztery (Alfa Lyrae, Beta Pictoris, 
Alfa Piscis Austrini i Epsilon Eridani) od
kryto w roku 1983 za pomocą satelity IRAS 
(Infrared Astronomical Satellite), pozostałe 
zaś trzy (HL Tauri, R Monocerotis i Lynds 
1551/IRS 5) w okresie późniejszym za po
mocą naziemnych teleskopów podczerwieni 
(Kitt Peak i Mauna Kea). Za wyjątkiem Ep
silon Eridani, która należy do najbliższych
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gwiazd, znajdują się one bardzo daleko od 
Słońca i są od niego dużo młodsze. Wiek 
trzech (Alfa Lyrae, Alfa Piscis Austrini i Be
ta Pictoris) wynosi około pół miliarda lat, a 
trzy (HL Tauri, R Monocerotis i Lynds 
1551/IRS 5) liczą sobie najwyżej po parę 
milionów lat, czyli są gwiazdami bardzo 
młodymi. Znajdują się zatem we wczesnym 
etapie swego rozwoju i -  z punktu widzenia 
współczesnych teorii -  proces formowania 
się planet w tych dyskach wciąż trwa, a w 
każdym razie gwiazdy te nie zdążyły dotąd 
w pełni ukształtować swych układów plane
tarnych*. Lecz trzy pierwsze mogą być już 
na tyle dojrzałe, aby w otaczających je  dys
kach pyłowych akreacja dawno się zakoń
czyła i aby obecnie krążyły wokół nich mło
de planety. Niestety, wypromieniowują one 
zbyt mało ciepła i za pomocą współczesnych 
teleskopów podczerwieni takich obiektów 
nie można dostrzec, a ich istnienia możemy 
się tylko domyślać. Jeżeli jednak nasze wy
obrażenia o ewolucji układów planetarnych 
są poprawne, to wokół tych trzech gwiazd 
winniśmy obserwować już tylko resztki 
pierwotnego tworzywa, czyli coś w rodzaju 
pasa Kuipera. Po prostu z resztek materii 
protoplanetamej mgławicy mogły powstać 
lodowe jądra kometarne.

Czy jednak odkryte wokół niektórych 
gwiazd obłoki chłodnej materii rzeczywiście 
mają kształty dysków lub pierścieni? W da
nym przypadku jest to niezmiernie ważne, 
bo tylko wtedy -  jak to wynika z rozważań 
teoretycznych -  byłoby możliwe, aby czą
stki materii dostatecznie długo obiegały znaj
dującą się w środku gwiazdę. W przeciw
nym wypadku, a więc gdyby taki obłok miał 
kształt kulisty, tworzące go cząstki nawet 
przy małych prędkościach zderzałyby się z

sobą i po jakimś czasie otaczający gwiazdę 
obłok musiałby się rozproszyć. Już z tego 
choćby powodu usilnie się starano, by po
znać kształty odkrytych za pomocą satelity 
IRAS dysków protoplanetamych. Jednak i 
tym razem zawiodła technika, zdolność roz
dzielcza teleskopu zainstalowanego na tym 
satelicie okazała się za mała na to, aby do
kładnie wyznaczyć rozmiary poszczegól
nych dysków i poznać ich prawdziwe kształ
ty. I tak na przykład obłok otaczający Alfa 
Lyrae (Wega) wydaje się mieć kształt lekko 
spłaszczonej elipsy, posiadającej większą pół- 
oś o długości około 85 j. a., lecz jej spłasz
czenie jest tak małe, że właściwie mieści się 
w granicach błędu pomiaru. Należy też pa
miętać o tym, że i płaski dysk może przybie
rać różne kształty, bo w danym przypadku 
wiele zależy od tego, z jakiego kierunku na 
niego patrzymy. Gdy bowiem swą płaszczy
znę kieruje ku nam, wówczas nawet twór w 
kształcie płaskiego pierścienia może wydawać 
się kulą, zwłaszcza gdy będziemy go obserwo
wać teleskopem o zbyt małej sile rozdzielczej. 
I taką zdaje się sytuację mamy Wegę.

Największą nadzieję dla planetologów 
zajmujących się badaniem i pochodzeniem 
układów planetarnych daje dysk otaczający 
gwiazdę Beta Pictoris. Przede wszystkim 
jest wyjątkowo korzystnie położony wzglę
dem naszej planety i możemy go obserwo
wać -  podobnie jak w roku 1995 obser
wowaliśmy pierścienie Saturna -  jakby z 
profilu. W każdym razie średnica tego dys
ku, wyznaczona w oparciu o obraz uzyskany 
za pomocą teleskopu satelity IRAS, wynosi 
około 200j. a. Tymczasem jego grubość jest 
bardzo mała, mniejsza niż zdolność roz
dzielcza wspomnianego wyżej teleskopu, to
też na podstawie powyższego obrazu nie

* Na jeszcze wcześniejszym etapie rozwoju są najprawdopodobniej dyski gazowo-pylowe, otaczające bardzo 
młode gwiazdy (ich wiek nie przekracza miliona lat) w Wielkiej Mgławicy Oriona, odkryte za pomocą tele
skopu kosmicznego HST.
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Sztucznie barw iony obraz dysku wokół Beta Pictoris uzyskany za pom ocą teleskopu kosmicznego H ubble’a w styczniu 1995 r. (fot. 
Ch. Burrows, J. Krist, NASA, ESA).

Gwiazdy otoczone protoplanetarnymi 
dyskami pyłowymi

G w ia z d a
Typ

widmowy

Odległość

wiatach
świetlnych

Alfa Lyrae (Wega) AO V 2 6 r
Alfa Piscis Austrini (Fomalhault) A3 V 22.6
Epsilon Eridani K2V 10,8
Beta Pictoris A3 V 56,0
HLTauri 500,0
R Monocerotis 2000,0
Lymds 1551/1RS 5 500,0

można jej było wyznaczyć. Doceniając jed
nak znaczenie tego obiektu dla planetologii 
Bradford A. S m i t h z Uniwersytetu Ari- 
zońskiego i Richard J. T e r r i 1 e z Labora
torium Napędu Odrzutowego (JPL) w roku 
1984 użyli do jego obserwacji 2,5 metrowe
go teleskopu obserwatorium Las Campanas 
(Chile), uzyskując nadzwyczaj ciekawe wy
niki. Udało im się po prostu sfotografować 
obłok Beta Pictoris, przy czym ponad wszel
ką wątpliwość stwierdzili, iż rzeczywiście 
ma on kształt płaskiego dysku i faktycznie 
ustawiony jest względem nas prawie dokład
nie bokiem. Jego średnicę ocenili na około 
400 j. a., czyli byłby on dwukrotnie większy 
niż to wynikało z danych otrzymanych za 
pomocą satelity IR AS, którego detektory -  
jak się okazuje -  nie pochwyciły promienio
wania pochodzącego od zewnętrznych, 
chłodniejszych obszarów dysku. A ponie
waż obserwujemy go z boku, to siłą rzeczy 
przysłania znajdującą się w jego środku 
gwiazdę, pochłaniając częściowo jej świat
ło. Pomiary wykazują jednak, że osłabienie

jej blasku jest bardzo małe, wynosi bowiem 
zaledwie około pół wielkości gwiazdowej. 
Wygląda to tak, jakby w centralnych obsza
rach dysku nie było już pyłu i jakby granica 
jego występowania znajdowała się w odle
głości około 30 j. a. od gwiazdy. A jeżeli tak 
jest istotnie, to wypadałoby chyba zapytać, 
co się z nim mogło stać? Czyżby w wyniku 
akreacji powstały z niego planetezymale lub 
embriony planetarne, a może nawet utwo
rzyły się tam już planety? I takiej możliwo
ści nie można wykluczyć, toteż chociaż na 
razie mamy do czynienia jedynie z domysła
mi, to jednak są one całkiem realne. W ja
kimś stopniu przemawiają za nimi wyniki 
obserwacji, których w roku 1995 dokonano 
za pomocą teleskopu kosmicznego HST. Te 
zaś wykazały, że dysk Beta Pictoris może 
być o wiele ciekawszy niż dotąd sądzono, 
gdyż maksymalna jego grubość wynosi zale
dwie około 1,5 miliarda km. Byłby on zatem 
na wyższym poziomie ewolucyjnym niż 
przyjmowano, pył miał więc dostatecznie 
sporo czasu na to, aby mogły się tam utwo
rzyć zarówno planetezymale i jądra kome- 
tarne, jak i większe obiekty, przypominające 
planety we wczesnym etapie rozwoju. Może 
tak właśnie przed czterema miliardami lat 
wyglądał Układ Słoneczny?

Odkrycie dysku protoplanetarnego 
gwiazdy Beta Pictoris to niewątpliwie jedno 
z ważniejszych osiągnięć całej misji satelity 
IRAS. Jest zrozumiałe, że nie mogło ono za
dowolić planetologów, którzy nadal uparcie 
poszukiwali pozasłonecznych układów pla-
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Krzywa obrazująca zmiany ruchu (przybliżanie i oddalanie) 
gwiazdy 51 Pegasi wykreślona na podstawie obserwacji 
dokonanych za pomocą 3 metrowego teleskopu Obserwatorium 
Licka.

netarnych, co zdaje się zakończyło się peł
nym sukcesem. Tym razem uczeni są prze
świadczeni, że się nie mylą i że dokoła 
gwiazdy 51 Pegasi faktycznie krąży co naj
mniej jedna planeta. Byłoby to nadzwyczaj 
interesujące odkrycie, mamy tu bowiem do 
czynienia z gwiazdą, która pod wieloma 
względami przypomina nasze Słońce. Obie
gająca ją  planeta jest wprawdzie dość duża, 
lecz mniejsza od Jowisza i oczywiście nie 
zdradziła swej obecności bezpośrednio, ale -  
podobnie jak planety Gwiazdy Barnarda -  
tylko pośrednio. Tym jednak razem sprawa 
wydaje się być o wiele poważniejsza, cho
ciaż w danym przypadku odkrywcy też swój 
wniosek oparli o oddziaływanie grawitacyj
ne, wywierane przez wspomnianą planetę na 
obieganą gwiazdę. Samej planety -  jak 
wspomniano -  na razie nie możemy obser
wować, lecz płaszczyzna jej orbity jest nie
mal pod kątem prostym skierowana ku Zie
mi i wystarczyło przez jakiś czas dokładnie 
mierzyć prędkość radialną 51 Pegasi, aby za
uważyć pewne regularnie powtarzające się 
zakłócenia. Po prostu nie tylko planeta, ale i 
obiegana przez nią gwiazda krąży wokół 
wspólnego środka masy. Idzie tu o bardzo 
mały ruch i odbywa się on nadzwyczaj wol
no, bo o ile na przykład prędkość orbitalna 
Jowisza wynosi 13 km/s, to mające od niego

o wiele większą masę Słońce obiega wspól
ny środek masy zaledwie z prędkością 13 
m/s. Coś podobnego dzieje się w układzie 
planetarnym 51 Pegasi i to wykorzystano do 
jego odkrycia.

Astronomowie potrafią dziś bardzo do
kładnie mierzyć ruchy własne gwiazd. Po
trafią też na podstawie przesunięć linii wid
mowych i zjawiska Dopplera wnioskować, 
czy obserwowana gwiazda zbliża lub oddala 
się od nas, a także z jaką prędkością to nastę
puje. Ostatnio mogliśmy się przekonać, że 
jest to wygodna metoda odkrywania planet, 
zwłaszcza planet bardzo masywnych. Taką 
właśnie metodą w roku 1994 posłużyli się 
Michel M a y o r  i Dider Q u e 1 o z , podda
jąc wnikliwej analizie 142 gwiazdy, których 
widma otrzymano za pomocą 1,9 metrowe
go teleskopu obserwatorium Haute Proven
ce (Francja). Szczęście szwajcarskim astro
nomom dopisało, wkrótce bowiem mogli 
ogłosić, że 51 Pegasi (gwiazda ciągu głów
nego o typie widmowym G 2-3) okrąża pla
neta, mająca 0,42 ±  0,02 masy Jowisza i do
konująca jednego obiegu w ciągu 4,2291 +  
0,0001 dnia, przy czym regularne zmiany 
ruchu (przybliżenia i oddalania) samej 
gwiazdy odbywają się z prędkością 53 m/s. 
W porównaniu z ruchem naszego Słońca jest 
to bardzo dużo, ale odkryta planeta krąży 
bardzo blisko 51 Pegasi, zaledwie w odle
głości około 7 milionów km. Nie trudno ob
liczyć, że średnica gwiazdy na niebie tej pla
nety mierzy aż 10°, czyli jest prawie 20 razy 
większa od średnicy tarczy Słońca na ziem
skim niebie. A zatem na planecie 51 Pegasi 
musi być potwornie gorąco, temperatura jej 
powierzchni -  jak się ocenia -  powinna prze
kraczać 1000° C, toteż z całą pewnością nie 
posiada ona atmosfery. Tworzące ją  gazy 
dawno umknęły w przestrzeń kosmiczną, nie 
mogła ich zatrzymać nawet duża siła ciąże
nia, przynajmniej 7 razy większa niż na Zie
mi. Zakładamy oczywiście, że planeta 51 Pe-
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gasi zbudowana jest ze skał.zawierających 
duże ilości żelaza i że ma około 90 000 km 
średnicy. Dane te zaskakują planetologów i 
są sprzeczne z naszymi wyobrażeniami na 
temat budowy planetarnych olbrzymów.

„Nauka -  jak mówi Aldous H u x l e y  -  
to nic więcej jak ukształtowany i zorganizo
wany zdrowy rozsądek”. Ten aforyzm an
gielskiego pisarza dobrze oddaje sytuację, w 
jakiej znaleźli się planetolodzy, którzy prze
cież powinni krytycznie spojrzeć na odkry
cie szwajcarskich astronomów (Mayor i 
Queloz są pracownikami obserwatorium w 
Genewie). Trzeba się bowiem zastanowić, 
czy ich interpretacja wyników obserwacji 
była poprawna i czy nie ma alternatywnego 
rozwiązania? Wystarczyłoby przecież, aby 
51 Pegasi okazała się być gwiazdą pulsującą 
i by jej pulsy odbywały się w okresie około 
4 dni, a obserwator ziemski mógłby na tej 
podstawie wyciągnąć zupełnie mylne wnio
ski. W tym przypadku to nie wchodzi chyba 
w rachubę i taką tezę trzeba raczej odrzucić, 
gdyż gwiazdy pulsujące zmieniają swój 
blask, czego u 51 Pegasi nie stwierdzono. A 
zresztą żadna ze znanych gwiazd tego typu 
widmowego nie wykazuje pulsacji o tak dłu
gim okresie i nie odbywają się one z taką 
regularnością, najlepszym zaś tego przykła
dem może być nasze Słońce (wykazuje ono 
niewielkie pulsacje pięciominutowe i kilku
godzinne). Tak więc do interpretacji szwaj
carskich astronomów na razie nie ma żad
nych zarzutów, tego samego zdania są rów
nież Geoffrey M a r e y i Paul B u t l e r ,  któ
rzy do obserwacji 51 Pegasi użyli 3 metro
wego teleskopu Obserwatorium Licka. Wy
nika z nich, że gwiazda ta istotnie „tańcuje” 
i że odbywa się to z prędkością 5 1 + 2  m/s. 
Hipotetyczna planeta -  jak wynika z prze
prowadzonej symulacji -  obiega macierzy
stą gwiazdę dokładnie po kolistej orbicie, co 
wydaje się być zrozumiałe ż uwagi na mały 
promień tej orbity. Po prostu siła grawitacji

51 Pegasi mogła stopniowo nadawać taki 
kształt orbicie swojej egzotycznej planecie.

Układ planetarny 51 Pegasi trudno po
równywać -  przynajmniej w oparciu o jego 
dotychczasowe dane -  z układem planetar
nym naszego Słońca. Pod tym względem 
bardziej obiecującymi wydają się być plane
ty, które okrążają 70 Virginis i 47 Ursae Ma- 
joris, a których odkrywcami są wspomniani 
wyżej Marey z Uniwersytetu San Francisco 
i Butler z Uniwersytetu Kalifornijskiego w 
Berkeley. Już od ośmiu lat obserwowali 120 
wybranych gwiazd, ale dopiero po odkryciu 
planety krążącej dokoła 51 Pegasi przystąpi
li do opracowania zgromadzonego materiału 
i z zadowoleniem stwierdzili, iż niektóre z 
obserwowanych przez nich gwiazd zacho
wują się podobnie. Dotąd -  jak oznajmili -  
udało im się w ten sposób przebadać tylko 60 
gwiazd i być może na dalsze odkrycia nie 
będziemy musieli długo czekać. „Planeta 
okrążająca 70 Virginis została zarejestrowa
na w naszym komputerze -  twierdzi Mayer 
- ju ż  przed siedmioma laty”, a „w ciągu naj
bliższego roku -  dodaje Butler -  przy gwiaz
dach podobnych Słońcu więcej planet niż 
liczy ich Układ Słoneczny”. Na razie jednak 
musimy zadowolić się tylko tymi dwoma 
planetami, przy czym dla planetologów 
szczególnie interesującym obiektem wydaje 
się być planeta 70 Virginis, która obiega ma
cierzystą gwiazdę w odległości 0,43 j. a. i 
pełnego jej obiegu dokonuje w czasie 116,7 
dnia. Ma ona wprawdzie masę aż 6,5 razy 
większą od masy Jowisza, lecz temperatura 
na niej nie powinna przekraczać 85° C, a 
więc byłyby tam doskonałe warunki do po
wstawania molekuł organicznych, w tym 
także aminokwasów. Uczeni przypuszczają 
przecież, że przed miliardami lat takie właś
nie warunki panowały na naszej plancie i że 
w „polewce” o podobnej temperaturze ro
dziło się ziemskie życie. Jeszcze dziś żyją na 
Ziemi bakterie, doskonale czujące się za-
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równo w gorących źródłach, jak i w produ
ktach wulkanicznych występujących wzdłuż 
podmorskich szczelin. Nie można oczywi
ście wyciągać z tego zbyt pochopnych wnio
sków i tylko na tej podstawie zakładać, że na 
planecie obiegającej 70 Virginis może się 
tworzyć lub nawet już istnieje jakieś życie. 
Byłoby to chyba bardziej realne, gdyby wo
kół tej „superplanety” -  jak ją nazywają Ma- 
rey i Butler -  krążył jakiś satelita i gdyby 
posiadał on atmosferę o odpowiednim skła
dzie chemicznym. Ale to już zbyt śmiała 
myśl, nadająca się raczej do utworu z gatun
ku „science fiction”, nie zaś do artykułu 
popularnonaukowego. A zresztą gwiazda 70 
Virginis ma około 3 miliardy lat więcej niż 
nasze Słońce i tamtejszy układ planetarny 
powinien być na dużo wyższym poziomie 
swego rozwoju aniżeli Układ Słoneczny.

A co już dziś możemy powiedzieć o pla
necie obiegającej 47 Ursae Majoris? Nie
wiele, chociaż zdaje się mamy tu do czynie
nia z obiektem dużo mniejszym, mającym 
najwyżej od 2,3 do 3,5 masy Jowisza. Okrą
ża on macierzystą gwiazdę dalej niż planeta 
70 Virginis, bo w odległości około 2,1 j. a., 
dokonując jednego obiegu 47 Ursae Majoris 
w ciągu około 1 100 dni. Z uwagi na większą 
jej odległość od macierzystej gwiazdy, tem
peratura powierzchni tej planety musi być 
niska, a w każdym razie nie wyższa niż mi
nus 80°C. Nic więcej o niej nie potrafimy na 
razie powiedzieć, lecz gdyby swą budową 
przypominała wielkie planety Układu Sło
necznego, to mogłaby się na niej znajdować 
woda. W odróżnieniu od planety 70 Virginis 
zdaje się poruszać po bardziej kolistej orbi
cie, co zwiększa prawdopodobieństwo, iż 
dokoła 47 Ursae Majoris krąży więcej pla
net, a więc byłby to już układ planetarny w

pełnym tego słowa znaczeniu. Na razie są to 
tylko domysły, ale być może zbliża się 
dzień, w którym astronomowie zaczną po
szukiwać także mniejsze planety i krążące w 
większych odległościach od swych „słońc”. 
Za pomocą coraz większych teleskopów i 
nowych metod obserwacyjnych można bę
dzie śledzić planety wielkości Jowisza, obie
gającego przy tym macierzyste gwiazdy już 
w normalnych, czyli w takich samych odle
głościach jak Jowisz lub Saturn. Nie można 
zresztą wykluczyć, że i trzy omówione wy
żej gwiazdy -  51 Pegasi, 70 Virginis i 47 
Ursae Majoris -  też posiadają liczniejsze 
grona planet i że krążą one w większych od
ległościach. „Jest wreszcie możliwe -  mówi 
Marey -  że planety znajdują się również w 
tych miejscach, jak w naszym układzie pla
nety ziemskiej grupy -  Wenus, Ziemia i 
Mars -  a to nam daje nadzieję -  uzupełnia 
swe wywody -  że kiedyś odkryjemy planetę 
podobną do Ziemi i krążącą w takiej samej 
odległości od swego słońca.”

Słowa amerykańskiego astronoma nie 
wymagają komentarza i można by nimi za
kończyć artykuł omawiający dotychczaso
we osiągnięcia w poszukiwaniach planet in
nych słońc. Byłby on jednak niepełny, gdy
byśmy nie wspomnieli o sukcesie, jaki na 
tym polu odniósł przedstawiciel naszego 
kraju. Pewnie każdy się domyśla, że chodzi 
tu o planety pulsara PSR 1225 + 12, które w 
roku 1991 odkrył Aleksander W o 1 s z - 
c z a n , astronom polski od lat działający w 
Stanach Zjednoczonych (aktualnie profesor 
uniwersytetu w Pensylwanii). Na ten temat 
wiele już u nas pisano, donosiła o tym rów
nież Urania, toteż dziś ograniczymy się tyl
ko do pewnych refleksji*. Przede wszystkim 
przykład Wolszczana najlepiej dowodzi, iż

* Być może wokót pulsara PSR BO 3294 +54 też krąży planeta. Tak przynajmniej niedawno oświadczyła Tatia
na W . S z a b a n o n o w a  i wyjaśniła, że wniosek ten został oparty o obserwacje dokonywane w latach 1968- 
1994. Na ostateczne potwierdzenie hipotezy rosyjskiej uczonej będziemy musieli jeszcze długo poczekać.
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pod względem teoretycznym młodzi astro
nomowie są u nas dobrze przygotowywani, 
mają odpowiednie doświadczenie i zmysł 
obserwacyjny, na brak przysłowiowego 
szczęścia też nie mogą narzekać. A ponie
waż do międzynarodowej współpracy pol
skich astronomów nie można mieć najmniej
szych zastrzeżeń, to młodzi adepci tej trud
nej dyscypliny przyrodniczej mają ułatwio
ny dostęp do najnowocześniejszych obser
watoriów świata i o wyniki ich działalności

możemy być spokojni. Może jedynie należa
łoby zadbać o lepszy klimat dla badań na
ukowych w naszym kraju, w czym ważną 
rolę mogą odegrać tak zwane „środki maso
wego przekazu” (telewizja, radio, prasa), 
które powinny więcej uwagi poświęcać 
popularyzacji osiągnięć współczesnej nauki, 
mniej zaś zajmować się astrologią i podo
bnymi „dyrdymałkami”. Polska dała prze
cież światu Mikołaja Kopernika i to chyba 
do czegoś nas zobowiązuje!

Adam S. Kisiel -  Kraków

PROPOZYCJA UPORZĄDKOWANIA SCHEMATU 
I REGUŁ KALENDARZA

Powszechnie dostrzega się, że stosowany 
obecnie kalendarz gregoriański stwarza 
pewne trudności, głównie natury porządko- 
wo-administracyjnej. Są one spowodowane 
tym, że w kalendarzu stosuje się następujące 
rozwiązania:
es* wprowadzanie w roku przestępnym do

datkowego dnia (29 lutego) w ciągu roku 
a nie na jego końcu,
zróżnicowanie długości poszczególnych 
miesięcy aż do 4 rodzajów i nieregularne 
ich rozmieszczenie;
występowanie tzw. świąt ruchomych sta
nowiących w obecnym kalendarzu słone
cznym relikt kalendarza księżycowo-sło- 
necznego używanego przez mozaizm; 
niepowiązanie na stałe dat tego kalenda
rza z dniami tygodnia, co ilustruje sche
mat tzw. litery niedzielnej*.
Obecnie zbliżamy się do nowego tysiąc

lecia i jego początek można uznać za odpo

wiedni moment do uporządkowania obecnej 
rachuby czasu.

Chcę przedstawić propozycję nowego ka
lendarza ze stałym układem roku to znaczy 
takiego, w którym każda data w ciągu roku 
jest związana na stałe z tym samym dniem 
tygodnia. Taki kalendarz zbudowany został 
na założeniu, że każdy rok ma jedynie pełne 
tygodnie: tzn. rok zwykły ma długość 364 
dni, czyli 52 tygodnie, a ’rok wydłużony’ 
(przestępny) ma długość 371 dni, czyli 53 
tygodnie.

Kalendarzowi temu proponuję dać na
zwę: „Kalendarz pięćdziesięciu dwóch i jed
nego tygodnia”, a krócej „Kalendarz 52+1”.

1. Częstość występowania lat 
zwykłych i wydłużonych

Przyjęliśmy, że rok zwykły ma długość 
364 dni, a rok wydłużony 371 dni. Ale lata 
zwykłe i lata wydłużone muszą występować

* Schemat tzw. litery niedzielnej przypisuje każdemu rokowi literę z grupy 7 liter od a do g, z tym że rokowi 
przestępnemu przypisuje dwie litery -  jedną dla stycznia i lutego, drugą dla pozostałych miesięcy. Przypisana 
litera podaje datę pierwszej niedzieli: a - l .1, b-2.1, c-3.1, d-4.I, e-5.I, f-6.I, g-6.1. Nb. schemat ten stal się w ka
lendarzu gregoriańskim  bardziej zawiły niż w jego poprzedniku -  kalendarzu juliańskim
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w takiej liczbie, by średnia długość roku ka
lendarzowego niewiele różniła się od roku 
zwrotnikowego, którego długość wynosi w 
przybliżeniu 365,2422 dnia.

Gdyby stosować w kalendarzu sam e lata 
zwykłe o 364 dniach, każdy rok kalendarzo
wy byłby za krótki o 1,2422..dnia, a stulecie 
kalendarzowe byłoby w stosunku do stulecia 
zwrotnikowego za krótkie o 124,22..dnia.

Dlatego tygodniowe wydłużenia roku mu
szą wystąpić w ciągu każdego stulecia średnio 
tyle razy, ile wynika z następującego dzielenia: 

124,22 d n i : 7 dni =  17,7 razy.

Uzasadnione jest więc wprowadzenie ta
kich wydłużeń 18 razy w ciągu stulecia, czy
li co 5 lat, ale rezygnując z nich w dwóch 
pięcioleciach.

Tak ukształtowany okres 100 lat ma na
stępującą liczbę dni:

18 x 3 7 1  + 8 2 x 3 6 4  =  36526 dni.

Nadwyżka długości takich 100 lat kalen
darzowych w stosunku do lat zwrotniko
wych wyniesie 36526 -  36524,22.. = 
1,78..dnia. Po 400 latach będzie to już więcej 
niż tydzień (4x1,78=7,12).

Dlatego w okresie 400 lat należy zrezyg
nować z jeszcze jednego tygodniowego wy
dłużenia, czyli w ciągu 400 lat takich wydłu
żeń powinno być nie 4 x  18, ale 18 +  18 +  18 
+  17 =  71.

Tak ukształtowany okres 400 lat zawierać 
będzie:

71 x  371 +  329 x  364 =  146 097 dni.

Stąd średnia długość roku w okresie 400 
lat wyniesie:

146 097 d n i : 400 lat =  365,24250 !

I tyleż samo wynosi średnia długość roku 
w obecnie stosowanym Kalendarzu grego
riańskim. Średnia rozbieżność „Kalendarza 
52+1” i cyklu zwrotnikowego narasta zatem 
tak sam o 0,0003.. dnia w ciągu roku. Różni
ca 1 dnia między obydwiema rachubami na

stąpi zatem w przybliżeniu po 3300 latach.
W Kalendarzu 52+1 przyjęto, że rok wy

dłużony występuje w zasadzie co 5 lat. W 
okresie 400 lat je st 80 pięcioleci, jednak wy
starczy, by rok wydłużony wystąpił 71 razy. 
Należy więc 9-krotnie zrezygnować z dokła
dania wydłużeń co 5 lat. Te 9 rezygnacji na
leży rozmieścić równomiernie -  stąd pro
jekt, by co 45 lat nie było wydłużenia roku. 
400-lecie podzieli się na 8 okresów 45-let- 
nich i 1 okres 40 lat.

Łączna liczba dni w okresie 400 lat wy
niesie zatem 146 097.

2. Podział roku
Rok zwykły obejmujący 364 dni czyli 52 

tygodnie może być podzielony na czterotygo
dniowe miesiące czyli miesiące o 28 dniach. 
Tych miesięcy byłoby trzynaście -  wszystkie 
jednakowej długości. Dwanaście miesięcy no
siłoby dotychczasowe nazwy, a nowy dodat
kowy miesiąc można wstawić jako miesiąc 
siódmy o nazwie ’miesiąc środkowy’ .

Rok wydłużony, który jest dłuższy od ro
ku zwykłego o 7 dni, trwa 371 dni. Te 7 
dodatkowych dni dołączyć należy do ostat
niego m iesiąca roku. Z tego powodu gru
dzień w roku wydłużonym liczy 35 dni. Po
zostałe miesiące w takim roku byłyby takie 
same jak  w roku zwykłym czyli miałyby po 
28 dni.

Przy takich ustaleniach wszystkie m iesią
ce m ają ten sam schemat:

p 1 8 15 22 (29)w 2 9 16 23 (30)s 3 10 17 24 (31)c 4 11 18 25 (32)
Pt 5 12 19 26 (33)s 6 13 20 27 (34)
N 7 14 21 28 (35)

Zaznaczone w nawiasach dni od (29) do 
(35) występują tylko w grudniu roku wydłu
żonego (przestępnego).
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Należy zaznaczyć, że nic nie stoi na prze- jest w niedzielę po pełni księżyca, pierwszej
szkodzie, by rok o 364 dniach był podzielo
ny na 12 miesięcy: 8 miesięcy o 30 dniach i 
4 miesiące o 31 dniach. Wtedy powtarzal
nym okresem stałby się kwartał zgodnie ze 
schematem:

od zrównania wiosennego, Kościół Katoli
cki mógłby ustalić, że w nowym kalendarzu 
obchodzi się je  zawsze w pierwszą niedzielę 
kwietnia czyli np. 7 kwietnia.

Styczeń
Kwiecień

Lipiec
Październik

Luty
Maj

Sierpień
Listopad

Marzec
Czerwiec
Wrzesień
Grudzień

p 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 (31)
w 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 (32)
ś 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 (33)
c 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 (34)
Pt 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 (35)
s 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 (36)

N 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 (37)

3. Pory roku i święta
Konsekwencją takiego układu Kalenda

rza, w którym rok zwykły ma 364 dni, było
by coroczne przesuwanie się średnio o 
1,2422... dnia każdego zrównania i przesile
nia słonecznego. Dokładniejsze wyliczenia 
wykazują, że maksymalne cofnięcie się cy
klu zwrotnikowego w „Kalendarzu 52+1” 
wyniesie 7 dni, a przesunięcie w przód 5 dni 
kalendarzowych. Nie należy traktować ich 
jako dużych, gdyż odchylenia pogodowo- 
klimatyczne nie są mniejsze i takie wahania 
początku astronomicznych pór roku nie będą 
odczuwalne. Jeśli chodzi o datowanie w no
wym kalendarzu np. polskich świąt narodo
wych jak 3 Maja czy 11 Listopada, nic nie 
stoi na przeszkodzie, by zachowały one 
dotychczasowe daty, choć ich miejsce w ka
lendarzu (i w wersji, w której rok ma 13 
miesięcy i w wersji, w której 4 kwartały mają 
po 13 tygodni) jako kolejnego dnia roku bę
dzie inne. Natomiast niektóre święta chrze
ścijańskie, a mianowicie Wielkanoc i zwią
zane z nią święta ruchome, powinny mieć 
ustalone stałe daty. Dla święta Zmartwy
chwstania, które dotychczas obchodzone

4. Zakończenie
W „Kalendarzu 52 + 1” układ roku jest 

stały, a to oznacza co następuje:
1) Rok zawsze zaczyna się od tego same

go dnia tygodnia -  w obu omówionych 
podziałach roku (13- i 12-miesięcz- 
nym) od poniedziałku. W konsekwen
cji co roku każda data przypada na ten 
sam dzień tygodnia;

2) Wszystkie miesiące są jednakowej dłu
gości i zawierają pełne 4 tygodnie lub -  
w drugim wariancie -  wszystkie 4 
kwartały mają w roku zwykłym po 13 
tygodni;

3) Wariant roku 13-miesięcznego jest do
skonalszy z tego względu, że we wszy
stkich miesiącach ten sam kolejny 
dzień miesiąca przypada w ten sam 
dzień tygodnia (zawsze np. 14. dzień 
miesiąca jest niedzielą).

4) Święta przestają być „ruchome” czyli 
nie zmienia się w kolejnych latach ich 
data i dzień tygodnia np. w wariancie z 
rokiem 13-miesięcznym:
3 maja zawsze przypada w środę,
1 listopada zawsze przypada w ponie
działek.
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Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okolicz
ności rok 2001 w obecnym kalendarzu roz
poczyna się od poniedziałku i ten rok mógł
by być pierwszym rokiem Nowego Kalenda
rza. Wtedy w nowym tysiącleciu od począt
ku służyłby nam nowy uporządkowany ka

lendarz. Licząc się jednak ze znaczną inercją 
procesów legislacyjnych, a szczególnie 
tych, które angażują podmioty prawa mię
dzynarodowego, nie bądźmy rozczarowani, 
gdy jego wprowadzenie jednak się opóźni.

Jan Mietelski -  Kraków

CO WARTO, A CZEGO NIE WARTO POPRAWIAĆ 
W KALENDARZU

Znając dziś dość dokładnie właściwości 
ruchu obiegowego i obrotowego Ziemi zda
jemy sobie sprawę z tego, że reguły kalenda
rzowe tego typu jakie znamy nie mogą słu
żyć wiecznie, gdyż nie oddają dokładnie, po
przez wynikający z nich średni rok kalenda
rzowy, ani aktualnej wartości roku zwrotni
kowego w dniach, ani nie uwzględniają wie
kowego przyspieszenia precesji -  dzięki któ
remu rok zwrotnikowy, wyrażony w dobach 
stałych, jest liczbą malejącą. Dodatkowym 
czynnikiem pogłębiającym ten proces jest 
wiekowe wydłużanie się doby; zatem rok 
nawet stały, wyrażony w takich dobach, for
malnie malałby, a co dopiero rok już „kur
czący się”. Z drugiej jednak strony procesy 
te są tak powolne, że przez jakieś 2000 lat z 
pewnością nie będzie konieczności popra
wiania kalendarza gregoriańskiego, a tym 
bardziej np. neojuliańskiego.

Przypomnijmy sobie tutaj, że reguły tych 
kalendarzy stanowią tylko pewne ulepszenia 
kalendarza juliańskiego, który przewidywał, 
po prostu, co 4 lata rok przestępny ; nadawał 
zatem średniej długości roku wartość 365,25 
dni.

Nie było to „trafienie w dziesiątkę” jeśli 
chodzi o rok zwrotnikowy, przyjęty za pod
stawę kalendarza słonecznego, gdyż w jego 
to rytmie powtarzają się pory roku. Liczy on

obecnie w przybliżeniu 365,2422 dni i na 
dodatek powoli, ale stale, skraca się. Średni 
rok juliański jest od niego wyraźnie dłuższy, 
zatem równonoce i przesilenia, powtarzają
ce się średnio w rytmie roku zwrotnikowego, 
przypadają w kalendarzu juliańskim kolejno 
na daty coraz wcześniejsze. Obserwując to 
zjawisko w ciągu stuleci, które minęły od 
Soboru Nicejskiego (325 r.) do XVI w., 
stwierdzono, że moment równonocy wio
sennej „cofał się” w tym okresie średnio o 3 
dni w ciągu 400 lat. Reguły kalendarza ju 
liańskiego dają 100 lat przestępnych na 400 
lat. Rozwiązanie leżało zatem w „zgubie
niu” trzech dni w czterystuleciu, czyli w 
przyjęciu reguł dających tylko 97 lat przestę
pnych na 400 lat. Okazało się, że wystarczy 
odrzucić lata „setkowe” (te o numerze koń
czącym się dwoma zerami), zamieniając je 
w ten sposób z przestępnych na zwykłe. By
łoby to jednak pewną przesadą (bo takich lat 
jest 4 na 400) -  zatem „ułaskawiono” jeden 
z nich, a mianowicie ten, którego liczba se
tek jest podzielna przez 4. Otrzymujemy 
więc operację: 100-4+1=97, o którą właśnie 
chodziło i mamy kalendarz gregoriański. 
Biorąc teraz ogólną liczbę dni dodatkowych 
(tych o numerze 366) z lat przestępnych w 
400-leciu i obdzielając nimi sprawiedliwie 
każdy rok, otrzymamy: 97/400=0.2425. Ten
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ułamek dnia dodajemy do liczby dni w roku 
zwykłym i dostajemy średnią długość roku 
gregoriańskiego: 365,2425 dni, lepiej już 
„leżącą” na roku zwrotnikowym; ich skale 
rozbiegną się o 1 dobę pozornie dopiero po 
3 tysiącach lat. Jeszcze lepszą przymiarką 
okazuje się kalendarz neojuliański czyli ina
czej nowy wschodni, zaproponowany w 
1923 r. na synodzie części kościołów prawo
sławnych. W propozycji tej występuje cykl 
aż 900 lat, w których spośród lat setkowych 
na rangę przestępnego zasługują tylko 2 (ta
kie mianowicie, których numer po podziele
niu przez 900 daje resztę 200 lub 600). W 
oryginalnym kalendarzu juliańskim na każ
de 900 lat przypada 225 lat przestępnych. 
Odrzucając zatem wszystkie (9) lata setko- 
we i ułaskawiając 2 z nich -  tworzymy dzia
łanie: 225-9+2=218. Dzieląc następnie: 
218/900=0,24222222-■■ otrzymujemy koń
cówkę średniego roku neojuliańskiego, któ
rego dopasowanie do roku zwrotnikowego 
szokuje (dodajmy: niewtajemniczonych) 
serwując jego rozbiegnięcie się o 1 dobę z 
rzeczywistością dopiero jakby po 45 tysiąc
ach lat; jednak nie jest aż tak dobrze, gdyż 
wiekowe przyspieszenie precesji i przypły
wowe wydłużanie się doby „nie próżnują”.

Zadajmy sobie zatem pytanie, czy w obli
czu tych dwóch efektów warto bić rekordy w 
dziedzinie dopasowania roku kalendarzo
wego do wartości roku zwrotnikowego. Wy
każemy sobie, że raczej nie warto, a uzasad
nienie ujrzymy na 6 rysunkach (Rys. 2. -  
Rys. 7.).

Sto lat temu amerykański astronom, Si
mon N e w c o m b ,  analizując ruch roczny 
Słońca, otrzymał dla roku zwrotnikowego 
wyrażenie:

rok zwrotn. = 365.d24219879 -
-  0.d00000614 T (1)

gdzie doby rozumie się jako niezmienne, a T 
jest liczbą stuleci (ściśle mówiąc -  juliań

skich) odliczanych od początku 1900 r. Dru
gi człon tego wzoru wyraża fakt, iż rok 
zwrotnikowy staje się krótszy o 0.s53 na stu
lecie, liczone od owej daty; jest to właśnie 
wpływ wiekowego przyspieszenia precesji.

Dzisiaj roczniki astronomiczne stosują 
formułę:

rok zwrotn. = 365.d24218993 -  
-0 .d00000614 T (1’)

w której datą wyjściową jest początek 2000 
r., ale łatwo ją  przenieść na epokę Newcom- 
ba, co daje:

rok zwrotn. = 3 6 5 d24219607- 
- 0 . d00000614T (1” )

Będziemy trzymać się raczej tej ostatniej 
formuły, gdyż praktycznie od 1900 r. jest 
naliczane systematyczne opóźnienie obraca
jącej się Ziemi wskutek hamowania przypły
wowego, a więc efekt wynikający bezpo
średnio z wydłużania się doby, które zamie
rzamy ująć łącznie z wiekowym przyspie
szeniem precesji.

Teoretyczne oczekiwania wydłużania się 
doby prezentują nam wartość 2.4 milisekun
dy na stulecie. Analiza starożytnych obser
wacji zaćmień (Rys. 1.) potwierdza w zasa
dzie tę wartość, ale na tym samym rysunku 
widać, że od jakiegoś tysiąca lat hamowanie 
przypływowe Ziemi jest mniej wydajne i do
ba wydłuża się tylko o 1.4 ms na stulecie. 
Przyjmijmy zatem te dwie wartości wydłu
żania się doby, stwierdzone już obserwacyj
nie w dziejach, i sprawdźmy ich wpływ na 
wartość roku zwrotnikowego wyrażoną w 
dniach.

Modyfikacja poprzednich formuł przez 
posłużenie się dobami wydłużającymi się 
prowadzi do rozwinięć na szeregi potęgowe 
o bardzo szybko (na szczęście) malejących 
współczynnikach. Otrzymuje się w wyniku 
zastosowania tej procedury do (1 ” ) formuły 
podobne do już cytowanych [(1), (1 ’), (1” )], 
ale ujmujące już łącznie efekt wiekowego
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Rys. 1. Zaćm ienia zanotowane w kronikach babilońskich, 
chińskich i arabskich inform ują o długości doby w przeszłości.

przyspieszenia precesji i przypływowego 
wydłużania się doby, a mianowicie:

rok zwrotn. = 365 d2 4 2 19607 -  
-  0.d00001206 T  (2)

(przy wydłużaniu się doby o 1.4 ms/stule- 
cie), oraz:

rok zwrotn. = 365.d2 4 2 19607 -  
- 0 d00001629 T  (3)

(przy wydłużaniu się doby o 2.4 ms/stule- 
cie).

Stulecia juliańskie odliczamy w tych 
wzorach od 1900 r.

Rysunki od 2. do 7. zostały skonstruowa
ne w następujący sposób: na każdym z nich 
widać 4 linie -  prostą A oraz parabole (B, C, 
D). Linie te przedstawiają (w dobach) roz
bieżności skal lat kalendarzowych i zwrotni
kowych, narastające w ciągu tysiącleci. Każ
dy rysunek odnosi się do innego kalendarza, 
przy czym dwóch pierwszych nie trzeba już 
objaśniać. Natom iast kolejne symbole: G500, 
G óoo, G1000 i G l s z  oznaczają potencjalne 
modyfikacje kalendarza gregoriańskiego, w 
których „setkowy” rok przestępny przypada

GREGORIAŃSKI

A. D.

Rys. 2. Rozbieżności R kalendarza gregoriańskiego ze skalą lat 
zwrotnikowych. Linie: A, B, C, D odpowiadają modelowym 
przybliżeniom roku zwrotnikowego.

nie tak jak  w nim -  raz na 400 lat, lecz odpo
wiednio raz na: 500 ,600  lub 1000 lat, albo w 
ogóle wszystkie lata „setkowe” są zwykłe. 
Każda z tych 6 skal kalendarzowych została 
skonfrontowana ze skalą lat zwrotnikowych, 
opartą na:

A  -  tylko pierwszym członie formuły (1 ” ); 
B -  pełnej formule (1” );
C -  pełnej formule (2);
D -  pełnej formule (3);

co tłumaczy oznaczenia użyte dla poszcze
gólnych linii wykresów.

Linie te mają ogólne równanie postaci:

R = K (t -  1900)2 + L ( t  -  1900)

gdzie współczynnik K (wyrazu kw adrato
wego) jest różny dla każdej linii (jest w 
szczególności zerem dla linii A), ale nie za
leży od typu kalendarza; natomiast współ
czynniki L (wyrazu liniowego) są różne dla 
poszczególnych kalendarzy, ale identyczne 
dla każdej linii na danym wykresie. Czytel
nikom zainteresowanym szczegółami pole
cam mój artykuł na ten temat, mający się 
ukazać w Postępach Astronomii.
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Rys. 3. Rozbieżności R kalendarza neojuliańskiego w 
konwencji Rys. 2.

Przegląd rysunków 2. i 3. uświadamia 
nam, że nawet prawie idealne zbliżenie się z 
rokiem kalendarzowym do wartości roku 
zwrotnikowego nie pozwala uniknąć szyb
kiego narastania rozbieżności obydwu skal z 
powodu efektów -  nazwijmy je -  paraboli
cznych. Przede wszystkim odpowiada za to 
wiekowe przyspieszenie precesji (krzywe 
B), a jeszcze wyraźniej widać narastanie roz
bieżności, gdy do przyspieszenia precesji 
dołączymy przypływowe wydłużanie się do
by (krzywe C i D). Natomiast rysunki 4— 7. 
wykazują, że efekty paraboliczne potrafią 
dość szybko „poradzić sobie” nawet z roz
myślnym popsuciem kalendarza przez na
wiązywanie go do zbyt przyszłościowych 
wartości roku zwrotnikowego. Warto rów
nież uprzytomnić sobie, że nie umiemy prze
widzieć, czy przyszłe rozbieżności będą na
rastać zgodnie z krzywymi C czy raczej z D 
-  a może jeszcze inaczej (np. słabiej niż C, 
albo pośrednio, bądź silniej niż D). Czynni
kiem komplikującym może się okazać w 
pewnej chwili np. skutek topnienia lodów 
podbiegunowych dzięki globalnemu ocie
pleniu (efekt cierplarniany). Okazuje się, że
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A. D.

Rys. 4. Rozbieżności R zm odyfikow anego kalendarza 
gregoriańskiego, G500 w konwencji Rys. 2.

długość doby byłaby w takim przypadku 
niebywale wrażliwym wskaźnikiem, gdyż 
podniesienie poziomu wody w oceanach o 
zaledwie 1 metr wydłużyłoby dobę natych
miast o ok. 15 ms! Nie mamy dziś zatem 
wystarczająco pewnych podstaw do precy
zowania dalekosiężnych reguł kalendarzo
wych, które przez dynamiczne (tzn. coraz 
szybsze) gubienie lat przestępnych dotrzy
mywałyby kroku skracającemu się rokowi 
zwrotnikowemu. Natomiast okazuje się, że 
zupełnie wystarczy, trwając przy dotychcza
sowym kalendarzu, obserwować narastanie 
jego rozbieżności z rytmem natury i gdy ta 
przekroczy np. pół dnia zbliżając się do peł
nej doby -  dokonywać doraźnej zamiany 
któregoś roku przestępnego na zwykły.

Mam wrażenie, że po tych spostrzeże
niach dość wyraźnie widać o co nie warto 
zabiegać przy poprawianiu kalendarza.

A może jednak opłaca się czynić jakieś 
inne starania w tym zakresie? Wszystkim 
nam przecież dobrze wiadomo, że rok kalen
darzowy jest raczej dość niedbale uporząd
kowany wewnętrznie. Jest podzielony 
wprawdzie na tuzin miesięcy, ale nierów-
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Rys. 5. Rozbieżności R zmodyfikowanego kalendarza 
gregoriańskiego, G600 w konwencji Rys. 2.

nych -  po 28 -  31 dni, a danej dacie odpo
wiadają w różnych latach różne dni tygo
dnia; w niektórych latach (jak choćby w bie
żącym -  z początkiem maja) tw orzą się za
gęszczenia świąt kościelnych i państwo
wych z normalnymi niedzielami. Ponadto 
istnieje liczna grupa świąt ruchomych zwią
zanych stałymi odstępam i czasu z W ielka
nocą, która przypada w pierwszą niedzielę 
po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. 
Przepis ten jest zresztą w naszym kalendarzu 
słonecznym oczyw istym  reliktem żydo
wskiego kalendarza mieszanego (księżyco- 
wo-słonecznego).

Zrozum iałe je s t zatem, że pojawiają się 
stale projekty uporządkowania układu ka
lendarza. W iele tych pomysłów postuluje 
bardziej równom ierny podział roku i przy
porządkowanie na stałe dnia tygodnia danej 
dacie; większość ich jednak  nie zwraca uw a
gi na niewspółmierność roku, zarówno zw y
kłego jak  i przestępnego, z tygodniem i om i
ja  ten problem wprowadzaniem  dni nadzwy
czajnych, nie m ieszczących się w siedm io
dniowym rytmie. Tydzień jednak zakorzenił 
się w naszej kulturze ju ż  w głębokiej staro-
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Rys. 6. Rozbieżności R zmodyfikowanego kalendarza 
gregoriańskiego, G1000 w konwencji Rys. 2.

żytności i to dwukanałowo. Z  jednej strony 
wprowadził go mozaizm, a od niego przejęły 
go dwie późniejsze wielkie religie m onotei
styczne -  chrześcijaństwo i islam. Z drugiej 
strony, antyczna liczba planet (7) i przypisa
nie -  związanym z nimi bóstwom -  opieki 
nad kolejnymi dniami utrwaliło siedm io
dniowy tydzień w mentalności kultur odle
głych od monoteizmu.

Godny zatem uwagi wydaje się -  prezen
towany w tym numerze „Uranii” -  projekt p. 
inż. A dam a K i s i e l a ,  który wychodzi od 
.. .narzucenia współmierności rokowi i tygo
dniowi. Rok kalendarzowy powinien być, po 
prostu, całkowitą wielokrotnością tygodnia i 
zwykły powinien mieć ich 52 (364 dni), a 
przestępny 53 (371 dni). M amy tu zatem do 
czynienia ze zwiększeniem „kwantu”, róż
niącego rok zwykły od przestępnego, z jed 
nego do 7 dni. Ale to właśnie pozwala za
chować uświęcony -  tradycją wielu tysiącle
ci -  rytm  tygodniowy i wprowadzić stałe 
przyporządkowanie dnia tygodnia dacie. 
W iążą się z tym problemy wynikające z po
trzeby zorganizowania i „zagospodarowa
nia” dodatkowego tygodnia raz na kilka lat,
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G - Lata setkowe zwykłe

A. D.

Rys. 7. Rozbieżności R zm odyfikowanego kalendarza 
gregoriańskiego, G l s z w  konwencji Rys. 2.

ale zasadniczej kwestii „nie da się” po prostu 
inaczej rozwiązać.

Nowego typu rok przestępny powinien 
przypadać średnio raz na 5 -  6 lat. Ceną no
wego kw antow ania lat będzie także zwię
kszona am plituda „w ahnięć” dat równonocy 
i przesileń w kalendarzu; obecnie mieści się 
ona w zakresie 1 doby. W  schem acie lat 
przestępnych przedstawionym  przez p. A. 
Kisiela, a zachow ującym  400-letni cykl gre
goriański, zwiększy się ona do 12 dób. W y
niki moich obliczeń wskazują, że cykl naj
bardziej naturalny i niewątpliwie najlepszy 
dla kalendarza p. A. Kisiela wynosi 62 lata i 
jeśli w nim odstępy lat przestępnych będą 
tw orzyć sekwencję: 6, 5, 6, 6, 5, 6, 5, 6 ,6 , 5, 
6 lat, to ów wspom niany zakres wahań mo
mentów równonocy i przesileń udaje się 
zm inim alizow ać do 7 i 1/3 doby.

Zbadałem  przy tej okazji w łaściwości 168 
cykli kalendarzowych nadających się ew en
tualnie do zastosow ania w kalendarzu A. Ki
siela, a w ystępujących w przedziale od 28 do 
11400 lat; wszystkie z nich są oczywiście 
różnym i kom binacjam i liniowym i dwóch 
podstaw owych okresów: 5 -  i 6-letniego. Cy

kle te można było zgrupow ać w pięciu kla
sach ze względu na jakość dopasowania 
uśrednionego roku kalendarzowego do roku 
zwrotnikowego. Rozkład ich przedstawia się 
następująco:

Klasa 0: (cykle zbyt „przyszłościowe”, które 
powodowałyby dziś znaczne rozbież
ności skali kalendarzowej z naturalną; 
por. np. Rysunki: 5., 6., 7.) 25 cykli;

Klasa I: (cykle „bliskoprzyszłościowe”, gwa
rantujące wysoką jakość kalendarza w 
przedziale od 6 do 10 tysięcy lat; 
wśród nich optymalny 62-letni; p. 
Rys. 4.) 92 cykle;

Klasa II: (cykle dające przybliżenia roku zwrot
nikowego lepsze, niż kalendarz neoju- 
liański, a sięgające do aktualnej warto
ści roku zwrotnikowego włącznie) 
12 cykli;

Klasa III: (cykle dające przybliżenia roku zwrot
nikowego pomiędzy kalendarzem gre
goriańskim a neojuliańskim włącznie; 
p. Rysunki: 2., 3.) 21 cykli;

Klasa IV: (cykle dające przybliżenia gorsze, niż 
kalendarz gregoriański) 18 cykli.

O „rekordowe” dopasowania nie warto 
oczywiście kruszyć kopii, co już  w ykazali
śmy sobie wcześniej; niemniej jeśli niejako 
przy okazji porządkowania kalendarza 
otrzym uje się cykl 62-letni, plasujący się op
tymalnie w najliczniejszej i niewątpliwie 
najatrakcyjniejszej Klasie I, to nie ma powo
du, aby się przed nim specjalnie bronić. Przy 
tym cyklu kalendarz „52+1” A. Kisiela bę
dzie zachowywał się w przyszłości prakty
cznie tak, jak  robiłby to hipotetyczny kalen
darz G500 (Rys. 4.).

Zwróćmy pod koniec uwagę i na to, że 
układ roku w kalendarzu „52+1 ’’je st alterna
tywny. W ersja bardziej nowatorska, czy ra
czej radykalna proponuje 13 miesięcy po 4 
tygodnie; bardziej tradycyjna -  4 kwartały 
po 13 tygodni. Tu i tam otrzym ujem y pewien 
schem at przyporządkowania dacie dnia 
tygodnia. Pojawia się na tym tle pytanie czy 
ustalenie dat niedziel w kalendarzu i ujedno
licenie podokresów roku to już  wszystko, co



210 URANIA 7/8

dałoby się uporządkować w kalendarzu? 
Dostrzegamy tu przecież natychmiast okazję 
’’zakotwiczenia” pełnego zbioru świąt ru
chomych o ustaloną Niedzielę Wielkanocną. 
Wydaje się bowiem że bez większej szkody 
można by było wreszcie odstąpić w przy
szłości od nawiązywania do kalendarza księ
życowego przy określaniu daty Wielkanocy. 
Jest ona bowiem w istocie rocznicą najważ
niejszych dla chrześcijaństwa wydarzeń, 
które były jednorazowe i miały swoje kon
kretne daty. Są zresztą próby ich ustalenia; 
można tu zacytować np. głośny swego czasu 
artykuł C J . Humphreysa i W.G. Waddingto- 
na sprzed 13 lat (Nature, 306, nr 5945, s. 
743).

Stawiając zatem ponownie tytułowe pyta
nie zastanówmy się czy warto porządkować

kalendarz czyli zajmować się tym, co tak 
ciekawie rozwiązał inż. Adam Kisiel, krako
wski członek naszego Towarzystwa. Odpo
wiemy nań chyba tak, że dla pragmatyków, 
organizatorów życia publicznego, admini
stratorów, planistów i ogólnie dla ludzi lu
biących przejrzyste i niezmienne schematy -  
warto; natomiast dla ludzi lubiących corocz
ne niespodzianki (a takimi częstują nas w 
obecnym kalendarzu zarówno zmieniająca 
się litera niedzielna jak i epakta związana z 
fazami Księżyca) -  zapewne nie warto. Zre
sztą dla niektórych niespodzianką bywa na
wet to (autentyczne!) iż tak „fatalnie się 
składa, że w tym roku Wielkanoc znowu 
przypadła w niedzielę”.

Jan M ietelski

KRONIKA

Czy Słońce zmienia swoje rozmiary?

Być może hipoteza wysuwana od lat 
przez astronomów o zmienności rozmiarów 
naszej dziennej gwiazdy wkrótce zostanie 
niezbicie udowodniona obserwacyjnie. Od 
lat sugeruje się, że Słońce jest gwiazdą 
zmienną, której jasność -  acz nieznacznie -  
to jednak się zmienia i to wskutek zmian 
aktywności magnetycznej. Zgodnie z tą ideą 
uważa się, że im większa aktywność plam 
słonecznych tym być może Słońce więcej 
emituje energii.

We wrześniu zeszłego roku ukazał się ar
tykuł w Nature, w którym Roger K. U 1 - 
r i c h i Luca B e r t e 11 o przedstawiają wy
niki wieloletnich (wykonywanych od 1982 
roku) obserwacji Słońca prowadzonych na 
Mount Wilson. Otóż, według autorów, ob
serwacje wyraźnie wskazują, że rozmiar 
Słońca zmienia się zgodnie z 22 letnim cy
klem aktywności słonecznej. Okazuje się, że

osiąga ono największą średnicę gdy na jego 
powierzchni obserwujemy maksimum ilości 
plam słonecznych (patrz rysunek). Oczywi
ście ten prosto tu podany wynik został otrzy
many w drodze szczególnej analizy danych 
obserwacyjnych i wielu założeń. Najważ
niejsze w obserwacjach rozmiarów Słońca 
jest określenie, co przez ten rozmiar rozu
miemy, a można go definiować na wiele -  
nie dokładnie równoważnych -  sposobów. 
Może na pierwszy rzut oka wydaje się dziw
ne, że przy tak dokładnych dziś technikach 
obserwacyjnych, dzięki którym potrafimy 
rozdzielić obiekty oddalone od siebie o kilka 
tysięcznych sekundy łuku, nie znamy do
kładnie promienia najbliższej gwiazdy! 
Problem leży w tym, że Słońce jest kulą ga
zową, czyli nie ma jasno wytyczonej powie
rzchni. Można powiedzieć, że od co naj
mniej stu lat w różnym określaniu promienia 
należy poszukiwać źródła bardzo różnych 
doniesień o zmienności promienia Słońca.
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Nawet całkiem niedawno, bo pod koniec lat 
siedemdziesiątych, pojawiło się doniesienie, 
że promień Słońca systematycznie maleje w 
tempie około dwóch sekund łuku na rok. Je
śli to potraktujemy dosłownie to otrzymamy, 
że Słońce w sto tysięcy lat skurczyłoby się 
do punktu. Ta supozycja (bo było to za dale
ko posunięte wnioskowanie z dość frag
mentarycznych i niedokładnych obserwacji) 
przeczyła oczywiście teorii ewolucji naszej 
najbliższej gwiazdy, zgodnie, z którą powin
na ona systematycznie, acz niezmiernie po
woli (w nuklearnej skali czasowej mierzonej 
miliardami lat) puchnąć. Obecnie uważa się, 
że przyczyną błędu w obserwacjach (czy też 
ich interpretacji) było niedokładnie znane 
zanieczyszczenie ziemskiej atmosfery na 
Mount Wilson -  bo te też, tak jak i obecne -  
były tam wykonywane.

W przedstawionych obserwacjach Ulrich 
i Bertello zdefiniowali promień słoneczny 
jako średnią odległość, w której jasność po- 

; wierzchniowa spada do 1/4 wartości w po
równaniu z tą ze środka tarczy. Jasność była 
mierzona na podstawie analizy linii neutral
nego żelaza o długości fali 525,0 nm. Obser
wowane oscylacje promienia słonecznego 
wynikają prawdopobodnie ze wzrostu tem
peratury podczas maksimum aktywności. W 
tym czasie obszar gdzie powstają linie wid
mowe oddala się od środka tarczy, co powo
duje powiększenie promieniującej powierz
chni naszej gwiazdy. Autorzy szacują, że je

śli podobne zachowanie zostanie stwierdzo
ne także na podstawie innych linii widmo
wych to zmiany promienia mogą odpowia
dać za 0,013 % do 0.025 % zmian całkowitej 
jasności Słońca. Oznacza to, że oscylacje 
promienia Słońca kontrybuują nawet do 25 
% do zmian jego jasności gdyż obserwacje 
wskazują, że jasność słoneczna zmienia się 
około 0,1 %, czyli jedną tysięczną wielkości 
gwiazdowej. Zaś fluktuacje jasności słone
cznej mają istotne znaczenie dla mieszkań
ców Ziemi. Uważa się, że nawet mała zmia
na promieniowania życiodajnej dla Ziemi 
gwiazdy może mieć ogromny wpływ na kli
mat ziemski. Być może na ostateczne po
twierdzenie oscylacji rozmiarów Słońca nie 
trzeba będzie długo czekać. W kwietniowym 
numerze Sky & Telescope można przeczy
tać, że wstępna analiza obserwacji powierz
chni Słońca dokonanych podczas ośmiu za
ćmień jego tarczy również wskazuje, że roz
miary te są ściśle zsynchronizowane z cy
klem aktywności plam słonecznych.

Małgorzata Królikowska-Sołtan

Jeszcze o komecie Hyakutake

Informacje o komecie Hyakutake podane 
w Kronice numeru kwietniowego Uranii 
trzeba uzupełnić dodatkowymi wiadomo
ściami. Szerszego omówienia wymaga prze
de wszystkim sprawa składu chemicznego 
materii kometarnej. Wielkim zaskoczeniem 
było bowiem odkrycie etanu (C2H6) w gazie 
sublimującym z jądra komety. Molekuł tego 
związku węgla i wodoru dotychczas w ko
metach nie obserwowano. Nie znaleziono go 
także w materii między gwiazdowej i dlatego 
sądzi się, że nie występował w obłoku gazo- 
wo-pyłowym, z którego uformował się 
Układ Słoneczny, a więc z którego -  jak się 
dziś sądzi -  powstały również i komety. Pro
wadzi to do wniosku, że komety zawierające 
etan musiały tworzyć się w zupełnie innych
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warunkach niż komety, w których go nie ma. 
Być może powstawały w bliższych prasłoń- 
ca, czyli cieplejszych obszarach pierwotnej 
m gławicy, blisko form ującego się Jow isza i 
Saturna, a nie w chłodniejszych rejonach 
kondensacji Urana i N eptuna bardziej sprzy
jających tworzeniu się lodów o składzie 
odpowiadającym  temu, który dotychczas w 
kometach obserwowano. N ie m ożna też wy
kluczyć, że lody, które wchodzą dziś w skład 
komet, powstawały w różniących się skła
dem obszarach pierwotnej mgławicy gazo- 
wo-pyłowej jeszcze przed rozpoczęciem 
form owania się Słońca.

Odkrycie w komecie Hyakutake etanu, 
którego przecież nikt się nie spodziewał, by
ło właściwie dziełem przypadku. Obserwa
cje spektroskopowe prowadzone za pomocą 
teleskopu podczerwonego N ASA na Hawa
jach  podczas największego zbliżenia kome
ty do Ziemi przez zespół astronom ów am e
rykańskich, któremu przewodniczył M icha
el J. M umm a, miały przede wszystkim na 
celu ustalenie zawartości metanolu w kom e
cie Hyakutake. Metanol, czyli alkohol mety
lowy (CH3OH), wydaje się być trzecim po 
wodzie (H2O) i tlenku węgla (CO) najobfit
szym składnikiem materii lotnej komet. Ob
serwowano go dotychczas w kilku kometach 
stwierdzając, że stanowi około 7 procent za
wartości wody. Jedynie w dwóch przypad
kach (komety Halleya i komety Levy’ego 
1990 XX) zawartość metanolu okazała się 
znacznie mniejsza, około jednego procenta. 
Różnica ta wydaje się wskazywać, że lody w 
tych kometach tworzyły się i ewoluowały w 
odmiennych warynkach. Nie udało się do tej 
pory w iarygodnie wytłumaczyć przyczyn 
różnic obfitości metanolu ani znaleźć ja 
kichś ich korelacji z innymi cechami fizycz
nymi lub dynam icznymi komet. Sprawa wy
daje się jednak na tyle intrygująca, że skwa
pliwie wykorzystuje się każdą okazję do ba
dań zawartości metanolu w kometach. Prze

latująca blisko Ziemi i jasna kom eta H yaku
take stwarzała wyjątkowo dobre warunki do 
bardzo trudnych przecież obserwacji spe
ktroskopowych w podczerwieni.

Zespół M.J. M umm y zaobserwował je d 
nak w widmie komety Hyakutake jedynie 
bardzo słabą linię em isyjną metanolu (co 
wskazuje na znacznie m niejsząjego obfitość 
niż oczekiwano), stosunkowo silne linie 
em isyjne wody, tlenku węgla i metanu oraz 
niespodziewanie silną linię wskazującą 
w łaśnie na em isję etanu. Tempo produkcji 
etanu (6.4 x  1026 molekuł na sekunę) okaza
ło się porównywalne z tempem produkcji 
metanu ( 1.2 x  1027 molekuł na sekundę). 
Obecność tych związków i to w podobnych 
proporcjach stwierdzono także w m eteory
cie M urchison znalezionym w Australii w 
1969 roku co m oże wskazywać na jego 
wspólne pochodzenie z kometą Hyakutake.

Kometa Hyakutake wydaje się być 
ponadto bogata w związki węgla. Do takiego 
wniosku doszli niemieccy astronomowie K. 
J o c k e r s  i G.  L i c h t e n b e r g  na podsta
wie obserwacji wykonanych 1 kwietnia, z 
których wynika, że stosunek jonów  tlenku 
węgla do jonów  wody w odległości rzędu 60 
tys. km od jądra wzdłuż warkocza komety 
je st większy od jedności (C 0 +/H 20+>1), 
podczas gdy dla komety Halleya ten sam sto
sunek był mniejszy od 0 .2 .

Kometa Hyakutake przeszła przez pery- 
helium  1 maja 1996 roku zbliżając się do 
Słońca na odległość 0.23 j.a. czyli około 
34.5 min km. W  tym czasie nie m ogła być z 
Ziemi obserwowana gdyż znajdowała się na 
niebie zbyt blisko Słońca. Ale zaobserwował 
ją  wtedy satelita SOHO, który w grudniu 
ubiegłego roku został wystrzelony przez Eu
ropejską Agencję Kosmiczną (ESA) i jest 
przeznaczony do badań Słońca i heliosfery. 
Obserwacje prowadzono za pomocą korono- 
grafu LASCO (ang. Large Angle Spectro- 
metric Coronograph) w dniach od 29 kwiet-
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nia do 6 maja. Uzyskane obrazy (patrz zdję
cia na czwartej stronie okładki) pokazały w 
szczególności interesujące i szybkie zmiany 
struktury warkocza komety podczas jej prze
lotu koło Słońca. Spowodowały je odmien
ności reakcji na oddziaływanie Słońca róż
nych składowych materii stanowiącej war
kocz. Poruszające się wzdłuż orbity komety 
cząstki pyłu poddane ciśnieniu promienio
wania słonecznego uległy -  w zależności od 
wielkości i masy -  większym lub mniejszym 
odchyleniom od Słońca, podczas gdy lekkie 
i zjonizowane cząsteczki gazu zostały ra
dialnie uniesione przez wiatr słoneczny i 
związane z nim pole magnetyczne. Kometa 
stanowiła więc jakby naturalną sondę, dzięki 
której będzie można coś powiedzieć również 
i o górnych warstwach korony słonecznej.

Warto także wspomnieć, że obfity zbiór 
obserwacji astrometrycznych komety Hy
akutake, wykonanych przez wielu obserwa
torów dzięki jej bardzo dobrej widoczności z 
Ziemi, umożliwił precyzyjne obliczenie ele
mentów orbity, a nawet wyznaczenie tzw. 
efektów niegrawitacyjnych, czyli subtel
nych zmian ruchu, spowodowanych doda
niem do wektora prędkości orbitalnej wekto
ra siły reakcji na wyrzut materii z ratującego 
jądra komety. Efekty te udaje się obliczyć w 
zasadzie tylko w przypadku komet krótko

okresowych obserwowanych w kilku poja
wieniach. Kometa Hyakutake dołącza do za
ledwie kilku tzw. komet jednopojawienio- 
wych, dla których udało się dotychczas w 
sposób wiarygodny wyznaczyć efekty nie- 
grawitacyjne. Lepsze poznanie orbity kome
ty pozwoliło G. S i t a r s k i e m u  stwier
dzić, że przed obecnym zbliżeniem się do 
Słońca okres jej obiegu wynosił około 16.5 
tys. lat, a po przejściu przez Układ Słonecz
ny wydłużył się do około 100 tys. lat.

Kometa Hyakutake przejdzie niewątpli
wie do historii badań kometarnych jako 
obiekt, w którym po raz pierwszy zaobser
wowano emisję rentgenowską i odkryto obe
cność etanu, jako kometa, w której zdołano 
zaobserwować bardzo nietrwałą dwuatomo- 
wą molekułę siarki, po raz pierwszy potwier
dzając w ten sposób jej odkrycie (w komecie 
IRAS-Araki-Alcock w 1983 roku), jako jed
na z pierwszych komet, dla których udała się 
bezpośrednia detekcja molekuł wody, jako 
jedna z nielicznych komet sondowanych ra- 
darowo oraz obserwowanych w bezpośred
nim sąsiedztwie Słońca i wreszcie jako jedna 
z niewielu komet jednopojawieniowych, w 
których ruchu ujawniły się efekty niegra- 
witacyjne.

K rzyszto f Ziołkowski

PORADNIK OBSERWATORA

Częściowe zaćmienie Słońca 
12 października 1996 roku

Kolejne częściowe zaćmienie Słońca wi
doczne w Polsce nastąpi w dwa tygodnie po 
całkowitym zaćmieniu Księżyca. Na kuli 
ziemskiej zjawisko będzie można obserwo
wać na sporym obszarze półkuli północnej -  
w północno-wschodnich rejonach Kanady, 
na Grenlandii, północnym Atlantyku, w Eu

ropie, północnej Afryce i zachodniej części 
Azji. Największa część Słońca zostanie 
przesłonięta na północnej Grenlandii (faza 
liniowa 0.76).

W naszym kraju zaćmienie nastąpi dość 
nisko nad południowo-zachodnim horyzon
tem (tab. 1, rys. 1). W momencie maksymal
nej fazy Księżyc przesłoni ponad 60 % śred
nicy tarczy słonecznej. Przy jej oglądaniu 
przez filtr ściemniający łatwo będzie zatem
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Tabela 1. Efemeryda częściowego zaćmienia Słońca 12 października 1996 r. dla wybranych 
miast w Polsce. Momenty podano w czasie letnim (urzędowym).

L.p. Miasto Początek Maksimum Koniec
Moment Z A h Moment Z A h I Moment Z A h

1 Warszawa 1522.6 280 48 19 1635.1 343 64 10 0.66 1741.6 50,77 1

2 Łódź 1521.9 281 46 20 1635.0 343 63 11 0.65 1742.0 49 76 2

3 Wrocław 1520.7 282 44 22 1634.6 344 61 12 0.64 1742.3 49 74 3

4 Poznań 1517.9 283 43 21 1632.0 345 60 12 0.66 1740.1 51 74 3

5 Szczecin 1513.4 285 39 22 1628.3 348 57 13 0.66 1737.5 53 71 4

6 Gdańsk 1516.0 282 44 19 1629.5 346 60 11 0.68 1737.3 54 74 2

7 Białystok 1522.6 279 50 17 16 34.5 343 65 8 0.67 1740.6 51 79 -1

8 Toruń 1518.3 282 44 20 1631.8 345 61 11 0.66 1739.5 52 75 2

9 Kraków 1526.0 280 48 21 1638.5 341 64 11 0.63 1744.9 46 77 1

10 Lublin 1526.2 278 50 18 1637.8 341 66 9 0.65 1743.6 48 79 0

11 Rzeszów 1528.2 278 51 19 1639.8 340 66 10 0.64 1745.4 46 79 0

Z -  kąt pozycyjny od zenitu; A,h -  azymut i wysokość Słońca; azymut liczony od południa na zachód; t - 
wielkość maksymalnej liniowej fazy zaćmienia.

Rys. 1. Izolinie wielkości maksymalnej fazy liniowej (linie 
ciągłe) i izochrony momentu tej fazy (linie przerywane) w czasie 
letnim (urzędowym). Linia „KZ” oznacza koniec zaćmienia 
częściowego w momencie zachodu Słońca, przyjętym jako 
zetknięcia się dolnego brzegu tarczy z horyzontem.

dostrzec gruby „sierp” rogami skierowany 
ku górze (rys. 2). Zaćmienie skończy się w 
Polsce około zachodu Słońca. W niektórych 
miejscowościach w Polsce wschodniej ko
niec zaćmienia częściowego przypadnie na
wet po zachodzie Słońca, toteż na zachodzą
cej jego tarczy będzie można jeszcze do
strzec ślad Księżyca w formie niewielkiej, 
szybko ginącej „szczerby”. Obserwować na

Rys. 2. W idok zaćmionej tarczy Słońca w Polsce w czasie 
maksymalnej fazy zjawiska. Rysunek w układzie 
horyzontalnym.

leży w tym czasie lewą górną część zacho
dzącego Słońca.

Po tym zaćmieniu nastąpi dla nas trzylet
nia przerwa -  aż do niezwykle atrakcyjnego 
zjawiska 11 sierpnia 1999 r., kiedy to przez 
Europę środkową przesunie się pas zaćmie
nia całkowitego. W Polsce można będzie w 
tym to dniu obserwować zaćmienie częścio
we o fazie około 0.9.

Marek Zawilski
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Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych

SS C ygni(2138+43) 
a  = 21 h38m.8 8 = +43°08’ (1900.0)
A: 8m-  12m.4 v P = (50d.l)
Typ: UG Sp. A l-dG5ep 
W gwiazdozbiorze Łabędzia, w odległo

ści kątowej około 3° na południowy wschód 
od gwiazdy p Cyg znajduje się, odkryta 
przez Wellsa w 1896 roku, jedna z najjaś
niejszych nowych karłowatych: SS Cygni. 
Normalnie jasność gwiazdy oscyluje wokół 
12m, a co 1 -  2 miesiące mają miejsce wybu
chy o amplitudzie około czterech magnitudo 
i czasie trwania około 20 dni. Zmienną moż
na obserwować przez większą część roku, a 
najlepsze warunki obserwacyjne występują 
w miesiącach letnich, gdy zmienna góruje 
blisko zenitu.

Tomasz Krzyl

21h00m

+40°

“ ••u
1 1 0 * 123

• 109 *

Programy komputerowe,
ASTRO-BIT algorytmy, katalogi
Ireneusz Włodarczyk i inne materiały

f  ■  ul. Rewolucjonistów 15/13 astronomiczne0  42-500 RĘDZIN
KUPNO -SPRZEDAZ
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TO I OWO

Czy odnajdziemy rodzinę 
francuskiego miłośnika astronomii 
Gilberta Walusinskiego?

Minie właśnie 20 lat od czasu, gdy pozna
łam Gilberta W a l u s i n s k i e g o ,  nauczy
ciela matematyki w liceum w Saint-Cloud 
koło Paryża. Było to w czasie spotkania 150 
nauczycieli francuskich z astronomami, zor
ganizowanego w sierpniu 1976 r. w Grenob
le, na zakończenie XVI Kongresu Między
narodowej Unii Astronomicznej.

Gilbert Walusinski należy do grupy na
uczycieli -  entuzjastów, którzy zapalili się 
do pomysłu wprowadzania elementów wie
dzy astronomicznej do szkół różnych 
szczebli, przy okazji nauczania różnych 
przedmiotów i przy tworzeniu kółek zainte
resowań. Bo astronomia nie stanowi osobne
go przedmiotu nauczania w szkołach francu
skich. Dzięki niezmordowanej pracy grupy 
nauczycieli i astronomów powstało w latach 
następnych stowarzyszenie współpracy

Comite de Liaison Enseignants et Astrono- 
mes (CLEA), zaczęto wydawać kwartalnik 
Zeszyty Clairauta, oraz inne pomoce dyda
ktyczne dla nauczycieli, zaczęto organizo
wać kursy i letnie szkoły dla nauczycieli. 
Pisałam o tym wielokrotnie na łamach Ura
nii. We wszystkich tych przedsięwzięciach 
czynny udział brał również Gilbert Walusin
ski, mimo iż w ub.r. przekroczył 80 lat. Jest 
jeszcze sekretarzem -  skarbnikiem CLEA, 
jest sekretarzem redakcji Zeszytów, wystu
kującym teksty artykułów na swym kompu
terze, jest autorem książek popularno-na- 
ukowych i licznych artykułów z dziedziny 
historii odkryć astronomiczno-matematycz- 
no-fizycznych. Był sam wykładowcą w kil
ku letnich szkołach dla nauczycieli.

Spotykałam p. Walusinskiego wielokrot
nie w czasie moich pobytów we Francji i 
kontaktów z CLEA, a gdy w ub.r. Zarząd 
Oddziału toruńskiego PTMA przesłał Mu 
życzenia z okazji 80-lecia urodzin, zapytali
śmy Go o jego „polskie korzenie”. Bardzo

SZEŚĆ POKOLEŃ RODZINY WALUSINSKICH

IV

V

VI

NN Walusinski + Bronisława Ojewska -  mieszkańcy Warszawy w połowie XIX w.

_L
r  

syn
zginąI w powstaniu 

styczniowym

--------1
KLEMENS
osiedliI się 

we Francji 1865 
1 1900 

______ I______

NN DEWAEWER 
Hoienderka 

1 1900

I-------
córka Denise

JÓZEF + 
1881-1961 

j _____
Georgette Soyer

i
Syn Syn Córka + NN Meile

GILBERT + Janette 
1915

Pierre Meile 
1965

Syn Syn Syn GILES
fotograf

OLIVIER
lekarz

H-----r-
Syn Syn

i
Syn Córka

Rys. 1. Tablica sześciu pokoleń rodziny Walusinskich od 130 lat zamieszkałych we Francji.
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Ziemia System Słoneczny Galaktyka

12800 km 6000000000 km 
0.0006 l.ś.

Wszechświat

100000 l.ś.

• 14 miliardów l.ś.

Gromada lokalu; 
Andromedy

50000001.ś .

Rys. 2. W szechśw iat w pięciu obrazach, rysunek (z tłum aczeniem  polskim ) zamieszczony w przedm owie do „Ciel passe present" 
G ilberta W alusinskiego

wzruszony, przesłał nam informacje, z któ
rych ułożyłam załączoną tablicę „Sześciu 
pokoleń Walusinskich”, od 130 lat mieszka
jących w Paryżu i okolicy. Oczywiście, p. 
Gilbert już się języka polskiego nie nauczył, 
ale postanowił nie zmieniać swego nazwi
ska, mimo że jest ono tak niewygodne do 
wymawiania dla cudzoziemców, nawet jeśli 
pozostawimy literę „n” zamiast litery „ń”, 
która zapewne kiedyś była w tym nazwisku. 
Proponowano Mu zmianę, choćby skrócenie 
jako „Walu”, ale On pozostał przy swym na
zwisku.

Dziadek Gilberta, Klemens Walusinski 
opuścił Warszawę po powstaniu stycznio

wym i zamordowaniu starszego brata przez 
carskie wojsko. Osiadł w Paryżu w dzielnicy 
St. Antoine, gdzie pracował jako stolarz ar
tystyczny. Ożenił się z Holenderką, p. De- 
waer. Najstarszy syn, Józef musiał po śmier
ci ojca pomagać rodzinie, pracując w war
sztacie mechanicznym swego przyszłego te
ścia. Młodsze rodzeństwo Józefa obrało za
wód nauczycielski, jeden z braci zginął w 
czasie I wojny światowej. Józef nie znał ję
zyka polskiego, pewnie dlatego, że matka, 
Holenderką sama tego języka nie rozumiała. 
„Uważam” pisze p. Gilbert, syn Józefa „że 
osiedlenie się mojego dziadka w Paryżu ilu
struje dobrze umiejętności Polaków do inte-
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Rys. 3. Portret G ilberta Walusinskiego rysowany przez 
nauczyciela rysunku D aniela Bardin, również członka komitetu 
redakcyjnego „Zeszytów Clairauta”.

Z KORESPONDENCJI

Teleskop im. Stanisława 
R. Brzostkiewicza

Po wielu latach pracy ukończyłem budo
wę teleskopu systemu Newtona o następują
cych parametrach:
«■ Średnica zwierciadła parabolicznego = 22 cm 
•*" Ogniskowa zwierciadła = 165 cm 
»*■ Montaż azymutalny z adaptacją do krót- 

koczasowej fotografii w projekcji okula-

growania się ze swoim środowiskiem”.
Mam przed sobą 3 książki Gilberta Walu

sinskiego:
**■ Aide Memoire d ’Astronomie, rodzaj krót

kiego kompendium astronomicznego Li- 
brairie Delagrave, Paris, 1965 
Ciel passe present (Niebo dawne obec
nie), popularne ujęcie naszej wiedzy 
astronomicznej, Etudes Vivantes, Paris, 
1981

*»■ Moments et próbie mes dans UHistoire 
d'astronomie (Problemy z historii astro
nomii), zbiór artykułów publikowanych 
w Zeszytach, pomyślany jako materiał dla 
nauczycieli, CLEA, University Paris XI, 
Paris, ok. 1988- 1990.
Zamieszczam obok rysunek Gilberta Wa

lusinskiego z przedmowy do Nieba (rys. 2). 
Nawet jeśli niektóre odległości dziś się 
zmieniają, rysunek stanowi przykład zami
łowania autora -  matematyka do syntetycz
nego ujmowania prezentowanego materiału.

Kończąc tę notatkę, chciałabym zwrócić 
się do Czytelników Uranii z apelem, może 
ktoś zna krewnych p. Gilberta, inną gałąź 
rodziny Walusińskich, pisanych przez „ń”, 
która pozostała w Warszawie, czy gdzieś w 
Polsce i wcale nie zna swych francuskich 
kuzynów?

Cecylia Iwaniszewska

rowej
■s' Waga instrumentu wraz ze statywem oko

ło 30 kg, z możliwością błyskawicznego 
oddzielenia tubusa od statywu i szybkie
go ponownego zmontowania w terenie 
przez jedną osobę.
Teleskop dzięki dobremu wyważeniu i 

płynności ruchów w obu osiach, może być w 
ciągu kilku sekund ustawiony na dowolny 
punkt sfery niebieskiej, a dzięki solidności
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konstrukcji nie wykazuje żadnych drgań po 
zmianie ustawienia. Przeznaczony jest 
głównie do obserwacji wizualnych oraz 
krótkoczasowej fotografii, głównie Księży
ca i Słońca.

Teleskop usytuowany został w Szczeciń
skiej Stacji Ornitologicznej „Świdwie” In
stytutu Ekologii PAN; 20 km na północny- 
zachód od Szczecina, gdzie nie docierają 
uciążliwe rozświetlenia wielkiego miasta. 
Stację „Świdwie” odwiedzają często wycie
czki młodzieży szkolnej oraz bywają tu też 
organizowane letnie obozy młodzieżowe. Ist
nieje więc możliwość okresowego prezento
wania przez teleskop Kosmosu, jako istotnego

tła dla wszelkiej wiedzy przyrodniczej.
Teleskop nazwałem imieniem polskiego, 

wybitnego popularyzatora astronomii, o zu
pełnie niezwykłej erudycji, pracowitości i 
talencie pięknego, zrozumiałego przekazu 
nawet trudnych tematów astronomicznych. 
Osobiście bardzo cenię naszego wybitnego 
Kolegę Stanisława R. Brzostkiewicza, a na
zwanie mojego teleskopu Jego Imieniem, ro
zumiem jako maleńki gest uznania i wdzię
czności za to wszystko, czym od wielu lat 
przez swoje publikacje, tak wytrwale wzbo
gaca nasze życie i życie Naszego Towarzy
stwa.

Jerzy Giergielewicz

ELEMENTARZ URANII

Księżyc Plutona

Jedynym księżycem Plutona jest Charon. 
Odkrył go J. C h r i s t y , który zauważył, że 
fotografie tarczy Plutona są wyraźnie asy
metryczne. Nasuwało to podejrzenie, że Plu
ton może mieć księżyc krążący tak blisko 
planety, iż teleskopy nie były w stanie roz
dzielić obrazów tych dwu obiektów. Podej
rzenie to zostało potwierdzone w 1978 r. 
Ostry i rozdzielony obraz Plutona z Charo
nem dostarczył po raz pierwszy teleskop 
kosmiczny Hubble’a w 1991 r. Pod wzglę
dem masy i rozmiarów Charon jest porów
nywalny z macierzystą planetą (jest bowiem 
od Plutona tylko 6,5 razy lżejszy i 1,87 razy 
mniejszy). Powoduje to, że środek masy 
układu Pluton -  Charon leży ponad powierz
chnią planety (co jest wyjątkiem w Układzie 
Słonecznym). Wyjątkiem jest także tzw. 
podwójna synchronizacja -  planeta i księżyc 
zwrócone są do siebie zawsze tą samą stroną, 
obracają się wokół swojego środka masy jak 
sztywne hantle, raz na 6,3872 dnia, wokół

osi nachylonej do płaszczyzny orbity wokół- 
słonecznej pod kątem 122,46°. Pluton i Cha
ron odległe są od siebie o 20 000 km i tworzą 
właściwie parę bardzo do siebie podobnych, 
karłowatych planet (masa Charona -  0,0003 
masy Ziemi, 1,8 x 1021 kg, Plutona -  0,0022 
masy Ziemi, 1,3 x  1022 kg; średnica Charona 
-  1212 km, Plutona -  2324 km; gęstość i 
temperatura obu ciał -  odpowiednio 2 g/cm3 
i 230°C). Ich skład chemiczny przypomina 
skład komet, choć są to ciała znacznie od 
komet większe. Ostatnio odkrywa się coraz 
więcej obiektów z tzw. pasa Kuipera -  pasa 
innego rodzaju planetoid krążących za orbitą 
Neptuna. Co więcej znane planetoidy wyglą
dają jak podwójne (Kastalia, patrz Urania 
6/94) lub znajdujemy koło nich księżyc (Ida 
+ Daktyl, patrz Urania 5/94) -  nie jest więc 
wykluczone, że za jakiś czas Pluton i Charon 
okażą się nie tyle planetą i księżycem, co 
bardzo okazałą parą planetoid z pasa Kui
pera.

MSK
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Październik-listopad 1996 r.

Słońce
Dni są coraz krótsze, co widać po mo

mentach wschodu i zachodu Słońca w War
szawie: 1 października Słońce wschodzi o 
5h37m, zachodzi o 17h13m, 1 listopada 
wschodzi o 6h31m, zachodzi o 16h7m, a 30 
listopada wschodzi o 7h21m, zachodzi o 
15h28m. W październiku Słońce wstępuje w

znak Skorpiona (Niedźwiadka), a w listopa
dzie w znak Strzelca.

Po południu 12 października zdarzy się 
częściowe zaćmienie Słońca.

Księżyc
Kolejność faz Księżyca będzie następują

ca: w październiku ostatnia kwadra 4d13h, 
nów 12d15h, pierwsza kwadra 19d19h, i peł
nia 26d15h, a w listopadzie ostatnia kwadra 

nów l l d5h, pierwsza kwadra 18d2h i

pełnia 25d5h. W apogeum Księżyc znajdzie 
się 6 października i 3 listopada, a w peryge- 
um 22 października i 16 listopada.

Tarcza Księżyca trzykrotnie zakryje Al- 
debarana, najjaśniejszą gwiazdę w gwiaz
dozbiorze Byka: 1 i 29 października oraz 25 
listopada; tylko pierwsze październikowe 
zakrycie widoczne będzie w Europie.

Planety i planetoidy
W pierwszej połowie października może

my obserwować M e r k u r e g o ,  którego 
odnajdziemy rankiem nisko nad wschodnim 
horyzontem jako jasną gwiazdę około-1 
wielkości. Ale ozdobą porannego nieba jest 
W e n u s ,  błyszcząca nad wschodnim hory
zontem jak gwiazda -4  wielkości. M a r s  
wschodzi około północy i wędruje po niebie 
poprzez gwiazdozbiory Raka i Lwa; Mars

Dane dla obserwatorów Słońca (na 13h czasu środk.-europ.)

Data
1996

P
n

Bo
n

Lo
n

Data
1996

P
f]

Bo
Cl

Lo
[•]

X 1 +26.02 +6.66 186.92 XI 1 +24.36 +4.28 138.02
3 +26.13 +6.56 160.54 3 +24.00 +4.08 111.66
5 +26.21 +6.46 134.14 5 +23.62 +3.86 85.28
7 +26.26 +6.34 107.76 7 +23.19 +3.66 58.92
9 +26.28 +6.22 81.38 9 +22.74 +3.44 32.54

11 +26.28 +6.08 55.00 11 +22.24 +3.20 6.18
13 +26.24 +5.94 28.61 13 +21.73 +2.98 339.82
15 +26.17 +5.80 2.22 15 +21.18 +2.74 313.45
17 +26.08 +5.64 335.84 17 +20.61 +2.51 287.08
19 +25.95 +5.48 309.46 19 +20.00 +2.27 260.72
21 +25.79 +5.32 283.09 21 +19.37 +2.02 234.36
23 +25.60 +5.14 256.72 23 +18.70 +1.78 208.00
25 +25.38 +4.96 230.34 25 +18.02 +1.53 181.63
27 +25.14 +4.78 203.96 27 +17.30 +1.28 155.27
29 +24.84 +4.58 177.58 29 +16.56 +1.02 128.92
31 +24.54 +4.39 151.21 XII 1 +15.80 +0.78 102.56

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; Bo, L o -  heliograficzna 
szerokośćć i długość środka tarczy; X  15d17h3m i XI 12d0h15m -  momenty, w których heliograficzna 
długość środka tarczy wynosi 0'.
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zbliża się teraz do Ziem i i w ciągu dwóch 
m iesięcy jasność jego  wzrasta od +1.4 do 
+ 1.0 wielk. gwiazd. J o w i s z  zachodzi w ie
czorem jako  ja sn a  gw iazda - 2  w ielkości ni
sko nad horyzontem . S a t u r n  w idoczny 
je st w pierwszej połow ie nocy jako  gw iazda 
+0.7 wielkości na granicy gw iazdozbiorów  
Ryb i W ieloryba. U r a n  i N e p t u n  zacho
dzą wieczorem : Uran ok. 6 wielk. gwiazd, w 
gwiazdozbiorze Koziorożca, a Neptun 8 
wielk. na granicy gw iazdozbiorów  Strzelca i 
Koziorożca. P l u t o n  jest niewidoczny.

W  październiku prawie całą noc, a w li
stopadzie w ieczorem  możemy przez lunetę 
obserwować planetoidę J u n o w gw iazdoz
biorze Ryb. W  październiku jasność plane- 
toidy wynosi ok. 7.5 wielk. gwiazd., ale do 
końca listopada zm niejszy się prawie o jedną 
w ielkość gw iazdow ą. Podajemy współrzęd
ne równikowe planetki dla kilku dat: X .ld: 
rekt. l hl m 4, deki. -2 °5 3 ’; l l d: rek. 0h54m.9, 
deki. -5 °6 ’; 21d: rekt. 0h48m.6, deki. - 7 T ;  
31d: rekt. deki. -8 °2 7 ’; XI. 10d:
rekt. 0h41m.3, deki. -9 °2 0 ’; 20d: rekt. 
0h41m.8, deki. -9 °3 7 ’; 30d: rekt. 0h45m.2, 
deki. - 9 ’2 2 \

M eteory
Od 16 do 26 października prom ieniują 

meteory z roju O r i o n i d ó w . Radiant m e
teorów leży na granicy gw iazdozbiorów  
Oriona i B liźniąt i ma współrzędne: rekt. 
6h24m, deki. +15°. W  tym roku warunki ob
serwacji O rionidów  są niezłe.

W  listopadzie prom ieniują dwa roje m e
teorów, T a u r y d y  i L e o n i d y .  Taurydy 
mają podwójny radiant w gwiazdozbiorze 
Byka o w spółrzędnych: rek. 3h44m, deki. 
+14° i +22°, a m aksim um  ich aktywności 
przypada 8 listopada. Leonidy prom ieniują 
od 15 do 19 listopada, a m aksim um  przypada 
na 18d; radiant Leonidów  leży w gw iazdoz
biorze Lw a i m a współrzędne: rekt. 10h8m, 
deki. +22°.

*  *  *

Październik
l d Księżyc 1 przechodzi na tle tarczy Jowi

sza; obserwujemy początek przejścia Księżyca 
(o 20h0m), bo jego cień pojawi się na tarczy 
planety już o zachodzie Jowisza w Polsce (o 
21h18m). O 23h Bliskie złączenie Księżyca z 
Aldebaranem, gwiazdą pierwszej wielkości w 
gwiazdozbiorze Byka; zakrycie gwiazdy przez 
tarczę Księżyca widoczne będzie na Grenlan
dii, w Europie i w północnej Rosji.

2d W pobliżu Jowisza widoczne są tylko 
jego trzy księżyce, ponieważ księżyc 1 prze
chodzi właśnie za tarczą planety.

3d7h Merkury w największym zachodnim 
odchyleniu od Słońca (w odl. 18°).

4 l h Wenus w złączeniu z Regulusem, 
gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbio
rze Lwa (w odl. 0°.2); rankiem odnajdziemy 
planetę i gwiazdę blisko siebie nad wschodnim 
horyzontem.

5d O l h planetoida Juno w opozycji. Wie
czorem księżyc 3 i jego cień przechodzą na tle 
tarczy Jowisza; koniec przejścia księżyca na
stąpi o 17h49m, ale jego cień pojawi się na tar
czy planety dopiero o 20h54m.

6d O 13h Neptun nieruchomy w rektascen- 
sji. Wieczorem obserwujemy koniec zaćmie
nia 1 księżyca Jowisza, który o 20h48m pojawi 
się nagle z prawej strony tarczy planety (w lu
necie odwracającej) w odległości równej pro
mieniowi tarczy od jej brzegu.

7d16h Złączenie Marsa z Księżycem w odl.
6°.

9d O 5h Wenus w złączeniu z Księżycem w 
odl. 4°. Wieczorem do brzegu tarczy Jowisza 
zbliża się jego księżyc 1, którego początek za
krycia przez tarczę planety nastąpi o 20h3m.

10d O 4h Uran nieruchomy w rektascensji. 
Wieczorem na tle tarczy Jowisza przechodzi 
księżyc 1 i jego cień; koniec przejścia księżyca 
obserwujemy o 18h40m.

12d Częściowe zaćmienie Słońca widoczne 
w północno-wschodniej Kanadzie, na Grenlan
dii i Islandii, w Europie i w północnej Afryce. 
Momenty poszczególnych faz zaćmienia poda
ne są w Poradniku Obserwatora.
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Od 18h43m księżyc 3 przechodzi na tle tar
czy Jowisza i jest niewidoczny.

13d O 17h58m księżyc 2 skryje się za tarczą 
Jowisza.

17d O 18h22m księżyc 1 rozpocznie przej
ście na tle tarczy Jowisza.

18d17h Złączenie Jowisza z Księżycem w 
odl. 6°.

19d18h Neptun w złączeniu z Księżycem w 
odl. 5°.

20d4h Złączenie Urana z Księżycem w odl.
6°.

22d Wieczorem po tarczy Jowisza wędruje 
plamka cienia jego 2 księżyca.

23d4hl l m Słońce wstępuje w znak Skorpio
na (Niedźwiadka), jego długość ekliptyczna 
wynosi wówczas 210°. Od 17h48m księżyc 3 
ukryty jest w cieniu Jowisza.

24dl l h Saturn w złączeniu z Księżycem w 
odl. 3".

26d Do 18h16m na tarczy Jowisza widoczny 
jest cień jego 1 księżyca.

29d O 5h Złączenie Marsa z Regulusem, 
gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbio
rze Lwa (w odl. ok. 1°); rankiem odnajdziemy 
na niebie planetę i gwiazdę blisko siebie nad 
południowo-wschodnim horyzontem. O 9h po 
raz drugi w tym miesiącu bliskie złączenie 
Księżyca z Aldebaranem, gwiazdą pierwszej 
wielkości w gwiazdozbiorze Byka; zakrycie 
gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne bę
dzie na Alasce, w północno-zachodniej Kana
dzie, Na Grenlandii, na Wyspach Brytyjskich i 
w Skandynawii. Od 17h34m księżyc 2 przecho
dzi na tle tarczy Jowisza i jest niewidoczny.

30d W pobliżu Jowisza dostrzegamy brak 
jednego księżyca: to księżyc 3 ukryty jest za 
tarczą planety.

31d Wczesnym wieczorem możemy obser
wować koniec zaćmienia 2 księżyca Jowisza.
O 17h55m księżyc ten pojawi się nagle z cienia 
planety w odległości równej średnicy tarczy od 
jej prawego brzegu (patrząc przez lunetę od
wracającą).

Listopad
2d O 1 h górne złączenie Merkurego ze Słoń

cem. Wieczorem księżyc 1 przechodzi na tle

tarczy Jowisza, a o 17h56m pojawi się na niei 
cień tego księżyca.

5d9 Mars w złączeniu z Księżycem w odl.
5".

8dl l h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 
r.4.

10d Wieczorem po tarczy Jowisza wędruje 
plamka cienia księżyca 3, natomiast księżyc 1 
ukryty jest za tarczą, a potem w cieniu planety.

13d15h Planetoida Juno nieruchoma w re- 
ktascensji, zmienia kierunek swego ruchu 
wśród gwiazd na sklepieniu niebieskim.

14d Od 18h13m księżyc 2 ukryty jest za tar
czą Jowisza.

15d Księżyc znajdzie się w złączeniu z 
dwiema planetami: o 6h z Jowiszem w odl. 5” i
0 24h z Neptunem w odl. 4°.

16d O 10h nastąpi złączenie Urana z Księży
cem w odl. 5°, a o 19h złączenie Wenus ze 
Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej 
wielkości w gwiazdozbiorze Panny, w odl. 4°.

20d O 16h Saturn znajdzie się w złączeniu z 
Księżycem w odl. 3°, a o 18h nastąpi złączenie 
Merkurego z Antaresem, gwiazdą pierwszej 
wielkości w gwiazdozbiorze Skorpiona, także 
w odl. 3°.

22dl h42m Słońce wstępuje w znak Strzelca, 
jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 
240°.

23d Na tarczy Jowisza widać cień jego 2 
księżyca, a sam księżyc 2 przechodzi na tle 
tarczy planety i do 18h7m jest niewidoczny.

25d O l h złączenie Plutona ze Słońcem. O 
18h bliskie złączenie Księżyca z Aldebaranem, 
gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdozbio
rze Byka; zakrycie gwiazdy przez tarczę Księ
życa widoczne będzie w Rosji, w północnej 
Europie, na Grenlandii, w Kanadzie i w środ
kowej części Stanów Zjednoczonych. Wieczo
rem księżyc 1 przechodzi na tle tarczy Jowisza
1 jest niewidoczny; cień tego księżyca pojawi 
się na tarczy planety dopiero o 18h 10m.

M omenty wszystkich zjawisk podane są 
w czasie środkowo-europejskim.

G. Sitarski
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Podczas tegorocznych wakacji odbyło się kil
ka międzynarodowych spotkań astronomów  
poświęconych różnym zagadnieniom zwią
zanym z małymi ciałami Układu Słoneczne
go. W Poznaniu obradowało 165 Kolokwium  
Międzynarodowej Unii Astronomicznej do
tyczące dynamiki i astrometrii naturalnych i 
sztucznych ciał niebieskich. Obserwatorium  
Astronomiczne w  M eudon pod Paryżem go
ściło ju ż  drugą konferencję zwołaną specjal
nie dla omówienia postępu w interpretowa
niu obserwacji i w rozumieniu niezwykłego 
zjawiska zderzenia komety Shoemaker-Levy 
9 z Jowiszem w lipcu 1994 roku (poprzednia 
miała miejsce w  Instytucie Teleskopu Kosmi
cznego w Baltimore w Stanach Zjednoczo
nych w maju ubiegłego roku). W Birming
ham w A nglii odbył się 31 Kongres CO- 
SPAR, którego spora część koncentrowała się 
wokół spraw misji kosmicznych do badań 
przestrzeni międzyplanetarnej i znajdują
cych się w niej obiektów. Ale najpełniej pro
blematyka związana z planetoidami, kometa
mi i meteorami ujawniła się w  czasie 10 Ko
lokwium COSPAR w Wersalu koło Paryża. 
Zgromadziło ono blisko 500 osób z całego 
świata, co świadczy o wzroście popularności 
tej tematyki w  nauce. Konferencję wersalską 
zdominowały zagadnienia dające się określić 
dwoma hasłami: kometa Hyakutake i pas 
Kuipera. O zaskoczeniach jakie sprawiła 
wiosną tego roku -  nie tylko swym  niespo
dziewanym pojawieniem się -  kometa H y
akutake była ju ż w  U ranii mowa. Obserwa
cyjne potwierdzenie teoretycznego przypu
szczenia o istnieniu pasa planetoid na krań
cach układu planetarnego jest natomiast od
kryciem, które wydaje się coraz bardziej fa 
scynować wielu badaczy. Odnosi się też wra
żenie, że Pluton jest coraz częściej traktowa
ny jako obiekt pasa Kuipera, a nie dziewiąta 
planeta Układu Słonecznego. Rodzi się re
fleksja, że tak jak kiedyś poszukując planety 
między Marsem i Jowiszem znaleziono pas 
planetoid, tak i obecnie poszukując dziesiątej 
planety zdetronizowano dziewiątą i odkryto 
pas obiektów pozaneptunowych. O nim, o 
Plutonie i Neptunie oraz o planetoidach i ko
metach znajdziemy wiele wiadomości w  tym
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Tadeusz Jarzębowski -  Wroclaw

FOTONY W POLU GRAWITACYJNYM SŁOŃCA

Pole sił je s t pojęciem  służącym do opisu 
oddziaływ ania między ciałami. W  pobliżu 
m asywnego ciała obiekt fizyczny doznaje 
przyśpieszenia skierowanego ku środkowi 
tego ciała. M ówi się tu o ciążeniu, o polu 
grawitacyjnym , o oddziaływaniu graw ita
cyjnym (stanowiącym  jedno z czterech fun
dam entalnych oddziaływań w przyrodzie).

W  ogólnej teorii względności interpreta
cja grawitacji je s t inna; tu ciążenia nie tra
ktuje się jako siły w zwykłym sensie, a zja
wiska graw itacyjne wyjaśnia się krzywizną 
czasoprzestrzeni. W  myśl tej terminologii, 
tytuł niniejszego artykułu mógłby brzmieć: 
Fotony w zakrzywionej czasoprzestrzeni 
Słońca.

Nie wchodząc w te ogólne rozważania, 
chcemy tu om ówić dwa relatyw istyczne zja
wiska, jak ie występują, gdy foton, a więc 
kwant prom ieniow ania elektrom agnetycz

nego, przebiega w pobliżu masywnego ciała, 
to znaczy porusza się w jego  polu grawita
cyjnym (czy też -  m ówiąc innym językiem  -  
porusza się w rejonie o znacznym zakrzy
wieniu czasoprzestrzeni).

O tóż fizyka klasyczna nie przewidywała 
żadnego wpływu pola grawitacyjnego na 
propagację prom ieniow ania elektrom agne
tycznego, tj. na bieg fotonów. W  szczegól
ności więc promienie świetlne miałyby roz
chodzić się zawsze po liniach prostych (w 
próżni) -  zarówno w przestrzeni pustej jak i 
w pobliżu m asywnych ciał. Pojęcia nasze w 
tej dziedzinie zm ieniły się jednak wraz z 
ogłoszeniem ogólnej teorii względności. 
Okazuje się, że w polu grawitacyjnym  wiąz
ka prom ieniowania elektromagnetycznego:

1. zm ienia kierunek,
2. doznaje opóźnienia.

Rys. 1. Ilustracja zasady równoważności. Z prawej obserw ator w przyśpieszającym pojeździe. Odczuwa on działanie siły bezwładności, 
ale nie potrafi je j odróżnić od oddziaływania grawitacyjnego, jak ie występowało, gdy znajdował się na powierzchni planety.
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Zasada równoważności

Fundament sformułowanej przez A. 
E i n s t e i n a  w roku 1915 ogólnej teorii 
względności (nazywanej też teorią grawita
cji) jest tzw. zasadą równoważności. Głosi 
ona, że natura sił grawitacyjnych i sił bez
władności jest taka sama. Znaczy to, że przy
śpieszenia, wynikającego z oddziaływania 
grawitacyjnego, nie da się odróżnić od przy
śpieszenia związanego ze zmianą prędkości. 
Innym wnioskiem jest to, że masa grawita
cyjna równa jest masie bezwładnej (którą 
charakteryzuje właściwość cząstki stawiania 
oporu przy jej przyśpieszaniu). A więc masa 
wyznaczona z prawa powszechnego ciąże
nia i masa wyznaczona w oparciu o drugą 
zasadę dynamiki Newtona muszą być iden
tyczne. Tę zasadę równoważności ilustruje 
obrazowo Rys. 1.

Opierając się na zasadzie równoważności 
można w poglądowy sposób przedstawić 
pierwsze z wymienionych zjawisk -  zmianę 
kierunku toru promieni świetlnych.

Wyobraźmy sobie startującą rakietę, a 
więc pojazd poruszający się ruchem przy

śpieszonym. Znajduje się na nim laborato
rium, gdzie w poprzek do kierunku ruchu 
wysyłana jest wiązka światła. Otóż zanim 
wiązka ta dotrze do ściany przeciwległej, 
ściana ta zwiększy swą prędkość i śledzący 
bieg promieni fizyk stwierdzi, że wiązka 
światła uległa zakrzywieniu. Ta zmiana kie
runku wynikła zatem z faktu, że pojazd po
ruszał się ruchem przyśpieszonym. Ale sko
ro -  w myśl zasady równoważności -  stawia
my znak równości między siłami bezwład
ności i siłami grawitacji, to wiązka promie
niowania elektromagnetycznego winna 
zmieniać kierunek również i w obecności 
pola grawitacyjnego. Gdy więc fotony prze
biegają w pobliżu masywnego ciała, winni
śmy też oczekiwać odchylenia od pierwot
nego kierunku (Rys. 2).

Relatywistyczne zmiany pozycji 
gwiazd

Tym masywnym ciałem, w którego polu 
grawitacyjnym może zachodzić zmiana kie
runku biegu fotonów, jest w szczególności

Rys. 2. Odchylenie wiązki prom ieniow ania elektrom agnetycznego w polu grawitacyjnym ciała o masie M.
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Słońce (i w artykule tym ograniczymy się 
tylko do tego przypadku). Słońce obiega sfe
rę niebieską po linii ekliptyki, zbliżając się 
do różnych gwiazd i następnie oddalając od 
nich. Gdy więc Słońce, w swym ruchu rocz
nym, znajdzie się w pobliżu jakiejś gwiazdy, 
winniśmy -  jak to wynika z rysunku 2 -  
widzieć ją nieco dalej od niego. Pozycja 
gwiazdy na niebie zmienia się o kąt

0 = 4 (radi anów) ,
rc

gdzie odległość r wyrażona jest w promie
niach Słońca (/?©), G oznacza stałą grawita
cji, c -  prędkość światła.

Maksymalna dewiacja wystąpi oczywi
ście przy r = Rq. Po podstawieniu danych 
otrzymamy, że pozycja gwiazdy, której pro
mieniowanie przebiegałoby tuż przy tarczy 
Słońca, winna zmienić się o kąt 

0 =  r .7 5 .
Dla gwiazd usytuowanych dalej będzie 

0= 1 ".75r~\ Gdy więc promieniowanie prze
biega np. w odległości dziesięciu promieni 
Słońca, zmiana pozycji wyniesie 0 = 0".17.

Obserwacyjne potwierdzenie tego zjawi
ska było sprawą kluczową dla nowo ogło
szonej teorii Einsteina. Nie takie to jednak 
łatwe w realizacji. Oczywiście, gdyby rzecz 
się działa na Księżycu, nie byłoby problemu. 
Tam w pobliżu świecącego Słońca widać 
przecież gwiazdy i można by śledzić ich po
zycje w miarę tego, jak Słońce zbliża się do 
nich i oddala. Ale niczego podobnego na 
otulonej atmosferą powierzchni Ziemi. Tutaj 
jedyną i to dość skromną m ożliwość, jaką 
nam natura czasami oferuje, stanowią te mi
nuty czy sekundy, w ciągu których gwiazdę 
naszą przesłania Księżyc. Fotografuje się 
wówczas fragment nieba w pobliżu zaćmio
nego Słońca i porównuje kliszę ze zdjęciem  
tego samego rejonu nieba, wykonanym parę 
miesięcy wcześniej, gdy nie było tam Słoń
ca.

Pierwsze zaćmienie, jakie do tego celu 
wykorzystano, miało miejsce 29 maja 1919 
roku. Przebieg pasa owego „historycznego” 
zaćmienia ukazuje Rys. 3. Zorganizowano 
dwie ekspedycje naukowe, jedna obserwo
wała w miejscowości Sobral w Brazylii, dru
ga (w której uczestniczył Eddington) -  na 
wyspie Principe w pobliżu wybrzeża afry
kańskiego. Trzy lata później, w roku 1922, 
ekspedycje udały się do kilku miejsc w Au
stralii. Po raz ostatni wykorzystano do tego 
rodzaju badań zjawisko zaćmienia z roku 
1973.

Rys. 3. Przebieg pasa „zaćmienia Einsteina” z roku 1919; po raz 
pierwszy stwierdzono w ówczas fakt uginania się promieni 
świetlnych w polu grawitacyjnym Słońca.

Wyniki ważniejszych pomiarów są w za
łączonej tabeli. W ostatniej kolumnie zaob
serwowana wartość kąta 0 po przeliczeniu 
na brzeg tarczy Słońca.

Data zaćmienia Miejsce 6 (sek. kątowe)

29 V 1919 Sobral 1.98 ±  0.16
29V 1919 Principe 1.61 ±0.40
21 1X1922 Australia 1.77 +  0.40
21 1X1922 Australia 1.72 ±0.15
21 1X1922 Australia 1.82 ±0.20
9 V 1929 Sumatra 2.24 ±0.10

19 V11936 ZSRR 2.73 ±0.31
20V 1947 Brazylia 2.01 ±0.27
25111952 Sudan 1.70 ±0.10
30 V11973 Mauretania 1.58 ±0.16

Jak widać, wyniki te nie są budujące; roz
rzut jest znaczny, błąd pomiarów również, 
nie dostrzega się też wyraźniejszego wzrostu 
dokładności między dawnymi i późniejszy-
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mi pomiarami. Niemniej obserwacje te jed
noznacznie przechyliły szalę na korzyść 
ogólnej teorii względności Einsteina, gdyż 
były bliższe przewidywanej przez tę teorię 
wartości 1".75 . Rzecz tu w tym, że przy 
klasycznym traktowaniu zjawiska, przypisu
jąc fotonowi o energii hv masę bezwładną 
h \/c2, otrzymałoby się też zakrzywienie tra
jektorii fotonu, ale liczbowo jest to wartość 
dwukrotnie mniejsza -  0".87.

Zmiany pozycji radioźródeł

W omawianym tu zagadnieniu prawdzi
wą rewolucję wprowadziła dopiero radio
astronomia. Owe odchylenia od prostolinio- 
wości rozchodzenia się promieniowania ele
ktromagnetycznego metodami radioastro
nomicznymi bada się dziś nieporównywal
nie skuteczniej. Tak więc specjalistów od za
gadnień relatywistycznych zaćmienia Słoń
ca już nie interesują -  gdy chodzi o tę dzie
dzinę, zaćmienia stanowią już tematykę hi
storyczną.

Istota rzeczy w tym, iż rozproszone w na
szej atmosferze widzialne promienie słone
czne radioastronomom w ogóle nie prze
szkadzają. Obserwacje pozycji radioźródeł 
prowadzić można przez cały dzień, radio
teleskopy „widzą” je nawet przy samym 
Słońcu (a i chmury na niebie przeszkody tu 
nie stanowią). Natomiast dokładność wy
znaczanych dziś pozycji radiowych znacz
nie przewyższa możliwości w dziedzinie wi
dzialnej. Stało się tak zwłaszcza od czasu 
opracowania techniki interferometrii wiel- 
kobazowej (międzykontynentalnej); angiel
ska nazwa: very-long-baseline interferome
try, skrót VLBI. Teleskopy, wykonujące ob
serwacje, znajdują się tu w bardzo dużych 
odległościach, nawet na innych kontynen
tach; odbierane sygnały rejestrowane są na 
taśmie magnetycznej, a następnie analizo
wane komputerowo. Technika VLBI pozwa

la na wyznaczanie pozycji radioźródeł z do
kładnością do tysięcznych sekundy kątowej. 
Błąd pomiaru jest tu więc o co najmniej dwa 
rzędy mniejszy niż spodziewane relatywi
styczne zmiany pozycji badanych obiektów.

Przy obserwacjach w dziedzinie radiowej 
pewną trudność stwarza k o r o n a  s ł o n e 
cz na .  Występują tam bowiem dwa zmniej
szające dokładność pomiarów zjawiska: 1. 
refrakcja załamująca fale radiowe oraz 2. 
rozpraszanie, rozmywające rozmiary obser
wowanego radioźródła.

Refrakcja koronalna stwarza kłopot naj
większy, gdyż fałszuje bezpośrednio wyniki 
pomiarów. Wywołaną tym zjawiskiem 
zmianę kierunku fal radiowych można jed
nak oddzielić od ugięcia relatywistycznego. 
Efekt ten, jak widać z przytoczonego wcześ
niej wzoru na kąt 0, nie zależy od długości 
fali; zależy tylko od wielkości pola grawita
cyjnego (tj. od stopnia zakrzywienia czaso
przestrzeni). Tymczasem wielkość kąta re
frakcji zależy od długości fali i to nawet bar
dzo silnie -  zachodzi tu proporcjonalność 
odwrotna do kwadratu częstotliwości. Pro
wadząc zatem obserwacje na dwóch różnych 
częstotliwościach, mamy możność oddzielić 
obydwa zjawiska. Ale w miarę jak Słońce 
oddala się od radioźródła, problem zanika; 
przykładowo, na częstotliwości 9 GHz (= 3 
cm) w odległości ośmiu promieni Słońca, 
refrakcja koronalna wynosi 0".002, co stano
wi tylko 1 % ugięcia relatywistycznego.

Do obserwacji wybiera się tutaj oczywi
ście radioźródła położone blisko linii eklip- 
tyki. Winny to być obiekty punktowe, naj
bardziej nadają się do tego celu kwazary. W 
większości programów obserwacyjnych 
wykorzystywano znane, jasne kwazary 3C 
279 i 3C 273. Ten pierwszy leży na samej 
prawie ekliptyce i każdego roku, około 8 
października, zakrywany jest przez Słońce. 
Pozycje tych kwazarów ukazuje fragment 
mapki nieba (Rys. 4).
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Rys. 4. Pozycje kwazarów 3C 279 i 3C 273, najczęściej 
w ykorzystywanych do pomiarów relatywistycznego ugięcia fal 
radiowych.

Pierwsze obserwacje z tej tematyki prze
prowadzono w Kalifornii w roku 1969. Ba
za, tj. odległość teleskopów, wynosiła tam 1 
km. Wynik potwierdzał przewidywania teo
retyczne; błąd pomiarów 11 %. W roku 
1975, przy rozstawie teleskopów 35 km, 
zgodność z teorią Einsteina wynosiła już 1 
%. Natomiast w najnowszej z tej dziedziny 
publikacji, jaka ukazała się w Physical Re
view Letters z 21 sierpnia 1995 roku -  gdzie 
stosowano technikę VLBI, przy odległo
ściach teleskopów do 10 tysięcy km -  zmie
rzona zmiana kierunku przechodzących koło 
Słońca fal radiowych zgadzała się z danymi 
ogólnej teorii względności w granicach 0.08 
%.

Relatywistyczne opóźnienie

Omówimy teraz drugie zjawisko, jakie -  
w myśl ogólnej teorii względności -  wystę
puje przy przechodzeniu wiązki promienio
wania elektromagnetycznego w pobliżu 
obiektu o dużej masie (tj. przez rejon o zna
cznej krzywiźnie czasoprzestrzeni). Winno 
się zarejestrować pewne opóźnienie.

Występowanie takiego zjawiska byłoby 
intuicyjnie zrozumiałe. Skoro w pobliżu ma
sywnego ciała zmienia się trajektoria fotonu 
(Rys. 5), to z mechanizmem wywołującym 
tę modyfikację może wiązać się też i 
opóźnienie. Z teorii wynika, że gdy chodzi o 
nasze Słońce, to foton, przebiegając przy sa

Rys. 5. W  pobliżu ciała o dużej masie trajektoria fotonu ulega 
modyfikacji (porusza się on po tzw. zerowej linii geodezyjnej); 
czas przebiegu w ydłuża się.

mym jego brzegu, winien doznać opóźnienia 
około 125 mikrosekund.

Przed epoką radaru, sond kosmicznych i 
zegarów atomowych, wykrycie takiego zja
wiska nie byłoby możliwe. Aby zmierzyć 
wielkość opóźnienia, trzeba przecież znać 
moment wysłania sygnału -  jak też posiadać 
możliwość mierzenia czasu z dokładnością 
do mikrosekund.

Na zjawisko to zwrócono po raz pierwszy 
uwagę dopiero w roku 1964. Pierwszych zaś 
prób pomiaru dokonano w roku 1968. Pole
gały one na wysyłaniu fal radarowych w kie
runku Wenus i Merkurego; fale te odbijały 
się od powierzchni planety, rejestrowano 
moment ich powrotu na Ziemię. Największe 
opóźnienia -  jak należało się spodziewać -  
odnotowywano w pobliżu górnej koniunkcji 
planety. Wyniki tych pionierskich ekspery
mentów wskazały na zgodność z teorią 
względności w granicach 20 %.

Późniejsze eksperymenty realizowano 
już za pośrednictwem sond kosmicznych. 
Wysyłany z Ziemi sygnał był retransmito- 
wany przez aparaturę pojazdu i wracał na 
Ziemię. Takim głośnym wydarzeniem był tu 
eksperyment, w którym posłużono się son
dami Mariner 6 i Mariner 7. Były to dwie 
bliźniacze sondy, przeznaczone do obserwa
cji powierzchni Marsa. Wystartowały one w 
roku 1969, a wiosną roku następnego miały 
miejsce ich koniunkcje ze Słońcem. Po opra
cowaniu zebranego materiału obserwacyj
nego, w Astrophysical Journal z 15 sierpnia
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1975 roku ukazał się artykuł pod rewelacyj

nym tytułem „Experimental Test of General 

Relativity Using Time-Delay Data from Ma

riner 6 and Mariner 7".

Na Rys. 6 pokazana jest orbita pojazdu 

Mariner 6. Koniunkcja ze Słońcem miała tu 

miejsce 30 kwietnia 1970 roku, gdy sonda 

znajdowała się 402 miliony km od Ziemi. 

Wysyłany z Ziemi sygnał radarowy powra

cał na naszą planetę po upływie około 45 

minut; największe zbliżenie trajektorii syg

nału do Słońca wynosiło 2.6 promienia Słoń

ca.

30.VII.1970

Rys. 6. Orbita sondy Mariner 6 oraz orbita Ziemi. Grubą linią 

wyróżniono sześciomiesięczne odcinki orbit, kiedy badane były 

opóźnienia sygnałów.

W eksperymencie tym momenty powrotu 

sygnałów rejestrowano przez trzy miesiące 

przed i trzy miesiące po koniunkcji ze Słoń

cem. Maksymalna zmierzona wartość 

opóźnienia na trasie Ziemia-sonda-Ziemia, 

odpowiadająca momentowi koniunkcji, wy

nosiła 200 mikrosekund (Rys. 7). Pomiary z 

tych dwóch, niezależnych sond, dostarczyły 

identycznych prawie wyników, będących w 

bardzo dobrej zgodności z teorią; błąd po

miarów szacowano na mniej niż 3 %.

Zauważmy że tutaj, podobnie jak i przy 

zjawisku zmiany kierunku, pamiętać trzeba 

o koronie słonecznej. Prędkość rozchodze-

R 0 K  1970

Rys. 7. Wyniki badania opóźnienia sygnałów, wykonywane za 

pośrednictwem sondy Mariner 6. Jak widać, wpływ korony 

słonecznej jest istotny tylko w pobliżu koniunkcji.

nia się sygnałów jest tam mniejsza niż w 

próżni; zależy to m.in. od koncentracji ele

ktronowej. Wielkość tego opóźnienia koro- 

nalnego można jednak oszacować niezależ

nie, gdyż jest ono funkcją długości fali. Ba

dając zatem zjawisko na dwóch częstotliwo

ściach, oddzielimy wpływ korony od 

opóźnienia relatywistycznego.

Eksperymentów tego typu było więcej. W 

roku 1979 „weryfikował” teorię Einsteina 

Mariner 9 (zgodność do 2 %). W  roku 1985 

badano opóźnianie się sygnałów retrans- 

mitowanych przez aparaturę Voyagera 2, 

który znajdował się wówczas już bardzo da

leko - w odległości 3 miliardów km od Zie

mi, między orbitami Saturna i Urana.

Najlepiej, gdy chodzi o relatywistyczne 

opóźnienie, spisały się jednak marsjańskie 

sondy Viking 1 i Viking 2. Główne bowiem 

źródło błędów w badaniach tego typu stano

wi fakt, iż pozycji pojazdu kosmicznego nie 

można określić z wystarczającą dokładno

ścią, gdyż taki mały obiekt podlega trudnym 

do określenia niegrawitacyjnym oddziały

waniom. Tymczasem próbniki Vikingow 

osiadły na wolnej od tych wpływów powie

rzchni planety; pozycja miejsca retransmisji
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sygnałów znana więc była ze znacznie wy
ższą dokładnością. Aparatura obydwu prób
ników oraz członów orbitujących funkcjo
nowała przez kilka lat. Pierwsza opozycja 
Marsa miała miejsce w listopadzie 1976 ro
ku; echo radarowe badano tu przez 14 mie
sięcy (Astrophysical Journal Letters z 15

grudnia 1979). Wyznaczona wartość 
opóźnienia sygnałów pozostawała w zgo
dzie z przewidywaniami ogólnej teorii 
względności w granicach 0.1 %.

Gdyby Einstein mógł dożyć tych czasów, 
bardzo by się cieszył.

Stanisław R. Brzostkiewicz -  Dąbrowa Górnicza

PAS KUIPERA ISTNIEJE!

Początki problemu omawianego w niniej
szym artykule sięgają dość odległej prze
szłości i są ściśle związane z ewolucją poglą
dów na pochodzenie komet. Astronomów 
bowiem od dawna interesuje nie tylko natura 
tych urodziwych ciał niebieskich, ale rów
nież usilnie starają się dociec, skąd one do 
nas przybywają, czy i ewentualnie gdzie 
znajduje się ich rezerwuar, jaka może być 
jego pojemność? Krótko mówiąc -  mamy tu 
do czynienia z wcale nie nowym zagadnie
niem, chociaż z astronomicznego punktu wi
dzenia pojawił się on właściwie dopiero w 
roku 1577, kiedy to Tycho B r a h e na pod
stawie obserwacji wykonanej przez siebie w 
Uraniborgu* i obserwacji dokonanych przez 
Tadeasa H a j k a  w Pradze definitywnie 
stwierdził, iż obserwowana przez nich ko
meta znajduje się o wiele dalej od Ziemi niż 
Księżyc. Do tego czasu uważano te obiekty 
-  zgodnie z poglądem A r y s t o t e l e s a  -  
za coś w rodzaju „wyziewów” w ziemskiej 
atmosferze, z czym godził się nawet Mikołaj 
K o p e r n i k  i pewnie dlatego w swym 
dziele O obrotach temu zagadnieniu poświę
cił zaledwie parę wierszy. Z drugiej jednak 
strony dowodził, że komety (przez Greków 
zwane „gwiazdami brodatymi”) tak samo

jak  inne gwiazdy „wschodzą i zachodzą”, co 
tłumaczył ich dużą odległością od Ziemi. 
Mamy więc podstawy przypuszczać, że 
wielki astronom był bliski prawdy i gdyby 
temu zagadnieniu poświęcił nieco więcej 
uwagi, to być może doszedłby do takiego 
samego wyniku, jak Tycho Brahe. Ale 
wcześniej jeszcze mógł do tego dojść R e 
g i o m o n t a n u s ,  który w roku 1472 obser
wował bardzo jasną kometę i bezskutecznie 
usiłował zmierzyć jej paralaksę. Próba ta nie 
powiodła się właśnie ze względu na wielką 
odległość obiektu od naszej planety.

Tak czy inaczej dopiero w drugiej poło
wie XVI wieku komety zostały zaliczone do 
ciał niebieskich i już całkowicie znalazły się 
w sferze zainteresowań astronomów. Na 
szczęście do ich obserwacji nikogo nie trze
ba było namawiać, gdyż -  jak  wiemy z włas
nego doświadczenia -  są to wyjątkowo wi
dowiskowe obiekty, zwłaszcza gdy przecho
dzą blisko Ziemi i mają nie tylko duże jasno
ści, ale i wspaniałe warkocze. I tak stopnio
wo przybywało na ten temat informacji, w 
oparciu o które w połowie obecnego stulecia 
astronom amerykański Fred L. W h i p p 1 e 
sformułował ciekawą i -  jak się później oka
zało -  trafną hipotezę na temat struktury ją-

* Uraniborg to nazwa obserwatorium Tychona Brahego, zlokalizowanego na wyspie Hven w cieśninie Sund, 
należącej dziś do Szwecji.



9/1996 U R A N IA 233

dra kometarnego. Głosi ona, że jest to po 
prostu „bryła brudnego śniegu”, co potwier
dziły najnowsze obserwacje, zwłaszcza zaś 
przeprowadzone za pomocą sond kosmicz
nych badania komety Halleya podczas jej 
ostatniego powrotu do Słońca. Niestety, hi
poteza ta nie rozstrzygała toczonego niemal 
od dwóch stuleci sporu, czy komety są stały
mi członkami Układu Słonecznego, czy też 
raczej gośćmi przybywającymi do nas z 
przestrzeni między gwiazdowej? Wprawdzie 
już w roku 1932 znany astronom estoński 
Ernst Ó p i k zdecydowanie opowiedział się 
za pierwszą koncepcją, to jednak swojego 
stanowiska nie poparł jakimiś konkretnymi 
dowodami obserwacyjnymi i sprawa ta 
wciąż była otwarta. Dopiero po drugiej woj
nie światowej problemem tym bliżej zainte
resował się astronom holenderski Jan H. 
O o r t iw  oparciu o wnikliwą analizę doty
chczasowych danych obserwacyjnych do
szedł do wniosku, że cały Układ Słoneczny 
otoczony jest kulistym obłokiem komet, 
zwanym dziś „obłokiem Oorta”. Na podsta
wie analizy statystycznej orbit komet jedno- 
pojawieniowych ustalił, iż obłok ten winien 
rozpościerać się w odległości około 100 000 
j.a. od Słońca i zawierać około 1010 jąder 
kometarnych o łącznej masie równej zale
dwie 0,1 masy Ziemi. Na skutek oddziały
wań grawitacyjnych najbliższych gwiazd, a 
następnie -  na co zwróciła uwagę Helena 
K a z i m i e r c z a k - P o ł o ń s k a * -  analo
gicznych oddziaływań planetarnych, niektó
re z tych jąder uzyskują odpowiednie pręd
kości aby zawędrować ku Słońcu i po iluś 
tam latach pojawić się na ziemskim niebie w 
postaci mniej lub bardziej okazałej komety. 
Jest to więc dość sugestywna hipoteza i nie 
należy się dziwić, że od razu zyskała sporo 
zwolenników i dziś popierają wielu astrono

mów. Niestety, drobnych ciał tworzących 
obłok Ooera przy współczesnej technice ob
serwacyjnej nie można dostrzec i najpra
wdopodobniej w najbliższych latach nie bę
dzie to możliwe, chociaż nie można tego cał
kowicie wykluczyć i trzeba być przygotowa
nym na jakąś miłą niespodziankę. W tym 
przypadku mamy jednak do czynienia z wy
jątkowo trudnym problemem, gdyż musimy 
sobie uzmysłowić, że z tej odległości jasność 
obiektu o rozmiarach i albedo jądra komety 
Halleya wynosiłaby tylko około 61 wielko
ści gwiazdowych. Już z tego choćby powodu 
hipotezy Oorta nie możemy na razie po
twierdzić ani też odrzucić, bo niewątpliwie 
powstałaby pewna luka i wypadałoby szu
kać innego rozwiązania. Tymczasem ma ona 
wiele zalet, co oczywiście nie znaczy wcale, 
by nie miała słabych punktów i by przeciw
ko niej nie wysuwano różnych zarzutów. 
Przede wszystkim dzięki dociekaniom Julio 
A. F e r n a n d e z a  i nie tylko jego stwier
dzono, że wydajność obłoku Oorta jest ogra
niczona i nie może on być jedynym źródłem 
wszystkich obserwowanych komet. A zatem 
musi istnieć jeszcze drugi rezerwuar tych 
obiektów i temu właśnie zagadnieniu chce
my poświęcić dalszą część artykułu.

Z ciekawą koncepcją na ten temat już w 
roku 1950 wystąpił działający w Stanach 
Zjednoczonych astronom holenderski Ge
rard P. K u i p e r (1905 -  1973). W tym cza
sie interesowały go procesy przebiegające 
podczas formowania się ciał Układu Słone
cznego i w wyniku tych rozważań doszedł 
do wniosku, iż nie wszystka materia prasło- 
necznej mgławicy weszła w skład planet i 
księżyców. Znaczna jej część pozostała w 
pierwotnej postaci i dziś za orbitą Neptuna 
powinny krążyć miliony lub miliardy drob
nych, lodowatych obiektów. Tworzą one na

* Helena Kazimierczak-Połońska (1902 -  1992) była uczennicą prof. Michała Kamieńskiego (1879 -  1973), po 
drugiej wojnie światowej działającą w Rosji.
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peryferiach Układu Słonecznego coś w ro
dzaju dysku lub pierścienia, przez w spół
czesnych planetologów zwanego „pasem 
Kuipera” . M ają one krążyć wokół Słońca w 
odległości od 50 do 500 j.a., a ich ogólna 
masa -  zdaniem Kuipera -  pow inna wynosić 
około 17 mas globu ziemskiego, czyli była
by porównywalna z m asą Neptuna. W  tym 
rejonie Układu Słonecznego nie m ogła się 
ju ż  jednak  utworzyć w ielka planeta, uniem o
żliwiały ten proces oddziaływania grawita
cyjne planet, zw łaszcza czterech najwię
kszych (Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna). 
Tak więc pas Kuipera składać się ma z pier
wotnych planetezym ali, krążących po dość 
stabilnych orbitach. N iekiedy ich ruch bywa 
zakłócony przez wspomniane wyżej oddzia
ływania planetarne i wtedy taka planetezy- 
mala wędruje w kierunku Słońca, przeobra
żając się z czasem w krótkookresową kom e
tę. Pogląd ten w pełni popierał wspomniany 
już Fernandez, który jednak w roku 1980 
doszedł do wniosku, iż ten „kometarny re
zerwuar” mógłby funkcjonować dopiero 
przy założeniu, że w pasie Kuipera znajdują 
się nie tylko jądra kometarne, ale i większe 
ciała -  planetoidy. Dalszy postęp w tej dzie
dzinie nastąpił w roku 1988, kiedy to Martin 
D u n c a n  wraz z innymi astronom ami ame
rykańskim i przeanalizował orbity 121 ko
met krótkookresowych uzyskując ciekawe 
wyniki. Okazało się po prostu, że 90 % tych 
komet obiega Słońce podobnie jak  planety, 
poruszając się w płaszczyznach nachylo
nych do płaszczyzny ekliptyki maksymalnie 
pod kątem 30°. Fakt ten -  zdaniem w ym ie
nionych badaczy -  nie może być przypadko
wy i w jakim ś stopniu przem aw ia na rzecz 
hipotezy Kuipera.

W ażną rolę w całej tej historii odegrały 
odkrycia dokonane za pom ocą przeznaczo
nego do badania prom ieniowania podczer
wonego satelity IRAS. M amy oczywiście na 
myśli otoczki pyłowe, otaczające takie 
gwiazdy ciągu głównego, jak  p Pictoris, We- 
ga ( a  Lyr), Fom alhaut ( a  PsA) i e  Eridani. 
Otoczki są wyraźnie spłaszczone, m ają roz
miary dochodzące do około 200 j.a. i najpra
wdopodobniej rozgrywa się w nich pierwszy 
etap powstawania układów planetarnych*.

Ich odkrycie przekonało wreszcie astro
nomów, że pas Kuipera to twór całkiem  re
alny i warto podjąć odpowiednie obserwacje 
celem jego wykrycia. Zdawano sobie oczy
wiście dobrze sprawę z tego, że je s t to zada
nie wyjątkowo trudne już  choćby z tego po
wodu, że rozmiary jąder większości znanych 
komet wynoszą zaledwie 3 - 1 0  km i ich 
jasności w tak odległych rejonach Układu 
Słonecznego muszą być bardzo małe. W e
dług obliczeń powinny wynosić najwyżej 28 
-  29 wielkości gwiazdowych, a tak słabe 
obiekty są niedostępne do obserwacji, przy
najmniej do obserwacji współczesnymi tele
skopami. Postanowiono zatem za orbitą Plu
tona szukać owych hipotecznych planetoid, 
których liczba -  zgodnie z poglądem wspo
mnianego Fernandeza -  ma być dużo m niej
sza od liczby „norm alnych” jąder kometar- 
nych, ale za to winny mieć znacznie większe 
jasności, chociaż powinny świecić sto razy 
słabiej od Plutona. Początkowo zatem brano 
pod uwagę obiekty 21 wielkości gwiazdo
wej, potem zaczęto przyglądać się obiektom 
22 wielkości gwiazdowej, by w końcu sku
pić się na obiektach 24 wielkości gwiazdo
wej.

Niestety, na płytach fotograficznych i na 
mozaikach CCD długo nie udawało się zare-

* Dużo wcześniejszy etap rozwoju zdają się przedstawiać dyski gazowo-pyłowe (pył stanowi tylko 1 % ich za
wartości), otaczające bardzo młode gwiazdy (wiek tych gwiazd ocenia się na milion lat), odkryte ostatnio w 
mgławicy Oriona za pomocą teleskopu kosmicznego HST.
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jestrow ać śladu planetoidy pozaneptunowej. 
Przełom  w tych poszukiw aniach nastąpił do
piero w roku 1992, kiedy to David J e w i 11 
i Jane L u  u z U niw ersytetu Hawajskiego, 
przeglądając klisze eksponowane w ognisku 
2,2-m etrowego teleskopu obserwatorium  na 
M auna Kea, dostrzegli wolno przem ieszcza
jący  się wśród gwiazd obiekt 24 wielkości 
gwiazdowej, który -  zgodnie z uchwałą M ię
dzynarodowej Unii A stronom icznej -  na ra
zie otrzym ał oznaczenie prowizoryczne 
(1992 Q B i), ale w przyszłości dostanie pra
wdopodobnie także w łasną nazwę. Dalsze 
obserw acje wykazały, iż obiega on Słońce w 
średniej odległości 44 j.a., dokonując pełne
go obiegu w ciągu około 290 lat, przy czym 
płaszczyzna jego  orbity je s t nachylona 
względem  płaszczyzny ekliptyki zaledwie o 
dw a stopnie. A le poza tym  niewiele o nim 
wiem y, chociaż uwzględniając jego  jasność 
i typowe dla kom et albedo uczeni oceniają, 
że jego  średnica m ierzy 2 0 0 - 2 5 0  km. Byłby 
to więc dość duży obiekt i w jakim ś stopniu 
odkrycie to potw ierdza koncepcję Fernande- 
za, lecz „jedna jaskółka -  jak  mówi znane 
przysłow ie -  nie czyni w iosny” i wobec tego 
sprawa istnienia pasa nadal pozostaw ała 
otwarta. Jednak sześć m iesięcy później ci sa
mi badacze odkryli drugi taki obiekt, a po
tem przyszły dalsze odkrycia (wśród szczę
śliwych odkrywców znalazła się także 
przedstaw icielka naszego kraju -  Anna 
Ż y t  k o  w )  i na początku 1996 roku lista 
zaw ierała już podstaw ow e dane o blisko 
czterdziestu obiektach pozaneptunowych. 
W  ten sposób hipoteza K uipera stawała się 
coraz bardziej realna, ostatecznie zaś po
tw ierdzają ją  chyba argum enty, jak ie ostat
nio zaprezentow ała A nita C o c h r a n  z 
U niwersytetu Teksaskiego. Po prostu przed
staw iła ona konkretne dowody istnienia 
ogrom nego rezerwuaru drobnych ciał lodo
wych za orbitą Plutona, skąd m ają pochodzić 
w szystkie komety krótkookresow e, w tym

także sławna kom eta Halleya. Uczona am e
rykańska wraz ze swymi współpracownika
mi zbadała obrazy, które uzyskano za pomo
cą teleskopu kosmicznego HST, a które 
obejm ują niewielki wycinek nieba w gwiaz
dozbiorze Byka. Ponieważ wykonywano je  
w pewnych odstępach czasu, to po wyeli
minowaniu wszystkich stałych obiektów 
(gwiazd i galaktyk) pozostały tylko słabo 
świecące punkty, wykazujące jednak nie
wielkie przesunięcia. N a wspomnianym wy
cinku nieba (kwadrat o boku 1°) takich pun
któw naliczono 244 i na podstawie ich ru
chów stwierdzono, że wszystkie te obiekty 
okrążają Słońce dalej niż Pluton. Świecą 
oczywiście bardzo słabo, co wynika z ich 
niewielkich rozmiarów, gdyż -  jak  się oce
nia -  m ają zaledwie 10 -  20 km średnicy. 
Tak więc pas Kuipera rzeczywiście istnieje, 
ale składa się głównie z tak małych obiek
tów, że ich dostrzeżenie naziemnymi teles
kopami nie jest możliwe. Zgodnie jednak z 
przewidywaniam i znajdują się w nim także 
większe obiekty, a niektórzy nawet zaliczają 
do niego zarówno Trytona, jak  i Plutona z 
okrążającym  go Charnem. Są to być może 
największe obiekty pasa Kuipera.

Dobrze -  pewnie ktoś zapyta -  ale do ja 
kiej kategorii ciał należy zaliczyć obiekty 
wchodzące w skład pasa Kuipera? Pytanie w 
pełni uzasadnione, choć nie łatwo na nie od
powiedzieć jednym  zdaniem, gdyż wiele tu 
zależy od pewnych okoliczności. Dotąd bo
wiem, gdy ten lub inny obiekt znajduje się w 
pasie Kuipera i krąży niemal na peryferiach 
Układu Słonecznego, przypom ina zwyczaj
ną planetoidę. Gdy jednak w wyniku oddzia
ływ ań grawitacyjnych wielkich planet zosta
nie stamtąd wyrwany i zbliży się na odpo
w iednią odległość do Słońca, wówczas prze
obraża się we wspaniałą kometę. Mamy tu 
przecież do czynienia z lodowatymi planete- 
zym alam i, czyli z najstarszymi i najpry
m itywniejszym i ciałami Układu Słoneczne-
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go. Ich odkrycie to nadzwyczaj ważne wy
darzenie dla współczesnych planetologów, 
porównywalne chyba jedynie z wydarze
niem rozgrywającym się na początku ubie
głego stulecia, kiedy to odkryto pierwsze 
obiekty głównego pasa planetoid (Ceres, 
Pallas, Juno i W esta). W jednym  i drugim 
przypadku idzie o obiekty, które z pewnych 
powodów nie potrafiły się skupić i utworzyć 
większych ciał, do naszych czasów pozosta
jąc w pierwotnym  stanie. Dotyczy to zw łasz
cza ciał wchodzących w skład pasa Kuipera 
i dlatego właśnie planetologowie tak wiele 
sobie po nich obiecują, toteż ich odkrycie 
będzie może odnotowane w dziejach astro
nomii planetarnej złotymi zgłoskami. Ciała 
te powinny po prostu ułatwić dokładne po
znanie procesów, jak ie w prasłonecznej 
mgławicy przebiegały przed m iliardam i lat i 
w końcu doprowadziły do powstania znane
go nam dziś Układu Słonecznego. By jednak 
uprościć nieco to zadanie, pewnie dobrze by
łoby lepiej poznać właściwości obiektów 
pozaneptunowych i rozwiązać wiele innych, 
równie ważnych problemów. W arto na przy
kład byłoby wiedzieć, czy obiekty typu 1992 
QB i to podstawowe „klocki budowlane” na
szego układu planetarnego i w jakim  stopniu 
pas Kuipera przypom ina dyski pyłowe od
kryte wokół (i Pictoris, W egi, Fom alhaut i 
e Eridani? Jak daleko od Słońca on się roz
ciąga, czy występują w nim przerwy przy
pom inające przerwy w pierścieniach Satur
na, jaką przeciętnie średnicę m ają tworzące 
go ciała? Czy jest możliwe, aby za orbitą 
Plutona krążyła jakaś duża planeta? No i 
wreszcie czy Chiron to faktycznie jedynie 
„zbieg” z pasa Kuipera?

Chiron odkryty w roku 1977 przez Charl- 
s a K o w a l a  z obserwatorium na M ount Pa- 
lom ar okazał się egzotycznym  obiektem. Za 
planetę nie m ożna go było uznać ze względu 
na zbyt m ałe rozmiary, ale są one z kolei za 
duże na to, by m ógł być jądrem  komety. Nie

jest także zwyczajną planetoidą, gdyż poru
sza się po orbicie, której peryhelium znajdu
je  się blisko orbity Jowisza, aphelium  zaś w 
pobliżu orbity Urana. Obserwacje wykazały, 
że obraca się wokół swej osi raz na 5,92 
godziny i w tym też czasie jego jasność 
zm ienia się o 9 %, co jedni tłum aczą obecno
ścią ciemnych plam  na powierzchni tego cie
kawego obiektu, drudzy natomiast nieregu
larnym kształtem. I chociaż nie są to blachę 
inform acje, to jednak na ich podstawie trud
no było wyciągnąć jakiś wniosek na temat 
natury Chirona, toteż wciąż uchodzi on za 
zagadkowy obiekt. Ale prawdziwe zdum ie
nie nastąpiło w roku 1988, kiedy to David 
T h o l e n  z Uniwersytetu Hawajskiego 
stwierdził, iż jasność Chirona nagle wzrosła 
prawie dwukrotnie. W  tym czasie jego  odle
głość od Słońca wynosiła około 13 j.a. i w 
związku z tym trzeba się było zastanowić, co 
mogło być przyczyną tak dużego pojaśnie
nia? M oże doszło do karambolu z dużym 
m eteoroidem , który obnażył pokrytą pyłem 
jaśniejszą powierzchnię Chirona? Inna hipo
teza głosiła, że w wyniku pojawienia się po
tężnego gejzeru planetoida otoczona została 
obłokiem gazu i pyłu. Nie było to jednak 
zbyt przekonywujące i dlatego Alan S t e r n  
postanowił dociec, czy Chiron zbliżając się 
do Słońca nie zaczął wykazywać normalnej 
aktywności kom etarnej? Ale i ta hipoteza 
wykazuje pewne braki, gdyż -  jak  to wynika 
z obserwacji kom et -  lód wodny sublimuje 
dopiero wtedy, gdy dany obiekt zbliży się do 
Słońca na odległość m niejszą niż 2,5 j.a. A 
zatem pow ierzchnia Chirona musi być po
kryta zam arzłym  tlenkiem węgla, metanu i 
azotu, gdyż te substancje sublim ują już w 
dużo niższych tem peraturach. Co więcej -  
dow odziłoby to, iż w centralnych rejonach 
Układu Słonecznego znalazł się w niezbyt 
odległych czasach, bo w przeciwnym  razie 
pozbyłby się daw no w ym ienionych wyżej 
substancji.
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Dzięki tym dziw nym  zachowaniom  C hi
ron od paru ju ż  lat je s t chyba najczęściej 
obserwowaną planetoidą U kładu Słoneczne
go. Zainteresow anie nim  jeszcze bardziej 
wzrosło, gdy Bob B u s s  przeglądając klisze 
naświetlone w latach 1969 -  1972 odnalazł 
ślady tego obiektu i ze zdum ieniem  stwier
dził, iż w tych latach był on dużo jaśniejszy 
niż obecnie. Dla badaczy stanowi to „twardy 
orzech do zgryzienia”, gdyż w podanym cza
sie Chiron znajdow ał się w pobliżu aphelium 
swej orbity, a w odległości około 19 j.a. pro
m ieniowanie Słońca je s t stanowczo za słabe 
na to, by pobudzić aktywność zwykłych ją 
der kometarnych. Nie m ożna jednak  wyklu
czyć, że zamarzły tlenek węgla, metan i azot 
w pewnych okolicznościach mogą sublimo- 
wać nawet w tak niskiej temperaturze, jaka 
panuje w pobliżu orbity Urana. Być może na 
Chironie warstwę tych substancji pokrywa 
jakaś powłoka ochronna, toteż erupcje poja
wiają się jedynie wtedy, gdy ta pow łoka pę
ka i pow stają w niej szczeliny, przez które 
przedostaje się nieco prom ieniow ania słone
cznego. Inaczej m ów iąc -  pod tym w zglę
dem przypom inałby T rytona i Plutona, bo te 
ciała okrążają Słońce w jeszcze większych 
odległościach, a mim o to w pewnych okre
sach wykazują podobną aktywność i sezono
wo otaczają się nam iastkam i atmosfer. A po
nieważ i one -  ja k  ju ż  w spom niano -  zw ią
zane są pochodzeniem  z pasem Kuipera, to 
takie podobieństw o m a pewne uzasadnienie. 
Bo przecież w szystko przem aw ia za tym, że 
i Chiron stamtąd pochodzi i że większość 
swego żywota spędził w łaśnie w tych odle
głych rejonach U kładu Słonecznego. Jego 
obecna orbita nie je s t zbyt stabilna, krąży po 
niej najwyżej kilka lub kilkanaście m ilionów 
lat i w przyszłości -  zdaniem  badaczy -  zo
stanie wyrzucony poza granicę naszego 
układu planetarnego. Sprawi to oddziaływ a
nie grawitacyjne w ielkich planet, uniem ożli
w iające pobyt w tym obszarze podobnych do

Chirona obiektów dłużej niż -  jak  się ocenia 
-  1 -  2 % całkowitego wieku Układu Słone
cznego. Los komety Shoemaker-L,evy 9 do
wodzi również, że wielkie planety mogą 
przechwytywać zarówno komety, jak  i pla- 
netoidy. Takie ciała m ogą wreszcie rozpadać 
się na drobne okruchy i być może to one 
właśnie utworzyły pierścienie, które obser
wujemy przy Saturnie, Jowiszu, Uranie i 
Neptunie. W iadomo także, że stare komety 
m ogą przeobrażać się w planetoidy, a plane- 
toidy z kolei niekiedy przejawiają aktyw 
ność kometarną. Lecz m im o to nadanie Chi- 
ronowi takiego imienia wydaje się być nieco 
chybione, bo przecież jest to imię jednego z 
centaurów. O ile zaś m itologiczny Chiron 
był na pół człowiekiem  i na pół koniem, to 
astronom iczny Chiron zdaje się nie ma nic 
w spólnego z kometam i, chociaż -  wbrew 
pozorom -  nie m ożna go też uważać za pla- 
netoidę. Mamy tu raczej do czynienia z 
przedstawicielem  najstarszych obiektów 
U kładu Słonecznego -  z planetezymalą.

Planetolodzy zajmujący się najdawniej
szym okresem dziejów naszego układu pla
netarnego wiele sobie obiecują po tym obie
kcie. W szystkie bowiem „znaki na niebie i 
na Z iem i” wskazują, że Chiron pochodzi z 
pasa Kuipera, a więc że powstał przed mi
liardami lat i od tego czasu mało się zmienił. 
A ponieważ obecnie przebywa w central
nych rejonach Układu Słonecznego, można 
go obserwować naziemnymi teleskopami 
nie tylko w pobliżu peryhelium  orbity, ale i 
w tym  okresie, kiedy znajduje się w jej aphe
lium. Należy zatem m ieć nadzieję, że w naj
bliższych latach nasza wiedza o Chironie 
wzbogaci się o wiele nowych faktów, co nie
wątpliw ie planetolodzy przyjm ą z zadowo
leniem . Robione są naw et wstępne przygoto
w ania do misji kosmicznej „Chiron Recon- 
niassance Flyby”, gdyż uczeni chcieliby się 
przyjrzeć z bliska temu obiektowi, co zresztą 
z punktu w idzenia kosmogonii byłoby bar-
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dzo pożądane. Sonda ta -  podobnie jak son
da „Pluto Fast Flyby” -  ma być wyposażona 
zarówno w kamerę do obserwacji w widzial
nej części widma, jak i w podczerwieni. Od
powiedni zaś spektrometr ma umożliwić 
ustalenie składu chemicznego jego prze

dziwnej „atmosfery”, a to powinno wyjaśnić 
zagadkę, która tak poruszyła badaczy. Może 
to jednocześnie rzucić jakieś nowe światło 
na procesy przebiegające w początkowym 
okresie istnienia Układu Słonecznego i na 
naturę ciał tworzących pas Kuipera.

T. Zbigniew Dworak -  Kraków

150 ROCZNICA ODKRYCIA NEPTUNA

Po odkryciu 215 lat temu Urana oraz po 
znalezieniu później dawnych obserwacji tej 
planety jako „gwiazdy” określono z zadowa
lającą dokładnością jego orbitę, a w 1820 
roku uściślono wyznaczone już elementy or
bity. Wkrótce jednak, pomimo uwzględnie
nia perturbacji pochodzących od wszystkich 
znanych wtedy planet, ruch Urana coraz bar
dziej nie zgadzał się z teorią grawitacji New
tona. W 1832 r. różnica między obserwowa
nym położeniem Urana a obliczoną pozycją 
wynosiła około 30" i w dalszym ciągu zwię
kszała się do 7" rocznie. Stało się oczywiste, 
że ruch Urana nic następuje w pełni zgodnie

z prawami Keplera, nawet jeśli się uwzględ
ni zakłócenia powodowane przez masywne
go Jowisza i Saturna. Na domiar wszystkie
go stwierdzono, że dawne obserwacje, zwła
szcza „przedodkryciowe”, nie dadzą się po
wiązać z nowymi.

Oczywiście trudno było przypuszczać, iż 
Uran nagle zmienił swoją orbitę i w tej sytu
acji należało znaleźć inne wyjaśnienie zaob
serwowanych rozbieżności. Tak rozpoczęła 
się wielka intelektualna przygoda I połowy 
XIX wieku -  nie pozbawiona również ele
mentów sensacji i niewiarygodnych zbie
gów okoliczności.

/
i

Zdjęcie obu półkul Neptuna wykonane w czerwcu 1994 roku za pomocą teleskopu kosmicznego H ubble’a (fot. D. Crisp, H. Hammel, 
NASA).
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W sześćdziesiąt lat po odkryciu Urana za
gadnieniem jego ruchu zainteresował się 
młody student astronomii John Couch 
A d a m s  wysuwając najpierw na własny 
użytek przypuszczenie, iż nieregularności 
tego ruchu można wyjaśnić oddziaływaniem 
grawitacyjnym jeszcze dalszej, nieznanej 
planety. Podobną możliwość rozważali nie
co wcześniej: Thomas J. H u s s e y  w Anglii 
w 1834 r„ astronom duński Peter A. H a n 
s e n  w l  834 r., francuski Louis W a r t m a n 
w 1836 r., Friedrich Wilhelm F l e m i n g  w 
Niemczech w 1849 r., a także Johann 
M a d l e r  w 1841 r„ jednak Adams nic o 
tym nie wiedział. Nie miało to zresztą dal
szego ciągu w historii odkrycia nowej plane
ty. Miała natomiast wpływ na Adamsa suge
stia Mary S o m m e r v i l l e  o pozaurano- 
wej planecie, pochodząca z 1836 roku.

Do dziś zachowała się w jednej z biblio
tek w Cambridge notatka, jaką sporządził dla 
siebie młody, 22-letni Adams:

„Postanowiłem (...)  przystąpić, jak tylko 
można najszybciej po ukończeniu studiów, 
do badań nad nieregularnościami w ruchu 
Urana, które do dziś są niewyjaśnione. Ce
lem moim będzie stwierdzenie, czy nie są 
one wywołane działaniem nieodkrytej jesz
cze planety znajdującej się poza Uranem, a 
także wyznaczenie przybliżonych elemen
tów tej planety, co może doprowadzić do jej 
’odkrycia’”.

W 1843 r. Adams -  już jako wykładowca 
college’u -  podjął się opracowania swej hi
potezy o istnieniu planety pozauranowej, 
czyli obliczenia jej efemerydy, co pozwoli
łoby na obserwacyjną weryfikację tej hipo
tezy. Mianowicie założył on, iż planeta owa 
jest mniej więcej wielkości Urana (ze wzglę
du na masę i rozmiary), powinna obiegać 
Słońce w płaszczyźnie orbity Urana i w od
ległości około 39 j.a. od Słońca, zgodnie z 
regułą Titiusa-Bodego. O pewne dane do ob
liczeń poprosił ks. prof. Jamesa C h a 11 i s a,

który w tej sprawie zwrócił się do Sir Geor- 
ge’a Biddella A i r y ’ e g o, astronoma króle
wskiego. Ten dostarczył danych, a co więcej 
sam był bardzo zainteresowany problemem 
nieregularności ruchu Urana, bowiem wi
dział w tym możliwość podważenia prawa 
Newtona!

We wrześniu 1845 r. Adams ukończył 
planowaną pracę polegającą na wysoce 
skomplikowanych i żmudnych obliczeniach. 
Podał w niej przewidywaną pozycję planety 
transuranowej na 1 października tegoż roku. 
Pracę wręczył dyrektorowi Obserwatorium 
Jamesowi Challisowi -  ten jednakże zamiast 
podjąć obserwacje, napisał jedynie list pole
cający do Airy’ego, dyrektora Obserwato
rium w Greenwich. Jak się potem okazało, 
pozycja nieznanej planety została wyzna
czona z błędem zaledwie 2° i Challis mógł 
się stać jej współodkry wcą.

Dalej nastąpiło coś niebywale niezrozu
miałego -  istna „komedia pomyłek”, jednak 
w ostatecznym rezultacie gorzka dla Angli
ków i samego Adamsa. Trzykrotnie Adams 
był u dyrektora Obserwatorium w Green
wich i nie zdołał się z nim zobaczyć. Za trze
cim razem zostawił Sir Airy’emu swoją pra
cę, lecz odszedł urażony, iż astronom króle
wski go nie przyjął. Tymczasem Airy w ogó
le nie został o tej wizycie powiadomiony i 
sądził, że praca została przysłana pocztą. 
Przeczytał ją  i widocznie nie bardzo zrozu
miał -  zresztą głównie interesowało go to, 
czy równania Newtona są poprawne dla tak 
wielkich odległości od Słońca. Napisał w tej 
sprawie list do Adamsa, na który ten nie od
powiedział mając uwagi Airy’ego za nie
istotne. Być może nadal czuł się dotknięty.

Stało się zatem tak, że Airy sceptycznie 
odniósł się do wyników Adamsa i nie wie
rząc w możliwość określenia efemerydy pla
nety, dotąd nieznanej, na podstawie zabu
rzeń w ruchu Urana, odłożył pracę Adamsa 
do szuflady. Z drugiej strony jednak trudno
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zrozumieć, dlaczego Adams sam nie opubli
kował swoich wyników, tak iż były one zna
ne jedynie wąskiem u gronu astronom ów w 
Greenwich i Cambridge. W  jednym  ze 
swych znacznie późniejszych listów Adams 
tłum aczy to tym, iż chciał, aby odkrycie no
wej planety nastąpiło w Anglii.

K oincydencja nadzwyczajnych zdarzeń 
na tym się jeszcze nie zakończyła, a właści
wie dopiero zaczęła, ponieważ w tym  sa
mym 1845 roku dyrektor Obserwatorium 
Paryskiego, D om inique A r a g o ,  zaintere
sował problem em perturbacji w ruchu Urana 
młodego, ale wybitnego matem atyka Urbai- 
na Jeana Josepha L e v e r r i e r a .  Ten zaraz 
przystąpił do obliczeń, a ich efektem  były 
trzy publikacje. D ruga i trzecia zostały ogło
szone już  w 1846 r. Kiedy Airy przeczytał 
drugą z prac Leverriera, zrozumiał, że ma 
przed sobą rozwiązanie problem u bardzo 
podobne do rozwiązania Adamsa, różniące 
się tylko w szczegółach (np. Leverrier przy
jął, iż nieznana planeta porusza się w 
płaszczyźnie ekliptyki). Airy napisał do Le- 
verriera prosząc o wyjaśnienie znowu pew
nych mało istotnych spraw, lecz -  co jest 
zupełnie niezrozum iałe -  nic nie wspomniał 
o obliczeniach Adam sa (!), nie podjął się też 
ich opublikowania.

Potem rozpoczął się dziwny -  przez niko
go nie zaplanowany -  wyścig z czasem m ię
dzy Francją a Anglią, zaś w ostatniej fazie 
wzięły w nim udział, całkowicie bezwied
nie, także Niemcy.

Airy nadal zachowując m ilczenie na te
mat obliczeń Adamsa, polecił jednakże 
Challisowi poszukiwanie nowej planety! 
Ten podjął obserwacje 29 lipca 1846 r., ale 
prowadził je  raczej opieszale. Tymczasem 
31 sierpnia tego samego roku Leverrier 
przedstawił trzecią pracę podając w niej po
zycję transuranowej planety oraz stw ierdza
jąc, iż powinna ona być widoczna w postaci 
wyraźnej tarczki. Z  kolei 2 września Adams

przesłał astronom owi królewskiem u nowe 
obliczenia, co wszakże nie zdopingowało 
Challisa do staranniejszych obliczeń.

W e Francji, ojczyźnie matem atyki, praca 
Leverriera spotkała się z uznaniem wybit
nych astronom ów. Sądzili oni jednak, iż m o
głyby to być bardzo interesujące rozważania 
teoretyczne i nie przejawiali zapału do pod
jęcia  obserwacji. Leverrier -  jak  gdyby to 
przewidując -  zwraca się z propozycją ob
serwacji odmiennie niż Adams, nie tylko do 
dyrektorów wielkich obserwatoriów, lecz 
również do m łodego astronom a berlińskiego 
Johanna G ottfrieda G a 11 e g o. W  swym li
ście wysłanym 18 września 1846 r. inform u
je, iż nowa planeta w inna mieć jasność około 
7m, a jej opozycja nastąpiła przypuszczalnie 
19 sierpnia 1946 r. Średnicę kątową tej nie
znanej planety Leverrier oceniał na 3" do 4", 
zatem poszukiwany obiekt powinien się 
wyraźnie wyróżniać wśród gwiazd.

Galie otrzym ał list Leverriera 23 w rześ
nia 1846 r. i poprosił swego dyrektora Johan
na F. E n c k e g o  o zgodę na podjęcie obser
wacji. Encke -  chociaż wątpił w sukces -  
miał powiedzieć: „Zróbmy więc uprzejmość 
tym panom z Paryża” . Tegoż wieczoru Galie 
rozpoczął obserwacje za pom ocą 23 cm re- 
fraktora Obserwatorium Berlińskiego. W 
obserwacjach pomagał mu młody student 
astronom ii H einrich Ludwig d ’ A  r r e s t. 
On też zwrócił uwagę na to, że w Obserw a
torium Berlińskim są mapy nowego atlasu 
nieba -  w tym mapa zawierająca okolicę w y
znaczonej przez Leverriera pozycji niezna
nej planety. Mapy te nie dotarły jeszcze do 
Francji i Anglii.

Galie obserwujący przez teleskop poda
wał położenia gwiazd znajdujących się w 
polu jego widzenia, natomiast d ’Arrest 
sprawdzał te pozycje na mapie. Po upływie 
kilkudziesięciu minut -  niemal dokładnie o 
północy z 23 na 24 września 1846 r. Galie 
wymienił kolejną gwiazdę około 8m, a wtedy
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d ’Arrest stwierdził, iż nie ma jej na mapie. 
Obiekt ten znajdował się w gwiazdozbiorze 
Koziorożca w miejscu o następujących 
współrzędnych:

a  = 328°19’ 16", (i = - 1 3°24’08" 
i był odległy o zaledwie 52’ od miejsca 
wskazanego przez Leverriera. Niezbyt duże 
powiększenie zastosowane przez Gallego 
nie pozwoliło na dostrzeżenie tarczki obser
wowanego obiektu. W następną noc „gwiaz
da” nieznacznie zmieniła położenie na sfe
rze niebieskiej, zaś dzięki okularowi o krót
kiej ogniskowej można było zobaczyć nie
wielką tarczkę. Odkrycie nowej planety zo
stało dokonane!

Tymczasem w Anglii Challis -  nic jesz
cze nie wiedząc o wydarzeniach na konty
nencie -  bez zapału prowadził swoje poszu
kiwania. Później okazało się, że aż cztero
krotnie obserwował ową nieznaną planetę -  
w tym 29 września 1846 r., a nawet zauwa
żył, iż obserwowany obiekt wyróżnia się 
wśród gwiazd maleńką tarczką! Mógł on za
tem stać się niezależnym współodkrywcą. 
Niestety, 1 października otrzymał wiado
mość, że nowa planeta została odkryta ty
dzień wcześniej.

Nieufność Airy’ego do teoretycznych 
rozważań Adamsa, niechęć Challisa do rze
telnego i systematycznego prowadzenia po
szukiwań sprawiła, że pierwszeństwo odkry
cia przypadło Leverrierowi. Bez wątpienia 
jako pierwszy planetę zobaczył Galie, lecz 
świat naukowy zgodnie przyznał, iż było to 
głównie zasługą francuskiego matematyka. 
Galie był współodkrywcą, co zresztą w ni
czym nie przeszkodziło również Berlinowi 
święcić tryumf.

Podczas gdy cały świat naukowy był pod 
wrażeniem jednego z najwspanialszych do
konań astronomii teoretycznej, wydarzenia 
w Anglii zaczęły przybierać groteskowy 
charakter. Podjęto próbę -  niewczesną -  
rehabilitacji Adamsa, za którym ujął się Sir

John H e r s c h e l ,  syn odkrywcy Urana. 3 
października 1846 r. opublikował list w cza
sopiśmie Athaeneum, w którym oznajmił, że 
podobną pracę teoretyczną (i to wcześniej) 
wykonał Adams, lecz tylko fatalny zbieg 
okoliczności spowodował, że świat nauko
wy nie dowiedział się o niej. Sir Herschel 
napisał ten list w wyważonej formie, nie 
kwestionował też prawa Leverriera do pier
wszeństwa odkrycia, niemniej jednak burza 
rozpętała się... Nagle -  nie wiadomo po co -  
Challis napisał list (5 października 1846 r.) 
do Arago, że 29 września obserwował nową 
planetę, lecz ani słowem nie wspomniał o 
Adamsie! Zaś w dziesięć dni później list do 
Leverriera napisał Airy -  ten co prawda 
wspomniał o pracy Adamsa, aliści dość le
kceważąco, i na zakończenie umył po prostu 
ręce w tej sprawie niczym Piłat.

We Francji zawrzało. Był to wiek nacjo
nalizmów, animozji narodowych, nic tedy 
dziwnego, że niektóre gazety francuskie -  
nie orientujące się w dodatku w zawiło
ściach naukowych oraz formalnych -  przy
puściły niewybredne ataki na astronomów 
angielskich.

W dwa miesiące po odkryciu nowej pla
nety, kiedy opadły emocje, zajęto się proble
mem określenia orbity Neptuna. Poszukiwa
no też wcześniejszych przypadkowych spo
strzeżeń, które mogłyby się odnosić do tej 
planety. Znaleziono zapis astronoma Josep
ha J. de L a  1 an  d e  ’ a z 1795 roku, w któ
rym odnotował pozycję obiektu mogącego 
być -  ze względu na położenie i jasność -  
Neptunem. Zresztą Lalande wyznaczone 
przez siebie w ciągu dwóch nocy pozycje 
owego obiektu opatrzył znakiem zapytania 
w dzienniku obserwacyjnym, ponieważ wy
dawały mu się (i całkiem słusznie!) niezbyt 
zgodne. Neptuna obserwował też John Rus
sel H i n d i to w dniu 25 października 1845 
r„ lecz wziął go za gwiazdę. A nie tak dawno 
okazało się, że w latach 1 6 1 2 -1 3  Galileusz
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-  obserwując Jow isza -  dostrzegł Neptuna 
jako słabą gwiazdkę!

Zgodnie z późniejszymi obserwacjami 
oraz uwzględniając dostępne „przedodkry- 
ciow e” obserw acje Leverrier i Adams 
stwierdzili, że Neptun znajduje się znacznie 
bliżej Słońca (o około 5 j.a.) niż to przewidu
je  reguła Titiusa-Bodego. W  konsekwencji 
wywołało to później nieufność do tej reguły, 
zwłaszcza kiedy ostatecznie ustalono, iż rze
czywista odległość różni się aż o 9 j.a. od 
założonej.

Kolejne odkrycie dotyczące Neptuna zo
stało dokonane już 10 października 1846 r. 
W tedy to W illiam L a s s e 11 dostrzegł naj
większego satelitę właśnie odkrytej planety
-  nazwanego potem Trytonem. A po kilku 
dniach -  stosując 25 cm teleskop -  zauważał 
wokół N eptuna pierścień podobny do pier
ścienia wokół Saturna. Podczas następnych 
pięciu nocy utwierdził się w tym przekona
niu, że planeta jest otoczona pierścieniem. 
W idzieli go również inni obserwatorzy. O d
krycie pierścienia potwierdził James Challis 
oraz jego  asystent Morgan w styczniu 1847 
r. Nieco wcześniej -  w grudniu 1846 r. -  
John Russell Hind obserwując N eptuna w 
Londynie stwierdził, iż przez używany przez 
niego 18 cm teleskop nie widzi wprawdzie 
pierścienia opisywanego przez Lassella, ale 
istnienie takiego tworu jest wielce praw do
podobne, ponieważ obraz planety w telesko

pie jest wyraźnie wydłużony. W  ciągu nastę
pnych miesięcy nikt z obserwatorów N eptu
na -  łącznie z samym Lassellem -  nie mógł 
już dojrzeć pierścienia.

Obecnie jednak, kiedy wiadomo naresz
cie -  dzięki kamerom V oyagera 2 -  że pier
ścienie N eptuna istnieją, przyjdzie ponow 
nie zinterpretować dawne obserwacje oraz 
uzgodnić je  z nowymi (albo też wyjaśnić, 
dlaczego po 1847 r. pierścienie nie były do
stępne dla obserwacji teleskopowych). W ia
domo też, że oprócz dwóch klasycznych 
księżyców (Trytona i Nereidy) Neptuna 
obiegają jeszcze inne satelity -  w sumie 
osiem.

W związku z najbliższą planetą pozaura- 
nową (późniejszym  Neptunem ) jedynie 
dwaj dyrektorzy Obserwatorium  A stronom i
cznego w M annheim ie -  Elix V a 11 z w 
1835 r. oraz Friedrich N i k o l a i  w 1836 
roku (a więc mniej więcej wtedy, kiedy i 
W artman i Som m erville sugerowali istnienie 
nowej planety) wystąpili z twierdzeniem, że 
zakłócenia w ruchu komety Halleya -  która 
właśnie w 1835 r. przeszła przez peryhelium 
swojej orbity -  mogłyby być spowodowane 
obecnością nieznanej, transuranowej plane
ty. A zatem kometa Halleya, była swoistym, 
chociaż nie rozpoznanym  przez prawie stu
lecie, zwiastunem  istnienia planety obiega
jącej Słońce w trzykrotnie większej odległo
ści niż Saturn.

KRONIKA

Żelazne jądro Io
W ysłana, z pokładu wahadłowca Atlantis 

w październiku 1989 r., sonda Galileo prze
syła na Ziem ię dane z ogromnym opóźnie
niem - j a k  wielu Czytelników Uranii z pew
nością pam ięta mim o licznych prób nie uda
ło się otw orzyć je j głównej anteny w kształ

cie wielkiego parasola. Dopiero w ięc w maju 
1996 okazało się jak  dziwne wyniki sonda 
uzyskała w grudniu 1995 r. Podczas lotu na 
okołojowiszową orbitę dnia 7 grudnia 1995 
Galileo przelatywał w odległości około 895 
km od księżyca Io. Precyzyjne pomiary w y
syłanych przez sondę sygnałów radiowych 
wskazują na drobne odchyłki w torze sondy.
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Mogą one pochodzić jedynie od pola gra

witacyjnego Io. Planetolodzy sądzą więc, że 

Io musi w swym wnętrzu mieć znacznych 

rozmiarów, o promieniu około 900 km, cięż

kie, żelazne jądro (przypomnijmy, że pro

mień Io wynosi 1815 km). Byłaby to kolejna 

dziwna cecha wyróżniająca ten księżyc. Io 

jest np. najbardziej geologicznie aktywnym 

ciałem Układu Słonecznego. Ponad trzy

krotnie mniejszy od Ziemi - wytwarza w 

swoim wnętrzu dwa razy tyle ciepła co nasza 

planeta. Siły pływowe pochodzące głównie 

od pola grawitacyjnego Jowisza (ale także 

od Europy i Ganimedesa) powodują stałe 

wznoszenie się i opadanie materii księżyca, 

nieustanne wstrząsy. Tarcie materię rozgrze

wa, skały się topią. Część materii wyrzucana 

jest z dużą prędkością ze środka księżyca 

przez stale czynne wulkany, czasem też kru

cha zewnętrzna skorupa pęka zalewając la

wą powierzchnię. Obserwuje się również 

gejzery wyrzucające dwutlenek siarki.

Prawdopodobnie z żelaznym jądrem Io 

wiąże się i druga zagadka grudniowych wy

ników z sondy Galileo. Spodziewano się bo

wiem, że im bliżej Jowisza będzie znajdo

wać się sonda tym silniejsze będzie mierzo

ne pole magnetyczne planety. Tymczasem 

koło Io zaobserwowano „dziurę” w tym polu

- precyzyjniej mówiąc osłabienie pola o 

około 30 procent. Może zatem Io ma swoje 

pole magnetyczne, przeciwnie skierowane i 

pomiary w większej odległości rejestrują po

le wypadkowe? Gdyby ta hipoteza się 

sprawdziła - byłby to pierwszy znany sateli

ta z polem magnetycznym! Dla pewności 

jednak trzeba poczekać na dosłanie większej 

ilości danych z magnetometrów. Do Ziemi 

docierać od Galileo będą w czerwcu i lipcu.

Zarówno żelazne jądro jak pole magnety

czne Io są nieoczekiwanymi wynikami z 

sondy. Jeśli zaś chodzi o szczegółowsze zba

danie zjawisk znanych wcześniej - w lipcu 

1994 Galileo zmierzył strumienie szybkich

cząstek pyłu uciekających od Jowisza z 

prędkością 50-100 km/s. Było ich znacznie 

więcej niż to wynikało z obserwacji sondy 

Ulissesa (rekordowo 20 tys. zderzeń cząstek 

z sondą dziennie). Już dawniej wydawało 

się, że źródłem cząstek może być Io - najno

wsze dane jeszcze nie definitywnie, ale po

twierdzają tę hipotezę.

Dnia 27 czerwca Galileo przelatywał koło 

Ganimedesa w podobnej odległości jak w 

grudniu koło Io. Podczas dwuletniego poby

tu na okołojowiszowej orbicie kilka razy bę

dzie się zbliżał do różnych księżyców - cie

kawe jakich niespodzianek jeszcze dostar

czy.
MSK

Układ Ida-Daktyl w liczbach

Odkrycie księżyca Idy to niewątpliwie 

jedno z ważniejszych osiągnięć wstępnej fa

zy misji Galileo. A ponieważ Daktyl - bo 

takie imię otrzymał ów miniaturowy satelita

- został zarejestrowany aż na 47 obrazach, to 

w oparciu o nie można było rozwiązać wiele 

trudnych problemów związanych z tym 

układem. I tak na przykład ich wnikliwa ana

liza wykazała, iż w promieniu 10 000 km od 

Idy poza omawianym księżycem nie ma żad

nego innego obiektu, który miałby co naj

mniej 50 m średnicy. Daktyl posiada dużo 

większe rozmiary, wynoszą one bowiem 

1,6x1,4x1,2 km, przy czym swą najdłuższą 

oś stale kieruje ku macierzystej planetoidzie. 

Po prostu zwraca do niej - podobnie jak nasz 

Księżyc do Ziemi - zawsze tę samą stronę. 

Jego rotacja wykazuje pełną synchronizację 

z ruchem orbitalnym i odbywa się wokół 

najkrótszej osi, ustawionej niemal prosto

padle do płaszczyzny orbity. Idajednego ob

rotu wokół swej osi dokonuje w ciągu 4,63 

godziny, ale - na co warto zwrócić uwagę - 

obraca się w kierunku przeciwnym wzglę

dem ruchu okołosłonecznego. Daktyl okrąża 

ją  w odległości około 85 km, poruszając się



244 U R A N IA 9 /1 9 9 6

po prawie kolistej orbicie z prędkością 6 m/s 
i na dokonanie pełnego obiegu planetoidy 
potrzebuje 4,67 godziny. Uwzględniając od
działywanie grawitacyjne Idy zarówno na 
ruch księżyca, jak  i na ruch przelatującej ko
ło niej zaledwie w odległości około 2400 km 
sondy Galileo, pokuszono się o wyznaczenie 
przybliżonej jej masy. Ocenia się ją  na (4,2 
±  0,6)x 10 16 kg, czyli -  przy średnim prom ie
niu 15,7 km i objętości 16 900 knv1 -  średnia 
gęstość planetoidy byłaby tylko 2,5 raza 
większa od gęstości wody. A zatem jest ona 
bardzo mała, mniejsza od średniej gęstości 
zwykłych chondrytów, wobec czego musi 
m ieć inny skład chemiczny. W arto więc m o
że wspomnieć o tym, że Richard P. B i n - 
z e l  zalicza Idę do planetoid typu S, a te -  
jak się dziś sądzi -  składają się głównie z 
oliwinów i piroksenów. Trudno powiedzieć, 
czy dotyczy to również D aktyla i czy w ogó
le istnieje genetyczny związek między nim, 
a obieganą przez niego planetoidą? Na jego 
powierzchni (jej albedo ocenia się na 0,20) 
odkryto 29 kraterów uderzeniowych m ów ią
cych o bujnej przeszłości.

Daktyl -  zdaniem badaczy -  nie jest po
tomkiem obieganej przez siebie planetoidy. 
Jednakże i on -  tak samo jak  Ida -  należy 
zapewne do rodziny Koronis, składającej się 
ze 158 planetoid, okrążających Słońce po 
zbliżonych orbitach. Jest to po prostu jedna 
z wielu rodzin, powstałych przed milionami 
lat w wyniku rozpadu większych ciał, po
między którymi dochodziło do częstych ka- 
ramboli. Najprawdopodobniej w każdej ta
kiej rodzinie znajdują się nie tylko samotnie 
poruszające się planetoidy, lecz i graw itacyj
nie związane z sobą pary. Niestety, o m echa
nizmie ich powstawania uczeni na razie nie 
potrafią nic konkretnego powiedzieć, cho
ciaż W illiam H a r t m a n n  na podstawie 
przeprowadzonej przez siebie symulacji 
komputerowej doszedł ostatnio do wniosku, 
iż w wyniku wspom nianych wyżej zderzeń

powstawały zarówno pary planetoid obiega
jących wspólne środki ciężkości, jak też pary 
tworzące układy typu Daktyl -  Ida, kiedy to 
mniejsze ciało krąży wokół ciała większego. 
Nie powinno jednak brakować również par 
planetoid ściśle do siebie przylegających, 
powstałych w wyniku „delikatnych karam- 
boli” , a za przykład może służyć „twistujący 
Toutatis, mający 29 w rześnia 2004 roku 
przelecieć obok Ziemi zaledwie w odległo
ści około 1 200 000 km. Na obrazie otrzym a
nym przez Stevena O s t r o  ta niezwykła 
planetoida do złudzenia przypomina cięża
rek treningowy kulturystów.

Stanisław R. Brzostkiewicz

Pierwsza mapa Plutona
Pluton został odkryty przez Clyde W. 

T o m b a u g h ’ a na początku 1930 roku. A 
zatem astronom owie obserwują go już  prze
szło 66 lat, lecz mimo to wciąż ukrywa on 
przed nami wiele tajemnic, a do niedawna 
nie mieliśmy najmniejszego pojęcia o wy
glądzie jego powierzchni. Nie powinno to 
nikogo dziwić, ta niezwykła planeta krąży 
bowiem bardzo daleko od Słońca i z Ziemi 
widać ją  zaledwie pod kątem 0,1 sekundy 
kątowej, toteż obserwowana przez najw ię
ksze nawet teleskopy mało różni się od 
gwiazd. Tę beznadziejną wprost sytuację 
uratował dopiero teleskop kosmiczny HST, 
za pom ocą którego w czerwcu i lipcu 1994 
roku otrzym ano pierwsze, zupełnie przy
zwoite obrazy tarczy Plutona. Uzyskano je  
wprawdzie z odległości około 5 miliardów 
kilom etrów, ale po odpowiedniej obróbce 
komputerowej widać na nich sporo szczegó
łów i na pierwszy rzut oka przypom inają 
dawniejsze fotografie M arsa. W  każdym ra
zie am erykańscy planetologowie (Alan 
S t e r n ,  M arc B u i e i Laurence T  r y f  t o n ) 
w oparciu o te obrazy opracowali pierwszą, 
albedową mapę Plutona. W ym ienieni bada
cze dowodzą, iż jego pow ierzchnia zdaje się
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W ykonane za pom ocą teleskopu kosmicznego H ubble’a zdjęcia obu półkul Plutona (u góry) i opracowana na ich podstawie pierwsza 
mapa Plutona (fot. A. Stern, M. Buie, NASA, ESA).

być ciekawie urozmaicona i że pod tym 
względem ustępuje chyba tylko Ziemi. Prze
de wszystkim uwagę zwraca otaczająca pół
nocny biegun planety rozległa czapa polar
na, mająca jednak nierówny, wyraźnie zęba
ty brzeg. Ciemne pasmo oddziela ją  od ob
szarów równikowych, gdzie występują jasne 
i ciemne plamy, a nawet można tu dostrzec 
prawie czarne struktury, na podstawie któ
rych wyznaczono okres rotacji Plutona na 
6,4 dnia. Ale to jeszcze nie wszystko -  ame
rykańscy planetolodzy na powierzchni tej 
niewielkiej planety (ma 2320 km średnicy) 
rozróżniają kilkanaście zagadkowo wyglą
dających utworów albedowych i wysuwają 
śmiałą hipotezę, że idzie tu o baseny i krate
ry uderzeniowe pokryte warstwą zamarzłe- 
go metanu. Tak więc wbrew dotychczaso
wym poglądom Pluton posiada wiele indy
widualnych cech i chociaż jego powierzch
nia -  zdaniem niektórych badaczy -  przypo
mina nieco powierzchnię Trytona, to jednak

w żadnym wypadku -  twierdzi Tryfton -  nie 
powinno się planety odkrytej przez Tom- 
baugh’a uważać za wierną kopię wspomnia
nego wyżej księżyca Neptuna.

Planetologów i miłośników astronomii 
nie mogą oczywiście w pełni zadowolić tego 
rodzaju deklaracje. Każdy z nas chciałby 
przecież dowiedzieć się czegoś więcej o to
pografii Plutona i o panujących na nim wa
runkach, lecz musimy uzbroić się w cierpli
wość i bardziej wyczerpujących informacji 
na ten temat oczekiwać dopiero w przyszłym 
stuleciu. Niespodzianek nie można oczywi
ście wykluczyć, uczeni z NASA planują bo
wiem w roku 1999 zainstalować przy tele
skopie kosmicznym HST doskonalszą ka
merę, która niewątpliwie pozwoli na otrzy
mywanie dużo lepszych obrazów Plutona. 
Jest zatem nadzieja na uzyskanie jeszcze w 
tym stuleciu dalszych informacji o tej plane
cie i o okrążającym ją  Charonie.

Stanisław R. Brzostkiewicz
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OBSERWACJE

Kometarny duet jesieni 1995 roku

Obserwacje komety C/1995 Q1 (Brad- 
field) w Sekcji Obserwatorów Komet 
PTMA

Kometa C/1995 Q1 (Bradfield) została od
kryta w gwiazdozbiorze Pucharu przez wie
lokrotnego odkrywcę komet, australijskiego 
astronom a am atora W iliam a A. B r a d -  
f i e l d a  17 sierpnia 1995 roku jako 17 od
kryta przez niego kometa! W  momencie od
krycia jasność komety wynosiła aż 5.5m, tak 
więc była ona już w idoczna gołym okiem. 
Stwierdzono także obecność dwóch warko
czy o długości ponad 3°. W krótce stało się 
jasne, że po koniunkcji ze Słońcem, na prze
łom ie września i października kom eta stanie 
się w idoczna przed wschodem Słońca na 
półkuli północnej, jednak jej jasność będzie 
już  m niejsza i zacznie szybko maleć.

W  peryhelium kometa Bradfielda podesz
ła do Słońca 31 sierpnia 1995 roku na odle
głość 0.4368 j.a. Paraboliczna orbita komety 
jest nachylona do płaszczyzny ekliptyki pod 
kątem 147.39°, co oznacza, że porusza się 
ona ruchem wstecznym. Najbliżej Ziemi, w 
odległości nieco przekraczającej 1 j.a., znaj
dowała się w chwili odkrycia.

Kometa Bradfielda nie była łatwym obiek
tem obserwacyjnym, głównie z powodu sto
sunkowo niskiego położenia nad horyzon
tem na rozjaśniającym się porannym  niebie, 
oraz w związku z jednocześnie szybko m ale
jącą jasnością. Pod koniec października na 
początku świtu astronomicznego osiągała wy
sokość nad horyzontem  rów ną około 50°, 
mając jednak już wtedy jasność zaledwie 
10m. Także pogoda nie była naszym sprzy

mierzeńcem.
Sprawozdania z obserwacji komety C/1995 

Q1 (Bradfield) otrzym aliśmy od zaledwie 9 
członków SOK, którzy wykonali łącznie 48 
ocen jasności, 45 ocen stopnia kondensacji 
oraz 36 pomiarów średnicy otoczki. Nieste
ty, żaden z SOK-istów nie obserwował war
kocza, czem u zresztą nie należy się dziwić. 
A oto autorzy niektórych „rekordów ” : 

pierwsza obserwacja (25 IX 1995) -  Piotr 
O s s o w s k i ,  Kazimierz C z e r n i s ,  
Henryk S i e I e w i c z, 

ostatnia obserwacja (23 XI 1995) -  Ja
nusz P ł e s z k a, 

najdłuższa seria (30 IX 1995 -  23 XI 
1995) -  Janusz P ł e s z k a, 

najwięcej nocy obserwacyjnych: 1 6 -  Ja
nusz P ł e s z k a .

Tabela I zawiera nazwiska wszystkich 
osób, które nadesłały nam raporty z obser
wacji.

Tabela 1

Obserwator Miejscowość Użyty sprzęt

Kazimierz Czernis Wilno (Litwa) R80R120L480

Piotr Ossowski Ostrów Wielkopolski B50

Mieczysław

Paradowski
Ludwin R90

Janusz Płeszka Kraków B66B100

Maciej Reszelski Szamotuły L250

Henryk Sielewicz Wilno (Litwa) R120

Jerzy Speil Wałbrzych B80

Mariusz

Świętnicki
Zręcin L250

Tomasz Ściężor Kraków B67

Oznaczenia: B -  lornetka, R -  refraktor, L -  new
ton, M -  maksutow, Liczby oznaczają średnicę in
strumentu w milimetrach.

ASTRO-BIT Programy komputerowe, algorytmy, katalogi
Ireneusz Włodarczyk i inne materiały astronomiczne
ul. Rewolucjonistów 15/13 KUPNO -  SPRZEDAŻ
42-500 BĘDZIN KZ.bUAZ,
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Przegląd wyników tradycyjnie rozpo
czniemy od analizy krzywej blasku. Wyko
rzystano wszystkie 48 obserwacje naszych 
obserwatorów. Na rys. la  przedstawiono po
stać podstawową krzywej -  wszystkie oceny 
jasności sprowadzone do standardowej śred
nicy teleskopu 6.84 cm przedstawione są w 
funkcji czasu. Kometa była obserwowana u 
nas wyłącznie po przejściu peryhelium, tak 
więc jej jasność systematycznie spadała. 
Różnice jasności komety widzianej oczyma 
różnych obserwatorów nie przekraczają lm, 
co należy uznać za bardzo dobry wynik, jak 
na obserwacje wizualne komet. Spowodo
wane było to zapewne dużym stopniem kon
centracji komety, ułatwiającym ocenę jasno
ści komety, zgodnie z regułą, że im większy 
jest stopień koncentracji otoczki komety 
(DC), tym mniejszy błąd oceny jasności. Z 
wykresu tego wynika, że maksymalną jas
ność równą w przybliżeniu 7m zaobserwo
wano pod koniec września, tuż po tym, jak 
kometa wyłoniła się z okolic Słońca. Nieste
ty, nie było nam dane podziwiać jej przed 
przejściem peryhelium, co widoczne było na 
półkuli południowej, gdzie osiągnęła jas
ność około 5m pod koniec sierpnia 1995 ro
ku.

W celu uchwycenia ogólnego sensu 
zmian blasku komety należy oczyścić krzy
wą blasku z fałszującego wpływu zmiennej 
odległości komety od Ziemi. Robimy to ode
jm ując od obserwowanej jasności otoczki 
pięciokrotny logarytm odległości kometa -  
Ziemia, wyrażonej w jednostkach astrono
micznych. Ten zabieg ma sens taki, jak gdy
by pomiary jasności komety byłyby przepro
wadzane w stałej odległości 1 j.a. od niej. 
Zmieniamy również oś odciętych krzywej 
blasku, zastępując datę różnicą logarytmów 
odległości komety od Słońca w danym mo
mencie i odległości komety od Słońca w pe
ryhelium. Tak przekształcona krzywa zmian 
blasku pokazana jest na rys. Ib.

Rys. 1. a) Krzywa zmian jasności komety C /l 995 Q1 (Bradfield) 
utworzona na podstawie 48 obserwacji wykonanych przez 
członków Sekcji Obserwatorów Komet PTM A, b) jasność 
komety zredukowana do stałej odległości obserwatora od 
komety (1 j.a .), oraz przedstawiona w funkcji różnicy 
logarytmów odległości komety (r) od peryhelium (r0).

Krzywa ta (a właściwie prosta) jest dosyć 
typowa dla przeciętnej komety. Wyraźnie 
widać, że blask komety maleje liniowo wraz 
z jej oddalaniem się od Słońca.

Dopasowano otrzymaną zależność do 
klasycznej formuły:

m = H(0) + 51og A + 2.5n log r , 
gdzie: m  -  jasność obserwowana, //(O) -  jas
ność absolutna (1 j.a. od Słońca i 1 j.a. od 
Ziemi), A -  odległość od Ziemi, r -  odle
głość od Słońca, n -  czynnik określający 
aktywność komety, otrzymaliśmy:

H( 0) = 7.5m± 0 . P ,  
n = 3.6 + 0.2 .
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Oznacza to, że kometa Bradfielda była 
obiektem o stosunkowo ciemnym jądrze.

Przypominamy, że czynnik n dla wię
kszości komet przyjmuje się równy od 4.0 do 
6.0, tak więc n = 3.6 wskazuje na kometę 
mało aktywną, której aktywność malała sy
stematycznie przy oddalaniu się komety od 
Słońca. Zgodnie ze stosowanymi formułami 
na podstawie wartości jasności absolutnej 
komety można wyznaczyć w przybliżeniu 
średnicę lodowo-kamiennego jądra komety. 
W naszym przypadku jest ona równa około 
6 km, co oznacza, że jądro to jest nieco 
mniejsze od jądra komety Halleya. Na temat 
aktywności komety przed przejściem przez 
peryhelium nie można praktycznie nic po
wiedzieć. Na postawie niewielu obserwacji 
wykonanych na półkuli południowej wydaje 
się, że kometa zachowywała się wtedy ana
logicznie, jak później.

Pomiar średnicy kątowej głowy komety 
jest dla obserwatora zawsze zadaniem trud
nym, zależnym m.in. od warunków obser
wacyjnych, pogody, czułości oka itd„ jed
nak w przypadku wyraźnie zagęszczonej ko
mety Bradfielda było to nieco łatwiejsze. W 
naszym przypadku wydaje się, że średnica 
głowy malała od około 12’ pod koniec 
września, do około 4’ pod koniec listopada 
1995 roku. Po przeliczeniu średnicy kątowej 
na liniową, uwzględniając zmiany odległo
ści komety od Ziemi okazało się, że średnica 
liniowa głowy komety była równa początko
wo aż około 800 tys. km, następnie malała 
systematycznie wraz z rosnącą odległością 
od Słońca aż do około 200 tys. km.

Analogicznie, tradycyjnie trudnym zada
niem jest ocena stopnia kondensacji głowy 
DC. W naszym przypadku w całym okresie 
obserwacyjnym był on raczej stały i równy 
około 5.

Żaden z SOK-istów nie obserwował war
kocza komety Bradfielda. Obserwatorzy z 
półkuli południowej, którzy obserwowali

wyraźny warkocz komety, określili jego dłu
gość na ponad 3° (co daje liniową długość 
około 9 min km), i stwierdzili, że posiadał on 
dwie składowe.

Obserwacje komety C/1995 SI 
= P/1846 D l (de Vico) w Sekcji 
Obserwatorów Komet PTMA

17 września 1995 roku trzech japońskich 
miłośników astronomii: Y. N a k a m u r a, S. 
U t s u n o m i y a  i M. T a n a k a ,  niezależ
nie odkryło kometę w gwiazdozbiorze Hy
dry. W momencie odkrycia kometa miała 
jasność 7m. Już wkrótce, po wykonaniu 
wstępnych obliczeń orbity komety okazało 
się, że świeżo odkryta kometa jest w rzeczy
wistości obserwowaną ostatnio w 1846 roku 
kometą de Vico! Kometa ta, której okres 
obiegu wokół Słońca wynosi około 74 lat, 
nie była obserwowana w czasie swojego po
wrotu w 1922 roku, i dopiero teraz znowu 
zagościła na naszym niebie.

Wkrótce stało się jasne, że po koniunkcji 
ze Słońcem, analogicznie jak kometa Brad
fielda, na przełomie września i października 
kometa stanie się widoczna przed wschodem 
Słońca na półkuli północnej, jednak warunki 
obserwacyjne będą znacznie lepsze od ko
mety Bradfielda. Obydwie komety 10 
października znajdowały się zaledwie kilka 
stopni od siebie, jednak kometa de Vico była 
jaśniejsza o około 4m! W peryhelium kometa 
de Vico podeszła do Słońca 6 października 
1995 roku na odległość 0.6590 j.a. Eliptycz
na orbita komety o mimośrodzie 0.9627 jest 
nachylona do płaszczyzny ekliptyki pod ką
tem 85.398°, co oznacza, że jest ona prakty
cznie prostopadła do płaszczyzny ekliptyki. 
Najbliżej Ziemi, w odległości 0.9620 j.a., 
znajdowała się 12 października 1995.

Kometa de Vico była łatwiejsza do obser
wacji od komety Bradfielda ze względu na 
większą jasność, a także wyższe położenie 
nad porannym horyzontem. W połowie
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października na początku świtu astronomi
cznego osiągała wysokość nad horyzontem 
równą około 25° (czyli niżej niż kometa 
Bradfielda), mając jednak wtedy jasność 
nieco większą od 6m (kometa Bradfielda by
ła wtedy na wysokości 30°, lecz miała jas
ność zaledwie 9m).

Sprawozdania z obserwacji komety P/de 
Vico otrzymaliśmy od 21 członków SOK, 
którzy wykonali łącznie 164 ocen jasności, 
156 ocen stopnia kondensacji, 109 pomia
rów średnicy otoczki oraz 48 obserwacji 
warkocza. A oto autorzy niektórych „rekor
dów”:

pierwsza obserwacja (20 IX 1995) -  Ka
zimierz C z e r n i s, 

ostatnia obserwacja (27 XI 1995) -  Ja- 
nusz P ł e s z k a, 

najdłuższa seria (21 IX 1995 -  27 XI 
1995) -  Janusz P ł e s z k a, 

najwięcej nocy obserwacyjnych: 23 -  Ka
zimierz C z e r n i s.

Tabela II zawiera nazwiska wszystkich 
osób, które nadesłały nam raporty z obser
wacji.

Analogicznie jak dla komety Bradfielda 
przegląd wyników rozpoczniemy od analizy 
krzywej blasku. Wykorzystano wszystkie 
164 obserwacji naszych obserwatorów. Na 
rys. 2a przedstawiono postać podstawową 
krzywej -  wszystkie oceny jasności sprowa
dzone do standardowej średnicy teleskopu 
6.84 cm przedstawione są w funkcji czasu. 
Różnice jasności komety widzianej oczyma 
różnych obserwatorów nie przekraczają l m, 
co należy uznać za bardzo dobry wynik, jak 
na obserwacje wizualne komet. Spowodo
wane było to zapewne dużym stopniem kon
centracji komety, ułatwiającym ocenę jasno
ści komety, podobnie jak dla komety Brad
fielda. Z wykresu tego wynika, że maksy
malną jasność równą w przybliżeniu 5m ko
meta miała w pierwszych dniach październi-

T a b e la  II.

Obserwator Miejscowość Użyty sprzęt

Jarosław
Bandurowski

Zabrze B60

Leszek
Benedyktowicz

Kraków B60

Ryszard Cnota Puławy B60

Kazimierz Czemis Wilno (Litwa) R80R120L480

Wilhelm Dziura Mrowia L110

Marcin Jarski Niezabitów L90 R50

Krzysztof Kida Elblao B60

Grzeqorz Kiełtyka Krosno B50

Lesław Materniak Krosno B50

Mieczysław
Paradowski

Ludwin R90 B60 L150

Janusz Płeszka Kraków B66B100M350

Arkadiusz Olech Pruszcz Gdański R110B50

Maciej Reszelski Szamotuły L250R50

Henryk Sielewicz Wilno (Litwa) R120

Ryszard Siwiec Szczecin B60 B45

Michał Siwak Tuchów B50150L

Wiesław Słotwiński Łańcut L110

Krzysztof Socha Piórków B60

Jerzy Speil Wałbrzych B50 B80

Mariusz Świętnicki Zręcin L250 B50

Tomasz Ściężor Kraków B67

Oznaczenia: B -  lornetka, R -  refraktor, L -  new
ton, M -  maksutow. Liczby oznaczają średnicę in
strumentu w milimetrach.

ka 1995, czyli w chwili przechodzenia przez 
peryhelium.

Podobnie jak dla komety Bradfielda, 
oczyściliśmy krzywą blasku z fałszującego 
wpływu zmiennej odległości komety od Zie
mi. Tak przekształcona krzywa zmian bla
sku pokazana jest na rys. 2 b.

Krzywa ta (a właściwie znów prosta) jest 
dosyć typowa dla przeciętnej komety i bar
dzo podobna do krzywej reprezentującej ko
metę Bradfielda. Podobieństwo to rośnie, 
gdy dopasujemy otrzymaną zależność do 
klasycznej formuły:

m = //(O) + 51og A + 2.5n log r .
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Otrzymaliśmy:
H(0) = 7.5m± 0 .1 m , 
n = 4.2 ± 0 .2  .
Oznacza to, że kometa de Vico była nie

mal bliźniakiem komety Bradfielda o podo
bnych rozmiarach i jasności jądra, choć nie
co bardziej aktywną.

Pomiar średnicy głowy komety jak zwy
kle nastręczał wielu problemów. Wydaje się, 
że średnica głowy malała od około 12’ pod 
koniec września, do około 5 ’ pod koniec li
stopada 1995 roku. Po przeliczeniu średnicy 
kątowej na liniową, uwzględniając zmiany 
odległości komety od Ziemi okazało się, że 
średnica liniowa głowy komety była równa 
początkowo około 600 tys. km, następnie 
malała systematycznie wraz z rosnącą odle
głością od Słońca aż do około 350 tys. km.

Ciekawe są wyniki oszacowania stopnia 
kondensacji otoczki DC. Otóż malał on 
wyraźnie liniowo od DC = 7 (koniec wrześ
nia) do DC = 2 (koniec listopada). Świadczy 
to o wygasaniu aktywności jądra komety.

Wielu SOK-istów obserwowało stosun
kowo wyraźny warkocz komety de Vico. Po
nieważ obserwacje te są wyjątkowo silnie 
zależne od obserwatora, jakakolwiek analiza 
zmian długości warkocza pozbawiona jest 
sensu. Najbardziej doświadczeni obserwato
rzy w bardzo dobrych warunkach obserwa
cyjnych widzieli warkocz rozciągający się 
2.5 do 4° od środka głowy komety, co daje 
liniową długość równą około 10 min km. 
Interesująco natomiast wygląda wykres ilu
strujący zmiany kąta pozycyjnego warkocza 
PA w czasie (rys. 3).

Jak zwykle, wszystkie nadesłane obser
wacje zostały przekazane do centralnego ar
chiwum obserwacji komet Międzynarodo
wej Unii Astronomicznej w USA i zostały 
opublikowane w czasopiśmie International 
Comet Quarterly (January 1996).

Tomasz Ściętor

Data[JCj

lo g ^ o g ^

Rys. 2. a) Krzywa zm ian jasności komety P/de Vico utworzona 
na podstawie 164 obserwacji wykonanych przez członków 
Sekcji Obserwatorów Komet PTMA, b) jasność komety 
zredukowana do stałej odległości obserw atora od komety (1 
AU), oraz przedstawiona w funkcji różnicy logarytmów 
odległości komety (r) od peryhelium (r0).

Rys. 3. Zm iany kąta pozycyjnego warkocza komety P/Vico w 
czasie.
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PORADNIK OBSERWATORA

Wizualne obserwacje gwiazd 
zmiennych.

V603 Aquilae (1843 + 00)
<x= 18h43m.8 8 =  0°28’ (1900.0)
A: - l m.4 -  12m V Typ: N Sp. sdBe(Q) 
Gwiazda ta wybuchła jako nowa w 1918 

roku i była najjaśniejszą nową w XX stule
ciu, osiągając w maksimum jasność Syriusza 
- l m.4. Obecnie jej jasność waha się między 
l l m.3 a l l m6. Zmienna jest gwiazdą pod
wójną spektroskopową o okresie 0d. 13854. 
Najdogodniejszym okresem do obserwacji 
są miesiące letnie, kiedy gwiazdozbiór Orła 
góruje nad południowym horyzontem.

Tomasz Krzyt

l ^ O O ™

ELEMENTARZ URANII

Planetoidy
Małe ciała Układu Słonecznego, będące -  

według współczesnego stanu wiedzy -  
pozostałościami tworzywa i procesów 
sprzed ponad czterech i pół miliarda lat, któ
re dały początek Słońcu i krążącym wokół 
niego planetom, dzieli się -  z czysto feno
menologicznego punktu widzenia -  na pla
netoidy, komety i meteoroidy. Planetoidy 
(określane też mianem asteroid, małych pla

net, planetek), poza oczywiście wyglądem, 
odróżnia od komet przede wszystkim to, że 
obserwuje się je dziś mniej więcej w tych 
samych rejonach przestrzeni okołosłonecz- 
nej, w których powstały. Odległość od Słoń
ca miejsca ich narodzin była natomiast za
sadniczym czynnikiem odpowiedzialnym za 
to z czego i jak zostały zbudowane. Fizyczne 
i chemiczne różnice między planetoidami i 
kometami pochodzą więc przede wszystkim
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stąd, że planetoidy tworzyły się znacznie bli
żej Słońca niż komety.

Spośród około 30 tys. zaobserwowanych 
do dziś planetoid zaledwie ponad 7000 zdo
łano dotychczas skatalogować nadając im 
numery i nazwy oraz wyznaczając elementy 
orbit, po których się poruszają. Zaś spośród 
nich tylko dla mniej więcej 700 znane są 
niektóre parametry określające ich własno
ści fizyczne.

Ogromna większość znanych planetoid 
obiega Słońce (w tym samym kierunku co 
planety) w tzw. pasie głównym planetoid po 
prawie kołowych orbitach między orbitami 
Marsa i Jowisza położonych niemal w 
płaszczyźnie ruchu wielkich planet. Ich 
średnia odległość od Słońca prawie trzykrot
nie przewyższa odległość Ziemi od Słońca, 
a okres ich obiegu wokół Słońca wynosi 
średnio 4.5 roku. Po prawie dwóch stule
ciach od odkrycia planetoid (pierwszą, Ce
res, dostrzegł w pierwszym dniu XIX wieku 
sycylijski astronom G. P i a z z i )  potwier
dzono obserwacyjnie istnienie drugiego pa
sa planetoid rozpościerającego się poza orbi
tą Neptuna, który był przewidywany teorety
cznie już w połowie XX wieku przez holen
derskiego astronoma G. K u i p e r a i dlate
go nosi dziś nazwę pasa Kuipera. Do połowy 
1996 roku zaobserwowano już prawie 40 
obiektów pasa Kuipera (o szczegółach jest 
mowa w artykule S.R. Brzostkiewicza w 
tym numerze).

Niewielka część znanych planetoid poru
sza się po nietypowych orbitach. Tzw. tro- 
jańczycy -  planetoidy, których nazwy po
chodzą od imion bohaterów wojny trojań
skiej -  krążą po torach, które niemal całko
wicie pokrywają się z orbitą Jowisza, przy 
czym ich odległości od Jowisza są stale rów
ne mniej więcej odległości Jowisza od Słoń
ca. Innymi słowy, Słońce Jowisz i trojańczy- 
cy zawsze znajdują się w wierzchołkach 
trójkąta równobocznego. Dotychczas zaob

serwowano kilkadziesiąt takich obiektów. 
Innego przykładu dostarcza kilka dotych
czas odkrytych tzw. centaurów -  planetoid 
nazywanych imionami mitycznych istot 
przedstawianych jako konie z ludzkimi gło
wami -  których najlepiej poznanym przed
stawicielem jest Chiron. Poruszają się one 
po eliptycznych orbitach położonych na 
zewnątrz głównego pasa planetoid. Ponie
waż mogą zbliżać się do wielkich planet 
więc ich tory są niestabilne, a czas przeby
wania na obecnych orbitach znacznie krót
szy od czasu życia Układu Słonecznego. 
Przypuszcza się więc, że są to obiekty przej
ściowe między pasem Kuipera, a wnętrzem 
głównego pasa, gdzie także obserwuje się 
nietypowe planetoidy.

Większość z już ponad 300 planetoid, o 
których wiadomo, że poruszają się wewnątrz 
głównego pasa może zbliżać się do Marsa, 
Ziemi, Wenus i Merkurego. Ich orbity są 
więc niestabilne, a czas życia krótki. Obie
kty te -  nazywane planetoidami bliskimi 
Ziemi lub planetoidami grupy Apollo -  są 
szczególnie interesujące ze względu na mo
żliwość zderzeń niektórych spośród nich z 
Ziemią. Przypuszcza się, że część tych pla
netoid jest efektem fragmentacji obiektów 
pasa głównego, a inne mogą być wygasłymi 
jądrami komet.

Planetoidy są na ogół nieregularnymi bry
łami o rozmiarach rzędu kilometrów. Ocenia 
się, że rozmiary około 1000 planetoid pasa 
głównego przewyższają 30 km, z czego oko
ło 200 ma średnice powyżej 100 km, a tylko 
3 powyżej 500 km (Ceres, Pallas, Westa). 
Rozmiary znanych planetoid pasa Kuipera 
przewyższają 100 km (mniejszych nie dało 
się zaobserwować); szacuje się, że w pasie 
odległym od Słońca od 30 do 50 j.a. znajduje 
się około 70 tys. obiektów o średnicach po
wyżej 100 km. Tylko dla kilku największych 
planetoid udało się dotychczas wyznaczyć 
masy i w konsekwencji gęstości, które -
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przykładowo - wynoszą: Ceres i Pallas: 2.5 

g/cm3, Westa: 3.4 g/cm3. Obroty planetoid 

są znacznie zróżnicowane (okresy od kilku 

do kilkudziesięciu godzin); szybka rotacja 

może wskazywać na pochodzenie obiektu z 

rozpadu większego ciała. Stały proces frag- 

mentacji planetoid pasa głównego uzasadnia 

wiek Gaspry (około 200 min lat) i Idy (około 

1 mld lat), który udało się oszacować na pod

stawie rozkładu kraterów uderzeniowych na 

ich powierzchniach sfotografowanych przez 

sondę kosmiczną Galileo podczas jej przelo

tu koło tych planetoid w latach odpowiednio 

1991 i 1993. Sondzie Galileo zawdzięcza się 

ponadto odkrycia satelity okrążającego pla- 

netoidę Ida (więcej danych na ten temat 

można znaleźć w Kronice tego numeru), co 

także wydaje się potwierdzać rolę zderzeń i 

fragmentacji w ewolucji pasa głównego pla

netoid. Istnienie satelitów planetoid nie jest 

więc prawdopodobnie czymś niezwykłym.

O wnętrzach planetoid prawie nic nie 

wiadomo. Analiza widmowa promieniowa

nia słonecznego odbitego od planetoid do

starcza jedynie pewnych informacji o stru

kturze i składzie ich powierzchni. Około 90 

procent spośród kilkuset przebadanych pod 

tym względem obiektów można podzielić na 

dwie wyraźne grupy. Planetoidy typu C są na 

ogół obiektami ciemnymi (albedo 3 - 7 %) o 

powierzchniach zdominowanych przez 

krzemiany i bogatych w związki węgla (po

dobieństwo do meteorytów kamiennych 

zwanych chondrytami węglistymi). Plane

toidy typu S są natomiast obiektami jaśniej

szymi (albedo 10-23 %) o czerwonawym 

zabarwieniu, których powierzchnie obfitują 

w minerały (oliwin, piroksen) z domieszka

mi metali (podobieństwo do meteorytów że- 

lazno-kamiennych). Istnienie korelacji mię

dzy tymi typami i odległościami planetoid 

od Słońca wydaje się odzwierciedlać prze

strzenne zróżnicowanie obfitości pierwia

stków w okresie formowania się Układu Sło

necznego.
K.Z.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Słońce

Wędruje po ekliptyce w kierunku punktu 

przesilenia zimowego i 21 grudnia osiąga 

najniższy punkt ekliptyki pod równikiem 

niebieskim wstępując w znak Koziorożca. 

Dnia stale jeszcze ubywa, ale coraz mniej. W 

Warszawie Słońce wschodzi 1 grudnia o 

7h23m, zachodzi o 15h27m, 21 grudnia wsch. 

o 7h43m, zach. o 15h26m, a 31 grudnia wsch. 

o 7h45m, ale zach. o 15h33m.

Księżyc

Ciemne, bezksiężycowe noce będziemy 

mieli w pierwszej połowie miesiąca, ponie

waż kolejność faz Księżyca jest w grudniu 

następująca: ostatnia kwadra 3d6h, nów 

10d18h, pierwsza kwadra 17dl l h i pełnia

Grudzień 1996 r.

24d22h. W perygeum Księżyc znajdzie się 13 

grudnia, a w apogeum dwukrotnie, 1 i 29 

grudnia. W grudniu tarcza Księżyca zakryje 

Aldebarana, najjaśniejszą gwiazdę w gwiaz

dozbiorze Byka.

Planety i planetoidy

W drugiej połowie miesiąca wieczorem 

możemy próbować odnaleźć Merkure- 

g o jako gwiazdę około zerowej wielkości 

świecącą nisko nad zachodnim horyzontem. 

Wenus  pięknie błyszczy coraz niżej nad 

wschodnim horyzontem jako Gwiazda Po

ranna-4 wielkości, dobrze jeszcze widoczna 

w pierwszej połowie miesiąca. Mars 

wschodzi przed północą i świeci w gwiaz

dozbiorze Lwa jako czerwona gwiazda oko-
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Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 13h czasu środk.-europ.)

Data
1996

P

f ]

Bo
[ ’ I

Lo
C]

XI11 +15.80 +0.78 102.56
3 +15.00 +0.52 76.20
5 +14.20 +0.26 49.84
7 +13.36 +0.01 23.49
9 +12.50 -0.24 357.14

11 +11.63 -0.50 330.79

13 +10.74 -0.76 304.44
15 09.84 -1.02 278.09
17 +8.92 -1.26 251.74

19 +8.00 -1.52 225.39

21 +7.06 -1.76 199.04

23 +6.10 -2.02 172.70
25 +5.15 -2.26 146.36
27 +4.18 -2.50 120.00
29 +3.22 -2.74 93.66
31 +2.25 -2.98 67.32

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Bo, Lo -  heliogra- 
ficzna szerokośćć i długość środka tarczy; 9d7h47m 
-  heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0'.

ło +0 .7  wielk. S a t u r n  widoczny jest w 
pierwszej połowie nocy jako gwiazda +1 
wielkości na granicy gwiazdozbiorów Ryb i 
W ieloryba. J o w i s z ,  U r a n  i N e p t u n  
zachodzą wczesnym wieczorem i są prakty
cznie niewidoczne, natomiast P l u t o n  
wschodzi nad ranem i w drugiej połowie 
miesiąca mógłby być odnaleziony na niebie, 
ale tylko przez duży teleskop, jako  gwiazdka 
ok. 14 wielk. na granicy gwiazdozbiorów 
W ężownika i Wagi.

W ieczorem przez lunetę wśród gwiazd 9 
wielkości w gwiazdozbiorze Ryb możemy 
obserwować planetoidę J  u n o, którą rozpo
znamy po zmianie położenia, obserwując co 
noc okolicę nieba według podanych niżej 
współrzędnych równikowych: X I .SO*1: rekt. 
( N S ^ ,  deki. -9 °2 2 ’; X II.10d: rekt. O ^ l" '^ ,  
deki. -8 °4 1 ’ ; 20d: rekt. 1 *0 ^ 3 , deki. -7 °3 7 ’ ; 
30^: rekt. l hl l m.4 ,d ek l.-6 °1 6 ’.

M eteory
W  grudniu promieniują dwa roje: G e 

m i n i  d y (w dniach od 7 do 15) i U r s y d y 
(od 17 do 24). Radiant Geminidów leży w 
gwiazdozbiorze Bliźniąt i ma współrzędne: 
rekt. 7h28 m, deki. +32°. Radiant Ursydów le
ży w gwiazdozbiorze M ałej Niedźwiedzicy i 
ma współrzędne: rekt. 14h28 m, deki. +78°. W 
tym roku mamy dobre warunki obserwacji 
Geminidów.

* *  *

3d22h Mars w złączeniu z Księżycem  w 
odl. 4°.

4 d12h Saturn nieruchomy w rektascensji.
8d14h Wenus w złączeniu z Księżycem w 

odl. 2°.
12d Księżyc znajdzie się w złączeniu z 

dwiema planetami: o 6h z Merkurym w odl. 
7° i o 24h z Jowiszem w odl. 5°.

13d Złączenie Księżyca kolejno z dwiema 
planetami: o 8h z Neptunem w odl. 4°, a o 19h 
z Uranem w odl. 5°.

15d20h Merkury w największym wschod
nim odchyleniu od Słońca w odl. 20°.

17d21h Złączenie Saturna z Księżycem  w 
odl. 3°.

21d15h6 m Słońce wstępuje w znak Kozio
rożca, jeg o  długość ekliptyczna wynosi 
wówczas 270°; rozpoczyna się zima astrono
miczna.

23d O l h bliskie złączenie Księżyęa z Al- 
debaranem, gwiazdą pierwszej wielkości w 
gwiazdozbiorze Byka; zakrycie gwiazdy 
przez tarczę Księżyca widoczne będzie w 
R osji, w północnej Europie, na Grenlandii, 
na Oceanie Północnym i w Kanadzie. O 15h 
Merkury nieruchomy w rektascensji.

24d8h Złączenie Wenus z Antaresem, 
gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdoz
biorze Skorpiona (w odl. 6°).

Momenty wszystkich zjawisk podane są 
w czasie środkowo-europejskim.

G. Sitarski
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Zdjęcia na okładce tego numeru oraz te
ksty w  Kronice dotyczę dwóch chyba naj
bardziej spektakularnych doniesień na
ukowych, o których głośno było tegorocz
nego lata. Odkrycie śladów prymitywnego 
życia na Marsie sprzed kilku miliardów lat 
w meteorycie pochodzącym z czerwonej 
planety nie tylko wzbudziło wielkie emocje 
lecz przede wszystkim dostarczyło nieba
gatelnych argumentów przemawiających 
za słusznością planów eksploracji Marsa, 
a nawet potrzebą ich intensyfikacji. Prob
lem istnienia życia pozaziemskiego jest za
gadnieniem przyrodniczym, ale ma także 
ważne implikacje filozoficzne. Nic więc 
dziwnego, że od dawna intryguje bardzo 
wielu ludzi. Sonda Galileo rozpoczęła już, 
można powiedzieć, rutynowe badania Jo
wisza i jego satelitów. Pierwsze zdjęcia po
wierzchni Ganimedesa, wykonane z nie
wielkiej odległości, oraz dotychczas zebra
ne informacje o Io i Europie, przyniosły 
sporo nowych wiadomości, które już teraz 
wskazują na konieczność poważnej wery
fikacji obecnych wyobrażeń o księżycach 
największej planety, a w konsekwencji o 
powstaniu świata jowiszowego i w ogóle 
naszego Układu Słonecznego. W świetle 
najnowszych odkryć planet pozasłonecz- 
nych wiedza o tym nabiera dużo większego 
znaczenia niż mogliśmy przypuszczać. 
Cieszy więc tak szybko rosnące tempo jej 
pomnażania.

Prof. Grzegorz SITARSKI, jeden z naj
dłużej współpracujących z Uranią auto
rów, zakończył -  rozpoczęte w 1960 roku 
-  opracowywanie Kalendarzyka Astro
nomicznego. Serdecznie dziękujemy mu 
za wytrwałość i trud, który licznym miłoś
nikom astronomii przybliżył niebo, zachę
cił ich do rozumnego patrzenia na nie i z 
pewnością wiele nauczył. Mamy nadzieję, 
że -  mimo przeniesienia się z Warszawy 
do Białegostoku -  prof. Sitarski nadal bę
dzie służył czytelnikom Uranii swą wie
dzą i doświadczeniem.



258 U RA N IA 10/1996

Stanisław R. Brzostkiewicz-D ąbrow a Górnicza

ATMOSFERY PLANET I KSIĘŻYCÓW (I)

Wszystkie planety i kilka większych księ
życów Układu Słonecznego posiadają atmo
sfery. Jednakże.od razu trzeba wyjaśnić, że 
atmosfera atmosferze nie jest równa, że wy
stępują między nimi kolosalne różnice i do
tyczą one nie tylko składu chemicznego, ale 
przede wszystkim gęstości, budowy i pocho
dzenia. Tak z grubsza atmosfery można po
dzielić na trzy grupy, przy czym do pier
wszej zaliczamy atmosfery pierwotne, po
wstałe już w początkowym okresie formo
wania się dużych ciał Układu Słonecznego, 
które w prawie nienaruszonym stanie zacho
wały tylko cztery największe planety (Jo
wisz, Saturn, Uran i Neptun). Drugą grupę 
tworzą atmosfery wtórne, pojawiające się 
podczas późniejszych ewolucji poszczegól
nych planet, głównie jako następstwo ich 
aktywności geologicznej i takie atmosfery 
mają jedynie trzy planety ziemskiej grupy 
(Wenus, Ziemia i Mars) oraz największy 
księżyc Saturna (Tytan). No i wreszcie do 
trzeciej grupy zaliczamy atmosfery śladowe, 
a więc bardzo rzadkie, niekiedy występujące 
tylko sezonowo w następstwie intensywniej
szego nasłonecznienia (Merkury, Pluton) 
lub w wyniku oddziaływań pływowych (Io, 
Europa, Ganimedes, Tryton). Ale więcej da
nych na ten temat podamy przy omawianiu 
atmosfery danej planety lub księżyca.

Merkury
Przegląd rozpoczynamy od nieco proble

matycznej atmosfery Merkurego. Po prostu 
jest ona bardzo rzadka i właściwie nie ma 
większego znaczenia praktycznego, toteż w 
tych rozważaniach możnaby ją  całkowicie 
pominąć, lecz nie byłoby to zgodne z pra
wdą. Ale to jeszcze nie wszystko -  stan ten 
bowiem utrzymuje się co najmniej od trzech

miliardów lat, kiedy to planety i księżyce 
były intensywnie bombardowane meteoryta
mi różnej wielkości, a więc kiedy na ich po
wierzchniach tworzyły się liczne kratery 
uderzeniowe. Pokryty nimi również jest 
Merkury, co doskonale widać na obrazach, 
które w roku 1974 otrzymano za pomocą 
sondy Mariner 10. Pokazują one, że tamtej
sze kratery do dziś zachowały się prawie w 
nienaruszonym stanie i pod względem wy
glądu właściwie do złudzenia przypominają 
kratery na powierzchni Księżyca, gdzie tak
że nie widać niszczącego działania atmosfe
ry, bo nasz najbliższy sąsiad kosmiczny dość 
wcześnie ją  utracił. Najwidoczniej i Merku
ry już we wczesnym etapie swego rozwoju 
pozbył się otoczki gazowej, co zresztą nie 
powinno nikogo dziwić, gdyż ze wszystkich 
planet krąży najbliżej Słońca i otrzymuje od 
niego najwięcej promieniowania. W danym 
przypadku -  jak się przekonamy -  duże zna
czenie ma promieniowanie nadfioletowe i 
korpuskularne, potocznie zwane “wiatrem 
słonecznym”.

A jednak -  o czym już na wstępie wspo
mnieliśmy -  Merkury posiada nietrwałą i 
niezmiernie rzadką otoczkę gazową. Jest ona 
oczywiście bardzo cienka i ma tak małą gę
stość, że właściwie możemy mówić o jakiejś 
namiastce atmosfery, składającej się głów
nie z wodoru, helu, tlenu, potasu i sodu. Trzy 
pierwsze składniki odkryto za pomocą 
wspomnianej już sondy Mariner 10, dwa 
dalsze zidentyfikowano dziewięć lat później 
na podstawie naziemnych obserwacji tele
skopowych. Ich źródłem może być zarówno 
wiatr słoneczny, jak też rozpad radioaktyw
ny i odparowanie spadłych na powierzchnię 
Merkurego meteorytów. Najprawdopodob
niej dostarczają one jeszcze innych składni-
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ków, a w każdym razie mamy podstawy są
dzić, iż w tamtejszej atmosferze występują 
również niewielkie ilości pary wodnej. Jed
no nie ulega wątpliwości -  atmosfera Mer
kurego nie jest stabilna, do ucieczki jej 
składników przyczynia się wiatr słoneczny, 
usuwający z niej jony powstałe w wyniku 
oddziaływania nadfioletowego promienio
wania Słońca. Po prostu temu destrukcyjne
mu działaniu nie może zapobiec zbyt słabe 
pole magnetyczne planety.

Wenus
Na temat atmosfery Wenus długo nie było 

nic pewnego wiadomo i to umożliwiało snu
cie najbardziej fantastycznych pomysłów. 
Wyobrażano sobie na przykład, że na tej pla
necie obecnie panują takie same warunki, 
jakie na Ziemi występowały parę miliardów 
lat temu, kiedy rodziły się zalążki ziemskie
go życia. Najwięksi optymiści mieli właśnie 
nadzieję, iż coś podobnego aktualnie dzieje 
się na Wenus i że dzięki temu będziemy mo
gli dowiedzieć się czegoś konkretnego o na
szej przeszłości. Spotkał ich jednak srogi za
wód, wenusjańska atmosfera okazała się być 
zupełnie inna niż dawniej sądzono i absolut
nie nie spełnia tych oczekiwań. W każdym 
razie jest całkiem nieprzydatna dla najpry
mitywniejszych nawet form życia, co do te
go zaś nie mamy dziś najmniejszej wątpli
wości, wynika to z danych otrzymanych za 
pomocą sond kosmicznych. Niektórzy ucze
ni już zresztą przedtem przypuszczali, że 
Wenus ma dość gęstą atmosferę i że najpra
wdopodobniej składa się ona głównie z 
dwutlenku węgla, to też -jak  słusznie sądzo
no -  musi tam być dużo wyższa temperatura 
niż na Ziemi. Lecz te ostrożne wnioski nie 
były przez wszystkich poważnie traktowane 
i dlatego autorzy owych fantastycznych po
mysłów musieli doznać przykrego rozczaro
wania.

Wenus -  planeta pod względem rozmia
rów i masy niewiele ustępująca Ziemi -  oka
zała się być obiektem o wiele bardziej egzo
tycznym niż to wynikało z przewidywań 
opartych o naziemne obserwacje teleskopo
we. Sprawia to przede wszystkim jej atmo
sfera, pod każdym względem znacznie róż
niąca się od atmosfery ziemskiej, mająca od 
niej o wiele większą gęstość i zupełnie od
mienny skład chemiczny, a przy tym cał
kiem inną strukturę i dynamikę. Za przykład 
może służyć ruch wirowy globu ziemskiego 
i otulającej go otoczki gazowej, gdyż w jed
nym i drugim przypadku odbywa się on nie 
tylko w tym samym kierunku, lecz i z jedna
kową prędkością kątową. Nie można tego 
powiedzieć o Wenus, bo stała jej powierzch
nia i górna warstwa temtejszej atmosfery ob
racają się z różnymi prędkościami kątowy
mi, czego na razie uczeni nie potrafią wyjaś
nić, a z czego niegdyś wyciągano mylne 
wnioski. Po prostu astronomowie od czasu 
do czasu dostrzegali na tarczy planety jakieś 
szczegóły i nieświadomie traktowali je  za 
twory topograficzne, toteż w oparciu o te 
obserwacje usiłowali wyznaczyć okres jej 
rotacji. Któż mógł przypuszczać, że wenu
sjańska atmosfera jest tak gęsta i zupełnie 
nieprzeźroczysta dla światła, że w widzial
nej części widma na powierzchni Wenus nie 
można dostrzec żadnych utworów topografi
cznych i to nie tylko z Ziemi, ale i z krążą
cych wokół niej sond kosmicznych. Wszel
kie wysiłki w tym kierunku były daremne i 
oparte o takie obserwacje okresy nie doty
czyły rotacji globu planety, ale jedynie gór
nych warstw jej atmosfery. Ta superrotacja- 
jak niekiedy planetolodzy określają ten nie
zależny obrót warstwy wenusjańskich obło
ków -  wyraźnie przejawia się w cyrkulacji 
tamtejszego powietrza, o czym będzie jesz
cze mowa w dalszej części niniejszego arty
kułu. Wpierw bowiem musimy zapoznać się 
ze strukturą atmosfery Wenus i z jej fizycz-
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nymi właściwościami.
Naziemni obserwatorzy -  jak już wspo

mniano -  mogli jedynie podziwiać piękno 
żółtawych obłoków Wenus. Bliższych o 
nich danych dostarczyły nam bowiem dopie
ro sondy kosmiczne, które przelatywały w 
pobliżu planety, krążyły wokół niej lub na
wet lądowały na jej powierzchni. Z uzyska
nego w ten sposób materiału wynika, iż 
główna powłoka wenusjańskich chmur, ma
jąca około 20 km grubości, zalega względem 
powierzchni planety na wysokości od 45 -  
50 km do 65 -  70 km. Mamy tu do czynienia 
z niejednorodną warstwą, występujące w 
niej obłoki mają postać długich i delikatnych 
smug, przypominających ziemskie cirrusy. 
Zasłaniają one całkowicie powierzchnię 
Wenus, gdzieś na wysokości 60 km ponad 
powierzchnią planety tarcza Słońca przesta
je  być widoczna, ginie w rozproszonym, 
mlecznym świetle. Tamtejsze chmury są już 
dostatecznie gęste, tworzą je  mgły i aerozo
le, przede wszystkim mikroskopijne kropel
ki kwasu siarkowego. Stwierdzono w nich 
też obecność niewielkiej ilości cząstek kwa
su solnego i fluorowodorowego, toteż są 
podstawy sądzić, że kwas siarkowy reagując 
z tym ostatnim tworzy kwas fluorosiarkowy. 
Jest to jeden z najsilniejszych kwasów nie
organicznych, który może rozpuścić prawie 
każdą substancję i którego oddziaływanie 
być może występuje na powierzchni Wenus. 
Od czasu do czasu mogą przecież opadać na 
nią kropelki tego kwasu i rozpuszczać tam
tejsze skały.

Gdzieś na wysokości 90 km nad powierz
chnią Wenus znajduje się cienka i rzadka 
warstwa mgły. Również pod opisaną wyżej 
główną powłoką wenusjańskich chmur roz
ciąga się warstwa mgieł i aerozoli, ale cho
ciaż jej gęstość jest dużo większa, to jednak 
widoczność znacznie się poprawia i na wy
sokości około 30 km dochodzi w poziomie 
do 80 km. Potem widoczność znowu spada,

cząstki dwutlenku węgla silnie rozpraszają 
światło słoneczne, na powierzchni planety 
panuje półmrok przypominający pochmur
ny, listopadowy dzień na Ziemi. Ale to jesz
cze nie wszystko, ogólna masa wenusjań- 
skiej atmosfery (5 x 1020 kg) jest dużo wię
ksza od ogólnej masy ziemskiej atmosfery (5 
x  1018 kg), toteż -  jak wyliczono -  słup tam
tejszego powietrza o przekroju 1 cm2 ma ma
sę około 100 kg (masa analogicznego słupa 
ziemskiego powierza wynosi niewiele 
ponad 1 kg). Już to samo jednoznacznie do
wodzi, że przy powierzchni Wenus musi być 
ogromne ciśnienie, a w każdym razie prawie 
sto razy większe niż przy powierzchni Ziemi 
(zmierzone oczywiście na poziomie morza). 
A zatem człowiek, który zapragnąłby się tam 
znaleźć, musiałby korzystać z batyskafu i to 
specjalnie do tego celu zbudowanego. Prze
de wszystkim powinien on być wytrzymały 
na wielkie ciśnienie, równe w zasadzie ciś
nieniu panującemu w ziemskich oceanach 
mniej więcej na głębokości około tysiąca 
metrów. Ponadto do jego budowy należało
by użyć materiału odpornego na bardzo wy
sokie temperutury, gdyż na Wenus jest po
twornie gorąco i to niezależnie od tego, czy 
wylądujemy na dziennej lub nocnej półkuli, 
w obszarach równikowych lub w okolicach 
podbiegunowych. Gdy w roku 1956 astro
nom amerykański C.H. M a y e r ,  opierając 
się na radioastronomicznych pomiarach, 
tamtejszą temperaturę określił na około 625 
kelwinów, to mało kto wierzył w popra
wność tego zaniżonego jak dziś wiemy -  
wyniku. Liczono się wprawdzie z tym, że 
Wenus krąży bliżej Słońca niż Ziemia i 
otrzymuje od niego więcej promieniowania, 
toteż na jej powierzchni powinno być cieplej 
niż na powierzchni globu ziemskiego. Ale 
żeby temperatury tych dwóch bliźniaczych 
planet tak bardzo się miały różnić i dlaczego 
właściwie na Wenus miałoby być aż tak go
rąco?
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Po raz pierwszy odpowiedzi na powyższe 
pytania udzielił w roku 1960 Carl S a g a n .  
Na podstawie rozważań teoretycznych ten 
słynny astronom amerykański doszedł do 
wniosku, iż odpowiedzialny jest za to bardzo 
wydajny efekt cieplarniany, co wkrótce po
twierdziły badania przeprowadzone za po
mocą sond kosmicznych. Co więcej -  gdyby 
nie wspomniany efekt, wówczas temperatu
ra powierzchni Wenus nie przekraczałaby 
228 kelwinów, czyli byłaby niższa niż na 
powierzchni Ziemi. I w twierdzeniu tym nie 
należy dopatrywać się jakiejś przesady, bo 
wprawdzie nasza sąsiadka kosmiczna -  jak 
już wyżej wspomniano -  otrzymuje więcej 
promieniowania słonecznego, to jednak ma 
bardzo duże albedo (0,72), znacznie większe 
od albedo Ziemi (0,39). Tak więc prawie 
trzy czwarte padającego na Wenus promie
niowania zostaje od razu rozproszone w 
przestrzeń międzyplanetarną, pewną jego 
część pochłania wenusjańska atmosfera, a 
reszta przenika do powierzchni planety i ją  
ogrzewa. Nagrzana powierzchnia oddaje 
oczywiście to promieniowanie, ale już w po
staci promieniowania podczerwonego, dla 
którego tamtejsza atmosfera nie jest 
przeźroczysta. Po prostu pochłania to pro
mieniowanie, w wyniku czego rośnie jej 
temperatura, wzrasta tym samym temperatu
ra powierzchni planety. Na tym właśnie po
lega efekt cieplarniany, do powstawania któ
rego przyczynia się przede wszystkim dwut
lenek węgla, występujący na Wenus w wy
jątkowej obfitości. To dzięki niemu wenu
sjańska atmosfera działa na podobieństwo 
szklanego dachu ogrodniczej cieplarni, prze
puszczając światło i nadfioletowe promie
niowanie Słońca, a zatrzymując promienio
wanie podczerwone. Jest to stosunkowo pro
sty mechanizm i -  jak  o tym świadczy tem
peratura powierzchni Wenus -  bardzo skute
czny.

A teraz -  zgodnie zresztą z zapowiedzią -  
wypada nieco uwagi poświęcić cyrkulacji 
atmosfery Wenus. Na jej przebieg niemały 
wpływ ma powolna rotacja planety (doba 
gwiazdowa trwa tam 243 ziemskie dni) i 
ustawienie osi rotacyjnej, która jest nachylo
na względem płaszczyzny orbity pod kątem 
87°, czyli ogrzewa atmosferę w obszarach 
równikowych, słabiej zaś w okolicach bie
gunowych. Mimo to wenusjańska atmosfera 
wypromieniowuje prawie jednakowe ilości 
ciepła na wszystkich szerokościach, z czego 
jednoznacznie wynika, iż między równikiem 
a biegunami muszą występować wydajne 
prądy powietrza. Z czymś podobnym spoty
kamy się również na Ziemi, bo jej powierz
chnia w pasie równikowym też otrzymuje 
więcej ciepła niż może wypromieniować i 
jego nadmiar jest przenoszony ku okolicom 
podbiegunowym. Główną rolę w tym proce
sie odgrywa południkowy, konwekcyjny 
ruch atmosfery w skali całej planety, znany 
jako ogólna jej cyrkulacja. Nagrzane powie
trze w obszarach równikowych wznosi się 
do góry, nastęnie górą odbywa wędrówkę ku 
biegunom, gdzie się ochładza i spływa ku 
powierzchni, po czym wraca ku równikowi. 
Podany tu schemat cyrkulacji ziemskiej at
mosfery został naturalnie znacznie uprosz
czony i w rzeczywistości jest bardziej skom
plikowany. Wiadomo przecież, że powierz
chnia Ziemi ma różną zdolność pochłaniania 
energii promieniowania Słońca (lądy, oce
any, lody podbiegunowe), a przy tym jej 
glob dość szybko obraca się dokoła własnej 
osi, co wyraźnie wpływa na ruch powietrza 
wędrującego od równika do biegunów i z 
powrotem. W strefach od równika do szero
kości około 35° na obu półkulach naszej pla
nety występują w dolnej troposferze wiatry 
o stałych kierunkach: na półkuli z kierunków 
północno-wschodnich (pasat NE) oraz na 
południowej z kierunków południowo- 
wschodnich (pasat SE). Natomiast w górnej
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części troposfery kierunki wiatrów stałych 
będą na półkuli północnej z południowego- 
zachodu (antypasat SW), na południowej z 
północnego-zachodu (antypasat NW). Stre
fy te, w których występują wiatry stałe, no
szą nazwę “stref Hadleya”*.

Nie bez powodu tak dużo miejsca poświę
ciliśmy cyrkulacji ziemskiej atmosfery przy 
okazji omawiania atmosfery Wenus. Powin
no to jednak ułatwić zrozumienie procesów, 
jakie przebiegają w wenusjańskiej atmosfe
rze, która wprawdzie nie przypomina atmo
sfery Ziemi, ale w której także występują 
dwie strefy Hadleya. Ale cyrkulacja w nich 
odbywa się nieco inaczej, na co niemały 
wpływ ma powolny obrót Wenus wokół 
własnej osi oraz fakt, że górne warstwy tam
tejszej atmosfery okrążają glob planety w 
ciągu około 4 ziemskich dni. Ponieważ zaś 
główna powłoka wenusjańskich chmur naj
silniej pochłania promieniowanie słoneczne, 
to właśnie w niej usadowiły się strefy Had
leya, lecz prędkość wiatru nie przekracza w 
nich paru metrów na sekundę. Jego strumie
nie krzyżują się z o wiele silniejszymi prąda
mi powietrza, wywołanymi wspomnianym 
wyżej ruchem obrotowym górnych warstw 
atmosfery naszej sąsiadki kosmicznej. Po
wstały w ten sposób wiatr osiąga na wysoko
ści około 70 km prędkość dochodoącą do 
150 m/s, lecz w miarę obniżania się coraz 
bardziej słabnie i nad samą powierzchnią 
Wenus ta “atmosferyczna rzeka” wlecze się 
niczym przysłowiowy ślimak, bo zaledwie z 
prędkością 1 m/s. Widzimy zatem, że nie 
tylko panuje tam wieczny półmrok i zawsze 
są straszliwe upały, to w dodatku jest stale 
bezwietrznie. Tyle możemy powiedzieć o 
wenusjańskim klimacie, co oczywiście nie 
zmaczy wcale, że już nic więcej o tym nie 
można powiedzieć lub że już wszystko na 
ten temat wiemy. Do rozwiązania bowiem

pozostało jeszcze wiele problemów dotyczą
cych atmosfery Wenus i w ogóle tamtejsze
go klimatu.

Ziemia
A jednak Z iem ia-planetajakże wygodna 

dla powstania i rozwoju złożonych form ży
cia -  wciąż uchodzi za bliźniaczą siostrę 
Wenus. Co więcej -  w jakimś stopniu wyda
je się to być uzasadnione, bo przecież około 
4,6 miliarda lat temu, kiedy dopiero formo
wały się poszczególne ciała Układu Słone
cznego, zarodki tych dwóch planet najpra
wdopodobniej mało różniły się od siebie. 
Powstawały bowiem niemal w tym samym 
obszarze protoplanetarnej mgławicy i cho
ciaż na skład chemiczny tworzących się tam 
planetezymal pewien wpływ zapewne miała 
ich różna odległość od Słońca, to jednak w 
danym przypadku nie był on aż tak wielki, a 
w każdym razie za słaby na to, by występo
wały jakieś-większe różnice w składzie che
micznym pierwotnych atmosfer tych planet. 
Według wszelkich “znaków na ziemi i nie
bie” protoatmosfery te, tworzone z gazów 
uwalnianych podczas wulkanicznych proce
sów i w wyniku upadku brył meteoryto
wych, przypuszczalnie mało się od siebie 
różniły. Zawierały więc przede wszystkim 
tlenek węgla, parę wodną, azot i różne wę
glowodory.

Dlaczego zatem te dwie atmosfery i w 
ogóle atmosfery planet ziemskiej grupy dziś 
tak bardzo się między sobą różnią? Na tak 
zadane pytanie nie łatwo odpowiedzieć w 
krótkim artykule, ale nie popełnimy chyba 
większego błędu dowodząc, iż dalszy roz
wój atmosfer był w dużym stopniu zależny 
od masy tej lub innej planety. Tak małe ciała, 
jak nasz Księżyc i Merkury z uwagi na zbyt 
słabe grawitacje, nie potrafiły utrzymać żad
nego składnika swych pierwotnych atmosfer

* Nazwa pochodzi od Johna H a d l e y a ,  astronoma brytyjskiego, działającego w pierwszej połowie XVIII wieku.
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i dość szybko je całkowicie utraciły. Nato

miast posiadający nieco większą masę Mars 

zachowa - jak się przekonamy - część swej 

pierwotnej atmosfery, choć i on pozbył się 

lżejszych składników. Odpowiednio zaś du

że planety, a takimi są niewątpliwie Wenus i 

Ziemia, zachowały stosunkowo rozległe at

mosfery. Ale one także w wyniku 

późniejszej ewolucji zostały znacznie zmie

nione i efekt tych przeobrażeń jest taki, że 

dwutlenek węgla stanowi najistotniejszy 

składnik wenusjańskiej atmosfery, a azot i 

tlen są głównymi składnikami ziemskiej at

mosfery. Wprawdzie pierwszy z tych gazów 

nie decyduje o wyjątkowości atmosfery na

szej planety, ponieważ takie same lub podo

bne ilości azotu występują w atmosferze 

Wenus, choć w stosunku do dwutlenku wę

gla stanowi on tam nikły procent. Ziemską 

atmosferę wyróżnia przede wszystkim tlen, 

którego w tak dużych ilościach nie znajdzie

my na żadnej innej planecie i wobec tego 

warto się zastanowić nad czynnikiem, które

mu to zawdzięczamy. Na szczęście w danym 

przypadku wszystko jest jasne, w stosunku 

do naszej planety Matka Natura była wyjąt

kowo chojna, bo przecież tlen to bezcenny 

podarunek od biosfery. Prymitywne życie na 

Ziemi - jak tego dowodzą badania paleo

ntologiczne - istniało już 3,7 miliarda lat te

mu, a może nawet narodziło się jeszcze 

wcześniej. Do egzystencji pierwszych mi

kroorganizmów nie był potrzebny tlen, lecz 

około 2 miliardy lat temu na Ziemi pojawiły 

się rośliny, które z atmosfery pochłaniają 

dwutlenek węgla, do swych potrzeb życio

wych wykorzystują węgiel, a zbędny im tlen 

wydalają z powrotem do atmosfery. W ten 

oto sposób na naszej planecie powstały wa

runki do rozwoju wyższych form życia łącz

nie z człowiekiem.

Czy słuszne są jednak ostrzeżenia ze stro

ny uczonych o niebezpieczeństwach czycha- 

jących na ziemską biosferę? Jak najbardziej,

bo gdy nadal w takim tempie będziemy roz

wijać naszą cywilizację i bezmyślnie nisz

czyć przyrodę, wówczas tlenu w atmosferze 

zacznie coraz więcej ubywać i w końcu mo

że go całkowicie zabraknąć. Natomiast zacz

nie stopniowo wzrastać zawartość tlenku 

węgla, efekt cieplarniany stanie się coraz 

bardziej wydajny i powoli Ziemia będzie się 

upodabniać do Wenus. Nie są to zaś wcale 

jakieś wyimaginowane pogróżki, bo wpraw

dzie Matka Natura stworzyła pewien mecha

nizm, który nie dopuszcza do nadmiernego 

wzrostu dwutlenku węgla w ziemskiej atmo

sferze, lecz pewnego dnia może już temu 

zadaniu nie podołać. Wtedy rzeczywiście 

moglibyśmy znaleźć się w sytuacji, o jakiej 

dziś chętnie piszą autorzy utworów fantasty

czno-naukowych, a czego symbolem ma być 

ów “płaczący Marsjanin”. Czy nie lepiej za

pobiec takiemu biegowi wypadków chro

niąc przyrodę naszej planety?

Ale porzućmy te ponure myśli i zapoznaj

my się bliżej z mechanizmem regulującym 

poziom stężenia dwutlenku węgla w atmo

sferze. Tym cudownym mechanizmem jest 

cykl węglowy, w którym niezmiernie ważną 

rolę odgrywa woda skupiona w morzach i 

oceanach. Gdy bowiem zwiększa się ilość 

dwutlenku węgla w atmosferze, wówczas 

efekt cieplarniany staje się wydajniejszy, a 

tym samym wzrasta temperatura naszej pla

nety. W takim przypadku do głosu dochodzi 

zawarta w morzach i oceanach woda, która 

silniej paruje i unosząc się w powietrzu wy

chwytuje znajdujące się tu molekuły dwut

lenku węgla (CO2), zamieniając je w mole

kuły kwasu węglowego (H2CO3). Te wraz z 

deszczem spadają na ląd, łączą się chemicz

nie ze skałami wapienno-krzemowymi i po

tem w postaci węglowodorów spływają rze

kami do oceanów, gdzie zostają pochłaniane 

przez plankton i inne żywe organizmy, zuży

wające go do budowy swych ochronnych 

skorup i muszli. Ze szczątków tych organi-
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zmów na dnach oceanów gromadzą się osa
dy wapienne, by z czasem przez nacierające 
na siebie płyty litosferyczne być niejako 
wciśnięte do skorupy naszej planety. Tu osa
dy wapienne topią się i chemicznie rozkłada
ją  na poszczególne składniki, a podczas eru
pcji wulkanicznych molekuły dwutlenku 
węgla ponownie dostają się do atmosfery. 
Widzimy zatem, że mamy tu do czynienia z 
cyklem zamkniętym i że tlenek węgla to is
totnie nadzwyczaj czuły regulator ciepła na 
Ziemi. Wprawdzie do powstawania efektu 
cieplarnianego przyczynia się również para 
wodna, ale działa raczej w jednym kierunku. 
Po prostu wzrost koncentracji pary wodnej 
w atmosferze powoduje, że równocześnie z 
tym rośnie temperatura naszej planety, toteż 
parowanie wody z mórz i oceanów staje się 
jeszcze bardziej intensywne, a więc wzrasta 
także wydajność efektu cieplarnianego. Na 
szczęście dla nas ten destabilizujący mecha
nizm odgrywa drugorzędną rolę w kształto
waniu klimatu globu ziemskiego.

Tak czy inaczej przyjazne dla biosfery 
stosunki klimatyczne na Ziemi w jakimś sto
pniu zapewnia opisany wyżej cykl węglowy. 
Jest to przy tym mechanizm niezawodny i 
gdyby na przykład z jakiegoś powodu stęże
nie dwutlenku węgla w atmosferze nadmier
nie wzrosło i gdyby temperatura naszej pla
nety odpowiednio do tego stężenia się pod
niosła, wówczas intensywność parowania 
wody w morzach i oceanach też by wzrosła, 
ale jednocześnie zwiększyłyby się opady de
szczu i w rezultacie ten nadmiar dwutlenku 
węgla zostałby z atmosfery “wypłukany”. 
Spadek jego koncentracji w atmosferze osła
biłby efekt cieplarniany, klimat Ziemi ochło
dziłby się i powoli wszystko wróciłoby do 
stanu wyjściowego. Ale wyobraźmy sobie 
taką sytuację, że temperatura globu ziem
skiego z jakiegoś powodu znacznie się obni
żyła, w związku z czym zamarzła woda w 
morzach i oceanach, też o opadach deszczu

nie możnaby było nawet marzyć. Procesy 
wulkaniczne przebiegałyby bez zmian, do 
atmosfery wciąż dostawałyby się takie same 
ilości dwutlenku węgla i za ileś tam milio
nów lat jego koncentracja w atmosferze 
osiągnęłaby taki poziom, że efekt cieplarnia
ny stałby się bardzo wydajny i po jakimś 
czasie temperatura na Ziemi znacznie by 
wzrosła. Roztopiłyby się zatem morza i oce
any, powróciłyby opady deszczu, stosunki 
klimatyczne na naszej planecie ponownie 
byłyby przyjazne dla biosfery. Mogłoby się 
więc wydawać, że tlenku węgla nie musimy 
się bać i że ostrzeżenia uczonych są nieuza
sadnione. Jest to jednak błędne rozumowa
nie, bo wprawdzie przyroda niejako automa
tycznie reaguje na wszelkie zmiany, lecz 
efekty jej działania mogą się dla nas okazać 
już mocno spóźnione. A zatem w żadnym 
wypadku nie wolno nam dopuścić do znisz
czenia tak przyjaznego człowiekowi środo
wiska i dotyczy to zarówno atmosfery, jak i 
hydrosfery. Dobrze -  pewnie ktoś zapyta -  
ale skąd się wzięły te ogromne zasoby wody 
na Ziemi i dlaczego tego życiodajnego 
związku chemicznego nie ma na Wenus?

Z odpowiedzią na pierwszą część zadane
go pytania nie ma właściwie większego pro
blemu. Dobrze bowiem wiadomo, że woda 
to dość pospolity związek chemiczny we 
Wszechświecie, w postaci kryształków lodu 
występuje -  co stwierdzono na podstawie 
obserwacji radioastronomicznych -  nawet w 
obłokach międzygwiazdowych. Duże jej ilo
ści zawierały również planetezymale, w któ
rych znajdowała się w postaci lodu lub w 
uwodnionych minerałach, zwanych hydrata
mi lub wprost wodzianami. Gdy więc we 
wnętrzu dopiero formującej się Ziemi tem
peratura odpowiednio wzrosła, ze znajdują
cych się tam skał zaczęła się uwalniać woda 
i powoli wypływała na powierzchnię naszej 
planety. Na szczęście już wtedy Ziemia mu
siała być otoczona dość gęstą otoczką gazo-
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wą, bo o ile atmosfera może z powodzeniem 
obejść się bez hydrosfery, to odwrotna sytu
acja - j a k  nam wiadomo -  nie jest możliwa. 
Ciekła woda może bowiem istnieć jedynie 
na planecie posiadającej odpowiednio gęstą 
atmosferę i na podstawie tego należałoby są
dzić, że Wenus dość wcześnie pozbyła się 
pierwotnej atmosfery i być może właśnie 
dlatego nigdy nie pojawiła się na niej hydro
sfera. W każdym razie aktualna atmosfera 
naszej sąsiadki kosmicznej to najprawdopo
dobniej skutki jej późniejszej aktywności 
wulkanicznej.

Mars
Mars pod względem rozmiarów i masy 

znacznie ustępuje naszej planecie. Na pier
wszy rzut oka nie wydaje się być w ogóle do 
niej podobny, bo wprawdzie ma atmosferę, 
ale bardzo rzadką i składającą się głównie z 
dwutlenku węgla. Gdy jednak bardziej mu 
się przyjrzymy i lepiej go poznamy, wów
czas zwrócimy uwagę na pewne jego cechy, 
w jakimś stopniu tę niewielką planetę upo
dobniające do Ziemi. Przede wszystkim 
równie szybko wiruje wokół swej osi, a 
ponadto oś ta jest nachylona względem pła
szczyzny orbity niemal pod takim samym 
kątem jak  oś rotacyjna globu ziemskiego 
względem płaszczyzny ekliptyki. W rezulta
cie tego i na Marsie występują analogiczne 
jak u nas pory roku, chociaż są one prawie 
dwa razy dłuższe od ziemskich, gdyż dłuż
szy jest także rok marsjański. Co więcej -  
tamtejsza atmosfera zachowuje się podobnie 
jak ziemska; obie przepuszczają mniej wię
cej jednakowo promieniowanie słoneczne i 
obie ogrzewane są od spodu, czyli ciepłem 
wypromieniowywanym przez nagrzane po
wierzchnie. A ponieważ i na Marsie najwię
cej ciepła otrzymują obszary równikowe, to

i tam istnieją dwie strefy Hadley a zabezpie
czające południkową cyrkulację powietrza 
między równikiem a średnimi szerokościami 
areograficznymi. Nie odbywa się to jednak 
bez zakłóceń, siła Coriolisa* odchyla te prą
dy atmosferyczne w prawo na północnej pół
kuli, w lewo zaś na półkuli południowej. A 
zatem i na Marsie mamy do czynienia z pa
satami i an ty pasatami.

Nie wszystkie zjawiska w marsjańskiej 
atmosferze przebiegają dokładnie tak samo 
jak analogiczne zjawiska w ziemskiej atmo
sferze. I tak na przykład tamtejsze cyklony i 
antycyklony, przenoszące -  podobnie jak 
strefy Hadleya -  nadmiar ciepła z obszarów 
równikowych ku biegunom, wykazują dużą 
regularność i ich przebieg -  w przeciwień
stwie do ziemskich zjawisk tego typu -  moż
na przewidywać. Nieco inaczej odbywa się 
też zmiana cyrkulacji marsjańskiej atmosfe
ry w ciągu tamtejszego roku, co -  podobnie 
jak na Ziemi -  wywołane jest wspomnianym 
nachyleniem osi rotacyjnej. Po prostu na 
Marsie nie ma mórz i oceanów, które pełni
łyby rolę naturalnych kondesatorów ciepła, a 
to nie może pozostać bez wpływu na konfi
gurację stref Hadleya. Wznosząca się część 
takiej strefy zawsze powstaje nad najbar
dziej ogrzanym obszarem planety, lecz mar- 
sjańska gleba nadzwyczaj szybko reaguje na 
wszelkie zmiany nasłonecznienia, to zaś za
leżne jest od aktualnego położenia Słońca na 
tamtejszym niebie. A przecież i tam -  podo
bnie jak na ziemskim niebie -  przemieszcza 
się ono w pasie leżącym między zwrotnika
mi, toteż i najlepiej ogrzane obszary na po
wierzchni Marsa też wędrują w takim sa
mym zakresie. Podczas przesilenia letniego 
Słońce świeci w zenicie nad 25° północnej 
szerokości areograficznej, podczas przesile
nia zimowego -  nad 25° południowej szero-

* Nazwa pochodzi od Gasparda Gustave C o r i o l i s a ,  inżyniera i matematyka francuskiego, działającego w 
pierwszej połowie XIX wieku
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Merkury Wenus Ziemia Mars

Średnia temperatura 
powierzchni (K)

700 (dzień) 
100 (noc)

730 288-293
240 (dzień) 
180 (noc)

Masa atmosfery o 
przekroju 1 mz (kg)

~0 106 10 360 160

Ciśnienie przy 
powierzchni (Pa)

A O 9,3106 9,8 104 (6-10) 102

Główne składniki 
atmosfery (w nawiasie 
procent zawartości)

— C02 (96,5) N2 (3,5)
N2 (78,1) 0 2 (20,9) 

Ar (0,9)
C02 (95) N2 (2,7) 

Ar (1,6)

Śladowe składniki 
atmosfery 0, Na, Ha, K, H

H20, Ar, H2S, CO, 
COS, Ne, H2 , 0 2, 

HCI, Kr, S02,

H20, C02, Ne, He, 
CH4, Kr, S02

0 2l CO, H20, Xe, 
Kr, Ne

kości areograficznej. W tych dwóch okre
sach - j a k  dowodzą rozważania teoretyczne 
-  dwie marsjańskie strefy Hadleya łączą się 
z sobą i tworzą jedną taką strefę, która po
krywa cały obszar równikowy. Do podobnej 
sytuacji nie może dojść na Ziemi, gdyż unie
możliwia to woda zawarta w morzach i oce
anach, bo wprawdzie trudniej się ona ogrze
wa niż lądy, ale też wolniej od nich oddaje 
ciepło. Marsjańska gleba nie ma takich wła
ściwości, co nie pozostaje bez wpływu na 
pogodę średnich szerokości areograficz- 
nych, gdzie wiatry wieją z tym większymi 
prędkościami, im występują większe różnice 
temperatur między poszczególnymi strefami 
klimatycznymi. I na Marsie pod koniec zimy 
i na początku wiosny powietrze szybko się 
nagrzewa, w związku z czym dochodzi tam 
do dużych kontrastów temperatury między 
czapą polarną, a obnażonymi już wokół niej 
obszarami, toteż powstający tu wiatr uzy
skuje dużą siłę. O ile jednak na Ziemi coś 
podobnego trwa cały rok, to na Marsie jest 
zjawiskiem sezonowym i wraz z nadejściem 
lata prawie całkiem zanika.

Cyrkulacja i gęstość marsjańskiej atmo
sfery zmieniają się wraz ze zmianą tamtej
szych pór roku. W okresie zimy temperatura 
znacznie spada na danej półkuli Marsa, toteż

atmosferyczny dwutlenek węgla szybko za
marza i w postaci “suchego śniegu” opada w 
okolicy jednego lub drugiego bieguna plane
ty, tworząc tam czapę polarną. Wraz z nade
jściem wiosny sytuacja się odwraca, zamarz
nięty dwutlenek węgla sublimuje, gęstość at
mosfery ponownie wzrasta. W tym nieustan
nym procesie bierze udział znaczna część 
marsjańskiej atmosfery, bo -  jak się ocenia - 
około jedna piąta jej zawartości, w wyniku 
czego ciśnienie atmosferyczne waha się w 
ciągu roku od 600 do 1000 Pa. Należy przy 
tym dodać, że ilość pary wodnej w tamtej
szej atmosferze też się zmienia i największa 
jej koncentracja występuje w okresie lata na 
północnej półkuli Marsa. W tym bowiem 
czasie północna czapa polarna znika niemal 
zupełnie i wtedy najprawdopodobniej zosta
je  odsłonięty prastary lodowiec wodny, któ
ry pod wpływem promieni słonecznych za
czyna sublimować i przez jakiś czas powsta
ła para wodna unosi się w atmosferze. Nie 
trwa to jednak długo, pod wpływem nadfio
letowego promieniowania Słońca jej mole
kuły rozpadają się na podstawowe składniki 
i lekki wodór umyka w przestrzeń międzpla- 
netarną. W ten sposób zasoby lodu wodnego 
zalegającego w okolicy północnego bieguna 
planety wciąż się zmniejszają, co jednak nie
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dotyczy lodowca zalegającego przypusz
czalnie w rejonie południowego bieguna 
M arsa, gdyż tu sublimacja jest słabsza lub w 
ogóle nie występuje. Po prostu zimy na tej 
półkuli są dużo ostrzejsze i tamtejsza czapa 
polarna prawie nigdy nie znika do końca.

Od czasu do czasu w atmosferze Marsa 
pojawiają się obłoki przypominające ziem
skie chmury typu “cirrus”. Najprawdopo
dobniej tworzą je  kryształki lodu, przy czym 
jedne z nich powstają na nocnej stronie pla
nety, drugie po zawietrznej stronie tamtej
szych gór. Pierwsze są bardzo nietrwałe, 
m ożna je  obserwować jedynie zaraz po 
wschodzie Słońca, a wkrótce potem całko
wicie znikają. Znacznie dłużej utrzymują się 
te drugie, zwłaszcza pojawiające się nad 
wulkanem Olympus Mons, które z Ziemi wi-

Konrad Rudnicki -  Kraków

PRAHINDUSKIE POGLĄDY NA

Niezależnie od tego, czy sądzimy że 
Wszechświat jest skończony, czy nieskoń
czony, uważamy dziś, że Ziemia jest tylko 
niewielkim pyłkiem w porównaniu z jego 
całością. 1 czasem się nam wydaje, że taki 
pogląd jest czymś nowym, że to dopiero po 
Koperniku, który usunął Ziemię z centrum 
Wszechświata, pomału ludzkość dochodziła 
do przekonania o istnieniu innych ziem, in
nych słońc i ich wielkich układów -  gala
ktyk, gromad galaktyk... Myśląc o dawnych 
poglądach na Wszechświat mimo woli za
trzymujemy się nad średniowiecznymi lub 
antycznymi modelami z Ziemią otoczoną 
kołami lub sferami unoszącymi planety i du
żą, ale ograniczoną sferą gwiad stałych, za 
którą już się mieszczą tylko dziedziny bytów 
niematerialnych i sądzimy, że takie były pie- 
rowtne wyobrażenia o budowie Wszech
świata.

doczne są nawet przez mniejsze teleskopy, o 
czym świadczą dawne mapy Marsa (biała 
plama Nix Olympica to właśnie tego rodzaju 
obłok). Natomiast z tworami tymi nic wsól- 
nego nie mają ciemne obłoki, przez astrono
mów określane jako “żółte obłoki”. Najczę
ściej pojawiają się one w rejonie równika, 
choć niekiedy unoszą się nad całym globem 
“czerwonej planety” lub przynajmniej nad 
jedną jej półkulą. Nie są to obłoki w dosłow
nym tego słowa znaczeniu, lecz ogromne tu
many drobnego pyłu zwiewanego przez sil
ne wiatry z marsjańskich pustyń, często dość 
długo utrzymujące się nad powierzchnią 
Marsa. Mamy tu do czynienia jakby z burza
mi piaskowymi o niespotykanej na Ziemi 
sile.

WSZECHŚWIAT

Tak, jak się czasem dziwimy, gdy wyko
paliska odkrywają nam piękne, bynajmiej 
nie prymitywne dzieła architektury, rzeźby 
czy malarstwa sprzed tysiącleci, tak ze zdzi
wieniem możemy odkryć, że długo już przed 
nami Wszechświat był uważany za nieskoń
czony, nie mający środka ani końca. Tak 
właśnie opisują Kosmos najstarsze doku
menty kosmologiczne ludzkości jakie pozo
stawiła nam kultura prahinduska. Mam tu na 
myśli kulturę wcześniejszą od okresu wojen 
na południu Półwyspu Hinduskiego. Była to 
epoka rozkwitu ducha narodu hinduskiego, 
gdy żył on pełen pokoju na północy kraju 
zwanego dziś Indiami. Uważa się, że owa 
epoka skończyła się wiele tysiącleci przed 
Chrystusem. Czasem się ją  nazywa epoką 
Wielkich Riszich -  wielkich hinduskich mę
drców. Nie ma jednolitego poglądu z jakiego 
wielku pochodzą te poglądy. Niektórzy
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um iejscawiają je  aż w m inus dziewiątym  ty
siącleciu, niedługo po wielkiej katastrofie, 
która się zachowała w pamięci ludzkości ja 
ko potop. W yobrażam y sobie, że odnaw iają
ca się przyroda była wtedy przyjazna dla lu
dzi żyjących w niewielkich osiedlach roz
mieszczonych po całym kraju. Nastrój duszy 
tych ludzi był całkiem różny od współczes
nego i musimy sobie z tego zdać sparwę, 
jeśli chcem y te najdawniejsze znane poglądy 
pojąć. Starożytni Hindusi uważali to wszy
stko, co jest dostępne zm ysłom za złudę za 
’m aję’. Dążyli natomiast do ducha, którego 
pragnęli dosięgnąć i pojąć przez bezpośred
nie doświadczenie; nie rozum em  (logika je 
szcze nie istniała!) lecz przez żarliwe uczu
cie, wczucie się w rzeczywistość bytu.

To prawda, że ta epoka nie zostawiła po 
sobie pisanych dokumentow, lecz zostawiła 
ustną tradycję, zapisaną znacznie później. 
Hindusi byli (a niektórzy są do dziś) m istrza
mi w uczeniu się tekstów na pamięć. Przeka
zywane przez tysiąclecia ustnie i trwające w 
pamięci uczone traktaty i dzieła literatury 
pięknej zostały spisane potem i to bardzo 
późno, często już  po Chrystusie, ale zawar
tość tych dzieł i język  -  sanskryt, nie używa
ny w życiu codziennym  od tysiącleci świad
czą o ich starożytnym pochodzeniu. W iele 
tak zapisanych dokumentów dotyczących 
poglądów na W szechświat zawartych w 
Księgach W edy pozostaje dla dzisiejszego, 
logicznie m yślącego człow ieka zupełnie 
niezrozumiałym i. Mity o Ziemi, Słońcu i 
planetach należą raczej do „literatury popu
larnej”, a ponadto m ów ią tylko o najbliż
szym otoczeniu Ziemi. Szczególnie dogod
nym źródłem wiedzy o prahinduskich poglą
dach na Kosmos jest XI rozdział poematu 
Bhagawad Gita. Sam poem at powstał sto
sunkowo późno, zaledwie kilka stuleci -  m o
że dwa, a nie więcej niż sześć -  przed Chry

stusem, zaś zapisany został jeszcze później, 
lecz wspomniany rozdział zawiera najstar
szą znaną koncepcję budowy W szechświata. 
M ożna powiedzieć, że autor tego poem atu 
opracował tu pradawne wedyjskie treści w 
taki sposób, aby mogły być zrozum iałe w łaś
nie dla w spółczesnego kosmologa. Oto kilka 
wyjątków z jedenastego rozdziału w tłum a
czeniu W andy Dynowskiej* przedstaw iają
ce rozm ow ę Kriszny uosabiającego Boga ze 
swoim uczniem Ardżuną:

Oglądaj więc dziś, Ardżuno, Wszechświat ten 
cały i wszelki ruchomy i nieruchomy twór, co 
jako jedno w Moim kształcie trwa; oglądaj 
wszystko cokolwiek zapragnąć byś mógł.

1 oto Wszechświat cały w nim ujrzał Ardżuna, 
mnogość Jego niezmierną, wielość niepojętą, 
co w łonie Boga bogów jako jedność trwa.

Olśniony, podziwem zdięty niezmiernym, Ar
dżuna w przerażeniu świętym na twarz pada 
przed Panem i ręce składając we czci, woła w 
uniesieniu:

Ardżuna:
Widzę oto, widzę o Panie 
w Twym łonie wszystkość światów całą

Nieogarniona Twa postać, 
początku niema’ ż ni końca, 
ni środka, ni źródła żadnego; 
niezmierny, bezkresny, 
w nieskończoność rozszerza się 
Twój kosmiczny kształt.

Bez początku, ni środka, ni końca, 
niezliczone Twe ramiona szerokie, 
niepojęta Twa moc;

* Bhagawad Gita -  Pieśń Pana, przekład Wandy Dynowskiej, Biblioteka polsko-indyjska -  Madras 1956.
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i potęgą swego płomienia
światy wszystkie swym blaskiem spopiela.

Tyś nieogarnionym wszechbytem, 
w Tobie zawarte światów miliony,
Twój kształt ogromny w bezmiar rozpostarty

Można wypisać tych wersetów więcej, 
ale już te przytoczone dają możność odczu
cia, czym w tradycji hinduskiej był Wszech
świat. Był on rozumiany jako zewnętrzny 
przejaw -  ciało najwyższej, nieskończonej 
istoty duchowej -  Boga i posiadał niektóre z 
jego właściwości. Jeśli odczucia zwarte w 
Bhagawad Gicie zechcemy przetłumaczyć 
na współczesny, suchy i logiczny język na
ukowy, to dochodzimy do sformułowania 
tzw. prahinduskiej zasady kosmologicznej: 
Wszechświat jest nieskończony w czasie i 
przestrzeni i nieskończenie różnorodny. 
To oznacza zarazem, że nasza Ziemia nie 
jest jednynym, wyjątkowym ciałem niebie
skim. Nie ma uprzywilejowanego położenia 
w czasie ani w przestrzeni. Wiele takich 
„ziem” (te najstarsze kosmologiczne rozwa
żania nie odwołują się do jakiejś klasyfikacji 
ciał niebieskich) poprzedzało naszą Ziemię 
w czasie i wiele nastąpi po niej. I obecnie 
istnieje wiele innych „ziem” o takim samym 
znaczeniu dla W szechświata jak nasza. Ale 
Ziemia nie jest też niczym przeciętnym ani 
w sensie położenia w przestrzeni czy w cza
sie, ani w sensie jej wewnętrznych jakości. 
Nie da się mówić o wartości średniej gdy 
różnice między obiektami dążą do nieskoń
czoności.

O ile istnieją dawne hinduskie „modele” 
okolic Ziemi (np. słynny wielki żółw Zimię 
podtrzymujący), o tyle nie znamy żadnego 
konkretnego hinduskiego modelu Wszech
świata jako całości. Jeśli weźmiemy pod 
uwagę treść prahinduskiej zasady kosmolo
gicznej, to dostrzeżemy, że nie jest to przy
padkowe. Nawet i dziś nie potrafimy skon

struować matematycznego modelu Wszech
świata opartego o tę kosmologiczną zasadę, 
gdyż matematyka nie dopracowała się (jesz
cze?) pojęć odzwierciedlających nieskoń
czoną różnorodność. Wprawdzie rozwijają
ca się teoria fraktali zdąża w kierunku ujęcia 
niekończonej różnorodności, ale jest jeszcze 
zbyt prymitywna, aby dać matematyczne 
sformułowanie prahinduskiej zasady. Kos
mologiczne teorie oparte o strukturę fraktal- 
ną (a istnieje nawet tzw. fraktalna zasada 
kosmologiczna!) są stale bardzo odległe od 
poglądów starohinduskich. Dawny hinduski 
mędrzec mógłby chyba powiedzieć: 
Wszechświat jest zbyt skomplikowany, aby 
się zamknąć w waszych prymitywnych, 
matematycznych formułach.

Może dalszy rozwój matematyki pozwoli 
kiedyś policzyć, choćby dla ciekawaści, mo
del Wszechświata oparty o prahinduską za
sadę, ale tymczasem, nie uciekając się do 
ścisłych obliczeń możemy sobie przedstawić 
obraz, a raczej wiele różnych obrazów pra- 
hinduskiego Wszechświata, Wszechświata 
nieskończenie różnorodnego w każdym 
swoim punkcie. Wszystko możliwe da się w 
nim gdzieś spotkać. Ale mimo wielkiej róż
norodności jest to Kosmos nie Chaos, panuje 
w nim najwyższy porządek i ład.

Z tekstu Bhagawad Gity wynika, że 
Wszechświat, jako ciało Boga jest nieskoń
czony zarówno w przestrzeni jak i w czasie. 
Użyty w jednym z wersetów wyraz ’wiecz
ny’ odnosi się zarówno do najwyższego Bó
stwa jak i do Jego zewnętrznego przejawu -  
Wszechświata. Istnieją jednak inne teksty 
hinduskie mówiące o Bogu, jako o tym, któ
ry bytował, gdy nie było ani istnienia, ani 
nieistnienia. Można więc stąd wyciągnąć 
wniosek że przynajmiej niektórzy Hindusi 
uznawali czasowy początek świata. Sprawa 
jest jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż 
pewne teksty mówią znów o rytmicznym, 
wieczystym boskim wdechu i wydechu.



270 U R A N IA 10/1996

Pr: y w' dechu Wszechświat się objawia 
zewnętrznie jest w stanie ’manwantary', 
przy wdechu istnieje tylko w Bożym łonie -  
w stanie 'pralai’. Można by długo roztrząsać 
problem czy w takim razie w pojęciu Hindu
sów istniał jeden początek Wszechświata, 
czy może wiele początków. Można też mieć 
różne opinie co do tego, czy Wszechświat w 
czasie pralai przestaje istnieć, czy też prze
ciwnie istnieje w bardziej wysublimowany 
sposób. Ponadto jeśli w czasowym istnieniu 
świata ma się odbijać nieskończona różno
rodność, to nie można się dziwić, że czasem 
przybiera on stan nieistnienia. Dochodzimy 
tu do skomplikowanych problemów ontolo- 
gicznych. Jeśli jednak wolno uważać, że ist
niały w starożytnych Indiach przekonia o 
czasowym początku Wszechświata, to nie 
były one jedyne. Sformułowana wyżej zasa
da kosmologiczna oddaje w każdym razie 
główny nurt pojmowania Wszechświata 
przez starożytnych Hindusów.

Prahinduska zasada kosmologiczna jest 
przykładem kilku historycznych kosmologi
cznych zasad znanych dziesiejszej nauce.

I jest to przykład zasady, która nie pozo
stała bez śladu w późniejszym rozwoju kos
mologii. Można przynajmiej przypuszczać, 
jeśli nie udowodnić, że pewne reminescen- 
cje tej zasady odbiły się w niektórych niety
powych poglądach astronomów dawnej 
Grecji. A gdy Mikołaj z Kuzy (1401-1464) 
wyraża pogląd, że struktura Wszechświata 
posiada środek wszędzie, a brzegu -  nigdzie, 
nie wiemy czy to uważać za echo poglądów 
prahinduskich, czy może za przebłysk obe
cnego, kopernikańskiego poglądu na świat, a 
może raczej jednocześnie za jedno i drugie. 
A już mało kto wie, że prahinduska zasada 
kosmologiczna niespodziewanie powróciła 
we współczesnym obrazie-tzw. Wszechświa
ta domenowego, to jest takiego, który w róż
nych swych miejscach posiada różne właści
wości. Według tego obrazu, od nas aż do

kosmologicznego horyzontu, i zapewne da
lej jeszcze, mamy czterowymiarową czaso
przestrzeń, wyraźną strzałkę czasu, znane 
stałe fizyczne i prawa fizyki, ale poza hory
zontem jest dość miejsca na domeny o zupeł
nie innej budowie, o nieokreślonej strzałce 
czasu, o innych prawach fizycznych, innej 
liczbie współrzędnych czasowych i prze
strzennych, może nawet o innych prawach 
logiki. Wszechświat domenowy jest raczej 
ciekawostką niż poważnie przyjmowaną hi
potezą. Zwalczał ten pomysł, jako niedorze
czny, sam wielki H a w k i n g, ale jak widać 
poglądy dawnych Hindusów są atrakcyjne i 
dziś.

I właśnie ta ich atrakcyjność stanowi pu
łapkę, której chcę poświęcić kilka końco
wych zdań. Niektórzy ludzie sobie wyobra
żają, że jeśli pewne wyniki wiedzy prahindu- 
skiej trwają we współczesnej nauce, to moż
na dziś również stosować to, co by się dało 
nazwać „metodyką prahinduskiej wiedzy”. 
Mędrzec starohinduski nie myślał o świecie 
w terminach logicznych. Jego podejściem 
nie było również to, co nazwalibyśmy posta
wą czysto uczuciową, jeśli wyraz ’uczucio
wy’ będziemy rozumieli współcześnie. Na
leżałoby powiedzieć, że on „uczestniczył w 
bycie świata przez wewnętrzne i zewnętrzne 
postrzeganie”. Po tym niezmiernie starym 
podejściu do wiedzy następowały kolejno 
inne, każde związane z pewnym etapem 
ewolucji ludzkości.

Współczesny sposób podejścia do rze
czywistości zwany naukowym sięga korze
niami greckich matematyków takich jak 
E u k l i d e s  (306-283 przed Chrystusem), 
lecz zaczął rozkwitać dopiero w okresie od
rodzenia. Często się za jego ojca uważa G a 
l i l e u s z a  (1564-1642). Stopniowo ludzie 
się uczyli pojmować świat logicznym my
śleniem kontrolowanym samoświadomością 
(taki jest kierunek, ale nie twierdzę, że wszy
scy naukowcy już ten stopień osiągnęli).
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Każda epoka ma swoje podejście do pozna
wania rzeczywistości i wnosi własne wyniki 
do skarbnicy ludzkości. Nie byłoby współ
czesnej nauki w jej obecnym kształcie gdyby 
ongiś nie istnieli Wielcy Riszi starożytnych 
Indii, gdyby dawni uczeni perscy, egipscy, 
chaldejscy, greccy i średniowieczni nie 
wnieśli swoich ważnych przyczynków do 
wiedzy. Często zapominamy, że takie poję
cia jak ’planeta’, ’sfera niebieska’, ’oś świa
ta’, ’zenit’, ’nadir’ i wiele innych, bez któ
rych nie sposób i dziś uprawiać wiedzy o 
Wszechświecie, są wynikiem żmudnych do
ciekań dawnych epok.

Istotne wyniki pozostają, style epok ule
gają zmianie. Oczywiście przy wielkim wy
siłku można nie tylko zrozumieć świado
mość wielkich dawnych mędrców, ale nawet 
spróbować ją  naśladować, próbować ich me
todami dochodzić prawdy. Takie usiłowania 
niejednokrotnie bywają dziś podejmowane, 
a ulubioną epoką do naśladowania jest właś
nie epoka starohinduska. Kto tak postępuje, 
może conajwyżej odtworzyć dawne wyniki, 
ale nie może wnieść do wiedzy niczego no
wego.

Jest bezsensowne zastanawianie się, która 
epoka ewolucji ludzkości była lepsza i która

w istotniejszy sposób ujmowała rzeczywi
stość. Nie chcę się kłócić, że właśnie obecny 
styl pracy naukowej wyjawia i wyjaśnia 
ważniejsze aspekty tej rzeczywistości niż to 
czyniła epoka prahinduska. Jestem również 
daleki od twierdzenia, że dzisiejsze podej
ście do wiedzy jest ostateczne i będzie trwa
ło aż do końca ewolucji ludzkości. Jestem 
tylko przekonany, że nie można uzyskać 
żadnych wyników istotnych dla współczes
nej nauki stosując metody dawnych Indii lub 
dawnego Egiptu. Kto nie jest zadowolony ze 
współczesnych idei, ma pełne prawo odna
wiać poglądy starożytne i naśladować staro
żytne metody, ale niech nie sądzi, że uprawia 
naukę.

Te uwagi są trywialne, ale chyba potrzeb
ne. Niektórzy miłośnicy astronomii i inni 
amatorzy nauki stosując metody dawnych, 
minionych epok (a częściej wyobrażając so
bie, że takie metody stosują) ślą listy do ob
serwatoriów, instytutów i towarzystw na
ukowych z własnymi wynikami badań i 
przemyśleń. W swoim życiu miałem okazję 
recenzować około setki takich prac -  w ja
kimś sensie naukowych. Często nie można 
im było niczego innego zarzucić jak to, że są 
spóźnione o wiele tysiącleci.

KRONIKA

Ślady życia na Marsie

Na początku sierpnia tego roku świat 
obiegła sensacyjna wiadomość, że w pocho
dzącym z Marsa meteorycie znaleziono śla
dy prymitywnych form życia sprzed ponad 3 
miliardów lat. Najpierw było to oświadcze
nie dyrektora amerykańskiej agencji kosmi
cznej NASA Daniela S. Goldina ogłoszone 6 
sierpnia, dzień później odbyła się w Wa- 
szyngotonie konferencja prasowa na ten te
mat, w której uczestniczyli główni autorzy

odkrycia, a także został opublikowany ofi
cjalny komunikat NASA i wreszcie 16 sierp
nia ukazał się w tygodniku Science siedmio- 
stronicowy artykuł naukowy zatytułowany 
“Search for Past Life on Mars: Possible Re
lic Biogenic Activity in Martian Meteorite 
ALH84001”, którego autorami są następują
cy naukowcy amerykańscy: D.S. McKay, 
E.K. Gibson Jr., K.L. Thomas-Keprta, H. 
Vali, C.S. Romanek. S.J. Clementt, X.D.F. 
Chillier, C.R. Maechling, R.N. Zare. Pociąg
nęło to za sobą lawinę artykułów i komenta-
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ALH84001,0

Fot. 1 M eteoryt marsjański ALH84001 znaleziony w 1984 roku w lodach Allan Hills na A ntarktydzie, w którym odkryto 
praw dopodobne ślady prymitywnego życia na M arsie (fot. NASA).

rzy od entuzjastycznie proklamujących od
krycie życia pozaziemskiego po bardzo 
sceptycznie traktujące te doniesienia kryty
ki. Zrekapitulujmy krótko czego ta cała 
wrzawa dotyczy.

Amerykańska ekspedycja dla poszukiwa
nia meteorytów na Antarktydzie znalazła 27 
grudnia 1984 roku obiekt o masie 1.9 kg, 
który oznaczono ALH84001 (fot.l). Po wie
lu latach wnikliwych badań w 1993 roku 
ogłoszono, że meteoryt ten ponad wszelką 
wątpliwość pochodzi z Marsa. Nie wnikając 
w szczegóły, które doprowadziły do tego 
stwierdzenia (wiele informacji o tym, jak się 
dochodzi do wniosku skąd pochodzi meteo
ryt, można znaleźć w znakomitej książce 
H.Y. McSweena, Jr., Od gwiezdnego pyłu do

planet, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 
1996, która właśnie ukazała się na rynku 
księgarskim w doskonałym tłumaczeniu 
A.S. Pilskiego) wspomnijmy tylko, że iden
tyfikacja ta stała się możliwa dzięki wyni
kom misji marsjańskiej Viking sprzed dwu
dziestu laty. Spośród 12 dotychczas znale
zionych meteorytów pochodzących z Marsa 
ALH84001 jest najstarszym, a oszacowania 
jego wieku prowadzone różnymi metodami 
wskazują, że powstał około 4.5 mld lat temu 
czyli w okresie formowania się planety. Pra
wdopodobnie 16 min lat temu meteoryt ten 
opuścił powierzchnię Marsa, w rezultacie 
być może jakiegoś uderzenia w nią planetoi- 
dy lub komety, a około 13 tys. lat temu spadł 
na Ziemię (o możliwości przelotu meteoroi-



10/1996 U R A N IA 273

dów  z M arsa na Z iem ię m ożna przeczytać w 
artykule R. G abryszew skiego opublikowa
nym w tegorocznym  num erze m ajowym 
Uranii).

D alsze badania m eteorytu ALH84001 do
prowadziły do odkrycia w nim obecności, po 
pierw sze, m olekuł organicznych (czyli 
zw iązków  węgla stanowiących podstawę 
żyw ych organizm ów ), po drugie, m inerałów 
charakterystycznych dla aktywności biolo
gicznej (ich wiek oszacowano na 3.6 mld 
lat), których struktura i skład chemiczny 
wskazują, że m ogą być produktem  prym i
tyw nych m ikroorganizm ów  i wreszcie po 
trzecie, skam ieniałości prawdopodobnie 
jednokom órkow ych organizm ów bakterio- 
podobnych. Te wszystkie trzy odkrycia, do
konane we fragm encie m eteorytu o rozm ia
rach nie przekraczających - jak  obrazowo 
podano - 0.01 średnicy w łosa ludzkiego, nie 
znajdują lepszej interpretacji niż przyjęcia, 
że są śladami prym ityw nych form życia 
sprzed 3.6 m ld lat. Jak podkreślają autorzy 
odkrycia, nie je s t to oczyw iście dowód ist
nienia życia na M arsie przed m iliardam i lat, 
a jedynie - używ ając określenia prawniczego 
- poszlaka w skazująca na kierunek i potrze
bę dalszych badań i krytycznych analiz. I 
tylko ten sposb traktow ania w szystkich do
niesień na ten tem at wydaje się uprawom oc
niony. Nie um niejsza to naturalnie rangi od
krycia, po raz pierw szy przecież znaleziono 
wiarygodne ślady praw dopodobnego życia 
poza Ziem ią, trudno się więc dziwić entuzja
zm owi i podnieceniu, z jakim  się ono spot
kało. M isja Viking, której jednym  z celów 
było poszukiw anie życia na M arsie, nie 
przyniosła takiego wyniku.

W arto w tym m iejscu zwrócić też uwagę, 
że jednym  z niebagatelnych rezultatów 
ogrom nego rozgłosu jak i powstał wokół od
krycia praw dopodobnych śladów dawnego 
życia na M arsie je s t lepsze zrozum ienie i 
docenienie przez różnych decydentów  po

trzeby zintensyfikowania eksploracji czer
wonej planety oraz w ogóle badań kosmicz
nych. Przypom nijm y więc plany najbliż
szych misji m arsjańskich. Już w końcu tego 
roku wystartują w kierunku M arsa trzy son
dy kosmiczne. Prawdopodobnie 16 listopada 
rozpocznie się przygotowywana od wielu lat 
rosyjska misja M ARS-96, w której progra
mie naukowym uczestniczy wiele krajów 
europejskich, w tym także Polska. Od sondy, 
która 9 grudnia 1997 roku stanie się sztucz
nym satelitą M arsa, odłączą się dwa lądow- 
niki i penetratory powierzchni planety. Start 
am erykańskiej sondy MGS (ang. M ars G lo
bal Surveyor) jest przewidziany 6 listpada, a 
przylot do M arsa 11 września 1997 roku. 
Będzie to w zasadzie powtórzenie nieudanej 
misji M ars Observer z 1993 roku. Druga 
am erykańska sonda Mars Pathfinder (będąca 
drugim po sondzie NEAR, lecącej już do 
planetoidy Eros, projektem  programu D isco
very), której wystrzelenie jest przewidziane 
w dniu 2 grudnia, a lądowanie na M arsie 4 
lipca 1997 roku, dostarczy na powierzchnię 
czerwonej planety niewielki pojazd, który 
być m oże zdoła się oddalić od lądownika na 
odległość kilkudziesięciu metrów badając 
przez kilka tygodni grunt marsjański i atmo
sferę planety.

Dodajmy w tym miejscu, że do końca 
1998 roku NASA przewiduje zbudowanie 
ulepszonego pojazdu zdolnego przebyć po 
powierzchni M arsa 50 km, a do 2001 roku 
takiego, który będzie mógł pokonać dystans 
nawet 1000 km. Niedawno także i Rosja 
ogłosiła projekt wysłania w 2001 roku “mar- 
sochoda” . Trzeba też zaznaczyć, że oprócz 
tych przygotowań am erykańskich i rosyj
skich również i Japonia włącza się do eks
ploracji czerwonej planety. W sierpniu 1998 
roku przewidziany jest start japońskiej son
dy Planet B dla badań górnych warstw atmo
sfery M arsa i środowiska plazm owego pla
nety.
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W końcu września tego roku NASA zapo
wiedziała ponadto, że do programu misji 
Mars Surveyor Lander ’98, której start jest 
przewidziany na styczeń 1999 roku, zostanie 
włączone odstrzelenie w kierunku Marsa 
dwóch mikropróbników o masie 2 kg każdy, 
które z prędkością około 200 m/s wbiją się w 
powierzchnię planety w odległości około 
200 km od głównego lądownmika misji. Ich 
najważniejszym, ale nie jedynym, zadaniem 
będzie poszukiwanie wody na Marsie, której 
obecność - jak się powszechnie uważa - jest 
zasadniczym warunkiem istnienia nawet 
najbardziej prymitywnych form życia. Opar
ta na zupełnie nowych technologiach budo
wa mikropróbników marsjańskich została 
włączona do prestiżowego programu NASA 
o nazwie Nowe Tysiąclecie.

Amerykanie planują co dwa lata (okna 
startowe powtarzają się mniej więcej co 26 
miesięcy) wysyłanie w kierunku Marsa co
raz doskonalszych aparatów tak, by w roku 
2005 mogła rozpocząć się misja, której ce
lem będzie dostarczenie na Ziemię próbek 
gruntu marsjańskiego. Do roku 2011 przewi
duje się natomiast przygotowanie ekspedy
cji załogowej na Marsa. Te bardzo ambitne 
plany sformułowano podczas specjalnej na
rady różnych specjalistów NASA, która od
była się w Houston w dniach 20-24 sierpnia, 
wkrótce po ogłoszeniu sensacyjnych wiado
mości o odkryciu prawdopodobnych śladów 
życia na Marsie. Jej wynikiem było m.in. 
wyraźne stwierdzenie, że obecnie lot czło
wieka na Marsa jest już tylko problemem 
finansowym i politycznym, a nie technicz
nym.

W dniach 9-11 września znany ośrodek 
naukowy NASA, Ames Research Center w 
Moffett Field w Kalifornii, zorganizował na
tomiast pierwsze warsztaty astrobiologicz- 
ne. Sformułowano w ich trakcie pięć funda
mentalnych pytań, które wydają się zakre
ślać obszar zainteresowań astrobiologii po

odkryciu pozazłonecznych planet i prawdo
podobnych śladów życia na Marsie. Oto one: 
•s’ Jak powstaje życie?

Gdzie i jak się tworzą światy ożywione? 
“*■ Jak zmieniały się w czasie wzajemne uza

leżnienia Ziemi i jej biosfery?
•*” Czy życie ziemskie może być przeniesio

ne poza naszą planetę?
■*" Jak można rozszerzyć na Marsa obszar 

obecności człowieka?
Zdaniem H. McDonalda, dyrektora insty

tutu, który pierwszy podjął wyzwanie posta
wione ostatnimi odkryciami wielu dyscypli
nom nauki, znalezienie odpowiedzi na te py
tania spowoduje zapewne wstrząs podobny 
do tego, jaki na początku naszego stylecia 
przyniosła fizyce mechanika kwantowa.

K rzysztof Ziołkowski

Pierwsze zbliżenie sondy Galileo do 
księżyców galileuszowych Jowisza

Po dramatycznym w dziejach misji Gali
leo dniu 7 grudnia 1995 roku -  w którym 
nastąpiło decydujące o dalszych losach pro
jektu wprowadzenie sondy na orbitę oko- 
łojowiszową oraz zanurzenie odłączonego 
od niej próbnika w atmosferze i warstwach 
powierzchniowych Jowisza, a także jedyne 
duże zbliżenie do satelity Io -  nastąpił półro
czny okres przekazywania na Ziemię doty
chczas zebranych informacji o Jowiszu i je 
go otoczeniu oraz przygotowań do badań 
księżyców galileuszowych podczas bliskich 
przelotów koło nich sondy. W tym czasie 
jedynie dzień 14 marca 1996 roku był pełen 
napięcia i emocji: po raz trzeci i już ostatni 
włączono wtedy bowiem główny silnik son
dy, który po 24 minutach pracy powiększył 
prędkość orbitalną Galileo o 377 m/s. Spo
wodowało to wzrost odległości peryjowium 
jego orbity ze 185 tys. do 786 tys. km, dzięki 
czemu sondzie nie grozi już przelot przez 
pasy radiacyjne Jowisza mogące stanowić
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Fot. 1. Zdjęcia tego sam ego fragm entu pow ierzchni G anim edesa obejmującego obszar 35 x 55 km wykonane w 1979 roku przez sondę 
Voyager 2 (z lewej) i w 1996 roku przez sondę G alileo (z praw ej) z około dwudziestokrotnie w iększą zdolnością rozdzielczą (fot. 
NASA).

niebezpieczeństwo dla jej urządzeń elektro
nicznych. Manewr szczęśliwie się udał i w 
dniu 27 czerwca 1996 roku o godzinie 6:29 
UT Galileo zbliżył się do Ganimedesa mija
jąc go ze względną prędkością 7.8 km/s w 
minimalnej odległości od powierzchni wy
noszącej zaledwie 835 km.

Ganimedes jest nie tylko największym sa
telitą Jowisza, ale w ogóle największym 
księżycem w Układzie Słonecznym. Jest on 
oddalony od swej macierzystej planety o 
prawie 15 jej promieni (1070 tys. km), okrą
ża ją  w okresie 7.15 doby i ma średnicę 5262 
km (jest więc większy od Merkurego, które-, 
go średnica wynosi 4878 km). Jego gęstość 
(1.9 g/cm3), wyraźnie mniejsza od gęstości 
bliższych Jowisza satelitów Io (3.6 g/cm3) i 
Europy (3.0 g/cm3), wydaje się wskazywać, 
że składa się on ze skalistego jądra otoczone

go warstwą lodu wodnego o grubości mniej 
więcej 1/4 promienia globu, która jest pokry
ta cienką skorupą będącą mieszaniną lodu i 
materiałów skalnych. Temperatura jego po
wierzchni wynosi 100-120 K. Ze zdjęć wy
konanych w 1979 roku za pomocą sond 
Voyager wynika, że na Ganimedesie -  podo
bnie jak na naszym Księżycu -  znajduje się 
wiele kraterów uderzeniowych; z gęstości 
ich rozkładu oszacowano wiek satelity na 
około 4 miliardy lat.

Pierwsze zdjęcia powierzchni Ganimede
sa, które Galileo przekazał na Ziemię obej
mują fragmenty obszaru zwanego Galileo 
Regio (ciemna część z prawej strony u góry 
obrazu uzyskanego z Voyagerow, repro
dukowanego na pierwszej stronie okładki) 
oraz Uruk Sulcus (jasny obszar na lewo od 
Galileo Regio). Na drugiej stronie okładki
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Fot. 2. Zdjęcie fragmentu powierzchni Europy wykonane z odległości 155 tys. km przez sondę G alileo w końcu czerwca 1996 roku 
(fot. NASA).

reprodukujemy mozaikę zdjęć fragmentu 
Uruk Sulcus wykonanych przez sondę Gali
leo (ze zdolnością rozdzielczą 74 m z odle
głości 7448 km) nałożonych na zdjęcie tego 
samego obszaru wykonanego przez sondę 
Voyager 2 w 1979 roku (ze zdolnością roz
dzielczą 1300 m); publikowane zdjęcie obej
muje obszar 110 x  120 km. Porównanie ja 
kości obrazów powierzchni Ganimedesa 
uzyskanych obecnie i 17 lat temu jeszcze 
wyraźniej pokazuje fot. 1. Na trzeciej stronie 
okładki reprodukujemy natomiast zdjęcie 
fragmentu Galileo Regio obejmującego ob
szar 46 X  64 km, wykonane przez Galileo z 
odległości 7563 km ze zdolnością rozdziel
czą 80 m. Rzucająca się w oczy różnorod
ność struktury obu obszarów odzwierciedla 
najprawdopodobniej ich wiek: ciemniejsze i 
obficiej pokryte kraterami fragmenty powie
rzchni wydają się starsze od jaśniejszych i 
ukazujących skutki działalności tektonicz
nej.

Ślady aktywności geologicznej pokazują 
również pierwsze zdjęcia powierzchni Euro
py wykonane w końcu czerwca przez sondę 
Galileo z odległości około 155 tys. km; frag
ment jednego z-nich reprodukujemy na fot.2.

Liczne pęknięcia skorupy lodowej przypo
minają ziemskie kry arktyczne. Ciemniejsze 
zabarwienie powstałych szczelin jest pra
wdopodobnie wynikiem wypełnienia ich 
wodą zmieszaną z różnymi materiałami 
skalnymi pochodzącymi z głębszych warstw 
globu satelity. Przypuszcza się więc, że pod 
być może niezbyt grubą powierzchniową 
skorupą lodową znajduje się cieplejsze wnę
trze wypełnione wodą w stanie płynnym. A 
to podejrzenie prowadzi do wniosku, że na 
Europie mogą istnieć prymitywne formy ży
cia. Uświadomienie tego faktu rozbudziło 
wielkie emocje tym bardziej, że zbiegło się 
w czasie z odkryciem prawdopodobnych 
śladów dawnego życia na Marsie. Jednym z 
głónych celów badań Europy podczas du
żych zbliżeń sondy do jej powierzchni bę
dzie więc poszukiwanie bardziej wiarygod
nych śladów istnienia wody w stanie płyn
nym. Najbliższy i pierwszy przelot Galileo 
nad Europą jest spodziewany 19 grudnia 
1996 roku, a kolejne nastąpią 20 lutego i 6 
listopada 1997 roku.

Przelatując w końcu czerwca w pobliżu 
Jowisza Galileo fotografował też satelitę Io 
(pierwsze z przekazanych na Ziemię zdjęć
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Fot.3. Trzy zdjęcia satelity Io, w ykonane w końcu czerwca 1996 roku za pomocą sondy Galileo, ukazujące w sum ie około 75% 
pow ierzchni księżyca (fot. NASA).

było reprodukowane na czwartej stronie 
okładki poprzedniego numeru). Podczas du
żego zbliżenia do Io w dniu 7 grudnia 1995 
roku zdjęć nie zrobiono, gdyż w pokładowej 
pamięci sondy zabrakło już miejsca na ich 
przechowywanie; najważniejsze wtedy było 
przecież gromadzenie informacji nadcho
dzących z próbnika zanurzającego się w at
mosferę i warstwy powierzchniowe Jowisza 
(przypomnijmy, że pierwotny program misji 
zakładał bezpośredni przekaz danych z 
próbnika poprzez sondę Galileo na Ziemię 
za pomocą dużej anteny, która -  jak pamię
tamy -  nie otworzyła się). Zbliżenie do Io 
zaowocowało już jednak zdumiewającym 
odkryciem prawdopodobnie żelaznego jądra 
tego satelity, o czym donosiliśmy w poprze
dnim numerze. Obecnie publikujemy dalsze 
zdjęcia Io (fot.3), które przede wszystkim 
potwierdzają jego silną aktywność wulkani
czną. Porównanie zdjęć z Galileo ze zdjęcia
mi wykonanymi 17 lat temu przez Voyagery 
wskazuje na bardzo duże zmiany wyglądu 
niektórych miejsc powierzchni satelity; do
tyczy to w szczególności wulkanów o na
zwach Ra Patera i Loki.

Ciekawym i nieoczekiwanym odkryciem 
Galileo podczas pierwszego zbliżenia do 
Ganimedesa było stwierdzenie obecności

pola magnetycznego tego księżyca, a więc i 
jego magnetosfery. Zwróćmy uwagę, że by
łaby to magnetosfera satelity zanurzona w 
magnetosferze jego macierzystej planety, co 
wydaje się być szczególnie frapującym za
gadnieniem badawczym. Ale odkrycie to 
przede wszystkim zmusza do weryfikacji 
dotychczasowych koncepcji budowy wnę
trza Ganimedesa. Czyżby i ten księżyc Jowi
sza miał żelazne jądro i to w dodatku w sta
nie płynnym? Skąd w jego wnętrzu tyle cie
pła? To tylko niektóre pytania zrodzone od
kryciem magnetyzmu Ganimedesa. Odpo
wiedzi na nie będzie się zapewne poszuki
wać podczas następnych zbliżeń Galileo. 
Przypomnijmy, że koło Ganimedesa sonda 
ponownie przelciała 6 września zbliżając się 
tym razem do jego powierzchni na odległość 
zaledwie 262 km, a 4 listopada minie Kalli- 
sto w odległości około 1100 km.

K rzysztof Ziołkowski

C/1995 O l Hale -  Bopp
Na początku tego roku mieliśmy okazję 

podziwiać piękną i jasną kometę C/1996 B2 
Hyakutake. Była to najjaśniejsza kometa wi
doczna gołym okiem od 20 lat. Jednak za rok 
odwiedzi nas kolejna kometa, odkryta 23 li- 
pca 1995 roku jako niespotykanie jasny
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obiekt poza orbitą Jowisza. Odkrycia tego 
dokonali niezależnie Alan H a 1 e i Thomas 
B o p p w USA. Szerzej na ten temat pisał 
S.R. Brzostkiewicz w numerze 4/1996 (str. 
112).

Kometa została oznaczona jako C/1995 
O l i jest najdalej odkrytym obiektem w hi
storii przez astronomów -  amatorów. Obec
nie wydaje się być 1000 razy jaśniejsza niż 
kometa Halleya obserwowana w tej samej 
odległości. Zazwyczaj komety znajdujące 
się tak daleko od Słońca nie są aktywne i 
przez to trudno je zaobserwować. Dopiero 
kiedy zbliżają się do Słońca na odległość ok. 
2 - 3  j.a., ich jasność wzrasta. Dzieje się tak 
na skutek gwałtownego uwalniania się lo
dów wodnych, tlenku węgla i rzadziej dwut
lenku węgla, a także innych związków, które 
ulegają sublimacji na skutek promieniowa
nia słonecznego. Mówimy wówczas, że ko
meta zaczyna być aktywna. Jeżeli jasność 
komety nie spadnie, tak jak to było w przy
padku komet Kohoutka czy Austina, kometa 
Hale’a -  Boppa będzie jedną z najsilniej 
świecących obiektów na niebie na przełomie 
marca i kwietnia przyszłego roku (patrz Po
radnik Obserwatora). Jej przejście przez 
peryhelium spodziewane jest 1 kwietnia 
1997.

Koma obiektu jest pochodzenia pyłowe
go. Tempo jego emisji jest najszybsze z ob
serwowanych do tej pory. Kampania obser
wacyjna tego niezwykłego obiektu zaczęła 
się natychmiast po jego odkryciu. Zdołano 
już oszacować wielkość jądra komety. Pra
wdopodobnie ma średnicę rzędu 40 km. Za
wiera bogate źródła tlenku węgla. Jest to 
obecnie główny składnik komy obok pyłu i 
cząstek zawierających wodór i tlen. Każdej 
sekundy z komety wydostaje się prawdopo
dobnie ok. 1000 kg tlenku węgla.

Pojawienie się tej komety stwarza rzadką 
możliwość prześledzenia procesów sublima
cyjnych w jej jądrze. Zgodnie z przewidywa

niami, udało się już zaobserwować rodniki 
OH. Na tak znacznej odległości obserwuje
my ich wypływ: rzędu 4.2 X 1028cząstek na 
sekundę. W kwietniu tego roku zaobserwo
wano także emisję innych molekuł takich jak 
HCN (w zeszłym roku zidentyfikowano rod
niki CN powstające z rozpadu HCN). Także 
i tu kometa ta znów zaskakuje. Wskaźnik 
emisji metanolu do tlenku węgla jest ponad 
trzykrotnie większy niż w przypadku kome
ty Hyakutake. Natomiast na początku maja 
wychwycono sublimację kolejnych cząstek 
węgla. Są one obserwowane w odległości 
ponad 700 tysięcy kilometrów od jądra. W 
połowie maja w odległości 4.36 j.a. od Słoń
ca stwierdzono obecność komety w promie
niowaniu podczerwonym i oszacowano tem
peraturę tego promieniowania na 224 K.

Na fotografii tej komety wykonanej z 
kosmicznego teleskopu Hubble’a i repro
dukowanej na czwartej stronie okładki nu
meru 11/1995 Uranii widać strumień wyrzu
canego pyłu. Jego spiralna struktura jest wy
nikiem okresowych wyrzutów materii pyło
wej z jądra z tylko jednego, dużych rozmia
rów, obszaru aktywnego umiejscowionego 
blisko równika komety. Owo charakterysty
czne zakrzywienie strumienia spowodowa
ne jest rotacją komety. Strata masy na skutek 
wyrzutu pyłów jest 15-krotnie większa niż 
na skutek emisji tlenku węgla, która powo
duje ów wyrzut. Prawidłowość tę zaobser
wowano również w przypadku komety Hal
leya. Obecnie uważa się, że taki stosunek 
ilości pyłów do gazów jest podobny dla całej 
populacji komet znajdujących się w dużych 
odległościach od Słońca.

Kometa Hale’a -  Boppa będzie pierwszą 
znaczącą w historii kometą w erze obserwa
cji kamerami CCD. Kamery takie są używa
ne od wielu lat przez astronomów. Z uwagi 
jednak na znaczne potanienie tych urządzeń, 
są już dostępne dla amatorów. Rozwój tech
nik CCD nie oznacza jednak upadku trądy-
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cyjnej fotografii. Z pewnością, tak jak w 
przypadku komety Hyakutake, rozpoczną 
się programy agencji kosmicznych: europej
skiej i amerykańskiej, których celem jest 
gromadzenie obserwacji tej komety. Znako
mita większość z nich będzie dostępna przez 
internet. Już obecnie istnieją strony WWW 
poświęcone tylko temu obiektowi. Każdy 
posiadacz komputera, modemu i telefonu 
może dziś dostać się tam, przeczytać najno
wsze informacje dotyczące komety, obej
rzeć zdjęcia i zachować je w formie plików. 
Strony te uaktualniane są w miarę napływu 
nowych informacji. Oto adresy internetowe 
stron WWW, gdzie można zdobyć najno
wsze wiadomości dotyczące tego obiektu: 
http://encke.jpl.nasa.g0v/hale._b0pp_inf0.h 
tml/
http://www.halebopp.com/ 
tttp://newproducts.jpl.nasa.gov/comet/

Istnieje także możliwość wyszukiwania 
tematycznego wszystkich informacji zwią
zanych z astronomią i kosmosem, dostę
pnych na serverze NASA: 

http://www.jpl.nasa.gov/index/
Ryszard Gabryszewski

Uroczystość nadania 
ks. prof. Michałowi Hellerowi 
doktoratu honoris causa Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie

W dniu 26 kwietnia 1996 roku, w Auli 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
odbyła się niezwykła i podniosła uroczy
stość -  nadanie księdzu profesorowi Micha
łowi Hellerowi tytułu doktora honoris causa 
AGH, najwyższego wyróżnienia, jakie po
siada szkoła wyższa. Ks. prof. Michał Heller 
jest fizykiem, kosmologiem, filozofem, teo
logiem i duszpasterzem -  a w każdej z tych 
dziedzin wykazuje znakomite osiągnięcia.

Uroczystość otworzył JM Rektor AGH 
prof. Mirosław Handke takimi m.in. słowy:

“Może się wydawać zaskakujące, że 
Uczelnia Techniczna honoruje w ten sposób 
osobę duchowną, ale czy jest okolicznością 
typową, że ta osoba duchowna jest fizy
kiem? To, co może dziwić wielu, jest właś
nie powodem i istotą dzisiejszej uroczysto
ści.”

Nawiązując jeszcze do zaplanowanego 
wykładu Księdza Profesora pt. Czy fizyka 
jest nauką humanistyczną? JM Rektor 
stwierdził:

“Myślę, że nasz znakomity doktorant po
każe dzisiaj, że fizyka jest nauką humanisty
czną, ale czy tylko fizyka? Może także astro
nomia, chemia, biologia, a nawet nauki tech
niczne są humanistyczne, bo inaczej ich 
uprawianie traci sens.”

Wniosek o nadanie godności doktora ho
noris causa złożyło pięć Wydziałów AGH: 
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Fizyki i 
Techniki Jądrowej, Metali Nieżelaznych, 
Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, 
Paliw i Energii, a poparły go pozostałe wy
działy.

W imieniu wydziałów -  wnioskodawców 
wystąpił Dziekan Wydziału Inżynierii Mate
riałowej i Ceramiki, prof. Wiesław Pt ak,  
przedstawiając sylwetkę uczonego, którą i tu 
po krotce przypomnimy.

Michał Heller urodził się 12 marca 1936 
roku w Mościcach koło Tarnowa. Wojnę ro
dzina Hellerów spędziła na Syberii powraca
jąc do kraju dopiero w 1946 r.

W 1953 r. Michał Heller zdał maturę i 
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchow
nego w Tarnowie na studia filozoficzne i 
teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął w 
1959 r. W tym samym roku uzyskał stopień 
magistra teologii na Katolickim Uniwersyte
cie Lubelskim. Tamże, w 1966 r., doktoryzo
wał się na podstawie rozprawy z kosmologii 
relatywistycznej, w której zaproponował 
tzw. koncepcję seryjnych modeli Wszech
świata. Habilitował się również na KUL-u w

http://encke.jpl.nasa.g0v/hale._b0pp_inf0.h
http://www.halebopp.com/
http://www.jpl.nasa.gov/index/
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Lublinie w 1969 r. na podstawie rozprawy 
poświęconej zasadzie Macha w kosmologii 
relatywistycznej.

Od roku 1972 objął stanowisko docenta 
na Papieskim Wydziale Teologicznym w 
Krakowie, który powstał z dawnego Wy
działu Teologii Uniwersytetu Jagiellońskie
go i który następnie przekształcił się w Pa
pieską Akademię Teologiczną w Krakowie.

W latach siedemdziesiątych współpraco
wał czynnie i owocnie z Obserwatorium 
Astronomicznym UJ, zwłaszcza podczas ob
chodów 500 rocznicy urodzin Mikołaja Ko
pernika i Nadzwyczajnego Kongresu Mię
dzynarodowej Unii Astronomicznej, a także 
na Konwersatorium Pozagalaktycznym Ob
serwatorium, wiele następnie publikując w 
nowo założonym czasopiśmie naukowym 
UJ Acta Cosmologica.

W 1985 r. Michał Heller został profeso
rem nadzwyczajnym Papieskiej Akademii 
Teologicznej, a od 1990 -  profesorem zwy
czajnym i do dziś jest kierownikiem Katedry 
Filozofii Przyrody oraz Ośrodka Badań 
Interdyscyplinarnych na Wydziale Filozofi
cznym PAT w Krakowie. Równolegle wy
kłada filozofię przyrody w Instytucie Teolo
gicznym w Tarnowie, którego w tym roku 
został rektorem.

Poczynając od 1981 r. został On człon
kiem stowarzyszonym Watykańskiego Ob
serwatorium Astronomicznego w Castel 
Gandolfo, a przed pięciu laty został wybrany 
członkiem zwyczajnym Papieskiej Akade
mii Nauk w Rzymie.

Na podstawie opinii i recenzji o dorobku 
naukowym i działalności ks. prof, dr hab. 
Michała Hellera -  przedstawionych przez: 
Bp prof. Józefa Ż y c i ń s k i e g o  z Papie
skiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 
prof. Andrzeja S t a r u s z k i e w i c z a  z In
stytutu Fizyki UJ w Krakowie i ks. prof. 
Zygmunta H a j d u k a  z Wydziału Teologii

KUL w Lublinie -  Senat AGH uchwałą z 
dnia 27.03.1996 r. “za ukazanie istotnych 
związków w ludzkiej kulturze pomiędzy ra
cjonalnością typu naukowego a myślą teolo
giczną i wiarą, za osiągnięcia w kosmologii 
relatywistycznej i badaniu jej podstaw mate
matycznych oraz za osiągnięcia naukowo- 
filozoficzne i popularyzatorskie na najwy
ższym poziomie światowym humanistycz
nych wartości nauki” wystąpił o nadanie Mu 
tytułu dhc AGH. Promotorem w przewodzie 
doktorskim był zw. dr hab. inż. Zygmunt 
K o l e n d a ,  któremu też przypadł zaszczyt 
wygłoszenia laudacji na owym uroczystym 
posiedzeniu Senatu AGH. Po niej nastąpiło 
odczytanie uchwały Senatu i wręczenie dy
plomu doctora honoris causa przez JM Re
ktora Akademii Górniczo-Hutniczej, prof, 
zw. dr hab. Mirosława H a n d k e g o .  Uro
czystość tę zaszczycił także swą obecnością 
Ksiądz Kardynał Franciszek M a c h a r s k i .

Następnie -  zgodnie z tradycją -  nowo 
mianowany doktor honorowy wygłosił 
wspominany już wykład okolicznościowy 
zatytułowany przewrotnie Czy fizyka jest na
uką humanistyczną? w nawiązaniu klasycz
nego ujęcia zjawiska dwóch kultur: przyrod
niczej i humanistycznej, zawartego w książ
ce Two Cultures C.P. Snowa.

Bezpośrednio po uroczystości w Auli od
była się część nieoficjalna, w trakcie której 
ks. prof. Michałowi Hellerowi odczytywano 
adresy od różnych instytucji naukowych i 
administracyjnych oraz składano serdeczne 
gratulacje.

Miłośnikom astronomii Michał Heller 
jest dobrze znany głównie dzięki Jego arty
kułom w Uranii oraz znakomitym książkom 
popularnonaukowym dotyczącym kosmolo
gii, astronomii i filozofii przyrody -  za które 
jesteśmy Mu bardzo wdzięczni.

T. Zbigniew Dworak
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“Rozkład jazdy” komety Hale’a-Boppa

Zainteresowanie “kometą stulecia” -  jak 
niektórzy już dziś określają kometę Hale’a -  
B o p p a - wzrasta w miarę jej zbliżania się do 
Słońca. Ale w pełni chyba na to zasługuje, 
bo wprawdzie nie jest to jakiś dziewiczy 
obiekt, nie przychodzi do nas bezpośrednio 
z obłoku Oorta i najprawdopodobniej już 
kiedyś gościła na ziemskim niebie, gdyż 
okres jej obiegu wynosi około 2500 lat. Za
pewne jednak nie sprawi nam zawodu, bę
dzie przypuszczalnie wyjątkowo okazałym 
obiektem, może nawet najokazalszą kometą 
w tym stuleciu, a w każdym razie powinna 
być dobrze widoczna gołym okiem. Z kome
tami oczywiście nigdy nic nie wiadomo, 
uchodzą one przecież za najbardziej “ka
pryśne” ciała niebieskie i David L e v y  po
równuje je  do kotów, które -  jak mówi -  też 
mają ogony i robią tylko to, na co same mają 
ochotę. Są to mocne słowa, lecz -  miejmy 
nadzieję -  nie dotyczą komety Hale’a-B op
pa, o czym zresztą w najbliższych miesią
cach sami się przekonamy. Dotychczasowe 
zachowanie się komety świadczy raczej o 
trafności prognoz i dlatego warto zapoznać 
się choć pobieżnie z jej “rozkładem jazdy” :

Grudzień 1996 r. -  styczeń 1997 r. -  
wprawdzie kometa wyraźnie zwiększa swą 
jasność, lecz od tarczy słonecznej dzieli ją  
zaledwie 40 minut łuku, toteż będzie trudna 
do obserwacji.

Luty -  początek marca 1997 r. -  kometa 
przechodzi przez gwiazdozbiory Orła, Łabę
dzia i Andromedy, ma być już dość jasnym 
obiektem, (ok. 1 mag.) lecz nie będzie zbyt 
łatwa do obserwacji z uwagi na zbyt niskie 
położenie względem horyzontu.

9 marzec 1997 r. -  nastąpi całkowite za
ćmienie Słońca widoczne z terytorium Mon
golii i wschodniej Syberii, toteż w czasie

największej fazy tego zjawiska tamtejsi mie
szkańcy winni dostrzec kometę na tle dzien
nego nieba.

23 marzec 1997 r. -  kometa zbliży się do 
Ziemi na odległość około 200 milionów ki
lometrów.

Koniec marca -  początek kwietnia 
1997 r. -  kometa osiągnie największą jas
ność podczas tego powrotu (według najno
wszych prognoz jej jasność maksymalna ma 
wahać się w granicach od 0 do -4 wielkości 
gwiazdowej).

1 kwiecień 1997 r. -  kometa przechodzi 
przez peryhelium swej orbity i w tym czasie 
będzie oddalona od Słońca tylko o 0,914 j.a.

23 marzec - 1 2  kwiecień 1997 r. -  kome
ta ma znajdować się około 20° nad południo
wo-zachodnim horyzontem i w tym okresie 
z naszych szerokości geograficznych winna 
być widoczna niemal przez całą noc.

Koniec kwietnia -  czerwiec 1997 r. -  
kometa wolno wędruje na południe i sto
pniowo zmniejsza swą jasność.

Lipiec -  wrzesień 1997 r. -  kometa 
wyraźnie słabnie i można ją  dostrzec jedynie 
pod koniec nocy, lecz przechodzi na połu
dniową półkulę nieba i w końcu staje się 
niedostępna do obserwacji dla mieszkańców 
północnej półkuli Ziemi.

Stanisław R. Brzostkiewicz

Wizualne obserwacje gwiazd 
zmiennych

TT Arietis (0101 + 14) 
a  = 2h01m.5 5 = +14°48’.2 (1950)
A: 10m.2 -  14m.5 V Typ: Z Cam Sp. B 
W gwiazdozbiorze Barana, osiem stopni 

na południe od alfy Barana (Hamal), leży 
jedna z jaśniejszych zmiennych kataklizmi- 
cznych -  TT Arietis. Jasność gwiazdy zmie
nia się dosyć nieregularnie, najczęściej z am
plitudą nieco przekraczającą jedną wielkość
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gwiazdową. TT Ari jest układem podwój
nym o okresie 3.3 godziny emitującym pro
mieniowanie także w dziedzinie rentgeno
wskiej. W roku 1996 jej jasność wizualna 
utrzymywała się na poziomie około 10.m8. 
Najlepszym okresem do obserwacji tej 
gwiazdy są miesiące jesienno-zimowe.

Tomasz Krzyt

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Monografia o zasadach 
kosmologicznych

Astronomia zajmuje się obserwowanymi 
ciałami niebieskimi, widzialną częścią 
Wszechświata. Kosmologia -  całym Wszech
światem, a więc również jego obszarami le
żącymi poza horyzontem kosmologicznym. 
Opis tych nieobserwowalnych bezpośrednio 
regionów wymaga ekstrapolacji, która nie 
jest bynajmniej zagadnieniem banalnym; 
wymaga pewnych dodatkowych założeń 
wynikających z ogólnego podejścia do za
gadnień naukowych, a to się zmienia wraz z 
ogólną ewolucją filozoficznych poglądów 
na Wszechświat, na metody pracy nauko
wej... Te dodatkowe założenia zwane zasa
dami kosmologicznymi są podstawą współ
czesnych prac kosmologicznych, wiążą as

tronomię z kosmologią. Najczęściej przyj
mowaną zasadą jest założenie, że Wszech
świat oglądamy z każdego miejsca i w każ
dym kierunku wygląda z grubsza tak samo. 
Nazywamy je uogólnioną zasadą kosmolo
giczną Kopernika lub zasadą zwykłą, albo 
słabą. Inną zasadą, ongiś również dość po
pularną jest zasada doskonała, zwana też za
sadą mocną, na podłożu której zbudowano 
swojego czasu model Wszechświata stanu 
stacjonarnego (steady state). Inne, mniej 
znane zasady można znaleźć w poszczegól
nych pracach kosmologicznych i historycz
nych.

Przeważnie nie zdajemy sobie sprawy z 
wielości zasad kosmologicznych, a w litera
turze światowej nie było dotąd dzieła im po- 
święconemgo. Napisana w języku angiel-
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skim książka Konrada R u d n i c k i e g o *  
jest więc pierwszą monografią w literaturze 
światowej poświęconą temu zagadnieniu i 
prezentuje około trzydziestu różnych zasad 
kosmologicznych, zarówno używanych w 
pracach współczesnych, jak i mających zna
czenie historyczne. Najważniejszym trzem 
zasadom współczesnym, mianowicie uogól
nionej zasadzie kopernikowskiej, zasadzie dos-- 
konałej oraz zasadzie antropicznej poświęco
ne są oddzielne rozdziały. Podobnie szeroko 
zostały omówione trzy zasady historyczne: 
prahinduska, antyczna (ta odnosząca się do 
systemu świata Ptolemeusza) i oryginalna 
zasada Kopernika. Pozostałe omówione są 
szkicowo, krótko, odpowiednio do wagi, ja
ką zajmują lub zajmowały w kosmologii.

Już samo sporządzenie katalogu kilku
dziesięciu zasad kosmologicznych, z dysku
sją ich właściwości i podaniem przykładów 
modeli kosmologicznych na nich opartych, 
byłoby istotnym wkładem do kosmologii. 
Rudnicki nie poprzestaje jednak na tym. W 
książce są omówione szeroko cechy kulturo
we poszczególnych epok, wynikające z nich 
przekonania filozoficzne, z których się rodzą 
ogólne poglądy na Wszechświat, będące 
właśnie zasadami kosmologicznymi. Oma
wia się też ograniczenia możliwych modeli 
kosmologicznych opartych o poszczególne 
zasady. Te rozważania z wnioskami doty
czącymi wpływu panujących światopoglą
dów i wyobrażeń na wyniki badań nauko
wych są niezależnym, ciekawym wątkiem 
książki.

Na końcu książki Rudnickiego znajduje
my rozważania na temat możliwości upra
wiania kosmologii bez opierania się o zasa
dy kosmologiczne, jak również krótki roz
dział -  przypis o tak zwanym goetheanisty- 
cznym, “bezzałożeniowym” podejściu do

problemów naukowych. Rozwinął je  w po
łowie obecnego stulecia znany astrofizyk 
szwajcarsko-amerykański Fritz Z w i c k y i 
jest ono stosowane w pewnych kręgach ba
daczy. Odnośnie tej części pozostaję w pew
nej. rezerwie, bowiem wyznaję pogląd od
mienny, w którym naukowy opis świata nie 
jest w ogóle możliwy bez założeń. Minimal
nie konieczne założenia nazywam metafizy
ką szczegółową. Mimo to i ten rozdział jest 
wart przeczytania i przedyskutowania.

Książka zawiera wiele nowych wniosków 
i przemyśleń autora i pobudza do własnych 
rozważań, które mogą być płodne zarówno 
dla badacza -  kosmologa, jak i dla kogoś, kto 
tylko jako widz pragnie zrozumieć, co się 
dzieje we współczesnej kosmologii. Książka 
nie tylko skierowana jest do kosmologów u- 
prawiających fizykę kosmosu i zajmujących 
się astronomią pozagalaktyczną, lecz także 
do kosmologów -  filozofów, których trady
cyjnym przedmiotem badań jest teoria bytu.

Dużym walorem książki Rudnickiego jest 
to, że mimo ścisłej treści, została ona napisa
na tak, aby mogła być czytana również przez 
humanistów. Gdzie trzeba, autor daje odsy
łacze do prac oryginalnych, nigdzie jednak 
nie wypisuje wzorów matematycznych, a 
tam gdzie musi użyć mniej znanych wyrażeń 
specjalistycznych, przybliża ich sens wyra
żeniami mowy potocznej. Książkę można 
więc polecić zarówno filozofom przyrody, 
metodologom nauki jak i miłośnikom astro
nomii znającym język angielski. Wydanie 
książki w tym właśnie języku jest zrozumia
łe, gdyż z monografii będą na pewno korzy
stać przede wszystkim osoby nie znające ję
zyka polskiego. Ale chyba warto by pomy
śleć w przyszłości o przetłumaczeniu książki 
również na język polski.

Teresa Grabińska

* Konrad Rudnicki The cosmological principles. W ydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995, 
stron 136.
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Komety
Obecnie sądzi się, że komety są tymi re

sztkami tworzywa, z którego ponad cztery i 
pól miliarda lat temu powstał Układ Słone
czny, które uformowały się w obszarze kon
densacji planet zewnętrznych i zostały od
rzucone w odległe od Słońca rejony tworząc 
dziś tzw. obłok (chmurę) Oorta, oraz które są 
pozostałościami zewnętrznego skraju dysku 
protoplanetamego i tworzą dziś tzw. pas 
Kuipera. Obłok Oorta, sferycznie okalający 
Słońce w odległościach do około 150 tys. 
j.a., jest tworem czysto hipotetycznym, pod
czas gdy istnienie pasa Kuipera, rozciągają
cego się od odległości mniej więcej 35 j.a. od 
Słońca, zostało ostatnio potwierdzone obser
wacyjnie odkryciami już ponad 40 obiektów 
transneptunowych. Ocenia się, że obłok 
Oorta zawiera od 1012 do 10" obiektów o 
łącznej masie około 10 mas Ziemi, a liczeb
ność i masa pasa Kuipera są mniej więcej o 
rząd wielkości większe.

Powstając na ogół w temperaturach poni
żej 100 K obiekty pasa Kuipera i obłoku 
Oorta są zbudowane głównie z zamrożonych 
gazów z dodatkiem substancji nielotnych 
złożonych przede wszystkim z tych pierwia
stków, które najobficiej występowały w dys
ku protoplanetarnym (H-wodór, O-tlen, C- 
węgiel, N-azot oraz w znacznie mniejszych 
ilościach: Si-krzem, S-siarka, Fe-żelazo, Na- 
sód, Al-glin i inne). Działające na te obiekty 
różne siły (np. wpływy grawitacyjne gwiazd 
lub masywnych obłoków materii między- 
gwiazdowej przechodzących blisko Słońca 
oraz oddziaływania pływowe Galaktyki w 
przypadku obiektów obłoku Oorta oraz wie

kowe perturbacje planetarne i wzajemne 
zderzenia w przypadku obiektów pasa Kui
pera) powodują, że niektóre z nich tak zmie
niają swe prędkości i kierunki ruchu, że mo
gą się znaleźć w pobliżu Słońca. W miarę 
zbliżania się do niego są coraz silniej ogrze
wane, co powoduje uwalnianie się gazów i 
pyłu z ich powierzchni. Wokół takiego obie
ktu tworzy się więc coraz większa chmura 
gazowo-pyłowa, z której promieniowanie 
Słońce powoduje wypływ strug materii. 
Dzięki rozproszeniu w niej światła słonecz
nego można czasem z Ziemi dostrzec na cie
mnym tle nocnego nieba taki niezwykły 
twór przypominający wyglądem zamgloną 
gwiazdę z warkoczem; już starożytni Grecy 
nazwali to zjawisko kometą.

Do dziś zarejestrowano ponad 1500 poja
wień się komet, które dotyczyły około 900 
indywidualnych obiektów. Około 200 z nich 
to tzw. komety okresowe, które okrążają 
Słońce po torach eliptycznych wykonyjąc 
jeden obieg w czasie krótszym niż (umow
nie) 200 lat; były lub mogą więc być obser
wowane w kilku pojawieniach. Pozostałe to 
tzw. komety jednopojawieniowe, które po
ruszają się po torach w kształcie bądź to bar
dzo silnie spłaszczonej i wydłużonej elipsy 
bądź też hiperboli; mimośrody ich orbit są 
bliskie jedności. Orbity komet okresowych 
są na ogół położone w płaszczyznach nachy
lonych pod niewielkimi kątami do płaszczy
zny ekliptyki (czyli płaszczyzny ruchu Zie
mi wokół Słońca). Orbity komet jednopoja- 
wieniowych są natomiast dowolnie zorien
towane w przestrzeni. Prowadzi to m.in. do 
wniosku, że źródłem komet okresowych mo-

M ASTRO-BIT Programy komputerowe, algorytmy, katalogi
Ireneusz Włodarczyk i inne materiały astronomiczne
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że być pas Kuipera, a jednopojawieniowych 
-  obłok Oorta. Mechanizmy transportu ko
met z tych ich zbiorowisk do wnętrza Ukła
du Słonecznego nie są jeszcze dobrze znane, 
ale wiadomo, że istotną rolę odgrywają tu 
oddziaływania grawitacyjne planet, które 
mogą zmieniać -  czasem nawet dość znacz
nie -  tory, po których poruszają się komety.

Jądra komet są bryłami o nieregularnych 
kształtach, które mają rozmiary rzędu kilku 
kilometrów i stanowią konglomerat lodów 
przede wszystkim wody (ocenia się, że od 
50% do 80%), a także tlenku i dwutlenku 
węgla, metanu i amoniaku oraz cząstek krze
mianów i metali. Gęstość materii jąder ko- 
metarnych jest prawdopodobnie wyraźnie 
mniejsza od gęstości wody, co wydaje się 
wskazywać na ich porowatą strukturę. Gdy 
taki obiekt znajdzie się w odległości kilku 
j.a. od Słońca rozpoczyna się sublimacja lo
dów z jego powierzchni (czyli bezpośrednie 
przejście ze stanu stałego do gazowego). 
Wyzwalane gazy porywają ze sobą cząstki 
pyłu i w ten sposób wokół jądra zaczyna 
tworzyć się otoczka gazowo-pyłowa zwana 
komą. Jądro i koma tworzą razem tzw. gło
wę komety, której rozmiary mogą dochodzić 
nawet do kilkuset tysięcy kilometrów. Subli
macja lodów wody, a następnie rozpad po
wstałych molekuł wskutek zderzeń (w pobli
żu jądra) oraz pod wpływem promieniowa
nia słonecznego (w bardziej zewnętrznych 
częściach komy) prowadzi do powstania 
wielu atomów wodoru, które rozprzestrze
niają się wokół komety tworząc ogromny 
obłok wodorowy o promieniu sięgającym 
nawet kilkudziesięciu milionów kilome
trów. Gazy i pyły uwalniane z jądra są po
czątkowo skierowane głównie ku Słońcu. 
Ale ciśnienie jego promieniowania oraz 
wiatr słoneczny (strumień naładowanych 
cząstek stale wypływających ze Słońca z 
prędkościami kilkuset km/s) jak gdyby 
zdmuchują cząść materii komy w kierunku

przeciwnym tworząc w ten sposób tzw. war
kocz komety. Długości warkoczy kometar- 
nych mogą dochodzić nawet do kilkuset mi
lionów kilometrów, a średnia gęstość ich 
materii jest rzędu zaledwie 10 cząstek na 
cm3.

Bombardowanie przez wiatr słoneczny 
cząsteczek gazu neutralnego w zewnętrz
nych warstwach głowy komety powoduje 
ich jonizację (głównym źródłem jonizacji 
gazu w wewnętrznych obszarach komy jest 
natomiast nadfioletowe promieniowanie 
Słońca). Lekkie molekuły zjonizowane są 
unoszone przez wiatr słoneczny i związane z 
nim pole magnetyczne tworząc wąski i pro
sto, radialnie skierowany od Słońca warkocz 
zwany jonowym lub plazmowym. Złożenie 
się prędkości wynikających z ruchu komety 
wokół Słońca i ze skierowanego od Słońca 
działania ciśnienia promieniowania na czą
stki pyłu o różnych rozmiarach i masach, 
powoduje wachlarzowate rozproszenie i nie
wielkie zakrzywienie warkocza pyłowego w 
kierunku przeciwnym do ruchu komety.

Spotkanie plazmy kometarnej z plazmą 
wiatru słonecznego charakteryzują dwie 
podstawowe granice okalające od strony 
Słońca jądro komety. Pierwszą jest fala ude
rzeniowa, poza którą porusza się niezakłóco
na plazma wiatru słonecznego. Wewnątrz 
drugiej, zwanej powierzchnią kontaktową 
lub jonopauzą, która rozprzestrzenia się zna
cznie bliżej jądra niż fala uderzeniowa, znaj
duje się jedynie plazma kometama. Prze
strzeń między nimi wypełniona jest miesza
niną jonów kometarnych i pochodzących ze 
Słońca.

Większe cząstki pyłu oraz różne grudki 
materii, odkruszone od jądra komety pod
czas jej aktywności, zostają rozproszone 
wzdłuż orbity komety tworząc w przestrzeni 
tzw. strumień meteoroidów. Gdy orbita stru
mienia przecina się z orbitą Ziemi to wpada
jące do atmosfery ziemskiej meteoroidy
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tworzą zjawisko meteoru. Dotychczas zdo
łano zidentyfikować strumienie około 10 ko
met okresowych. Jednak wśród znalezio
nych na Ziemi meteorytów żaden nie wydaje 
się być pochodzenia kometarnego.

Zanik aktywności komety okresowej na
stępuje wtedy gdy w jej jądrze wyczerpią się 
materiały lotne lub gdy całą powierzchnię 
jądra pokryje warstwa materii nielotnej. 
Przypuszcza się, że być może nawet połowa 
tzw. planetoid bliskich Ziemi stanowi takie 
wygasłe jądra komet. Kres życia komety 
może też nastąpić poprzez rozpad jej jądra, 
zderzenie z jakimś ciałem układu planetar
nego, a także spadek na Słońce. Wszystkie 
takie wydarzenia były już obserwowane; 
spektakularnym przykładem było zderzenie 
komety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem w 
1994 roku.

Najbardziej znaną kometą jest kometa 
Halleya, która obiega Słońce średnio co 76 
lat. Pierwsze jej udokumentowane obserwa
cje pochodzą z roku 240 przed Chr.; odtąd 
była już obserwowana we wszystkich 30 po
jawieniach się. Podczas ostatniego powrotu 
do Słońca w 1986 roku była badana m.in. za 
pomocą sond kosmicznych, co ogromnie 
wzbogaciło wiedzę o kometach. Obecnie co 
roku odkrywa się kilkanaście, a może nawet 
kilkadziesiąt nowych komet. Wszystkie są 
pilnie śledzone przez profesjonalistów i mi
łośników astronomii nie tylko ze względu na 
niezwykłość swego wyglądu, ale przede 
wszystkim dlatego, że kryją w sobie wiele 
informacji o powstaniu i ewolucji naszego 
Układu Słonecznego.

KZ

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

W 1997 roku wystąpią dwa zaćmienia 
Słońca: całkowite 9 marca i częściowe 2 
września, obydwa niewidoczne w Polsce, a 
także dwa zaćmienia Księżyca: częściowe 
24 marca i całkowite 16 września, obydwa 
widoczne w Polsce.

W tym roku tarcza Księżyca pięciokrot
nie zakryje najjaśniejszą gwiazdę w gwiaz
dozbiorze Byka, Aldebarana. 12 listopada 
dojdzie do zakrycia przez Księżyc planety 
Saturn, widocznego w Polsce.

W 1997 roku do Słońca zbliży się 10 zna
nych komet krótkookresowych, lecz wszy
stkie będą widoczne jedynie przez telesko
py. Gołym okiem powinna natomiast być 
widoczna kometa C/1995 O l (Hale-Bopp), 
która pod koniec marca może osiągnąć zero
wą wielkość gwiazdową.

Słońce
Ziemia w swym ruchu po orbicie około- 

słonecznej znajdzie się 2 stycznia najbliżej

Styczeń 1997

Słońca, a zatem Słońce będzie wtedy w pe- 
rygeum w odległości około 147 min km. Dni 
stają się coraz dłuższe. W Warszawie 1 sty
cznia Słońce wschodzi o 7h45m, zachodzi o 
15h34m, a 31 stycznia wschodzi o 7h18m, za
chodzi o 16h21m. W styczniu Słońce wstępu
je w znak Wodnika.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w 

pierwszej połowie stycznia, bowiem kolej
ność faz Księżyca jest w tym miesiącu nastę
pująca: nów 9d5h, pierwsza kwadra 15d21h, 
pełnia 23d16h, ostatnia kwadra 31d21h. W 
perygeum Księżyc znajdzie się 10 stycznia, 
a w apogeum 25 stycznia.

Planety i planetoidy
W ostatniej dekadzie stycznia nad ranem, 

nisko nad wschodnim horyzontem możemy 
próbować odnaleść M e r k u r e g o  około 
zerowej wielkości, w swojej maksymalnej
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D ane dla obserw atorów  S łońca 
(na 1h czasu środk.-europ.)

Data
1997

P
n

Bo
n

Lo
[•]

11 2.02 -3.04 60.73

3 1.05 -3.27 34.39

5 0.08 -3.50 8.05

7 -0.89 -3.73 341.71

9 -1.85 -3.95 315.39
11 -2.81 -4.16 289.05

13 -3.76 -4.37 262.71

15 -4.70 -4.57 236.38

17 -5.63 -4.77 210.04

19 -6.56 -4.96 183.71

21 -7.46 -5.14 157.37

23 -8.36 -5.32 131.04

25 -9.24 -5.49 104.70
27 -10.11 -5.66 78.37
29 -10.96 -5.81 52.04
31 -11.79 -5.96 25.70

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Bo, Lo -  heliogra- 
ficzna szerokośćć i długość środka tarczy; 
5d15h40m -  heliograficzna długość środka tarczy

elongacji od Słońca. Także rano nisko nad 
wschodnim horyzontem widoczna jest W e 
nus ,  jako obiekt -  4 wielkości, zbliżająca 
się do koniunkcji ze Słońcem. W drugiej po
łowie nocy w gwiazdozbiorze Panny wido
czny jest M a r s  jako gwiazda około zero
wej wielkości. Jasność M a r s a  w ciągu 
miesiąca szybko rośnie w związku ze zbliża
jącą się marcową opozycją. W pierwszej po
łowie nocy można obserwować S a t u r n a  
jako gwiazdę pierwszej wielkości na granicy 
gwiazdozbiorów Wieloryba i Ryb. Pozostałe 
planety przebywają na niebie zbyt blisko 
Słońca i są niewidoczne.

W styczniu możemy obserwować plane- 
toidę (3)Juno, jako obiekt 9 wielkości poru
szający się na granicy gwiazdozbiorów Wie
loryba i Ryb.

Niewątpliwą atrakcją styczniowego nieba 
będzie kometa Hale-Boppa. Kometa będzie-

się wznosić coraz wyżej nad wschodnim ho
ryzontem jako rozmyty obiekt ojasności 2-3nl

M eteory
W dniach od 1 do 5 stycznia promieniują 

K w a d r a n t y d y .  Maksimum aktywności 
spodziewane jest 4 stycznia. Radiant meteo
rów leży w gwiazdozbiorze Smoka i ma 
współrzędne rekt. 15h28m, deki.+50. Nazwa 
roju pochodzi od nieistniejącego już na dzi
siejszych mapach gwiazdozbioru Quadrans 
Muralis, umieszczonego w początkach XIX 
w. na granicy gwiazdozbiorów Smoka, Her
kulesa i Wolarza. Warunki obserwacji w tym 
roku są dobre w związku z Księżycem zbli
żającym się do nowiu.

#  #  #

ld5h Złączenie Marsa z Księżycem w
odl. 3°.

2d0h Ziemia w peryhelium na swej około-
słonecznej orbicie w odl. 147 min km
od Słońca.

2d2h Merkury w dolnym złączeniu ze
Słońcem.

7d17h Złączenie Wenus z Księżycem w
odl. 5°.

OO

=r Złączenie Merkurego z Księżycem w
odl. 2°.

12d13h Złączenie Merkurego z Wenus w
odl. 3”.

12d2 1h Merkury nieruchomy w rektascencji.
14d6h Złączenie Saturna z Księżycem w

odl. 2°.
16d9h Neptun w złączeniu ze Słońcem.
19d23h Jowisz w złączeniu ze Słońcem.
20dl h43'mSłońce wstępuje w znak Wodnika,

jego długość ekliptyczna wynosi
wówczas 300°.

24d6h Merkury w największym zachodnim
odchyleniu od Słońca w odl. 24°.

26d4h Uran w złączeniu ze Słońcem.

Momenty wszystkich zjawisk podane są 
w czasie środkowo-europejskim.

Opracował T. Ściężor
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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:

Pierw sza s trona  okładki: Zdjęcie Ganimedesa, największego satelity Jowisza, wykonane 8 lipca 1979 
roku za pomocą sondy kosmicznej Voyager 2 (patrz K ronika). Fot. NASA.

D ruga strona  okładki: Mozaika zdjęć fragmentu terytorium Uruk Sulcus na powierzchni Ganimedesa 
wykonanych za pomocą sondy Galileo 27 czerwca 1996 r. z odległości 7448 km nałożonych na 
zdjęcie tego samego terenu wykonane za pomocą Vovagera 2 w 1979 r.; obejmuje obszar o 
rozmiarach 110 x 120 km (fot. NASA).

T rzecia s trona  okładki: Zdjęcie fragmentu terytorium Galileo Regio na powierzchni Ganimedesa 
wykonane za pomocą sondy Galileo 27 czerwca 1996 roku z odległości 7563 km; obejmuje 
obszar o rozmiarach 46 x  64 km (fot. NASA).

C zw arta  s trona  okładki: Powiększenie mikroskopowe kolistych minerałów charakterystycznych dla 
aktywności biologicznej znalezionych w meteorycie marsjańskim ALH84001 (patrz K ronika). 
Fot. NASA.

O G ŁO SZEN IA  ZARZĄDU G ŁÓ W N EG O  PTM A
Ukazała się książka Tomasza Krzyta Poradnik obserwatora gwiazd zmiennych, Biblioteka Uranii nr 11 
-  wysyłamy za 8,00 zł. Kalendarz astronomiczny na 1997 rok, Biblioteka Uranii nr 15 -  wysyłamy za 
10 zł. Pieniądze prosimy wysyłać przekazem pocztowym. Nie przyjm ujem y w płat na PKO. Warunki 
całorocznej prenumeratury na rok 1997 na załączonej ulotce.

U R A N I A  -  M iesięcznik Polskiego Towarzystwa M iłośników Astronomii. Redaguje kolegium: K rzysztof Ziolkowski -  
redaktor naczelny, M agdalena Sroczyńska-Kożuchowska -  sekretarz redakcji. Adres redakcji: ul. Bartycka 18, 00-716 
W arszawa. Adres wydawcy: Zarząd Główny PTMA, ul. św. Tom asza 30/8,31-027 Kraków, tel 22 38 92; nr konta PKO I OM 
Kraków 35510-16391-132. Koszt wytworzenia tego zeszytu 3,90 zl. Uranię rozprowadza się w ramach składki człon
kowskiej; w 1996 roku 42 zł (zniżka 36 zł). Cena poza PTMA 3,90 zł (39 000 starych złotych). Nr indeksu 380016.

Druk: Zakład Poligraficzny Wydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189,32-060 Liszki
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Pierw sza s tro n a  okładki: Pawilon polskiego teleskopu w Obserwatorium Las Campanas w Chile (patrz K ronika). 
Fot. A. Udalski.
D ruga s tro n a  okładk i: Zdjęcia zaćmienia Słońca w dniu 12 października 1996 r. wykonane przez Janusza W ilanda 
z tarasu obserwacyjnego na dachu Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika w W arszawie z niezwykłym 
widokiem na pomnik Polski Walczącej znajdujący się na kurhanie usypanym po wojnie z gruzów Warszawy.
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Poezja i astronomia maję wiele wspólnego. 
Poezja Wisławy SZYM BORSKIEJ, tego
rocznej laureatki Nagrody Nobla, zrodziła 
się ze zdziwienia, ciekawości i zachivytu 
nad światem i słowem, które go opisuje 
(Poetka wyznała to w  rozmowie opubliko
wanej w  G azecie W yborczej wkrótce po 
usłyszeniu, jak wielkie wyróżnienie ją 
spotkało). Źródłem dociekań astronomicz
nych wydaje się także być zdziwienie, cie
kawość i zachwyt niebem gwiaździstym  
oraz możliwościami metod fizyk i i języka 
matematyki, które są w  stanie tak dużo o 
nim powiedzieć. A le poezja i astronomia 
odsłaniają inne treści Wszechświata. Poe
zja penetruje na ogół te obszary ludzkiego 
poznania, do których nauka nie ma dostę
pu. Poezja Szymborskiej więcej mówi o 
człowieku niż o otaczającej go przyrodzie, 
podczas gdy astronomia przede wszystkim  
ukazuje w największej skali środowisko 
planety, którą człowiek zamieszkuje. W  
otwierającym niniejszy numer wierszu 
N adm iar, pochodzącym z wydanego w 
1986 roku tomiku Szymborskiej Ludzie  
na m oście, spotyka się globalne spojrze
nie astronoma z wyczuleniem Poetki na 
sprawy codziennej zwyczajności ("w  ko
łach zbliżonych do nieba... gryzie się orze
szki ziemne"), a doniosłość odkrycia na
ukowego z pięknem obrazu poetyckiego 
(„Odkryto nową gwiazdę... między brze
giem... postrzępionej chmurki a... gałązką 
akacji."). W pochyleniu się Szymborskiej 
nad rzeczami małymi jest coś z dociekliwo
ści badacza np. meteorytu czyli małej 
okruszyny materii kosmicznej, którą znaj
duje się na Ziemi. Do jak niezwykłych 
wniosków czasem to prowadzi świadczy 
opisane przez Jadwigę BIAŁĄ odkrycie 
prawdopodobnych śladów prymitywnego 
życia na Marsie przed miliardami lat. M e
teoryty, meteory i meteoroidy są głównym  
tematem tego numeru.
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Wisława Szymborska

NADMIAR

Odkryto nową gwiazdę,
co nie znaczy, Że zrobiło się jaśniej
i Że przybyło czegoś, czego brak.

Gwiazda jest duża i daleka, 
tak daleka, że mała, 
nawet mniejsza od innych 
dużo od niej mniejszych.
Zdziwienie nie byłoby tu niczym dziwnym, 
gdybyśmy tylko mieli na nie czas.

Wiek gwiazdy, masa gwiazdy, położenie gwiazdy, 
wszystko to starczy może na jedną pracę doktorską 
i skromną lampkę wina 
w kołach zbliżonych do nieba: 
astronom, jego żona, krewni i koledzy, 
nastrój niewymuszony, strój dowolny, 
przeważają w rozmowie tematy miejscowe 
i gryzie się orzeszki ziemne.

Gwiazda wspaniała,
ale to jeszcze nie powód,
żeby nie wypić zdrowia naszych pań
nieporównanie bliższych,
Gwiazda bez konsekwencji.
Bez wpływu na pogodę, modę, wynik meczu, 
zmiany w rządzie, dochody i kryzys wartości.

Bez skutków w propagandzie i przemyśle ciężkim.
Bez odbicia w politurze stołu obrad.
Nadliczbowa dla policzonych dni życia.

Po cóż tu pytać,
pod iloma gwiazdami człowiek rodzi się, 
a pod iloma po krótkiej chwili umiera.

Nowa.
-  Przynajmniej pokaż mi, gdzie ona jest.

-  Między brzegiem tej burej postrzępionej chmurki 
a tamtą, bardziej w lewo, gałązką akacji.
-  Aha -  powiadam.
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Jadwiga Biała -  Olsztyn

METEORYTY MARSJAŃSKIE

Z dnia na dzień niepozorny meteoryt o 
tajemniczym oznaczeniu ALH 84001 stał się 
obiektem zainteresowania nie tylko na
ukowców, ale także prasy, radia i telewizji.

1. Meteoryty marsjańskie z Antarktydy

Meteoryt ALH 84001 jest jednym z kilku
nastu tysięcy meteorytów z Antarktydy.

To, że tak wiele meteorytów znaleziono 
na Antarktydzie nie wynika ze specjalnego 
uprzywilejowania tego rejonu Ziemi, ale z 
faktu, że w śniegu i lodzie łatwo dostrzec 
meteoryt.

Najwięcej meteorytów znaleziono u pod
nóża wzgórz i gór. Przynosiły je  tam lodow
ce. W czasie swej wędrówki lodowce zatrzy
mują się u podnóży gór i ulegają tam pękaniu 
i kruszeniu, silne wiatry odsłaniają meteory
ty uwięzione w lodowcach.

Masowe zbieranie meteorytów na Antar
ktydzie rozpoczęli Japończycy w grudniu 
1969 r. w okolicach Góry Yamato, około 
300 km od japońskiej stacji Syowa. W sezo
nie 1969/1970 zebrano 9 okazów, w sezonie 
1973/1974 -  12, ale w sezonach 1974/1975 
-  663 i kolejnym 1975/1976 -  308 okazów. 
W rekordowym sezonie 1979/1980 w okoli
cach Yamato zebrano 3676 okazów. W su
mie do 1995 r. w tym rejonie zebrano ponad 
6 tysięcy meteorytów.

Sukcesy Japończyków zachęciły badaczy 
meteorytów, przede wszystkim Ameryka
nów, do poszukiwań meteorytów w innych 
rejonach Antarktydy.

Bogatym w meteoryty okazał się rejon 
Allan Hills z Ziemi Wiktorii w zachodniej 
części Antarktydy. Począwszy od sezonu 
1976/1977 znaleziono tam ponad 1500 me
teorytów.

W sumie na Antarktydzie znaleziono do
tychczas ponad 15 000 meteorytów. Poszu
kiwania trwają nadal i wciąż znajduje się 
nowe okazy. Dotychczasowe poszukiwania 
obejmowały niewielką część kontynentu i 
jeszcze długo ekspedycje będą przywoziły 
nowe okazy meteorytów z Antarktydy.

Meteoryty z Antarktydy oznaczone są li
terami i cyframi, w których zaszyfrowane 
jest miejsce i rok znalezienia oraz numer ko
lejny. Nazwa ALH 84001 oznacza, że me
teoryt został znaleziony w rejonie Allan 
Hills w roku 1984.

Dla ułatwienia identyfikacji meteorytów 
pomocna będzie następująca tabelka:

Symbol Nazwa geograficzna

ALH Allan Hills
A Asuka Station (Sor Rondane)
B Belgica Mountains ’
BOW Bowden Neve
BTN Bates Nunatakes
DOM Dominion Range
DRP Derrick Peak

EET Elephant Moraine
FRO Frontier Mountain

GE0 Geologists Range
GRO Grosvenor Mountains
HOW Mount Howe
ILD Inland Forts
LAP Lapaz
LEW Lewis Cliff Ice Tong
MAC Macalpine Hills
MBR Mount Baldr
MET Meteorite Hills
MIL Miller Range
on Outpost Nunatak

PAT Patuxent Range
PCA Pecora Escarpment
PGP Purgatory Peak
QUE Queen Alexandra Range
RKP Reckling Moraine
STE Stewart Hills
TYR Taylor Glacier
T|L Thiel Mountains
WIS Wisconsin Range
Y Yamato
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Wstęp o meteorytach antarktycznych jest 
konieczny, bo aż 6 meteorytów, które uwa
żamy za skały marsjańskie, znaleziono na 
Antarktydzie.

Są to następujące meteoryty: ALH 77005 
(o wadze 483 g), EET 79001 (7942 g), Y 
793605 (18 g), ALH 84001 (1930 g), LEW 
88516(13 g), i QUE 94201 (12 g).

2. Pozostałe meteoryty marsjańskie

Tak się przypadkowo składa, że na 12 
meteorytów marsjańskich 6 znaleziono na 
Antarktydzie i 6 w innych rejonach Ziemi.

Meteoryt Chassigny spadł we Francji 3 
października 1815 roku około godziny 8. Po 
detonacjach spadł kamień o wadze około 4 
kg.

Kolejny meteoryt Shergotty spadł w In
diach 25 sierpnia 1865 roku o godz. 9. Me
teoryt ważył około 5 kg ( 11 funtów ).

Najobfitszy spadek meteorytów uzna
nych za marsjańskie nastąpił w miejscowo
ści Nakhla w Egipcie 28 czerwca 1911 roku 
około godziny 9. Najpierw pojawiła się 
chmura i usłyszeć można było detonacje, a 
następnie spadło około 40 kamieni o łącznej 
wadze około 40 kg. Waga poszczególnych 
okazów wynosiła od 20 g do 1813 g. Odno
towano, że jeden z kamieni zabił psa.

Meteoryt Lafayette o wadze 800 g został 
znaleziony w 1931 roku w kolekcji geologi
cznej Uniwersytetu Purdue w stanie Indiana 
(USA). Meteoryt rozpoznał Oliver Cum
mings F a r r i n g t o n  -  autor pierwszej, 
wydanej w Stanach Zjednoczonych, książki 
o meteorytach. Pierwszy opis meteorytu zro
bił Harvey Harlow N i n i n g e r -  wielki po
szukiwacz, badacz i popularyzator meteory
tów.

Meteoryt Governador Valadares został 
znaleziony w Brazylii przez poszukiwacza 
minerałów w roku 1958 r. waży 158 g.

Ostatni spadek meteorytu marsjańskiego 
nastąpił 3 października 1962 r. w miejsco

wości Zagami w Nigerii. Kamień ważył oko
ło 40 funtów czyli około 18 kg. Świadkiem 
spadku był człowiek, który wyganiał krowy 
z pola kukurydzy. Usłyszał on potężną deto
nację i został powalony przez falę uderze
niową. Zobaczył kłęby dymu i głuche ude
rzenie w ziemię. Obawiając się, że jest to 
pocisk artyleryjski lub bomba, odczekał kil
ka minut. Następnie zajrzał do dołka o głę
bokości około 50 cm i znalazł czarny ka
mień.

Meteoryt Zagami trafił do muzeum w 
mieście Kaduna. Jego fragmenty rozeszły 
się po całym świecie. Jedyny fragment, któ
ry znajduje się w Polsce, można obejrzeć w 
Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium 
Astronomicznym.

3. Meteoryty SNC

Przez długi czas po ich znalezieniu, ucze
ni mieli kłopoty z klasyfikacją meteorytów: 
Shergotty, Nakhla i Chassigny. Wśród me
teorytów kamiennych achondrytów wyróż
niały się one tak wyraźnie, że utworzono od 
ich nazw grupy: shergotty ty, nakhlity i chas- 
signity. Upowszechnił się zwyczaj nazywa
nia ich achondrytami SNC.

Do shergottytów należy 8 meteorytów: 
Shergotty, Zagami, ALH 77005, EETA 
79001, ALH 84001, LEW 88516, Y 793605, 
QUE 94201. Trzy meteoryty są nakhlitami: 
Nakhla, Lafayette i Governador Valadares. 
Do chassignitów należy tylko jeden okaz -  
meteoryt Chassigny.

Meteoryty SNC są skałami magmowymi. 
Shergottyty są podobne do ziemskich bazal
tów, ale składają się z nieco większych kry
ształów. Są to skały, które zastygły ze sto
pionej magmy znajdującej się niezbyt głębo
ko pod powierzchnią planety. Nakhlity są 
jeszcze bardziej gruboziarniste, więc muszą 
pochodzić z nieco większej głębokości. 
Chassignity są skałami gruboziarnistymi 
złożonymi z oliwinów. Pochodzą z warstw
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bardzo głębokich. Jest to odpowiednik duni- 
tu -  ziemskiej skały głębinowej czysto oli- 
winowej.

M eteoryty SNC wyróżniają się młodym 
wiekiem. Dla poszczególnych m eteorytów 
wynosi on od 180 m in lat do 1,3 mld lat. 
W yjątkiem  jest tu m eteoryt ALH 84001, któ
rego wiek wynosi 4,5 m ld lat.

W iek m eteorytów  w yznacza się metodą 
izotopową, podobnie jak  w iek skał na Ziemi. 
W ykorzystuje się tu izotopy prom ieniotw ór
cze o dużych okresach półtrwania, takie jak  
rubid i potas. Okres półtrw ania rubidu 87Rb 
wynosi 59,7 mld lat, a izotopem docelowym  
jest stront 87Sr. Prom ieniotwórczy potas 40K 
ma okres półtrwania 1,31 mld lat i przecho
dzi w izotop argonu 40Ar, który jest gazem 
szlachetnym .

W iek chondrytów  wynosi średnio około 
4,6 mld lat i porównyw alny jest z wiekiem 
Układu Słonecznego. Trochę m łodsze są 
achondryty -  około 4,4 mld lat. Jednak są to 
m eteoryty pow stałe później w wyniku prze
tworzenia materii w dużych ciałach m acie
rzystych.

4. Świadectwa marsjańskiego 
pochodzenia

H ipoteza o m arsjańskim  pochodzeniu 
meteorytów  SNC została przedstaw iona 
przez Edw arda S t o 1 p e r a i Harrego M c 
S w e e n a  w roku 1978. Głównym  argu
m entem  był młody wiek tych meteorytów.

Poniew aż m eteoryty SNC są skałami 
m agm owym i, to m usiały powstać na stosun
kowo dużej planecie, na której płynne skały 
mogłyby w ystępować 1,3 m ld lat temu i 
później. Planetoida, jeśli nawet była gorąca 
na początku, to bardzo szybko wystygła. 
Dlatego pochodzące z dużych planetoid 
achondryty liczą sobie ponad 4 mld lat.

Jedynie planety zachow ują wysoką tem 
peraturę we wnętrzu, ogrzewane przez po
wolny rozpad długo żyjących pierw iastków

promieniotwórczych. Działalność wulkani
czna na tych dużych ciałach trwa bardzo dłu
go. Na Ziemi czynne wulkany mamy i 
współcześnie, czyli około 4,5 mld lat po po
wstaniu Układu Słonecznego.

Na rysunku pochodzącym z pracy Mc 
Sweena pokazano zależność czasu trw ania 
aktywności wulkanicznej na planecie od jej 
rozm iarów (Rys. 1). Z  wykresu tego m ożna 
odczytać, że działalność wulkaniczna na pla- 
netoidzie W esta była krótkim epizodem, 
krótko po je j powstaniu. Świadczy o tym 
wiek eukrytów, które nie są m łodsze niż 4,4 
mld lat. Najm łodsze skały przywiezione z 
Księżyca krystalizowały około 2,8 mld lat 
temu.

Czas trwania aktywności 
wulkanicznej (miliardy lat)

Rys. 1. Czas trwania aktywności wulkanicznej planety -  liczony 
w miliardach lat -  zależy od je j rozmiarów. Zakreskowany 
pionowy pas przedstawia wiek krystalizacji meteorytów SNC, 
które mogą być skalami z M arsa, Ciałem m acierzystym 
eukrytów może być planetoida Westa.

W iek krystalizacji meteorytów SNC su
geruje, że powstały na dużej planecie. Do 
wyboru je st M ars i W enus. Stolper i Mc 
Sween wybrali M arsa, ponieważ znany jest 
wiek jego równin. Przeciwko W enus prze
mawiał fakt, że z powodu większej masy i 
bardzo gęstej atmosfery o wiele trudniej wy
bić z jej powierzchni fragment skały tak sku
tecznie, aby trafił on na Ziemię.
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Innym argumentem za powstaniem sher- 
gottytów na dużej planecie jest zorientowa
nie wydłużonych kryształów tak, jakby osia
dały one w magmie pod wpływem dużej siły 
grawitacji. Pod wpływem dużej siły grawita
cji cięższe kryształy toną szybciej w mniej 
gęstej magmie niż lżejsze, mniejsze kryszta
ły. To sortowanie kryształów według ich 
masy i rozmiarów prowadzi do powstania 
warstw, w których kryształy mają podobne 
rozmiary.

W 1981 roku Robert G r i m m  skonstruo
wał komputerowy model osiadania kryszta
łów w magmie shergottytowej. Wynikało z 
niego, że do wytworzenia osiadania kryszta
łów obserwowanego w shergottytach po
trzebna jest siła grawitacji ciała o wielkości 
przynajmniej Księżyca.

Niesłychanie ważkim argumentem było 
wykazanie w roku 1982 przez Donalda B o - 
g a r d a  i współpracowników zgodności 
między składem izotopowym gazów uwię
zionych w meteorycie SNC i składem atmo-
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Rys. 2. Z  porównania składu chemicznego gazów w 
marsjańskiej atmosferze, ustalonego przez sondę Viking, z 
gazem schwytanym w szklane kieszenie shergottytu wynika, że 
gazy te są bardzo podobne. Wykres przedstawia zawartość 
dw utlenku w ęgla i azotu oraz różnych izotopów argonu, neonu, 
kryptonu i ksenonu. Obie osie wykresu są logarytmiczne, a 
idealna zgodność w ystępowałaby wtedy, gdyby wszystkie 
punkty leżały na przekątnej. Średnice kropek wskazują wielkość 
błędu pomiaru.

sześcienny azot.
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V .
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szklfwo w shergottycie

sfery marsjańskiej zmierzonym w 1976 roku 
przez sondy kosmiczne Viking. Na rysunku 
2 pokazane są ilości dwutlenku węgla i azotu 
oraz różnych izotopów gazów szlachetnych: 
argonu, neonu, kryptonu i ksenonu w atmo
sferze marsjańskiej i shergottytach. Ilości te 
są wyraźnie podobne.

Na początku 1982 roku wśród wielu me
teorytów znalezionych na Antarktydzie je 
den, oznaczony ALH 81005, był zupełnie 
inny od pozostałych, choć niewątpliwie był 
meteorytem. Meteoryt ten badał Brian M a 
s o n  znany mineralog posiadający bogate 
doświadczenie w badaniu meteorytow i skał 
księżycowych przywiezionych przez misje 
Apollo. Mason stwierdził, ze meteoryt ten 
przypomina pokruszone skały księżycowe. 
W roku 1983 w wyniku badań ponad 20 ze
społów ogłoszono, że meteoryt pochodzi z 
Księżyca. Do chwili obecnej znaleziono 12 
meteorytów księżycowych o łącznej wadze 
około 2 kg.

Stwierdzenie możliwości wybicia skał z 
Księżyca i możliwości ich spadku na Ziemię 
jest pośrednim argumentem za tym, że i w 
przypadku Marsa jest to możliwe.

Kolejnym argumentem za marsjańskim 
pochodzeniem meteorytow SNC jest słabe 
namagnesowanie minerałów zawierających 
żelazo. Świadczy to o bardzo słabym polu 
magnetycznym na ciele macierzystym tych 
meteorytów. Zgodne to jest z wynikami po- 
miarow pola magnetycznego na Marsie wy
konanymi przez amerykańskie i radzieckie 
sondy kosmiczne. Z badań tych wynika, że 
pole magnetyczne na Marsie jest bardzo 
słabe.

Lądowniki sond kosmicznych Viking 
zbadały skład chemiczny próbek marsjań
skiej gleby. Skład shergottytów jest zgodny 
ze składem gruntu marsjańskiego. Większe 
ilości siarki, chloru i bromu na powierzchni 
Marsa pochodzą z marsjańskich wulkanów. 
Również wyziewy ziemskich wulkanów za-
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wierają te pierwiastki.
Hipoteza o marsjańskim pochodzeniu 

meteorytów SNC jest na tyle ugruntowana, 
że uczeni starają się ustalić konkretne miej
sca na Marsie, skąd mogą one pochodzić.

Większość powierzchni Marsa jest bar
dzo stara. Jednak na półkuli północnej jest 
obszar, na którym jest kilka wielkich wulka
nów. Między innymi Olympus Mons -  naj
większy wulkan w Układzie Słonecznym. 
Na podstawie zliczenia kraterów można 
ustalić, ze wulkany i lawa wokół nich nie jest 
starsza niż 1,3 mld lat, co odpowiada wieko
wi niektórych meteorytów SNC.

Największe kratery na tym terenie mają 
około 30 km średnicy. Tak duże kratery po
wstały w wyniku uderzenia w powierzchnię 
Marsa odpowiednio dużych meteoroidów. 
Siła z jaką meteoroidy uderzyły w Marsa 
była na tyle duża, aby wyekspediować w 
przestrzeń kosmiczną kawałki skał marsjań- 
skich. Po kilkunastu milionach lat skały te 
spadły na Ziemię jako meteoryty. Wiele prac 
modelujących podobne zjawiska kończy się 
konkluzją, że podobny scenariusz jest możli
wy.

Oczywiście najlepszym sposobem upew
nienia się, czy meteoryty SNC są skałami 
marsjańskimi, będzie porównanie ich z 
próbkami przywiezionymi z Marsa. Przypo
mina to sytuację z próbkami skał księżyco
wych przywiezionymi przez misję Apollo i 
meteorytami księżycowymi. W tym przypad
ku było akurat odwrotnie. To wyniki badań 
próbek księżycowych pozwoliły ustalić księ
życowe pochodzenie pewnych meteorytów.

5. Meteoryt ALH 84001

Meteoryt ALH 84001 został znaleziony 
27 grudnia 1984 roku przez Amerykankę 
Robertę S c o r e .  Ważył 1930 g i kształtem 
przypominał kartofel.

Początkowo był sklasyfikowany jako dio- 
genit rodzaj achondrytu. Diogenity przypo

minają ziemskie piroksenity -  skały magmo
we utworzone prawie wyłącznie z kryszta
łów tylko jednego minerału: piroksenu, czyli 
krzemianu żelaza i magnezu. Inne minerały 
stanowią w nich tylko niewielkie domieszki. 
Diogenity muszą zatem pochodzić z ciał, w 
których materia uległa przetopieniu. Krze
miany wypłynęły na wierzch i utworzyły 
skorupę, zaś żelazo i nikiel jako ciężkie po
zostały w głębi.

W roku 1994 M i t t l e f e h l d t  stwier
dził w tym meteorycie istnienie węglanów 
oraz minerałów uwodnionych, których w 
diogenitach nie powinno być. Analiza pro
porcji izotopów tlenu wykazała, że propo
rcje te są takie, jak na Marsie i meteoryt zo
stał zaklasyfikowany do meteorytów mar- 
sjańskich. Choć zallicza się go do shergotty- 
tów, to różni się od nich tym, że zbudowany 
jest praktycznie z piroksenu, a w shergotty- 
tach są jeszcze plagioklazy.

Meteoryt ten był bardzo intensywnie ba
dany. Gdy w 1994 roku w Pradze odbywało 
się doroczne zgromadzenie Meteoritical So
ciety, to jedna z sesji poświęcona była wyni
kom badań tylko tego meteorytu.

Wśród meteorytów marsjańskich ALH 
84001 wyróżnia się wiekiem, który wynosi 
4,5 mld lat. Pochodzi więc z najstarszych 
skał, które wykrystalizowały po powstaniu 
Marsa.

W sierpniu zespół dziewięciu badaczy z 
NASA i trzech uniwersytetów amerykań
skich pod kierownictwem Davida S. M c 
K a y  ogłosił, że w meteorycie ALH 84001 
odkryto ślady, które mogą być świadectwem 
życia na Marsie przed miliardami lat.

Tymi świadectwami życia mają być małe 
globulki węglanów o typowych średnicach 
50 mm, których wiek oblicza się na 3,6 mld 
lat, czyli mniej niż wiek meteorytu. W ma
łych globulkach węglanów kryją się mikro- 
skamieliny o długości 20-100 nanometrów, 
czyli około 100 razy mniejsze niż skamie-
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niałości bakterii znalezionych na Ziemi. Mo
gą to być pozostałości po prymitywnych 
mikroorganizmach, które odcisnęły się na 
wzór skamielin w ziemskich wapieniach.

W ykonane za pom ocą mikroskopu elektronow ego zdjęcia 
m ikrosom ielin w m eteorycie ALH 84001.

Mikroskamieliny mają kształt jajowaty 
lub wrzecionowaty i ich podobieństwo do 
skamielin najmniejszych ziemskich bakterii 
jest uderzające.

W węglanach i ich pobliżu znaleziono 
znaczną ilość wielopierścieniowych węglo
wodorów aromatycznych, które są typowy
mi produktami rozpadu wyższych związków 
organicznych budujących żywe organizmy. 
Na Ziemi węglowodory takie występują w 
wielu formach, natomiast w meteorycie ALH 
84001 jest ich tylko kilka. Może to być dowo
dem, że mamy do czynienia z pozostałościami 
bardzo prymitywnych organizmów.

Ziarna magnetytu i siarczku żelazawego -  
pirotynu w pobliżu skamielin i globulek wę
glanów występujące w tym meteorycie są

podobne do ziaren wytwarzanych przez 
ziemskie bakterie.

Autorzy sami podkreślają, ze każdy z fa
któw prezentowanych przez nich nie jest 
świadectwem istnienia życia na Mar sie. Do
piero wzięte wszystkie razem czynią wielce 
prawdopodobną hipotezę występowania ży
cia na Marsie przed miliardami lat.

Jeśli w meteorycie ALH 84001 rzeczywi
ście zachowały się ślady życia, to można 
przedstawić następującą historię tego me
teorytu.

Około 4,5 mld lat temu z roztopionej lawy 
marsjańskiej wykrystalizowała skała, której 
fragmentem jest meteoryt. Skała wykrystali
zowała pod powierzchnią planety.

Około 4 mld lat temu potężny meteoroid 
uderzył w Marsa i spowodował, że skała 
uległa spękaniu i została wydobyta na po
wierzchnię.

W szczeliny skalne dostawała się woda, 
która w początkowym okresie była na Mar
sie w formie płynnej. Dowodem na istnienie 
wody w stanie płynnym są wyschnięte kory
ta rzek i inne twory geologiczne, które for
mują się pod wpływem płynącej wody, a które 
zobaczyć można na zdjęciach zrobionych 
przez sondy kosmiczne badające Marsa.

Wraz z wodą do szczelin -  około 3,6 mld 
lat temu -  mogły się dostać jakieś formy 
życia i tam w formie skamielin pozostać.

Około 15-16 min lat temu kolejne uderze
nie potężnego meteoroidu wybiło z Marsa 
fragment skały w przestrzeń międzyplane
tarną. Około 13 tysięcy lat temu bryłka wy
lądowała na Antarktydzie.

6. Dowody istnienia życia w przeszłości 
znalezione w marsjańskim meteorycie

Tak zatytułował swój artykuł wstępny do 
Meteoritics and Planetary Science Harry Mc 
Sween -  jeden z autorów hipotezy o mar
sjańskim pochodzeniu pewnych meteorytów
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oraz wybitny badacz tych meteorytow. Jego 
opinie można uważać za najbardziej wiary
godne.

Mc Sween omawia kilka prac, których 
autorzy również badali meteoryt ALH 
84001 i nie mieli podstaw do wyciągnięcia 
wniosków o biologicznym pochodzeniu 
zaobserwowanych węglanów oraz towarzy
szących im ziaren magnetytu oraz pirytu.

W a d h w a  i L u g m a i r  zbadali wiek 
węglanów i otrzymali wartość 1,39 mld lat, 
co jest wyraźnie różne od wartości 3,6 mld 
lat otrzymanej w 1995 roku przez K n o t t a  
i współpracowników. Miody wiek węglanów 
byłby poważną przeszkodą w udowodnieniu 
ich biologicznego pochodzenia. Uważa się bo
wiem, że dowody występowania wody na po
wierzchni Marsa ( wyschnięte doliny rzek ) 
występują na starych południowych wyży
nach, które są starsze niż 3,5 mld lat.

Zawodzą też odniesienia do ziemskich 
bakterii i ziemskich skamieniałości. Skamie
niałości marsjańskie są około 100 razy 
mniejsze niż najmniejsze ziemskie skamie
niałości. W warunkach ziemskich nie znale
ziono też skamieniałości w tak starych ska
łach i do tego skałach magmowych.

Swój artykuł kończy Harry Mc Sween 
stwierdzeniem -  „Podobnie jak wielu naukow
ców pozostaję pełnym nadziei sceptykiem”.

Aby wyrobić sobie własne zdanie na te
mat meteorytów marsjańskich oraz możli
wości życia na Marsie należy sięgnąć do wy
danej po polsku książki Mc Sweena Od 
gwiezdnego pyłu do planet (wyd. Prószyński 
i s-ka, Warszawa 1996). Książka ukazała się 
w księgarniach równocześnie z sensacyjny
mi wiadomościami o skamieniałościach ży
cia marsjańskiego. Jest świetnie napisana i 
godna polecenia miłośnikom astronomii.

Stanisław R. Brzostkiewicz -D ąbrow a Górnicza

O KRATERACH METEORYTOWYCH NA ZIEMI I KSIĘŻYCU 
JESZCZE RAZ

Na łamach naszego miesięcznika zamie
szczony był już niejeden artykuł poświęcony 
kraterom meteorytowym na Ziemi i Księży
cu. Powracamy zaś do tego tematu, bo wciąż 
dowiadujemy się o nich czegoś nowego, a 
przy tym są to najbardziej rozpowszechnio
ne utwory topograficzne ciał Układu Słone
cznego i najprawdopodobniej ta ostatnia 
uwaga dotyczy też innych układów planetar
nych. W każdym razie jeżeli chodzi o nasz 
układ, to kratery meteorytowe występują nie 
tylko na planetach i księżycach, ale -  jak 
mogliśmy się niedawno przekonać -  także 
na drobnych ciałach. Po raz pierwszy zetk
nęli się z nimi Galileo G a l i l e i  (1564 -  
1642) i Thomas H a r r i o t  (1560-1621),

którzy na początku XVII wieku skierowali 
swe prymitywne lunety na Księżyc i na jego 
powierzchni ujrzeli liczne utwory, z uwagi 
na swój wygląd zwane niekiedy górami pier
ścieniowymi. Nazwa w pełni chyba uzasa
dniona, gdyż typowy krater meteorytowy 
składa się z kolistej kotliny o nieckowatym 
lub płaskim dnie, zazwyczaj otoczonej wo
kół niższym lub wyższym wałem górskim. A 
ponieważ -  o czym przekonaliśmy się dopie
ro na początku obecnego stulecia -  takie 
utwory występują również na Ziemi, można 
się im było nie tylko dobrze przyjrzeć, lecz -  
co jest o wiele ważniejsze -  poddać wnikli
wym i wszechstronnym badaniom geologi
cznym. Dzięki temu dużo już wiemy o kra-
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terach meteorytowych, o mechanizmie ich 
powstawania, o zjawiskach towarzyszących 
tym procesom. Niektóre zagadnienia z tym 
związane zostały rozwiązane dosłownie w 
ostatnich latach w oparciu o materiał uzy
skany na podstawie naziemnych i kosmicz
nych obserwacji.

Odkryte przez Galileusza i Harriota utwo
ry na powierzchni Księżyca długo mylnie 
uważano za wygasłe wulkany. Dopiero w 
roku 1826 lekarz i astronom niemiecki Franz 
von G r u i t h u i s e n  (1 7 7 4 - 1852) wystą
pił z tezą, że o ile nie wszystkie „góry pier
ścieniowe”, to przynajmniej niektóre z nich 
mogą być tworami wybitymi przez spadają
ce meteoryty. Jak na owe czasy była to nad
zwyczaj śmiała myśl i zapewne odegrałaby 
dużą rolę w dalszym rozwoju „księżycowej 
geologii”, gdyby sam autor nie osłabił jej 
swymi fantastycznymi pomysłami. Twier
dził bowiem jednocześnie, iż w odległej 
przeszłości Księżyc był zamieszkały przez 
istoty rozumne i że niektóre kratery są być 
może ruinami budowli wzniesionych nie
gdyś przez owych Selenitów. O wiele po
ważniej do tego zagadnienia podszedł astro
nom angielski Richard Anthony P r o c t o r  
(1837 -  1888), który w swej książce The 
Moon (Londyn 1873) wyraźnie sugeruje, że 
mniejsze kratery księżycowe to najpra
wdopodobniej ślady uderzeń meteorytów, 
chociaż -  jak słusznie sądził -  i większe kra
tery mogły w ten sposób powstawać. Jedne i 
drugie miały się tworzyć w bardzo odległych 
czasach, kiedy wnętrze Księżyca było jesz
cze ciekłe i kiedy jego świeżo zakrzepła sko
rupa wykazywała właściwości plastyczne. 
Ale akurat to ostatnie wyjaśnienie Proctora 
okazało się mylne, gdyż -  jak obecnie wia
domo -  zachowane tam do dziś kratery me
teorytowe zaczęły masowo powstawać do
piero wtedy, gdy powierzchnia globu księ
życowego stała się już całkowicie sztywna. 
Spadający z dużą prędkością meteoryt niesie

ogromne ilości energii w postaci energii ki
netycznej, która po jego zetknięciu się z 
twardym ciałem Księżyca lub planety spada 
do zera, lecz przecież nie może zaniknąć, bo 
byłoby to sprzeczne z podstawowym pra
wem fizyki -  z prawem zachowania energii. 
Wyzwala się po prostu w postaci ciepła i w 
rezultacie tego meteoryt eksploduje, wyry
wając w księżycowej lub planetarnej skoru
pie krater odpowiedniej wielkości. Siła wy
buchu i rozmiary krateru są zależne od wiel
kości meteorytu i wielu innych czynników.

Rys. 1. Pionowy przekrój przez krater meteorytowy (D -  
średnica krateru, H -  głębokość krateru, W  -  miejsce eksplozji 
meteorytu, G -  gruz skalny).

Rys. 2. Graficzne przedstawienie „prawa Eberta” (według R. B. 
Baldwina): A -  kratery księżycowe, B -  kratery meteorytowe na 
Ziemi, C -  kratery w ulkaniczne na Ziemi (na osi pionowej 
naniesiono logarytmy średnic branych pod uwagę utworów, na 
osi poziomej -  logarytmy ich głębokości).
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Ciekawego spostrzeżenia na temat stru
ktury księżycowych kraterów dokonał fizyk
H. E b e r t  pod koniec ubiegłego stulecia. 
Opisał to w książce Uber die Ringgebirge 
des Mondes (Lipsk 1900), w której znajduje
my bliższe szczegóły dotyczące zależności, 
zwanej dziś regułą lub prawem Eberta. Mó
wi ona po prostu, że głębokość krateru jest 
ściśle związana z jego rozmiarami i że zależ
ność ta obowiązuje prawie wszystkie utwory 
uderzeniowe na Księżycu. I tak według re
guły Eberta stosunek głębokości krateru me
teorytowego (h) do jego średnicy (D) 
zmniejsza się w miarę wzrostu wielkości da
nego utworu, a zatem gdy jakiś krater ma 
większą średnicę, to jego względna głębo
kość musi być mniejsza (h : D). Na przykład 
stosunek ten w przypadku krateru o średnicy 
28 km wynosi 1 : 1 0 ,  ale dla krateru o śred
nicy 120 km już tylko 1 : 40, a dla jeszcze 
większych kraterów nawet jedynie 1 : 90. A 
oto wspomniane wyżej stosunki dla kilku 
znanych kraterów księżycowych (w nawia
sach podano ich średnice):

Reinchold (45 km) 1 : 10
Tycho (81 km) 1 : 20
Kopernik (93 km) 1 : 27
Ptolemeusz (160 km) 1 : 60
Clavius (230 km) 1 : 90
Zależność odkrytą przez Eberta wykazują

również kratery sztuczne wytworzone na 
Ziemi za pomocą materiału wybuchowego. 
Nie jest to zresztą żaden przypadek, że z wy
glądu przypominają one kratery meteoryto
we na Księżycu, gdyż jedne i drugie powsta
ją  w wyniku działania analogicznych sił, 
czyli na skutek nagłego uwolnienia dużej 
energii w małej przestrzeni. A zatem reguła 
Eberta, czyli stosunek głębokości jakiegoś 
krateru do jego średnicy mówi nam tylko o 
zewnętrznym wyglądzie tego krateru. Ten 
zaś uzależniony jest od czynnika n, określa
jącego stosunek między promieniem danego 
krateru (R ), a głębokością (W), na której zo

stał umieszczony ładunek wybuchowy (« = 
R : W). Optymalne skutki takiego wybuchu 
zostają osiągnięte wtedy, gdy ów ładunek 
znajdował się na głębokości równej promie
niowi przyszłego krateru (n = 1), co oczywi
ście zależne jest od wielkości ładunku. A oto 
charakterystyka kraterów wytworzonych na 
Ziemi sztucznie w wyniku wybuchów iden
tycznych ładunków na różnych głęboko
ściach:

1. Ładunek wybuchowy umieszczono 
bezpośrednio na powierzchni Ziemi (n = 0). 
Przeważająca część energii wybuchu roz
pływa się w atmosferze, krater powstaje pra
wie wyłącznie pod wpływem ciśnienia, jakie 
po wybuchu jest wywierane na powierzch
nię naszej planety. Ma on małą głębokość, 
niewielkie rozmiary i niski wał.

2. Ładunek wybuchowy umieszczono 
płytko pod powierzchnią Ziemi (n > 1). Kot
lina krateru powstaje częściowo na skutek 
ciśnienia wywieranego po wybuchu, czę
ściowo zaś w wyniku rozkruszenia skał i wy
rzucenia dużej ilości gruzu skalnego. Do 
kotliny z powrotem spada jedynie nieznacz
na część tego gruzu, gdyż jego większość na 
skutek nadmiaru energii zostaje szeroko roz
rzucona wokół dopiero co powstałego krate
ru. Jego kotlina nie jest zbyt głęboka, ma 
nieckowaty kształt i otoczona bywa stosun
kowo niskim wałem.

3. Ładunek wybuchowy umieszczono w 
optymalnej głębokości (n = 1). W danym 
przypadku energia wybuchu zostaje najko
rzystniej wykorzystana, wyrwana kotlina 
osiąga maksymalną objętość, tylko niezna
czna część pokruszonego materiału z powro
tem spada na jej dno, a większość upada wo
kół niej i tworzy tam okazały wał. Jego pod
łoże stanowi skała pierwotna nieznacznie 
wyciścięta do góry podczas wybuchu.

4. Ładunek wybuchowy umieszczono w 
nadmiernej głębokości (n < 1). Ponieważ 
nad nim znajduje się zbyt gruba warstwa
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skalna, przeważająca część energii musi być 
zużyta na rozdrobnienie tej warstwy i w re
zultacie tylko nieznaczna część gruzu zosta
je  wyrzucona z utworzonej kotliny, aby 
opaść na wytworzony pod wpływem ciśnie
nia niski wał. Większość pokruszonego ma
teriału spada z powrotem na dno kotliny i 
częściowo ją  zasypuje, toteż powstały w ten 
sposób krater jest płaski i płytki. W danym 
przypadku energia ładunku wybuchowego 
nie była odpowiednio wykorzystana.

5. Ładunek wybuchowy umieszczono na 
wyjątkowo dużej głębokości (n «  1). W 
danym przypadku wiele zależy od typu skał, 
ale zazwyczaj cała energia wybuchu zostaje 
zużyta na ich pokruszenie i gruz pozostaje na 
miejscu. Powstaje zatem niewielki i płytki 
krater bez wału.

Kształt sztucznie wytworzonego krateru 
-  co zresztą wyraźnie wynika z opisanych 
powyżej eksperymentów naziemnych -  za
leży od głębokości umieszczenia ładunku 
wybuchowego. Także meteoryt, który spa
dając na Księżyc lub inne ciało niebieskie 
niesie ogromną energię kinetyczną, może 
wybuchnąć na różnej głębokości i w zależ
ności od tego wytworzyć taki lub inny krater. 
Wiele tu jednak zależy też od pewnych oko
liczności, a między innymi od kąta jego spa
dania. Jeżeli na przykład meteoryt spada pio
nowo, wówczas może zanurzyć się w skoru
pie uderzanego ciała głębiej niż wtedy gdy 
ostatnią w swym kosmicznym życiu wę
drówkę odbywa po ukośnej względem po
wierzchni danego ciała trajektorii. Wpraw
dzie i wtedy przemieści się w skorupie tego 
ciała na taką samą odległość od miejsca 
zetknięcia z nim, ale wybuch nastąpi na dużo 
mniejszej głębokości i jego skutki będą zu
pełnie inne. Nie mały wpływ na to ma rów
nież właściwość skał, prędkość poruszania 
się meteorytu, jego masa i gęstość, a nawet 
kształt. Jest przecież zrozumiałe, że meteo
ryt żelazny ma mniejsze rozmiary od meteo

rytu kamiennego o identycznej masie, w 
związku z czym skały trafionego ciała sta
wiają mu mniejszy opór, toteż potrafi zanu
rzyć się w nim znacznie głębiej. Ale -  co 
należy podkreślić -  im meteoryt posiada 
większą masę i im z większą prędkością po
ruszał się przed upadkiem, tym głębiej się 
zagłębia i tym okazalszy wytwarza krater. 
Musi jednak istnieć jeszcze jeden, dotąd nie 
wymieniony czynnik, który ma wpływ na 
zależność odkrytą przez Eberta. Istotnie, 
wnikliwe badania i rozważania teoretyczne 
wykazały, że bardzo duży meteoryt (plane- 
toida, jądro komety) wybucha na wyjątkowo 
dużej głębokości i wprawdzie wytwarza kot
linę o bardzo dużych rozmiarach, ale nie 
starcza już energii na wyrzucenie takiej ilo
ści gruzu, by powstał krater o odpowiedniej 
głębokości. Przypomina on krater wytwo
rzony sztucznie w wyniku wybuchu ładunku 
umieszczonego w nadmiernej głębkości 
(«<!)■

Czy jednak na podstawie danych o jakimś 
kraterze można coś wnioskować na temat 
masy i wielkości odpowiedzialnego za jego 
powstanie meteorytu? Niełatwo odpowie
dzieć na tak zadane pytania, a o skali trudno
ści takiego zadania najlepiej mówi próba od
tworzenia przebiegu kosmicznej katastrofy, 
która przed około 49 tysiącami lat wydarzyła 
się na kontynencie amerykańskim. Temu bo
wiem kraterowi poświęcono wyjątkowo du
żo uwagi, toteż dziś można go uważać za 
najlepiej zbadany utwór pochodzenia me
teorytowego nie tylko na Ziemi, ale także -  
przynajmniej w naszych czasach -  w całym 
Układzie Słonecznym. Szczególnie dużą w 
tym zasługę ma Daniel Moreau B a r r i n 
g e r  (18 6 0 - 1929) i dlatego krater arizoński 
nosi obecnie nazwisko tego wybitnego geo
loga amerykańskiego. Warto przy tym do
dać, że o kraterze wiedzieli Indianie ze 
szczepu Hopi i zbierali w nim białą krze
mionkę, używając jej podczas religijnych
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Rys. 3. Pionow y przekrój przez krater meteorytowy w Arizonie 
(według D. M. Barringera): A -  pokłady wapienia, B -  warstwa 
białego piaskow ca, C  -  warstwa* czerwonego piaskowca, D -  
rozkruszona skała (czarne m iejsca oznaczają w iększe ilości 
w ystępow ania m ateriału m eteorytowego, linie pionowe -  
kierunku wierceń).

ceremonii. Istnieje nawet legenda o ogni
stym bogu, przybyłym z nieba na Ziemię, 
aby na niej odpocząć. Dziś trudno oczywi
ście dociec, czy ta barwna opowieść została 
faktycznie wymyślona przez dawnych mie
szkańców tych ziem, czy też jest raczej two
rem współczesnym i ma stanowić atrakcyjną 
oprawę turystycznych wycieczek? W każ
dym razie gdzieś około roku 1906 zaczęto 
krater Barringera uważać za utwór uderze
niowy, wyglądający dokładnie tak, jak ob
serwowane od stuleci kratery na Księżycu. 
Podobieństwo to jest szczególnie duże na 
zdjęciach lotniczych i dziś chyba już nikt nie 
ma wątpliwości, że powstał on w wyniku 
upadku meteorytu, a raczej niewielkiej pla- 
netoidy. Ale -  zastanawiają się badacze -  
jaką masę i jakie rozmiary mogła ona mieć?

Przybliżoną odpowiedź na powyższe py
tanie można było udzielić głównie dzięki pa
sji badawczej Barringera i jego współpra
cowników. W latch 1903 -  1909 dokonali 
oni gruntownych badań kratetu arizońskie- 
go, wykonali prawie trzydzieści wierceń 
geologicznych, wykonali kilka szybów. Z 
tak przeprowadzonych badań wynika, że 
owa planetoida przebiła pokłady wapienia, 
znajdującą się pod nimi warstwę białego pia
skowca i dotarła do leżącej pod nią warstwy 
czerwonego piaskowca, gdzie najprawdopo
dobniej nastąpił jej wybuch. W rezultacie te
go znajdujące się powyżej skały zostały 
gruntownie rozbite i w postaci gruzu rozrzu

cone wokół utworzonej kotliny krateru, 
wznosząc tam wyraźny wał górski. Jednak 
znaczna część pokruszonego materiału 
opadła z powrotem na dno kotliny i pokryła 
pozostałe z planetoidy resztki, które do dziś 
spoczywają w miejscu jej eksplozji. Za ta
kim scenariuszem przemawiają zwłaszcza 
wschodnie, zachodnie i północne obrzeża 
krateru wyglądającego obecnie właśnie tak, 
jakby rozkruszony materiał skalny został 
tam spiętrzony przez siłę, która działała ze 
środka krateru. Wyjątek stanowi jego połu
dniowa krawędź, wydająca się być nieco in
na od trzech wymienionych, na co pewnie 
zwróci uwagę nawet mniej doświadczony 
obserwator. Wygląda to tak, jakby planetoi
da upadła pod pewnym kątem, lecąc niemal 
dokładnie na południe. Biorąc pod uwagę 
średnicę krateru (1260 m), jego głębokość 
(176 m) i średnią gęstość tamtejszego gruntu 
(2700 kg/m3) można sądzić, iż była to spora 
planetoida. Z teoretycznych rozważań wyni
ka po prostu, że do wytworzenia tej wielko
ści krateru potrzeba było od 1,334 x 1016 do 
5,925 x 1016 J energii, a taką w postaci ener
gii kinetycznej niesie planetoida o masie od 
2,965 x 107 do 1,317 x 108 kg. Jej średnica-  
zależnie od gęstości -  mogła się wahać w 
granicach od 19,5 do 31,8 m.

Krater arizoński to jeden z najmłodszych 
i chyba najlepiej zachowanych utworów 
uderzeniowych na Ziemi. W każdym razie 
nie jest jedynakiem, opublikowana ostatnio 
przez Toma G e h r e 1 s a lista zawiera dane 
o 149 takich obiektach, lecz może ich być 
znacznie więcej, ale są trudne do wykrycia. 
Ziemia to przecież wciąż żywa planeta, pro
cesy geologiczne ani na chwilę na niej nie 
ustają, a bujna wegetacja roślinna dokonuje 
reszty i zapewne niejeden utwór uderzenio
wy został dobrze zamaskowany. Na szczę
ście uczeni dysponują coraz doskonalszymi 
metodami badawczymi, krążące wokół glo
bu ziemskiego sondy i statki kosmiczne wy-



302 U R A N IA 11/1996

posażane są w coraz doskonalsze przyrządy 
i dzięki temu wciąż odkrywa się nieznane do 
niedawna kratery meteorytowe. Odkryć tych 
byłoby pewnie więcej, gdyby badaniami 
można było objąć pokrytą lodem powierzch
nię Antarktydy, co na razie nie jest możliwe. 
Nasza planeta nie uniknęła bowiem kosmi
cznego bombardowania i parę miliardów lat 
temu była -  podobnie jak pozostałe planety 
ziemskiej grupy i prawie wszystkie księżyce 
-  gęsto usiana takimi utworami. Co więcej -  
spośród wymienionych wyżej ciał ma ona 
największą masę i najsilniejsze oddziaływa
nie grawitacyjne, toteż najbardziej z nich na
rażona była i właściwie nadal jest na „ostrzał 
kosmiczny”. Jedynie miliony lat trwające 
działanie wiatru i wody, aktywności wulka
nicznej i tektonicznej, a także innych czyn
ników zmieniło nie do poznania oblicze Zie
mi. Ale chcąc poznać jej bujną przeszłość 
uczeni wnikliwie badają zachowane do dziś 
kratery i chociaż robią to od wielu lat, to 
jednak wciąż dokonują ciekawych odkryć, 
które rzucają zupełnie nowe światło na nie
zrozumiałe dawniej zjawiska. Do niedawna 
na przykład nikt nie potrafił coś konkretnego 
powiedzieć na temat powstawania bliźnia
czych kraterów na Ziemi i na Księżycu.

Tym nowym światłem są niewątpliwie 
dokonane ostatnio odkrycia drobnych ciał 
wewnątrz głównego pasa planetoid. W koń
cu lat osiemdziesiątych zainteresowanie ty
mi obiektami jakby zmalało i mogło się na
wet wydawać, że dotychczasowymi środka
mi nic ciekawego w tej dziedzinie dokonać 
już nie można. Wyraźny przełom nastąpił w 
roku 1989, kiedy odkryto Kastalię (4769) i 
wkrótce potem stwierdzono, że jesienią te
goż roku planetoida przeleci blisko Ziemi. 
Tę sprzyjającą okoliczność postanowił wy
korzystać Steve O s t r o  z Jet Propulsion La
boratory (USA) i do obserwacji nowo odkry
tego obiektu użyć jako radaru największego 
aktualnie radioteleskopu w Arecibo (Puerto

Rico). W ten sposób otrzymał niewyraźny, 
mglisty obraz około 1,5 km planetoidy, a 
następnie wnikliwie go analizował. Na tej 
podstawie ze zdumieniem stwierdził, że ta 
niewielka planetoida składa się z dwóch nie
mal identycznych obiektów, które są blisko 
siebie i właściwie się dotykają. I tak oto zo
stała odkryta pierwsza podwójna planetoida, 
a ściślej mówiąc -  pierwsza podwójna pla
netoida kontaktowa. Na drugie podobne od
krycie długo nie trzeba było czekać, trzy lata 
po odkryciu Kastalii mieszkańców globu 
ziemskiego wystraszył Toutatis (4179), na
leżący -  jak się przekonano -  do planetoid 
poruszających się po orbitach, które krzyżu
ją  się z orbitą naszej planety i mogą się do 
niej zbliżać na małe odległości. Z obliczeń 
wynikało, że właśnie w roku 1992 planetoi
da ta przeleci obok Ziemi bardzo blisko, bo 
zaledwie dwa razy dalej niż krąży Księżyc. I 
tej okazji Ostro nie przegapił, do obserwacji 
Toutatisa również użył radioteleskopu w 
Arecibo, uzyskując dzięki udoskonalonej te
chnice obserwacyjnej serię doskonałych ob
razów intruza. Widać na nich wyraźnie, że i 
ta planetoida w rzeczywistości składa się z 
dwóch obiektów, z których większy ma 2,7 
km długości, a długość mniejszego wynosi 
tylko 1,3 km. A zatem i w tym przypadku 
mamy do czynienia z podwójną planetoidą 
dotykową.

Odkrycie podwójnych planetoid umożli
wiło wyjaśnienie pochodzenia niektórych 
utworów topograficznych Ziemi i Księżyca. 
Wspominaliśmy o tym, iż na ich powierzch
niach obok kraterów samotnych występują 
też kratery podwójne, ale w danym przypad
ku nie chodzi o utwory utworzone w wyniku 
uderzeń dwóch różnych ciał (planetoid lub 
jąder kometamych), które spadały w odstę
pie wielu tysięcy lub nawet milionów lat. 
Mamy na myśli prawdziwe kratery bliźnia
cze, powstałe w tym samym czasie i w wy
niku tego samego uderzenia, czego do tej
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pory nie potrafiono zadowalająco i jedno
znacznie wytłumaczyć. Dla przykładu weź
my znaną parę księżycową Messier i Mes
sier A*, położoną w południowo-wschod
niej części Mare Fecunditatis (współrzędne 
selenograficzne: 44° E, 12° S), dobrze wido
czną i przez amatorskie teleskopy. Mają one 
mniej więcej jednakowe rozmiary i kształty 
eliptyczne (9 x 1 1  km), przy czym od krateru 
Messier A wybiega w kierunku wschodnim 
jasna, podwójna smuga. Jej szerokość miej
scami dochodzi do 20 km i ciągnie się ona 
przez około 200 km, znika tuż przy wschod
nim brzegu Mare Fecinditatis (niedalego na 
północ od krateru Lubbock). Smuga jest olś
niewająco biała, z wyglądu przypomina 
smugę potężnego reflektora lub warkocz 
okazałej komety. Wszystko to razem spra
wia, że kratery Messier i Messier A są istot
nie utworami nadzwyczaj interesującymi, 
lecz problemy z nimi planetolodzy zaczęli 
mieć dopiero po roku 1907, kiedy to francu
ski miłośnik astronomii J. D e s l o g e s  
opublikował wykonane przez siebie ich ry
sunki, które ukazywały złożoną budowę 
tych tworów. Po prostu z rysunków jedno
znacznie wynikało, że zachodni brzeg krate
ru Messier A jest stromy i dość wysoki, a 
wschodni dla odmiany niski i o łagodnych 
zboczach. Tak więc otwór tego krateru wi
nien być w stosunku do tamtejszego hory
zontu lekko nachylony i zwrócony swą dłuż
szą osią ku wschodowi. Odwrotnie usytuo
wany wydawał się być główny krater ukła
du, gdyż jego zachodni brzeg jest dużo niż
szy od wschodniego i wobec tego otwór kra
teru Messier powinien być lekko nachylony 
ku zachodowi. Krótko mówiąc -  przygląda
jąc się uważnie rysunkom sporządzonym

przez Deslogesa odnosi się wrażenie, jakby 
za takie położenie kraterów Messier i Mes
sier A odpowiedzialna była jakaś potężna 
siła, wyraźnie działająca od wschodu ku za
chodowi. Ale -  jak wiemy -  planetologowie 
długo kroczyli po omacku i nie potrafili po
prawnie rozwiązać tego problemu.

Na temat pochodzenia kraterów Messier i 
Messier A pojawiło się oczywiście wiele 
najprzeróżniejszych hipotez. Autorem naje
fektowniejszej z nich był niewątpliwie H. H. 
N i n i n g e r , który w roku 1952 na łamach 
Sky and Telescope opublikował artykuł „Do 
We See a Lunar Tunnel?” i szczegółowo 
opisał w nim swoją niezwykłą koncepcję. 
Doszedł bowiem do wniosku, że omawiane 
kratery leżą na przeciwległych zboczach 
grzbietu górskiego, że być może stanowią 
otwory tunelu wybitego przez nadlatujący 
pod wyjątkowo małym kątem meteoryt. Jed
nakże pogląd ten od razu spotkał się z ostrą 
krytyką, niebawem pojawiły się alternatyw
ne hipotezy, chociaż i one nie były całkiem 
na serio traktowane. Jedna z nich głosiła na 
przykład, że ów nisko lecący od zachodu 
meteoryt nie przebił grzbietu górskiego, lecz 
odbił się rykoszetem od twardego podłoża 
skalnego i upadł kilkanaście kilometrów da
lej na wschód. W ten sposób za jednym za
machem utworzył dwa wspomniane kratery 
i długą smugę, skierowaną właśnie w kierun
ku jego niezwykłego lotu. Niestety, w wyni
ku tak niefortunnego upadku utracił znaczną 
część swej pierwotnej energii kinetycznej i 
po zanurzeniu się w grunt księżycowy nie 
eksplodował w ogóle lub wybuch był już 
słaby.

Ostateczny kres tym „plotkarskim hipote
zom” na temat pochodzenia kraterów Mes-

* Na dawniejszych mapach Księżyca krater M essier A nosi nazwisko W illiama H. P i c k e r i n g a  (1858 -  
1938). Jednakże w 1964 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna porządkując księżycową nomenklaturę 
temu astronom owi amerykańskiemu i jego bratu Edwardowi C. P i c k e r i n g o w i  (1 8 4 6 -  1919) przydzieliła 
inny krater (współrzędne selenograficzne: 7° E, 3° S).
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Rys. 4. Pionowy przekrój przez hipotetyczny tunel na Księżycu 
(według H. H. Niningera): M -  otwór krateru M essier, M ’ -  
otwór krateru M essier A, P -  twarde podłoże skalne.

sier i Messier A położyły badania przepro
wadzone w roku 1967 za pomocą sondy Lu
nar Orbiter 5. Definitywnie się wówczas 
przekonano, że wprawdzie wymienione kra
tery mają faktycznie nietypowy wygląd, to 
jednak nie są otworami tunelu i że w tej oko
licy Księżyca w ogóle nie ma żadnego 
grzbietu górskiego. Ale zagadka nadal pozo
stawała nierozwikłana, pochodzenie krate
rów Messier i Messier A wciąż nie było jas
ne, chociaż -  jak dziś wiemy -  nie ma w tym 
nic nadzwyczajnego. Po prostu mamy do 
czynienia jedynie z bliźniaczymi kraterami, 
powstałymi w wyniku upadku podwójnej 
planetoidy, a więc utworzonymi dokładnie 
w tym samym czasie. To samo można po
wiedzieć o innej parze księżycowych krate
rów, w wyglądzie których też dopatrywano 
się czegoś tajemniczego, toteż z wyjaśnie
niem ich pochodzenia planetolodzy także 
mieli poważne problemy, a niektórzy uwa
żali je za wygasłe wulkany. Idzie tu o pod
wójny krater Bessarion B, leżący niemal po
środku Oceanus Procellarum, mniej więcej 
w połowie drogi między kraterami Aristar
chus a Keplera. I w tym przypadku mamy do 
czynienia z bliźniaczymi, pod względem 
wyglądu i budowy bardzo interesującymi 
utworami, z których większy ma 12 km śred
nicy. Pewnym dowodem ich jednoczesnego 
powstania jest rozdzielająca je przegroda, 
nieznacznie przesunięta w kierunku mniej
szego krateru, gdyż siła wybuchu tworzące
go go meteorytu była słabsza i nie potrafiła

zrównoważyć siły wybuchu meteorytu, 
odpowiedzialnego za utworzenie większego 
krateru. Tak czy inaczej oba te utwory mu
siały powstać w tym samym czasie, bo w 
przeciwnym wypadku gruz wyrzucony pod
czas formowania się młodszego z nich po
krywałby krater starszy i byłoby to widać na 
obrazach otrzymanych z bliska za pomocą 
sond kosmicznych. Te i inne fakty przema
wiają za tym, iż dwójka kraterów Bessarion 
B wytworzyła podwójna planetoida i że są to 
bliźniacze kratery. A może identyczne jest 
pochodzenie krateru Hesiodus A (współ
rzędne selenograficzne: 16° W, 29° S), który 
ma dwa centralnie względem siebie leżące 
wały górskie, przez co niekiedy mówi się o 
nim jako o „kraterze w kraterze”? Tego nie 
można wykluczyć, chociaż możemy tu mieć 
do czynienia z nadzwyczaj rzadkim przy
padkiem, że jakiś meteoryt upadł dokładnie 
w środku istniejącego już wcześniej krateru 
i wytworzył w nim nieco mniejszy krater. 
Ale o wiele łatwiej wytłumaczyć to uderze
niem podwójnej planetoidy, które -  jak się 
okazuje -  nie należą wcale do rzadkości i 
musiały spadać nie tylko na Księżyc, ale i na 
Ziemię. Ślady tych uderzeń odnajdujemy 
dziś w Niemczech (kratery Ries i Steinhem), 
w Rosji (kratery Kamensk i Gusev) oraz w 
Kanadzie (kratery Cleawater Lake East i 
Cleawater Lake West). A oto wiek wymie
nionej powyżej trójki bliźniaczych kraterów 
na Ziemi (w nawiasach podano ich średni
ce):

Ries (24 km) 14,8 -  15,1 min lat 
Steinhem (38 km) 14,8 -  15,1 min lat 
Kamensk (25 km) 65 min lat
Gusev (35 km) 65 min lat
Cleawater Lake East (22 km)290 min lat 
Cleawater Lake West (32 km)290 min lat 
I na powyższej informacji wypadałoby 

zakończyć artykuł poświęcony kraterom 
meteorytowym na Księżycu i na Ziemi. Całe 
stulecia toczono spory na temat ich pocho-
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dzenia i chociaż w końcu zwyciężyła hipote
za meteorytowa, to jednak -  jak mogliśmy 
się przekonać -  wciąż bywa poprawiana. 
Aby dostrzec zachodzące w tej dziedzinie 
zmiany, nie trzeba wcale wracać do odległej 
przeszłości, bo wystarczy sięgnąć po książkę 
omawiającą ten temat i wydaną powiedzmy 
ćwierć wieku temu. W tym krótkim czasie 
nastąpiły poważne zmiany nie tylko w astro
nomii Układu Słonecznego, ale także w in-

Krzysztof Ziołkowski -  Warszawa

LEONIDY

W nocy z 12 na 13 listopada 1833 roku 
mieszkańcy Ameryki Północnej stali się 
świadkami niezwykłego zjawiska astro
nomicznego. Przez kilka godzin całe skle
pienie niebieskie roziskrzyło się rojem 
gwiazd spadających. Niespodziewany i wy
jątkowo obfity deszcz meteorów wzbudził 
ciekawość nie mniejszą chyba niż przeraże
nie, które ogarnęło ludzi tym bardziej, że 
początkowo nikt nie potrafił wytłumaczyć 
co się właściwie stało. Jak wielkim wstrzą
sem okazało się to dla całego społeczeństwa 
może świadczyć fakt, że wiele lat później, w 
1878 roku, historyk amerykański R.M. D e - 
v e n s zaliczył to zjawisko do 100 najważ
niejszych wydarzeń w dziejach Stanów 
Zjednoczonych.

W pierwszym raporcie naukowym na ten 
temat, który ukazał się po kilku tygodniach, 
Denison O l m s t e d  (1791-1859), matema
tyk i profesor filozofi przyrody w Yale Col
lege, zwrócił uwagę na to, że wielu obserwa
torów zauważyło, że meteory jakby wylaty
wały promieniście z jednego punktu na nie
bie znajdującego się w gwiazdozbiorze Lwa. 
Co więcej, punkt ten nie zmienił swego po
łożenia wśród gwiazd w czasie trwania zja
wiska, uczestnicząc w ruchu dziennym sfery

nych działach współczesnej astronomii i w 
naukach pokrewnych. Łacińskie przysłowie 
tempora mutantur (świat się zmienia) dosko
nale oddaje sytuację, jaką dziś mamy w po
znawaniu Ziemi, Księżyca i innych ciał nie
bieskich, czyli w poznawaniu otaczającego 
nas świata w ogóle. Wolno, ale konsekwen
tnie posuwamy się wyboistą drogą wiodącą 
nas do upragnionej prawdy naukowej.

niebieskiej. Olmsted prawidłowo to zinter
pretował jako efekt perspektywy meteorów 
poruszających się po torach wzajemnie rów
noległych w dużych odległościach od po
wierzchni Ziemi. Ich prędkość ocenił na 
około 6 km/s. Wyraził ponadto przypuszcze
nie, że źródłem meteorów mógł być podob
ny do komety obiekt mgławicowy okrążają
cy Słońce wewnątrz orbity Ziemi w okresie 
182 dni po torze eliptycznym położonym w 
płaszczyźnie nieco nachylonej do płaszczy
zny eklipyki i mającym aphelium w pobliżu 
orbity Ziemi.

Do podobnych wniosków doszedł też in
ny badacz tajemniczego zjawiska Alexander 
C. T w i n i n g  (1801-1884), inżynier słyn
nej amerykańskiej Akademii Wojskowej w 
West Point. Podkreślał on w szczególności, 
że fakt pozornego wylotu meteorów z jedne
go punktu na niebie jest ważnym dowodem 
kosmicznego, a nie ziemskiego ich pocho
dzenia. A ponieważ punkt ten znajdował się 
w gwiazdozbiorze Lwa więc zaproponował 
by odtąd mówić o deszczu Leonid lub po 
prostu o Leonidach. Twining oszacował, że 
w czasie największego nasilenia zaobserwo
wano około 10 tys. jasnych meteorów w cią
gu godziny, a średnią ich prędkość ocenił na
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Deszcz Leonid w 1833 roku na słynnej ilustracji wykonanej 
ponad pół wieku po w ydarzeniu przez szwajcarskiego malarza 
Karla J a u  ś l i n a  i rytow nika Adolfa V o l l m y ’a i po raz 
pierwszy opublikowanej w 1888 roku.

co najmniej 22 km/s.
Spowodowane wydarzeniami jednej li

stopadowej nocy 1833 roku ożywienie zain
teresowań meteorami przyniosło doniesienia 
obserwatorów z Europy, z Uralu z krajów 
arabskich, a nawet ze statku znajdującego się 
na północnym Atlantyku o wyraźnym wzro
ście liczby meteorów również rok wcześniej, 
12 listopada 1832 roku. Ponadto w zapi
skach słynnego pruskiego przyrodnika i po
dróżnika Alexandra von H u m b o l d t a  
(1769-1859) z wyprawy do Wenezueli zna
leziono wzmiankę o deszczu meteorów za
obserwowanych przez niego 12 listopada 
1799 roku oraz o tym, że od tubylców słyszał 
o podobnym zjawisku w 1766 roku. Zaczęto 
też poszukiwać informacji o listopadowych 
meteorach w dawnych kronikach chińskich,

arabskich i oczywiście europejskich. W 
1837 roku astronom niemiecki Heinrich W. 
M. 0 1 b e r s (1758-1840) wyraził przypusz
czenie, że Leonidy nasilają swą aktywność 
co 3, 6 lub 34 lata. Okresowość Leonid po
twierdził astronom amerykański Hubert A. 
N e w t o n  (1830-1896), który w 1863 roku 
ogłosił rezultaty swych poszukiwań. Wyni
kało z nich, że szczególne nasilenie zjawisk 
meteorowych obserwowano w latach 1533, 
1366, 1202, 1037, 967, 934 i 902. Ustalając 
okres między kolejnymi maksimami aktyw
ności Leonid na 33.25 roku Newton zwrócił 
uwagę na konieczność mierzenia tego inter
wału w latach gwiazdowych a nie zwrotni
kowych.

Stwierdzenie prawdopodobnej perio- 
dyczności roju Leonid kazało oczekiwać ko
lejnego deszczu meteorów w roku 1866 lub 
1867. Tym razem jednak zainteresowaniu 
astronomów nie towarzyszył już niepokój 
nieświadomości tego, czym jest niezwykłe 
zjawisko deszczu meteorów. Na początku 
1866 roku włoski astronom Giovanni V. 
S c h i a p a r e l l i  (1835-1910) pokazał bo
wiem, że orbity obiektów powodujących co
roczny sierpniowy rój meteorowy Perseid są 
niemal identyczne z orbitą odkrytej w 1862 
roku komety Swifta-Tuttle’a (1862 III, a 
obecnie oficjalnie oznaczanej jako 
109P/Swift-Tuttle). Co więcej, obliczone 
przez niego, a także przez dyrektora Obser
watorium Paryskiego Urbaina Le V e r r i e - 
r a  (1811-1877), orbity obiektów powodują
cych rój meteorowy Leonid okazały się tak
że bardzo podobne do toru odkrytej w końcu 
1865 roku komety Templa-Tuttle’a (1866 I, 
55P/Tempel-Tuttle), której orbitę wyzna
czył astronom austriacki Theodor R. von 
O p p o l z e r  (1841-1886). Na podobień
stwo to pierwszy zwrócił uwagę Carl F. W. 
P e t e r s  (1844-1894) na początku 1867 ro
ku, a kilka dni po nim także Schiaparelli i 
Oppolzer. Obie te zbieżności słusznie trakto-



11/1996 U R A N IA 307

wano jako  dowód tego, że obiekty powodu
jące rój meteorów (które nazywamy dziś 
meteoroidami) są fragmentami komety roz
proszonymi w przestrzeni wzdłuż jej orbity. 
Gdy Ziemia przechodzi przez taki strumień 
meteoroidów to wiele z nich wpada do jej 
atmosfery tworząc zjawisko deszczu meteo
rowego. Największym wkładem Schiaparel- 
liego do nauki okazało się więc nie spekta
kularne „odkrycie” rzekomych kanałów na 
Marsie, które przyniosło mu wielki rozgłos, 
lecz mniej znane ale jakże ważne stwierdze
nie związku genetycznego między kometa
mi i meteoroidami, ugruntowujące jedno
cześnie pogląd o kosmicznym, a nie ziem
skim pochodzeniu meteorów.

W pierwszej połowie XIX wieku domino
wało jeszcze przeświadczenie, że meteory są 
zjawiskami atmosferycznymi związanymi z 
Ziemią mimo, że już ponad sto lat wcześniej 
słynny angielski odkrywca okresowości ko
met Edmond H a 11 e y (1656-1742) wypo
wiedział przypuszczenie o możliwości ich 
kosmicznego pochodzenia i mimo, że w 
końcu XVIII wieku fizyk niemiecki Ernst 
F.F. C h l a d n i  (1756-1827) dowodził, że 
znajdowane czasem na powierzchni Ziemi 
meteoryty są konsekwencją zjawiska meteo
ru, które zostało spowodowane przez obiekt 
przybyły do atmosfery ziemskiej z przestrze
ni międzyplanetarnej. Wprawdzie deszcz 
Leonid w 1833 roku wyraźnie przyczynił się 
do znacznego wzrostu zainteresowania ów
czesnych astronomów „gwiazdami spadają
cymi”, ale dopiero w połowie lat sześćdzie
siątych ubiegłego stulecia odkrycie komet, 
które okazały się ciałami macierzystymi do
brze już  znanych rojów meteorowych Perse- 
id i Leonid, naprowadziło badaczy na wła
ściwy trop związku meteorów z kometami.

Przewidywania ponownego pojawienia 
się deszczu Leonid w 1866 roku sprawdziły 
się, ale tym razem zjawisko nie było tak spe
ktakularne jak  w 1833 roku. W nocy z 13 na

14 listopada 1866 roku w Europie zaobser
wowano około 5000 meteorów na godzinę, a 
rok później w Ameryce Północnej około 
1000 meteorów na godzinę. Ale w kolejnych 
latach oczekiwanego wzrostu aktywności 
Leonid astronomów spotkało rozczarowa
nie. Żadnych nadzwyczajnych deszczów 
meteorowych nie zaobserwowano ani w
1899 roku, ani w 1932 roku. Szukając wyjaś
nienia tego niepowodzenia prognoz przypo
mniano sobie o rachunkach Johna C. 
A d a m s a  (1819-1892), który już dawno 
zauważył, że orbity cząstek strumienia Leo
nid musiały ulec większym zmianom w 
okresie 1866-1899 niż w okresie 1833-1866 
wskutek silniejszych oddziaływań Jowisza i 
Saturna spowodowanych mniejszymi tym 
razem odległościami od tych planet. Zupeł
nie nieoczekiwanie natomiast Leonidy dały 
o sobie znać w nocy z 15 na 16 listopada
1900 roku kiedy to w Kanadzie zaobserwo
wano około 1000 meteorów na godzinę. Je
szcze silniejszy deszcz meteorów pojawił się 
14 listopada 1901 roku; na podstawie donie
sień z Kalifornii, Arizony i Meksyku oszaco
wano, że przez bardzo krótki okres tempo 
pojawień się meteorów wyniosło ponad 
2000 na godzinę.

W pełnej okazałości Leonidy pojawiły się 
natomiast w 1966 roku, choć nie bardzo już 
liczono na to, że rój ten może być jeszcze tak 
aktywny jak kiedyś. Miejscem widoczności 
była znów Północna Ameryka skąd 17 listo
pada około godziny 12 UT zaobserwowano 
trwający zaledwie kilkudziesiąt minut ale 
niezwykle intensywny deszcz meteorów. Li
czbę meteorów na godzinę różni obserwato
rzy różnie oceniali: najczęściej były to już 
nawet nie dziesiątki ale setki tysięcy. Tym 
razem szczegółowa analiza obserwacji 
(również radarowych), którą wykonał wy
bitny znawca problemów meteorowych, 
astronom kanadyjski Peter M. M i 11 m a n 
(1906-1990), doprowadziła do stwierdzenia,
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że stosunkowo gęsty strumień Leonid ma 
szerokość około 35 tys. km, a jego cząstki 
wpadają do atmosfery ziemskiej z prędko
ścią około 71 km/s.

Najważniejszym jednak faktem historii 
Leonid związanym z ich pojawieniem się w 
1966 roku było odnalezienie macierzystej 
komety tego roju meteorowego. Wspomina
liśmy już, że w 1866 roku stwierdzono, że 
strumień Leonid pochodzi najprawdopodob
niej z komety Templa-Tuttle’a, którą 19 
grudnia 1865 roku odkrył Ernst W.L. T e  m - 
p e l  (1821 - 18 89) za pomocą 16 cm reflekto
ra w Obserwatorium Astronomicznym w 
Marsylii oraz niezależnie 5 stycznia 1866 
roku Horace P . T u t t l e  (1837-1923) za po
mocą 10 cm refraktora w Obserwatorium 
Harvardzkim w Cambridge, Massachusetts. 
Znaleziony przez Oppolzera okres obiegu tej 
komety wokół Słońca równy 33.2 roku umo
żliwił przypuszczenie o jej tożsamości z ko
metą 1699II, na co zwrócił uwagę astronom 
angielski lohn R. H i n d (1823-1895), oraz 
wskazywał, że w 1899 roku kometa znowu 
powinna dać się zaobserwować. Niestety nie 
znaleziono jej wtedy. Także i podczas nastę
pnego powrotu do Słońca w 1932 roku nie 
udało się jej dostrzec. Zrodziło to podejrze
nia, że kometa Templa-Tuttle’a już nie ist
nieje gdyż się rozpadła, podobnie jak kometa 
Bieli (jej rozpad obserwowano w latach 
1846 i 1852), która także pozostawiła stru
mień meteoroidów zwany Andromedydami.

Jednak gdy zbliżał się kolejny rok pra
wdopodobnego powrotu do Słońca komety 
Templa-Tuttle’a astronom niemiecki Jo
achim S c h u b a r t ,  wytrawny badacz dyna
miki małych ciał Układu Słonecznego, obli
czył jej efemerydę na podstawie elementów 
orbity, które udało mu się poprawić w taki 
sposób, aby jak najlepiej przedstawiały ob
serwacje tej komety z roku 1699, a także z 
roku 1366; te najstarsze udało się znaleźć w 
dawnych kronikach chińskich, koreańskich i

japońskich. Wysiłki Schubarta nie poszły na 
marne: kometa Templa-Tuttle’a została od
naleziona 30 czerwca 1965 roku w obserwa
torium południowoafrykańskim w Bloem
fontein.

W 1965 roku zdołano jednak wykonać 
tylko 4 pomiary pozycji komety Templa- 
Tuttle’a nadające się do obliczeń orbital
nych. Łącznie z 51 obserwacjami pozycyj
nymi z 1866 roku stanowiły one dane, na 
których podstawie znany amerykański ba
dacz ruchów komet i planetoid Donald K. 
Y e o m a n s  wyznaczył w 1981 roku wiary
godne elementy orbity interesującej komety. 
Odległość jej peryhelium wynosi 0.98 j.a., a 
mimośród jest równy 0.90; kometa porusza 
się wokół Słońca ruchem wstecznym gdyż 
płaszczyzna jej orbity jest nachylona do pła
szczyzny ekliptyki pod kątem 162°.

Ponieważ z obserwacji wiadomo, że me- 
teoroidy w strumieniu Leonid grupują się 
najobficiej w pobliżu swej macierzystej ko
mety (co świadczy o młodości strumienia), 
więc analiza ruchu komety Templa-Tuttle’a 
może jednocześnie wiele powiedzieć o Leo
nidach. Zestawiając dane o ruchu komety 
wstecz aż do roku 902 oraz znalezione w 
różnych zapiskach kronikarskich informacje 
o dawnych zjawiskach meteorowych Yeo
mans doszedł do wniosku, że deszcze Leo
nid są możliwe wtedy, gdy odległość pomię
dzy orbitą komety Templa-Tuttle’a a Ziemią 
jest nie większa niż 0.025 j.a. wewnątrz i 
0.010 j.a. po zewnętrznej stronie orbity Zie
mi, oraz gdy przejście Ziemi przez strumień 
następuje nie później niż około 2500 dni 
przed lub po przejściu komety przez peryhe
lium. W latach największych deszczy Leo
nid, czyli w 1833 i 1966 roku, Ziemia prze
szła w odległościach odpowiednio 0.0012 i 
0.0031 j.a. od orbity komety.

Obecnie kometa Templa-Tuttle’a znowu 
zbliża się do Słońca i przez peryhelium 
przejdzie 28 lutego 1998 roku. Najnowsze
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obliczenia orbity komety wskazują, że jej 
odległość od orbity Ziemi wynosi 0.0080j.a. 
W  najbliższych latach m ożna więc oczeki
wać wzmożonej aktywności Leonid. W  tym 
roku Ziem ia przejdzie przez płaszczyznę or
bity komety 17 listopada o godzinie 7:20 
UT, a następnie: w 1997 roku 17 listopada o 
godzinie 13:35 UT, w 1998 roku 17 listopa
da o godzinie 19:45 UT, w 1999 roku 18 
listopada o godzinie 1:50 UT. Być może w 
1998 i 1999 roku z terytorium naszego kraju 
zdołamy więc zobaczyć więcej niż zwykle 
meteorów roju Leonid. Jest też nadzieja na 
obserwacje komety Tem pla-Tuttle’a gdyż 
jej m inim alna odległość od Ziemi będzie 
tym razem niewielka i w dniu 17 stycznia 
1998 roku wyniesie 0.36 j.a.

Następne przejście komety Templa-Tut- 
tle’a przez peryhelium  nastąpi w 2031 roku. 
Przedtem  jednak kometa zbliży się do Jowi
sza na odległość 1.5 j.a. (w sierpniu 2029 
roku), co spowoduje taką zmianę orbity, że 
jej najm niejsza odległość od orbity Ziemi 
wzrośnie do 0.0162 j.a. Z iem ia ominie więc 
praw dopodobnie strumień Leonid lub przej
dzie przez jego  zewnętrzny skraj o niewiel
kiej gęstości meteoroidów. Powtórzy się po
niekąd sytuacja z 1899 roku, kiedy to zbliże
nia kom ety do Saturna w 1870 roku i do 
Jow isza w 1898 roku spowodowały „odsu
nięcie” orbity komety od orbity Ziemi po jej 
zew nętrznej stronie na odległość 0.0117 j.a. 
Podobna sytuacja będzie w 2065 roku i do
piero za sto lat, w 2098 roku, odległość m ię

dzy orbitami Ziemi i komety Tem pla-Tut
tle’a zmniejszy się znowu do 0.0062 j.a.

Na zakończenie zwróćm y jeszcze uwagę 
na pewien zupełnie nowy aspekt zbliżające
go się wzrostu aktywności Leonid. Perspe
ktywa przejścia Ziemi przez stosunkowo gę
sty strumień m eteoroidów zaniepokoiła wła
ścicieli licznych sztucznych satelitów możli
wością znacznego zwiększenia się pra
w dopodobieństwa uszkodzenia lub nawet 
zniszczenia obiektu w wyniku zderzenia z 
jakim ś okruchem kosmicznym. W spom ina
liśmy już, że prędkości Leonid względem 
Ziemi sięgają aż 71 km/s, a więc nawet naj
mniejsze cząstki niosą ogromne energie sta
nowiąc rzeczywiście duże zagrożenie. Po
wierzchnię Ziemi chroni gruba atmosfera, w 
której w iększość wpadających doń m eteo
roidów się spala. Ale obiekty znajdujące się 
poza atm osferą narażone są na uderzenia. 
Nie wiadom o jeszcze jak  duże je s t to nie- 
biezpieczeństwo i jak  się przed nim bronić. 
Specjaliści różnych agencji kosmicznych 
próbują je  oszacować i zaproponować spo
soby zm inim alizowania go. W  1966 roku też 
wystąpiło takie samo zagrożenie, ale nie za
pom inajm y, że liczba krążących wtedy wo
kół Ziemi obiektów była wielokronie mniej
sza niż obecnie. Zagadnienie to było jednym  
z ważniejszych problem ów dyskutowanych 
podczas tegorocznego 47 Kongresu M iędzy
narodowej Federacji Astronautycznej w Pe
kinie.

KRONIKA

Teleskop Warszawski 
w Obserwatorium Las Campanas

O d lutego 1996 roku największy polski 
teleskop optyczny znajduje się w Obserwa
torium  Las Campanas usytuowanym na wy

sokości 2400 m npm w Andach chilijskich. 
Jest to miejsce o wymarzonym klimacie 
astronom icznym  charakteryzujące się ponad 
trzystom a pogodnym i nocami w ciągu roku 
i seeingiem (wielkością opisującą rozmycie 
obrazu przez atmosferę) bardzo często poni-
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żej 1 sekundy łuku.
Średnica lustra głównego wynosi 1.3 m. 

Jest to więc średniej wielkości teleskop, je d 
nak w tej klasie przyrządów należy do najno
wocześniejszych na świecie. Idea postaw ie
nia teleskopu w dobrym klim acie zw iązana 
jest z realizcją długoterm inowego projektu 
obserwacyjnego o nazwie OGLE (“Optical 
Gravitational Lensing Experim ent”) m ające
go na celu poszukiwanie niewidocznej m ate
rii za pomocą zjawisk m ikrosoczewkowania 
grawitacyjnego. Teleskop był nieodłączną 
składową projektu do realizacji którego nie
zbędne jest prowadzenie regularnych obser
wacji fotom etrycznych milionów gwiazd w 
ciągu kilku lat. Projekt został sfinansowany 
przez Komitet Badań Naukowych, Fundację 
na Rzecz Nauki Polskiej oraz Fundację 
Astronomii Polskiej. Łączny koszt inwesty
cji wyniósł około 1.3 min dolarów.

W  dużej mierze dzięki sukcesom projektu 
OGLE, wykonywanego dotychczas przy 
użyciu teleskopów am erykańskich znajdują
cych się w Las Campanas (odkrycie m ikro
soczewkowania grawitacyjnego w kierunku 
centrum Galaktyki) oraz długoletniej obe
cności tam polskich astronomów, udało się 
uzyskać zgodę na lokalizację nowego tele
skopu w obserwatorium Las Campanas na 
bardzo korzystnych warunkach. Dołączył on 
do znajdujących się tam am erykańskich tele
skopów o średnicy 2.5 m i 1 m oraz kanadyj
skiego 0.5 m. W  budowie są dwa am erykań
skie teleskopy o średnicy 6.5 m. O bserwato
rium Las Campanas należy więc do najwię
kszych na świecie.

Budowę teleskopu powierzono am ery
kańskiej firm ie DFM  Engineering Inc. m ają
cej ogrom ne doświadczenie w konstruowa
niu średniej wielkości teleskopów astrono
micznych. Kontrakt podpisano w siedzibie 
firmy w Longmont, Colorado, 24 listopada 
1992 roku. Budynek teleskopu skonstruowa
ny został z uwzględnieniem najnowszych

tendencji dla tego typu budowli -  tak by swą 
obecnością jak  najmniej-zakłócał on znako
mite warunki obserwacyjne obserwatorium. 
Szczególną uwagę zwrócono na utrzym anie 
temperatury wewnątrz równej temperaturze 
otoczenia, co ma kluczowe znaczenie dla za
chowania dobrego seeingu. Budynek, na 
podstawie naszych założeń, wykonała firma 
M ostostal -  Projekt. 7-m etrow ą kopułę 
wieńczącą jego szczyt wykonała am erykań
ska firm a Ash-Dome. O bserwacje prowa
dzone są zdalnie ze znajdującego się kilka
naście m etrów  od budynku teleskopu tzw. 
„control room ”.

System optyczny teleskopu jest zbliżony 
do systemu Ritchey-Chretiena. W raz z 3- 
elementowym korektorem charakteryzuje 
się on wolnym od wad optycznych polem 
widzenia o średnicy 1.5 stopnia. M echanicz
na konstrukcja jest, dzięki małej światłosile 
zwierciadła głównego (1 : 1.8), zwarta i 
sztywna. Paralaktyczny montaż widłowy ma 
napędy tarciowe charakteryzujące się zero
wymi luzami i możliwością szybkiej zmiany 
pozycji teleskopu. Teleskop jak  również ko
puła oraz szczelina, są całkowicie skom pute
ryzowane i zautom atyzowane, dzięki czemu 
mogą być sterowane zdalnie. Dokładność 
ustawiania teleskopu na obiekty na niebie 
wynosi kilka sekund łuku. Obecnie sterowa
nie odbywa się z budynku „control room ”, w 
przyszłości możliwe będzie z każdego za
kątka Ziemi dzięki sieci komputerowej In
ternet.

Teleskop przeznaczony je st do długoter
m inowych fotometrycznych przeglądów 
nieba i pod tym kątem był projektowany. 
Oprócz standardowych instrumentów, jak i
mi są autoguider do korekcji pozycji telesko
pu oraz koła z filtrami pozwalającymi wyci
nać z wiązki optycznej żądany zakres fal, 
jedynym  instrumentem je st szerokokątna ka- 
m eraCC D . Kamera pierwszej generacji zbu
dowana została w oparciu o pojedynczy de-
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tektor typu CCD firmy SITe. Matryca oroz- 
miarach 2048 na 2048 pikseli, o wydajności 
kwantowej około 90% w szerokim zakresie 
widmowym od fal niebieskich do .bliskiej 
podczerwieni, jest najlepszym tego typu de
tektorem dostępnym na rynku światowym. 
Jeden obraz kamery pokrywa obszar 14x14 
minut luku na niebie. W przyszłości kamera 
ta zostanie zastąpiona kamerą drugiej gene
racji zbudowaną jako mozaika ośmiu dete
ktorów CCD. Jeden obraz z tej kamery bę
dzie obejmował obszar 35 x  35 minut łuku i

zawierał 128 MB danych. Wszystkie instru
menty zostały zaprojektowane i wykonane 
w Obserwatorium Astronomicznym UW.

Teleskop przechodzi obecnie końcowe 
testy i od nowego roku rozpocznie regularne 
obserwcje. Przewiduje się głównie długoter
minowe obserwacje bardzo gęstych pól 
gwiazdowych, jak Obłoki Magellana i Cen
trum Galaktyki -  dziedzinę praktycznie nie
zbadaną dotychczas przez astronomów.

Andrzej Udalski

OBSERWACJE

Spektakularne zjawiska zakryciowe 
1996 roku -  obserwacje w Oddziale 
Warszawskim PTMA

Rok 1996 był wyjątkowo atrakcyjny dla 
obserwatorów zjawisk zakryciowych. Ze 
względu na liczbę wykonanych w Oddziale 
PTMA w Warszawie obserwacji oraz ogra
niczoną objętość Uranii w niniejszym spra
wozdaniu zostały pominięte „zwykłe” za
krycia gwiazd przez Księżyc (wykonano 
ponad 70 obserwacji) jak również zakrycia 
brzegowe, na które organizuje się w SOPiZ 
specjalne wyprawy (nieraz na odległość 200 
km).

W  nocy 3/4 kwietnia 1996 r. można było 
zobaczyć pierwsze w tym roku całkowite 
zaćmienie Księżyca. Mimo późnej pory (za
ćmienie częściowe zaczynało się o godz. 0h 
21m CWE) do Centrum Astronomicznego w 
Warszawie (gdzie ma siedzibę nasz Oddział 
i gdzie od kilku lat trwają prace przy budo
wie własnego obserwatorium) oprócz obser
watorów SOPiZ (w tym -  nowego obserwa
tora -  p. Grażyny N i e w i a d o m s k i e j ,  
nauczycielki z Szkoły Podst. Nr 132 w War
szawie) przyjechała kilkunastoosobowa gru
pa uczniów z jednego z Liceów Ogólno

kształcących (w ostatnich 12 latach zdarzyło 
się to tylko dwukrotnie). Mimo niepewnej 
pogody (a właściwie całkowitego zachmu
rzenia) przygotowywano się do obserwacji 
zaćmienia. W trakcie „wykładu” poświęco
nego zaćmieniu, oczom niżej podpisanym 
mignęła na korytarzu CAMKu ekipa... tele
wizji PORION, która przyjechała zarejestro
wać przebieg zaćmienia. Warto dodać, że w 
prasie, radiu i telewizji pojawiło się więcej 
informacji o tym zaćmieniu (choć często z 
wieloma błędami) niż w poprzednich latach. 
Niestety, pogoda nie była łaskawa -  na nie
bie nawet nie było widać, gdzie jest Księżyc. 
Ekipa PORIONU nakręciła więc fragmenty 
przygotowań, animację komputerową za
ćmienia (z programu SOPiZ „Zaćmienia”) 
oraz umówiła się na audycję w studiu (na 
żywo) poświęconą obserwowanej w tym 
czasie komecie Hyakutake. Nad ranem 
wszyscy (mocno zawiedzeni) rozjechali się 
do domów.

Następnym atrakcyjnym zjawiskiem było 
zakrycie Wenus przez Księżyc w dniu 12 
lipca. Takie zjawiska nie są jednak atrakcyj
ne dla mediów, dlatego w obserwacjach za
krycia Wenus, oprócz autorów, więła udział 
tylko Grażyna Niewiadomska. Pogoda zno-
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wu nie była najlepsza -  chm ury utrudniały 
znalezienie W enus i uniemożliwiły przygo
towanie teleskopu do wykonywania zdjęć w 
tzw. projekcji okularowej (trzeba było foto
grafować tylko w ogniksu głównym telesko
pu Newtona 250/1400 [mm]). Na kilka m i
nut przed zakryciem pojawiła się W enus w 
lukach między chm urami i zjaw isko było 
dobrze widoczne. Po kilkunstu minutach (po 
zakryciu za jasnym  brzegiem Księżyca) nie
bo w tej części było na tyle czyste, że wąski 
sierp Księżyca (na 3 dni przed nowiem) był 
doskonale widoczny gołym okiem. Na kilka
naście minut przed odkryciem chm ury cał
kowicie zasłoniły Księżyc i W enus ukazała 
się dopiero kilka minut po odkryciu. (W arto 
dodać, że zjaw isko to zostało zarejestrowane 
w Krakowie teleskopem z kamerą CCD). 
Nie wszyscy obserwatorzy w Polsce w idzie
li to zakrycie (z powodu zachm urzenia).

Na kolejne, drugie w tym roku, całkowite 
zaćm ienie Księżyca trzeba było czekać do 
nocy 26/27 września. M ożna powiedzieć -

było „kopią” kwietniowego: inform acje w 
prasie, radiu i telewizji, przyjazd do CAM - 
Ku uczniów z L.O. i znów zachm urzone nie
bo. A le tym razem szanse były znacznie wię
ksze. Pojawiły się po północy luki w chm u
rach, Księżyc był widoczny nawet na po
czątku zaćm ienia półcieniowego (ok. 2h 
CW E). N a więcej jednak  aura nie pozwoliła. 
Spoglądając od czasu do czasu na niebo 
uczestnicy obserwacji, czekając do rana (w 
PTM A) na rozpogodzenie, słuchali w radiu 
RM F FM przez ponad dw ie godziny relacji 
słuchaczy obserwujących to zaćmienie. 
Później okazało się, że relacje te były rów 
nież z tych miejscowości, w których obser
watorzy SOPiZ nawet nie widzieli Księżyca.

Następne atrakcyjne zjawisko mieliśmy 
już  za kilka dni. 1 października m ożna było 
zobaczyć pierwsze w Polsce od prawie 15 lat 
zakrycie Aldebarana przez Księżyc. Przez 
prawie całe poprzedzające zaćm ienie noce 
były pochmurne. I tym razem na obserwacje 
przyjechali ci sami obserwatorzy, co na za-

Pokaz zaćmienia Słońca w dniu 12 października 1996 r. z tarasu obserwacyjnego na dachu Centrum Astronomicznego im. M. 
Kopernika w Warszawie
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krycie Wenus. Ale na godzinę przed zakry
ciem Aldebarana niebo zaczęło się przejaś
niać, choć z powodu zamgleń widoczność 
była słaba. Na kilkanaście minut przed za
kryciem widoczność gwiazdy przy Księżycu 
była dobra (wykonano kilka przezroczy), sa
mo zakrycie było również dobrze widoczne. 
Niestety, niebo wkrótce potem zaczęło się 
ponownie zasnuwać grubymi chmurami i 
odkrycie nie było widoczne (w innych mia
stach było odwrotnie -  dopiero przy odkry
ciu można było dostrzec Aldebarana). Tak 
więc zaczęła się kolejna seria zakryć Alde
barana (i Hiad) przez Księżyc -  więcej infor
macji o tych zjawiskach już wkrótce w naj
bliższych numerach Uranii.

Na najciekawsze zjawisko 1996 r. (za
ćmienie Słońca) czekaliśmy niespełna 10 
dni. Pierwszy tydzień października był jed
nak pochmurny. Czy i tym razem chmury 
uniemożliwią obserwacje? Poprzednie za
ćmienia Słońca w 1993 r. i w 1994 r. (oba w 
maju) były w Polsce dobrze widoczne. Kilka 
dni przed zaćmieniem, w Muzeum Techniki 
odbyło się spotkanie dla prasy, na którym R. 
F a n g o r  informował zebranych o przebie
gu zjawiska. Wkrótce media poinformowały 
czytelników o zaćmieniu Słońca i... wpro
wadzając w błąd wieloma, delikatnie mó
wiąc, „nieścisłymi” informacjami. Gazeta 
Wyborcza poinformowała na początku, że 
najbliższe całkowite zaćmienie Słońca bę
dzie widoczne w Polsce 2075 r. i tę informa
cję powtórzyły inne gazety (jak wiadomo, 
zaćmienie 13 lipca 2075 r. będzie w Polsce 
jako obrączkowe). W prognozie pogody w 
wieczornych „Wiadomościach” w TV poda
no momenty... o godzinę wcześniejsze (cie
kawe, ile osób nie mogąc zobaczyć wtedy 
zaćmienia potraktowało informacje o za
ćmieniu jako pomyłkę). Podawano także 
momenty dla Warszawy jako obowiązujące 
dla całego kraju.

„Rekord” nonsensów padł chyba w nastę
pującym zdaniu (cytuję): „...Zaćmienie na
stępuje zawsze, kiedy Słońce, Księżyc i Zie
mia ustawią się w jednej linii. Srebrny Glob 
zasłania wtedy Słońce, lub rzuca na nie cień 
(tzn. na Słońce! -  podkr. R.F.)...” -  podały 
tak Express Wieczorny z 12-10-1996 oraz 
„Poranne wiadomości” w I Programie PR. 
Podobnie poinformował czytelników Super 
Express w dniu 14 października -  „...Księ
życ rzucił cień na Słońce, które zbliżało się 
ku zachodowi jako żółty tłuściutki roga
lik...”

Ranek 10 października zaczął się optymi
stycznie i było pev- ne, że tym razem obser
wacje będą w pełni udane. O godz. 12 R. 
Fangor poprowadził w Planetarium nieza
planowany wcześniej seans o zaćmieniu 
Słońca (na którym pokazano animację tego 
zjawiska) i w „ekspresowym” tempie udał 
się do CAMKu, aby kontynuować przygoto
wania do obserwacji i pokazu. O godz. 14 
pozostali obserwatorzy (J. W i 1 a n d , L. 
N e w e 1 s k i ) przygotowywali kolejne in
strumenty optyczne (w tym teleskop z zain
stalowanym ekranem, na który rzucano ob
raz Słońca -  przeznaczony do pokazu dla 
gości). R. Fangor wykonywał zdjęcia refra- 
ktorem Zeissa 80/1200 [mm], J. Wiland 
własną lunetą 64/800 używając także tele- 
kon wertera.

Przez cały dzień sporo osób dzwoniło do 
CAMKu pytając o przebieg zaćmienia i o 
pokazy. Po godz. 15 na dach wpuszczono 
gości -  można było oczekiwać większego 
zainteresowania niż w 1993 r., kiedy prowa
dzący wówczas pokaz byli równocześnie je
go jedynymi uczestnikami, ale tym razem 
liczba chętnych była wyjątkowo duża (jak na 
Warszawę) -  z przygotowanych wcześniej 
125 pamiątkowych biletów pozostało do
słownie 5. Oprócz obserwatorów indywidu
alnych, przychodzących z dziećmi i zaopa
trzonych w ciemne okulary, byli także ucz-
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niowie z kilku L.O. i S.P. Zaćm ienie ogląda
no nawet przez maskę spawalniczą. W tym 
miejscu chcemy podziękować pracownikom 
CAM Ku (a zwłaszcza dr M agdzie K o ż u - 
c h o w s k i e j  i doc. Andrzejowi S o ł t a 
n ó w  i ) za pomoc w organizacji pokazu, 
dbających, aby na dach nie wchodziło jedno
cześnie zbyt wiele osób.

Na pokazie obecni byli także reporterzy 
radiowi oraz ekipa TV z TAI (relację poka
zano w telewizyjnej Panoramie). R. Fangor i 
J. W iland wykonali w sumie ponad 120 
zdjęć barwnych (na negatywach i slajdach) -  
kilka z nich znajduje się w niniejszym nume
rze Uranii. Szczególną atrakcją podczas za
ćm ienia Słońca był sam koniec zjawiska -  
Słońce przeszło za Pomnikiem Polski W al
czącej. W ieczorem wytrwali oglądali jesz
cze Jowisza, Saturna i inne obiekty (w tym 
kometę Hale-Boppa).

Na zakończenie tego opisu warto pam ię
tać o kolejnych atrakcjach roku 1997 -  dwa 
zaćm ienia Księżyca oraz zakrycia Aldebara- 
na i Saturna przez K siężyc!

Roman Fangor, Janusz Wiland

Lirydy 1996

M iłośnicy obserwacji m eteorów mają 
pełne ręce (oczy?) roboty w ostatnim  kwar
tale każdego roku, kiedy to swoją aktywność 
przejawiają obfite w meteory roje Tauryd, 
Orionid, Leonid, Geminid i Ursyd. O dm ien
na sytuacja występuje w pierwszej połowie 
każdego roku. Oprócz aktywnych na samym 
początku stycznia Kwadrantyd, z obfitych 
rojów swą aktywnością popisują się jeszcze 
tylko Lirydy. Ich meteory możemy obserwo
wać od 16 do 25 kwietnia z dość ostrym, 
trwającym prawie dwie godziny, maksimum 
występującym 21 kwietnia (^o  = 32.1°). W  
momencie tym możemy zwykle obserw o
wać 10-15 m eteorów w ciągu godziny. W ar
to jednak dodać, że zdarzały się też lata, kie

dy Lirydy popisywały się bardziej spektaku
larnym zachowaniem. W ystarczy tutaj 
wspomnieć rok 1803 kiedy to liczby godzin
ne przekroczyły poziom 700, lub kilka ostat
nich wybuchów z lat 1922 (obserwowany w 
Polsce), 1946 i 1982 o aktywności 100 zja
wisk na godzinę.

Krótki okres aktywności i kiepskie wa
runki pogodowe panujące w Polsce czynią 
czasem bardzo skom plikowanym  otrzym a
nie wartościowego zestawu obserwacji tego 
roju. Kilka pochm urnych nocy może bez 
problem u uniem ożliw ić przeprowadzenie 
jakiejkolw iek akcji obserwacyjnej. Pomimo 
tak nieciekawych perspektyw było kilka rze
czy, które zachęcały do obserwacji. M aksi
mum aktywności było oczekiwane 21 kwiet
nia o godzinie 21 :00 UT, najlepiej było więc 
obserwować z terytorium  Azji lecz także ob
serwatorzy w Europie W schodniej nie po
winni mieć powodów do narzekań. D odat
kowo, korzystnie przedstawiały się fazy 
Księżyca, który był w nowiu 17 kwietnia, a 
w noc m aksim um  zachodził wtedy, gdy ra
diant Liryd był już  na tyle wysoko nad hory
zontem by rozpocząć obserwacje.

N a szczęście dla nas druga połowa kw iet
nia 1996 roku była bardzo pogodna. Dodając 
do tego wzrastające zainteresowanie obser
wacjami meteorów w Polsce, przejawiające 
się wymiernie w ilości obserwatorów i go
dzin obserwacji otrzym ywanych przez Pra
cow nię Komet i M eteorów (PKiM), dostaje
my warunki idealne do przeprowadzenia po
ważnej akcji obserwacyjnej. Dzięki temu 
PKiM po raz pierwszy w swojej ju ż  prawie 
dziesięcioletniej historii, otrzym ała na tyle 
dużo danych dotyczących Liryd, że udało się 
wykonać z nich opracowanie. Przejdźmy 
więc do konkretów. W  okresie 1 5 - 2 5  
kwietnia 1996 roku 18 obserwatorów PKiM 
wykonało w sumie 112h 13m efektywnego 
czasu obserwacji, odnotowując w tym czasie 
230 Liryd i 249 m eteorów sporadycznych.
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Lista obserwatorów wraz z liczbą godzin 
wykonanych przez nich obserwacji jest za
prezentowana poniżej:

Maciej Reszelski (20h 18m), Arkadiusz 
Olech (15h), Rafał Kopacki (10h 15m), To
masz Dziubiński (8h 36m), Tomasz Fajfer (8h 
15m), Krzysztof Wtorek (7h), Kamila Ruta 
(6h 33m), Monika Fidor (6h 31m), Robert 
Olech (6h 30m), Robert Szczerba (4h 23m), 
Marcin Gajos (3h), Michał Kopczak (3h), 
Maciej Kwinta (2h), Wojciech Jonderko (1h), 
Łukasz Sanocki ( l h), Michał Antonik (56m), 
Małgorzata Reszelska (56m).

Aby wnioski wyciągane przez nas z ob
serwacji były jak  najbardziej wartościowe 
musieliśmy przeprowadzić ich selekcję. I tak 
odrzuciliśmy wszystkie obserwacje wyko
nane w warunkach o średniej widoczności 
granicznej gorszej niż 5.0 mag., w momen
cie gdy radiant Liryd jest poniżej 20° nad 
horyzontem i gdy zachmurzenie w obserwo
wanym obszarze było większe niż 20%. Do 
opracowania użyliśmy tylko obserwacji, 
których efektywny czas obserwacji był dłuż
szy niż 30 minut. Po narzuceniu powyższych 
warunków, z naszego zbioru pozostało 98h 
13m nadających się do wykorzystania.

Wykres aktywności Liryd w 1996 roku 
wykonany na podstwie obserwcji PKiM mo
żemy obejrzeć na rysunku 1. Na osi piono
wej odłożona została Zenitalna Liczba Go
dzinna (ZHR), która mówi nam ile meteo
rów obserwowałby jeden obserwator przy 
widoczności granicznej 6.5 mag. i w mo
mencie, gdy radiant roju jest w zenicie. Na 
osi poziomej natomiast odłożono długość 
ekliptyczną Słońca Xo na epokę 2000.0. 
Pierwsze co widać z tego wykresu, to fakt, że 
aktywność Liryd w 1996 roku nie odbiegała 
znacznie od wyników z lat poprzednich. Ma
ksymalny ZHR wyniósł bowiem 14.5 ± 2.5 i 
został on odnotowany w momencie Xq - 

32.15° co odpowiada godzinie 22:40 UT w 
nocy z 21 na 22 kwietnia. Widać więc, że 
maksimum spóźniło się nieznacznie w sto
sunku do przewidywań. I bardzo dobrze! 
Każde bowiem opóźnienie poprawiało wa
runki obserwacji dla obserwatorów w Pol
sce.

Wyniki powyższe różnią się jednak od ro
boczych wyników zaprezentowanych przez 
International Meteor Organization (IMO). 
Według nich bowiem, wysoka aktywność 
Liryd na poziomie ZHR = 15-20 utrzymy-

tsa

Długość ekliptyczną Słońca
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wała się od 17:20 UT aż do 10:50 UT dnia 
nstępnego! Najwyższą aktywność odnoto
wano 22 kwietnia o godzinie 02:40 UT z 
ZHR = 28 ±  12. Z pracy opublikowanej 
przez IMO wynikało, że ich wyniki oparte 
były o materiał obserwacyjny podobnej 
wielkości co nasz zbiór. Widać przy tym, że 
pomiary IMO są obarczone bardzo dużym 
błędem. Bezpiecznie jest więc stwierdzić, że 
w roku 1996 maksymalne liczby godzinne 
dla Liryd utrzymywały się na normalnym 
poziomie ZHR =15.

Rysunek 2 przedstawia rozkład jasności 
meteorów z roju Liryd (kwadraty i linia ciąg
ła) i zjawisk sporadycznych (trójkąty i linia 
przerywana). Widać wyraźnie, że krzywa 
dla Liryd jest przesunięta w kierunku wię
kszych jasności. Lirydy więc odznaczają się 
meteorami jaśniejszymi niż zjawiska spora
dyczne. Fakt ten potwierdzają też wyliczenia 
średniej jasności Liryd i meteorów sporady
cznych. Dla tych pierwszych wartość ta wy
niosła bowiem 2.0 mag., a dla tych drugich 
2.8 mag.

J a sn o ść  [mag]

Na rysunku 3 przedstawiono rozkład 
prędkości obserwowanych meteorów w ska
li od 0 do 5, przy czym 0 odpowiada meteo
rowi stacjonarnemu, 1 bardzo wolnemu, 3 
średniemu i 5 bardzo szybkiemu. Podobnie 
jak poprzednio linia ciągła odpowiada Liry- 
dom, a przerywana meteorom sporadycz
nym. Widać bardzo wyraźnie, że rozkład 
prędkości Liryd jest zdecydowanie mniej 
płaski niż meteorów sporadycznych i osiąga 
wyraźne maksimum dla wartości 4, co odpo
wiada zjawiskom szybkim. Zgadza się to do
skonale z wyliczeniami prędkości Liryd z 
ich orbit w przestrzeni kosmicznej (V = 49 
km/s).

P rędkość [0-5]

Dla 214 Liryd oceniono barwę. Zdecydo
wana większość z nich (82%) była biała. Po
zostałe kolory to żółty (11%), czerwony 
(2%) i biało-żótły (1.4%). U 5.3 % Liryd 
odnotowano ślad, a jedno zjawisko zakoń
czyło się rozbłyskiem.

Podsumowując akcję Lirydy 1996 można 
śmiało powiedzieć, że była ona bardzo uda
na. Jeszcze do niedawna podobne liczby ob-
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serwacji otrzymywaliśmy tylko dla Perseid, 
co pozwalało na robienie opracowań tylko 
tego roju. Od pewnego jednak czasu liczba 
osób zainteresowanych obserwacjami me
teorów stale wzrasta, co owocuje coraz wię
kszą liczbą obserwacji spływających do 
PKiM. Akcja Perseidy 1995 dała ogromny 
plon prawie 500 godzin (vide Urania 
3/1996), ponad 60 bardzo dobrych godzin 
obserwacji otrzymaliśmy dla Orionid 1995, 
co pozwoliło na wykonanie drugiego w hi
storii PKiM opracowania dotyczącego tego 
roju (vide Urania 5/1996). Pogoda nie dopi
sała w czasie aktywności innych jesienno-zi
mowych rojów, lecz na wiosnę udało nam 
się uzyskać spory plon właśnie w postaci ob
serwacji Liryd 1996. Miejmy nadzieję, że

tak dobra passa obserwatorów PKiM będzie 
trwać bardzo długo, czego wszystkim obser
watorom i sobie z całego serca życzę!

Jeśli ktoś z Was chciałby dołączyć do 
współpracowników PKiM i zasilić nasze ar
chiwum swoimi obserwacjami, a także na
uczyć się wielu ciekawych metod obserwa
cji komet i meteorów, brać udział w semina
riach i obozach astronomicznych, spotykać 
się z ludźmi o podobnych zainteresowa
niach, mieć dostęp do wielu materiałów po
święconych tematyce meteorów, zachęcam 
bardzo do kontaktu pod adres: Arkadiusz 
Olech, Pracownia Komet i Meteorów, ul. 
Żwirki i Wigury 11/34, 83-000 Pruszcz Gd. 
Znaczek pocztowy mile widziany.

Arkadiusz Olech

PORADNIK OBSERWATORA

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych

AG Draconis
AG Draconis (1601 + 67)
a  = 16h 01m.l P = 67°05’ (1900.0)
A: 8.m9 -  11 .m8p Typ: Z And Sp. Gep 
Mniej więcej w połowie odległości po

między Y Małej Niedźwiedzicy, a T| Smoka 
leży jedna z jaśniejszych gwiazd symbioty- 
cznych -  AG Draconis. Jest to układ pod
wójny składający się z białego karła oraz 
olbrzyma o temperaturze 4800° i okresie or
bitalnym 554 dni. AG Draconis jest gwiazdą 
okołobiegunową i jest dostępna obserwa
cjom przez cały rok. Tomasz Krzyt

ASTRO-BIT
Ireneusz Włodarczyk 

/  M ul. Rewolucjonistów 15/13
m 42-500 BĘDZIN

Programy komputerowe, algorytmy, katalogi 
i inne materiały astronomiczne

KUPNO-SPRZEDAŻ

16Ą00m
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Meteoroidy, meteory, meteoryty

Meteoroidy są najmniejszymi spośród 
obiektów stanowiących pozostałość tworzy
wa, z którego ponad cztery i pół miliarda lat 
temu powstał Układ Słoneczny, których nie 
da się -  ze względu na niewielkie rozmiary 
-  bezpośrednio zaobserwować, a o ich ist
nieniu można się dowiedzieć jedynie po
średnio. Dowodami obserwacyjnymi obec
ności meteoroidów w przestrzeni między
planetarnej są przede wszystkim zjawiska 
meteorów potocznie zwane gwiazdami spa
dającymi (czyli krótkotrwałe smugi świetlne 
na nocnym niebie znaczące ślady przelotów 
przez atmosferę ziemską meteoroidów na
potkanych przez Ziemię podczas jej ruchu 
wokół Słońca), a także liczne kratery, obser
wowane na powierzchniach Księżyca, pla
net, większości satelitów i planetoid, któ
rych znaczna część powstała w wyniku ude
rzeń meteoroidów. Nie ma jakiejś wyraźnie 
określonej granicy wielkości lub masy mię
dzy planetoidami i jądrami komet a meteo- 
roidami; wiadomo natomiast, że spora część 
meteoroidów pochodzi bądź to z rozpadów 
planetoid spowodowanych zderzeniami, do 
których dochodzi w pasie głównym, bądź też 
z ewolucyjnego jak gdyby rozkruszania się 
jąder komet. Meteoroidy poruszają się wo
kół Słońca po różnorodnych orbitach z wy
jątkiem meteoroidów pochodzenia kometar- 
nego, które rozpraszają się mniej więcej 
wzdłuż orbity macierzystej komety tworząc 
tzw. strumień meteoroidów.

Ocenia się, że w ciągu doby do atmosfery 
ziemskiej wpada kilkaset milionów meteo
roidów z prędkościami od 12 do 72 km/s w 
zależności od tego czy Ziemię doganiają czy 
też biegną na jej spotkanie. Ogromna wię
kszość z nich, rozgrzana w wyniku tarcia, 
spala się już w górnych warstwach atmosfe

ry, natomiast bardziej masywne wnikają głę
biej powodując świecenie otaczającej je  at
mosfery poczynając od wysokości około 
100 km. Np. meteoroid o masie 0.25 g wpa
dając do atmosfery z prędkością 60 km/s 
utworzy meteor o jasności około 0 mag. Me
teory tak jasne, że zwracają na siebie uwagę 
przypadkowych osób noszą nazwę bolidów. 
Gdy Ziemia przechodzi przez strumień me
teoroidów to liczba pojawiających się me
teorów wzrasta. Meteory pochodzące z jed
nego strumienia tworzą na niebie tzw. rój 
meteorów, a punkt sfery niebieskiej, z które
go wydają się wylatywać nazywa się radian- 
tem roju. Nazwa roju meteorowego pocho
dzi zwykle od nazwy gwiazdozbioru, w któ
rym znajduje się radiant tego roju. Do naj
bardziej znanych rojów meteorowych należą 
Perseidy obserwowane corocznie około 10 
sierpnia (czyli dnia św. Wawrzyńca i dlatego 
sierpniowe gwiazdy spadające potocznie na
zywa się łzami św. Wawrzyńca), których ra
diant leży w gwiazdozbiorze Perseusza. Per
seidy wywołuje przejście Ziemi przez stru
mień meteoroidów związany z kometą Swif- 
ta-Tuttle’a o okresie obiegu wokół Słońca 
równym 130 lat. Przejście Ziemi przez gęsty 
strumień meteoroidów może spowodować 
bardzo obfity rój meteorów, który czasem 
określa się mianem deszczu meteorów. Ta
kie zjawisko było ostatnio obserwowane 17 
listopada 1966 roku w przypadku roju Leo
nid, kiedy to w ciągu godziny zarejestrowa
no około 150 tys. meteorów.

Nieliczne spośród trafiających w Ziemię 
meteoroidów są w stanie przetrwać przelot 
przez atmosferę i dotrzeć do powierzchni; 
ich pozostałości, które spadły na Ziemię, na
zywa się meteorytami. Tylko niewielką 
część meteorytów udało się znaleźć i zba
dać. Największy z dotychczas znalezionych 
ma rozmiary 3 x 2 . 8 x l . 2 m i  masę około
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60 t, a znajduje się w miejscu swego spadku 
w Hoba w południowo-zachodniej Afryce. 
Ze względu na skład chemiczny meteoryty 
dzieli się na kamienne (około 66% wszy
stkich znalezisk), żelazne (około 30%) i że- 
lazno-kamienne (około 4%). Meteoryty ka
mienne zbudowane są głównie z minerałów 
krzemianowych (oliwinów i piroksenów) i 
mają gęstość około 3 g/cm3, a meteoryty że
lazne zbudowane są ze stopu żelaza metali
cznego zawierającego dużo niklu i znacznie 
mniej kobaltu, mają one gęstość około 8 
g/cm3. Ogromna większość meteorytów ka

miennych to tzw. chondryty, które oprócz 
minerałów krzemianowych zawierają mine
rały żelaza niklonośnego (kamacyty). Ale 
tym, co najbardziej wyróżnia chondryty są 
tzw. chondry (inaczej chondrule) czyli kuli
ste ziarna krzemianowe o rozmiarach od 
ułamka do kilku milimetrów. Rzadko wystę
pujące meteoryty żelazno-kamienne zbudo
wane są w mniej więcej równych ilościach z 
minerałów krzemianowych oraz stopu niklo- 
wo-żelaznego.

K.Z.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Słońce
Dni stają się coraz dłuższe. Słońce wędru

je po części ekliptyki położonej pod płasz
czyzną równika niebieskiego, ale jego dekli
nacja wzrasta w ciągu miesiąca od -17° do 
-8°, w związku z czym dnia przybywa pra
wie o dwie godziny: w Warszawie 1 lutego 
Słońce wschodzi o 7h18m, zachodzi o 
16h23m, a 28 lutego wschodzi o 6h24m, za
chodzi o 17h13m. W lutym Słońce wstępuje 
w znak Ryb.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w 

pierwszej połowie lutego, bowiem kolejność 
faz Księżyca jest w tym miesiącu następują
ca: nów 7d15h, pierwsza kwadra 14d09h, peł
nia 22d10h. W perygeum Księżyc znajdzie 
się 7 lutego, a w apogeum 21 lutego.

Planety i planetoidy
Na początku lutego, nad ranem, nisko nad 

wschodnim horyzontem możemy próbować 
odlaneźć M e r k u r e g o  około zerowej 
wielkości. W e n u s  zbliżająca się do ko- 
niunkcji ze Słońcem będzie praktycznie nie
widoczna. Przez całą noc w gwiazdozbiorze 
Panny widoczny jest M a r s  jako gwiazda

Luty 1997

około - l m. Jasność w ciągu miesiąca szybko 
rośnie w związku ze zbliżającą się marcową 
opozycją. Pod koniec miesiąca można pró-

D ane dla obserw atorów  S łońca  
(na  1h cza su  środk.-europ.)

D ata
1997

P
f ]

Bo
n

Lo
[’]

II 1 -12.20 -6.04 12.53
3 -13.01 -6.17 346.20
5 -13.80 -6.31 319.87
7 -14.45 -6.43 293.54
9 -15.31 -6.54 267.22

11 -16.04 -6.65 240.99
13 -16.74 -6.75 214.55
15 -17.43 -6.84 188.21
17 -18.09 -6.92 161.87
19 -18.72 -6.99 135.53
21 -19.34 -7.05 109.19
23 -19.93 -7.11 82.85
25 -20.49 -7.15 56.51
27 -21.03 -7.19 30.16

III 1 -21.55 -7.22 3.82

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Bo, Lo -  heliogra- 
ficzna szerokośćć i długość środka tarczy; 
1d22h51m -  heliograficzna długość środka tarczy 
wynosi 0'.
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bować szukać J o w i s z a  tuż przed w scho
dem  Słońca nisko nad w schodnim  horyzon
tem  jako  gwiazdy - 2 m. N a początku m iesią
ca wieczorem  m ożna obserwować S a t u r - 
n a jako  gwiazdę pierwszej w ielkości na 
granicy gw iazdozbiorów  W ieloryba i Ryb. 
Pozostałe planety przebyw ają na niebie zbyt 
blisko Słońca i są niewidoczne.

N adal atrakcją lutowego nieba będzie ko
m eta H ale-B opp’a. Kometa będzie się wzno
sić coraz wyżej, osiągając m aksym alną w y
sokość nad horyzontem  rów ną 32° na po
czątku świtu astronom icznego, jako  rozmyty 
obiekt o jasności od 2.5m na początku m ie
siąca do około l m pod koniec miesiąca.

# # #

l d10h Złączenie Wenus z Neptunem w odl. 1°. 
6d0h Złączenie Wenus z Jowiszem w odl. 0.3°. 
6d4h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl.

5°
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T rzecia s tro n a  okładk i: Zdjęcia zaćmienia Słońca w dniu 12 października 1996 r. wykonane przez Mariusza 
Świętnickiego z Żręcina koło Krosna (u góry) i Jana Desselbergera z synem Markiem z Chorzowa (u dołu). 
C zw arta  s tro n a  okładk i: Zdjęcie zaćmienia Słońca w dniu 12 października 1996 r. wykonane w momencie maksy
malnej fazy przez Jerzego Giergielewicza za pomocą teleskopu im. S R. Brzostkiewicza z dziedzińca Stacji Ornitolo
gicznej „Świdwie” koło Szczecina.
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W kończącym się roku 1996 największe zain
teresowanie miłośników astronomii wzbu
dziły z  pewnością dwa wydarzenia. Pier
wszym było niespodziewane pojawienie się 
na wiosnę jasnej i urodziwej komety Hyakit- 
take. Drugim okazało się ogłoszone w lecie 
odkrycie prawdopodobnych śladów prymi
tywnego życia na Marsie sprzed kilku mi
liardów lat. Mimo, że w Uranii była już wie
lokrotnie o nich mowa, to jednak jeszcze raz 
nawiązujemy do tematyki przez nie wywoła
nej w tym numerze. Okładkę zdobią m.in. 
piękne zdjęcia komety Hyakutake, których 
autorami są laureaci tegorocznego konkursu 
na wakacyjne zdjęcie nieba. Wyniki tego kon
kursu ogłaszamy w dziale Obserwacje. Do
minującym tematem prac nadesłanych tym  
razem była właśnie kometa Hyakutake, która 
nie tylko dostarczyła wiele radości miłośni
kom astronomii, o czym świadczy nasz kon
kurs, lecz także dzięki której astronomia ko- 
metarna wzbogaciła się o wiele nowych od
kryć, prezentowanych już w Uranii. Poważ
ny krok naprzód w poszukiwaniach życia po
zaziemskiego, jakim wydają się być głośne 
odkrycia w meteorycie marsjańskim skomen
towane w artykule Stanisława R. BRZO- 
STKIEWICZA, stał się dodatkowym impul
sem dla wzmożenia wysiłków zmierzających 
do wykrywania planet pozasłonecznych. 
Zapoczątkowana odkryciem polskiego astro
noma Aleksandra Wolszczana seria donie
sień o prawdopodobnym istnieniu planet wo
kół gwiazd podobnych do Słońca ożywiła 
dawny problem "zamieszkiwalnych planet". 
Stał się on także jednym z najbardziej atra
kcyjnych zagadnień astronomicznych mija
jącego roku, o czym może świadczyć opraco
wany niedawno projekt misji kosmicznej Ke
pler, której celem ma być poszukiwanie no- 
wych układów planetarnych. Przedstawia
my go w otwierającym ten numer artykule
Jacka LELIWA-KOPYSTYNS KIEGO.

Czytelnikom „Uranii” i wszystkim Miłośnikom Astronomii 
najlepsze życzenia z  okazji Świąt “Bożego Narodzenia i 'Mowego 1997 “Roku 

składa Zarząd Q(ówny 'PT’MJA i "Rtdakcja „Uranii"
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Jacek Leliwa-Kopystyński -  Warszawa

PROJEKTOWANA MISJA KEPLER: POSZUKIWANIE INNYCH 
UKŁADÓW PLANETARNYCH
(W POSZUKIWANIU ZAMIESZKIWALNYCH PLANET)

Przedstawiony w tym artykule projekt 
misji Kepler został opracowany przez ame
rykańskie centrum badawcze działające w 
ramach NASA (Ames Research Center). In
formacja o projekcie była szeroko rozpo
wszechniana na 28 Konferencji Fizyki Pla
net, w Tucson, Arizona, w październiku 
1996 (patrz Konferencje i Zjazdy). Zagad
nieniu istnienia i wykrywalności pozasłone- 
cznych planet (ang.: extra -  solar) poświęco
na była także specjalna sesja na Konferencji 
w Tucson: w formie posterów przedstawio
no 22 prace na ten temat.

Misja Kepler ma na celu poszukiwanie 
pozasłonecznych układów planetarnych za 
pomocą obserwatorium orbitalnego. Misja 
klasyfikowana jest jako tania: pod tym poję
ciem Amerykanie zwykle rozumieją koszt 
nie przekraczający 300 milionów dolarów. 
W przypadku akceptacji misji mogłaby ona 
zostać zrealizowana w ciągu trzech lat. Jed
nak, jak wiadomo, od projektu do jego reali
zacji droga daleka -  autorowi tego artykułu 
nic nie jest wiadome na temat aktualnych 
planów realizacji misji przez NASA. Jednak 
„Kepler” wydaje się na tyle interesujący, że 
warto się z nim zapoznać. Przedstawiając su
gerowane przez „Keplera” możliwości dete
kcji planet pozwoliłem sobie dodać pewne 
oszacowania przeprowadzone w oparciu o 
prawo zależności oświetlenia od odwrotno
ści kwadratu odległości.

„Zamieszkiwalne planety”

Przed przystąpieniem do omówienia pro
jektu Kepler musimy bliżej określić znacze

nie użytych w podtytule słów „zamieszki
walne planety” (ang.: habitable planets). Ży
jemy na Ziemi i ten oczywisty fakt zasadni
czo wpływa na sposób naszego myślenia, a 
więc także na nasze wyobrażenia dotyczące 
określenia takiego zakresu parametrów fizy
cznych, które z punktu widzenia organi
zmów żywych rozwijających się w warun
kach ziemskich można uważać za nadające 
się do powstania i rozwoju życia. Jeśli wokół 
jakiejś gwiazdy krążą planety w takiej odle
głości od tej gwiazdy, że panujące na tych 
planetach warunki fizyczne są zbliżone do 
takich jakie panują na Ziemi, to te planety 
określimy jako zamieszkiwalne. Poniżej wy
jaśnimy dokładniej sens określenia „zbliżo
ne (do ziemskich) warunki fizyczne”.

Żywe organizmy ziemskie wymagają wo
dy, w zasadzie w stanie ciekłym. Tak więc 
obszar zamieszkiwalny wokół jakiejś gwiaz
dy, musi mieścić się w takim zakresie odle
głości od tej gwiazdy, w którym krążąca wo
kół niej planeta będzie mogła utrzymywać 
ciekłą wodę przynajmniej na części swej po
wierzchni lub obszaru przypowierzchniowe
go.

Drugi warunek konieczny dla zamieszki- 
walności związany jest z ewolucją gwiazdy 
wokół której obiega planeta będąca przed
miotem zainteresowania: planeta musi mieć 
dostatecznie dużo czasu aby mogło się na 
niej uformować życie. Tak więc gwiazda 
wokół której planeta obiega musi być dosta
tecznie spokojna, a więc wysyła strumień 
promieniowania słabo zmieniający się w 
czasie. Taki warunek spełniają gwiazdy na
leżące do typów widmowych F, G, lub K.
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N asze  S łońce  ja k o  gw iazda  typu G 4 m ieści 
się (o czy w iśc ie  -  inaczej by nas n ie by ło!) w 
tym  p rzedz ia le  typów  w idm ow ych. Z iem ia, 
w raz  z K siężycem , ja k o  ob iek ty  całkow ic ie  
u fo rm ow ane  is tn ie ją  od oko ło  4.5 m iliarda  
lat. Z  tego , p rzedzia ł czasu  od około  3.5 m i
lia rda  la t tem u d o  dzis ia j m ożna  trak tow ać 
ja k o  okres spoko jny , w  tym  sensie , że: (1) 
nie by ło  w tym  okresie  żadnego  specja lnego  
nasilen ia  s trum ien ia  m eteo ry tow ego  lub ko- 
m eta rnego  b o m b ardu jącego  ani Z iem ię  ani 
K siężyc, o raz  że (2) strum ień  p rom ien iow a
nia sło n eczn eg o  nie u leg ł zasadn iczej zm ia
nie, k tó ra  zm ien iła  Z iem ię  z p lanety  nieza- 
m ieszk iw alnej w  zam ieszk iw alną .

T rzeci z kolei w arunek  zam ieszk iw alno- 
ści zw iązany  je s t z okresem  ob iegu  i ok re
sem  ro tac ji p lanety : d la  p lanety  zam ieszk i- 
w alnej ro tac ja  nie p o w inna  być synch ron icz
na z  o b ieg iem  czy li ich okresy  nie pow inne 
być sob ie  rów ne. G dyby  tak  by ło  to  a tm osfe
ra  p lane ty , a  w ięc także w oda, m ogłaby  u lec 
w y m ro żen iu  na  ciem nej, n igdy  n ieośw ietla- 
nej p rzez  gw iazd ę  stron ie  p lanety  (w ym ro- 
żen ie  a tm osfery  je s t  p raw dopodobne  ale nie
kon ieczne: w  T ucson  p rzedstaw iono  pracę 
pokazu jącą , że p rzy  odpow iedn im  m echan i
zm ie tran spo rtu  energ ii w  a tm osferze  zam a
rzn ięc ie  a tm osfery  m oże nie nastąp ić!). R o
tacja  u lega  spow o ln ien iu , a  w ięc zb liża  sie 
do  stanu  sy n ch ro n iczn eg o  na sku tek  oddzia
ły w an ia  p rzy p ły w o w eg o  pom iędzy  gw iazdą 
a p lanetą ; oczy w iśc ie  oddz ia ły w an ie  to je s t 
tym  bardzie j sku teczne  im  w iększa  je s t m asa 
gw iazdy  i im  m n ie jsza  je s t  od leg ło ść  gw iaz
da  -  p laneta . D la p rzep row adzen ia  g rubego  
o szaco w an ia  p rzedz ia łu  czasu  w którym  
ok res ro tac ji s ta je  się rów ny  okresow i ob ie
gu ko n ieczn a  je s t  zna jom ość  początkow ego , 
b ezp o śred n io  po  u fo rm ow an iu  się p lanety  z 
ob łoku  m aterii w okó łgw iazdow ej, okresu  
ro tac ji (pow iedzm y  je d n a  d o b a), a także  zna
jo m o ść  okresu  ob iegu  (pow iedzm y jed en  
rok). D o skona łe  p rzyk łady  c iał ra tu jący ch

synchron iczn ie  ze  sw oim  obieg iem  stanow ią 
nasz K siężyc, a także p raw ie  w szystk ie  inne 
satelity  p lanet w  U kładzie  S łonecznym . Ż ad 
na z p lanet U k ładu  S łonecznego  nie ob iega 
S łońca  synchron iczn ie  ze sw oją  ro tac ją , a 
w ięc na  każdej z p lan e t istn ieje  cykl dobow y 
dzień -noc o św ie tlen ia  ich pow ierzchni. 
(U w aga: nachy len ie  osi ro tacji inne n iż  90° 
w  stosunku  do  p łaszczyzny  o rb ity  p lanety , 
czyli rów ne \\i >  0° w zględem  prostej p rosto 
padłej do  p łaszczyzny  orbity  psu je  ten cykl. 
P rzyk ładem  są  strefy  oko łob iegunow e na 
Z iem i pow yżej szerokości geograficznych  
90° -  v)/ = 62.5° N  lub S, w k tórych  dzień  lub 
noc m o g ą  trw ać do pó ł roku.)

Poszukiwanie planet 
pozasłonecznych

L ek tu ra  op isu  p ro jek tu  K ep ler w skazu je  
na to, że je g o  au to rzy  chcą  poszuk iw ać uk ła
dów  p lane ta rnych  w  ogóle  i p rzedstaw iają  
m etodę fo tom etryczną  ja k  to  b ędą  robić. 
W ydzie len ie  ze w szystk ich  p lanet odkry tych  
w ram ach  p ro jek tu  K ep ler tych  p lanet, k tóre 
będą  należały  do  grupy  p lan e t zam ieszk i- 
w alnych  będzie  stanow iło  n iejako  p roduk t 
uboczny  ale jed n o cześn ie  gw óźdź całego 
program u.

W arto  zasygnalizow ać, że  na konferencji 
w  T ucson  p rzedstaw iano  prace  w których  
dysku tow ane  są  m ożliw ości is tn ien ia  p ier
śc ien iow ych  „obszarów  zam ieszk iw alnych” 
nie ty lko  w okół gw iazd  ale także w okół p la
n e t g igan tów .

W  osta tn ich  la tach  rozw inęły  się m etody 
pozw ala jące  na stw ierdzan ie , czy w okół w i
docznej gw iazdy  (lub  w okó ł pu lsara) poru
sza  się  n iedostrzegalne  z Z iem i ciało  tow a
rzyszące , k tóre to  c ia ło  -  trochę um ow nie -  
ok reś la  się ja k o  planetę . W  dalszym  ciągu 
tego  artyku łu  nie będziem y zajm ow ali się 
m etodam i w ykryw an ia  p lanet w okół pulsa- 
rów .
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Wykrywanie istnienia planety lub planet 
wokół jakiejś gwiazdy może opierać się na 
poszukiwaniu okresowych zmian

(1) przesunięcia dopplerowskiego w wid
mie tej gwiazdy,

(2) ruchu własnego gwiazdy,
(3) jasności gwiazdy powodowanych 

przez efekty zaćmieniowe lub odbiciowe 
związane z istnieniem planety lub planet.

Zanim przedstawimy zarys pracy powy
ższych metod musimy wprowadzić pojęcie 
orientacji płaszczyzny orbity planety wzglę
dem kierunku od obserwatora do gwiazdy 
wokół której krąży poszukiwana planeta. 
„Obserwatorem” może być np. spektrometr 
lub fotometr na misji Kepler. Niech kąt po
między prostą prostopadłą do płaszczyzny 
orbity planety, a kierunkiem do obserwatora 
wynosi i. Wykrywalność różnych efektów 
związanych z ewentualnym istnieniem pla
nety krążącej wokół jakiejś gwiazdy zależy 
od kąta i. Dopplerowskie przesunięcia wid
ma gwiazdy (1), a także zmiany jasności 
gwiazdy (3) są największe wtedy gdy i = 
90°; ruch własny (2) wykaże najbardziej re
gularne okresowe wahania wtedy gdy i = 0° 
lub gdy i = 90°.

Metody (1) i (2) związane są z istnieniem 
ruchu gwiazdy (widocznej) i jej planety lub 
planet (niewidocznych) wokół wspólnego 
środka masy. Gwiazda posiadająca planetę o 
dostatecznie dużej masie będzie wskazywa
ła swoim obserwowanym ruchem na istnie
nie tej planety. Aby zilustrować określenie 
„dostatecznie duża masa” przypomnijmy re
lację (masa Jowisza)/(masa Słońca) = Mil Ms 
= 1/1047. Środek masy układu Słońce -  Jo
wisz znajduje się na odcinku łączącym środ
ki tych ciał w odległości zaledwie około 740 
tysięcy km od środka Słońca (czyli blisko 
ponad fotosferą) i w odległości aż 780 milio
nów km od Jowisza. Odległy obserwator, 
który widzi Słońce ale nie dostrzega Jowi
sza, ale posiada dostatecznie dokładne ukła

dy pomiarowe będzie mógł stwierdzić, że 
Słońce porusza się po orbicie, której maksy
malny rozmiar nie jest większy niż 2 x 740 
tysięcy km. Poprawna interpretacja tej ob
serwacji, uzupełniona o pomiar okresu orbi
talnego Słońca, pozwoli na oszacowanie ma
sy Jowisza, a dokładniej iloczynu tej masy 
przez cosi. Planeta o masie większej niż Jo
wisz spowoduje powstanie łatwiej zauwa
żalnego ruchu Słońca. Planety o masach ta
kich jak planety typu Ziemi w bardzo nie
znacznym stopniu wpłyną na obserwowany 
z daleka ruch Słońca i dlatego prawdopodo
bieństwo ich wykrycia będzie bardzo małe. 
Przyrząd astrometryczny umieszczony na 
orbicie pozaziemskiej mógłby mierzyć ru
chy gwiazd z dokładnością do 10 sekund łu- 
ku. Ta wartość odpowiada progowi wykry
walności planet równemu 33Mz, dla planety 
obiegającej gwiazdę o masie Ms po orbicie o 
promieniu równym 1 j.a. (A/z, Ms to masy 
Ziemi i Słońca); odległość gwiazdy od Zie
mi wynosi 10 parseków.

Z obserwatoriów położonych na Ziemi 
można mierzyć dopplerowskie przesunięcia 
widma gwiazdy odpowiadające zmianom 
prędkości ruchu większym niż 3 m/s. Taka 
dokładność odpowiada dolnemu progowi 
masy dla wykrywalności planety; próg ten 
wynosi 67A/z/sińi, jeśli planeta obiega 
gwiazdę o masie Ms po orbicie o promieniu 
równym 1 j.a.

Metoda (3) polega na bardzo dokładnym 
pomiarze fotometrycznym jasności L wido
cznej gwiazdy. Obserwatorium pozaziem
skie, wolne od wpływu atmosfery, pozwala 
zidentyfikować względne zmiany jasności 
AU L  > 0.002% = 0.00002. Zastosujmy tą 
wartość do oszacowania wykrywalności pla
net w „metodzie zaćmieniowej” i w „meto
dzie odbiciowej”.

Wyobraźmy sobie, że obserwujemy z 
bardzo daleka przejście Ziemi na tle tarczy 
Słońca. Stosunek promienia Ziemi do pro-
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mienia Słońca wynosi RtJRs = (6371 km) / 
(698000 km) = 0.009, a więc Ziemia przesła
nia drobny ułamek powierzchni Słońca rów
ny 0.0092 = 0.000081 = 0.008%. O taki uła
mek zmniejszy się jasność Słońca, z Ziemią 
na jego tle, dla odległego obserwatora. Jest 
to wielkość czterokrotnie większa niż poda
na powyżej progowa wartość ALIL. Tak 
więc fotometr taki jak na misji Kepler wy
kryłby, z bardzo daleka, że Słońce zostało 
nieznacznie przesłonięte przez jakieś ciało. 
Gdyby tą przesłoną była Ziemia to czas jej 
przejścia na tle tarczy słonecznej wynosiłby 
(2Rs) /  (prędkość orbitalna Ziemi) = (1 396
000 km) / (29.8 km/s) = 13 godzin, wtedy 
gdyby przejście odbywało sie po średnicy 
tarczy; przejście po cięciwie trwałoby oczy
wiście krócej. Podobne rachunki przeprowa
dzone dla Jowisza jako ciała przesłaniające
go dają zmianę jasności Słońca (Rj/Rs)2 = 
0.01 = 1% trwającą przez przedział czasu 30 
godzin.

Przedstawione wyniki pokazują bardzo 
optymistycznie fotometryczne możliwości 
wykrywalności planet metodą zaćmieniową. 
Niestety, optymizm ten należy mocno ostu
dzić biorąc pod uwagę warunki geometrycz
ne układu obserwator (tj. fotometr na misji 
Kepler) -  płaszczyzna orbity poszukiwanej 
planety. Jeśli kąt pomiędzy prostą prosto
padłą do płaszczyzny orbity, a kierunkiem 
do obserwatora wynosi i = 0° to warunki do 
wystąpienia zaćmień („bardzo obrączko
wych”) obserwowanej gwiazdy przez po
szukiwane planety są doskonałe. Dla kąta i = 
90° przejścia planety na tle tarczy gwiazdy 
na pewno nie będzie. Gdy kąt i ma jakąś 
wartość pośrednią to wystąpienie lub niewy- 
stąpienia przejścia planety przez tarczę 
gwiazdy zależeć będzie od wartości tego ką
ta oraz od stosunku (promień gwiazdy) / 
(promień orbity planety). Duża gwiazda 
obiegana przez planetę po ciasnej orbicie bę
dzie przez planetę przesłaniana nawet wtedy

gdy kąt i będzie dość duży. Ta sama gwiazda 
obiegana przez planetę o takim samym roz
miarze jak planeta poprzednia ale o dużym 
promieniu orbity będzie przez planetę prze
słaniana tylko wtedy gdy kąt i będzie bliski 
0°. Uwzględniając dowolne ustawienie pła
szczyzn obiegu planet w stosunku do kierun
ku obserwacji (dowolny kąt i) autorzy proje
ktu misji Kepler szacują, że jedynie około
1 % planet będzie wykrywalnych dzięki ob
serwacjom fotometrycznym interpretowal- 
nym jako efekty przejścia planet na tle 
gwiazd wokół których te planety się poru
szają.

Szacowanie udziału jasności planety w 
jasności układu gwiazda plus planeta w me
todzie odbiciowej przeprowadzimy na przy
kładzie układu: gwiazda o promieniu R , pla
neta o promieniu r  obiegająca gwiazdę po 
orbicie kołowej o promieniu równym a\ 
niech albedo planety wynosi A. Jasność tar
czy planety obserwowanej w pełni (z bardzo 
daleka, z odległości wielokrotnie większej 
niż promień orbity a) w stosunku do jasności 
tarczy gwiazdy wynosi [Ar^/f/a)2]//?2 = 
(.At2)la2. Jeśli A = 0.43 oraz r  = 70000 km, 
czyli tyle ile wynoszą albedo Jowisza i pro
mień Jowisza, to stosunek jasności planety 
do jasności gwiazdy 0.43 x (70000 km / a)2 
> 0.00002 jeśli promień orbity planety a < 
10.3 x 106 km = 0.07 j.a. A więc tylko plane
ty dostatecznie bliskie gwiazdy i/lub dosta
tecznie duże mogą być wykryte metodą od
biciową.

Planety pozasłoneczne znane 
obecnie

W Tabeli 1 podana jest lista wszystkich 
znanych obecnie obiektów, które można za- 
sklasyfikować jako planety pozasłoneczne. 
Lista zawiera 12 obiektów z których 3 to 
planety Wolszczana krążące na orbitach wo
kół pulsara PSR1257+12 oraz 2 to planety
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Tabela 1 Planety pozasłoneczne

Planeta*

Okres

obiegu

[doba]

M  sin i  

[ M z ie  mia] 

[Mjowisz]

Półoś

wielka

0-a-]

Mimośród

orbity

Typ

widmowy

Odległość

[parsek]

PSR1257+12 A 

B 

C

25.3431

66.5360

98.2227

0.015

3.400

2.800

0.19

0.36

0.47

0.0000

0.1820

0.0264

pulsar 400

51 Pegasi 4.233 150; 0.5 0.0512 0.005 G2-3** 18

70 Virginis 116.70 2100; 6.5 0.43 0.38 G4 9

47 Ursae Majoris 1102.86 760; 2.5 2.09 0.03 GO 14

55 Cancer 14.76 250; 0.8 0.11 0 G8 14

HD114762 84.02 3180; 10 0.39 0.3329 F9 43

x Bootes 3.3128 1230; 4 0.0462 0.01 F7 19

Lalande 21185 B 

C

30 lat 

5.8 lat

350; 1.1 

290; 0.9

6.8

2.3
M2 2.5

u  Andromeda 4.6 190; 0.6 0.057 0.03 F8 16

* Nazwa planety jest taka sama jak nazwa gwiazdy; jeśli stwierdzono występowanie więcej niż jednej 
planety wokół danej gwiazdy to nazwy planet określają duże litery alfabetu.

** Widoczna gołym okiem gwiazda 51 Peg jest tego samego typu widmowego co Słońce.

wokół gwiazdy Lalande 21185. Pozostałe 7 
ciał to pojedyncze obiekty planetarne. Naj
bardziej masywny obiekt, wokół gwiazdy 
HD114762, został wykryty w 1988 r, plane
ty Wolszczana w 1994 r., a pozostałe planety 
w 1996 r. Zwróćmy uwagę, że w Tabeli 1 nie 
ma podanych mas M  planet lecz ich iloczyny 
przez sinus kąta obserwacji i: metody wy
krycia planet pozwoliły na oszacowanie (M 
sin/), ale nie na niezależne wyznaczenie M 
oraz i. Ponieważ (M sin/) < M  więc wartości 
podane w kolumnie (M sin/) stanowią dolne 
oszacowania mas planet. Patrząc na te liczby 
musimy pamiętać, że masa planety nie może 
przekraczać pewnej granicznej wartości, 
równej około 0.01 masy Słońca czyli około 
10 mas Jowisza. Powyżej tej masy „obiekt 
planetarny” nie bedzie z punktu widzenia 
swego pochodzenia planetą lecz stygnącą 
gwiazdą typu brązowy karzeł. Ostrożnym 
synonimem „obiektu planetarnego” jest

(nieco dwuznaczne w języku polskim) okre
ślenie „niewidoczny towarzysz” (ang. unse
en companion).

Przewidywane rezultaty 
misji Kepler

Liczba gwiazd które mają być obserwo
wane stale przez cały okres trwania misji 
wynosi 160 tysięcy. Spośród nich, 10 tysięcy 
to gwiazdy podobne do Słońca wokół któ
rych potencjalnie możliwe jest zaobserwo
wanie planet o promieniach równych pro
mieniowi Ziemi Rz  lub o rozmiarach wię
kszych. 57 tysięcy to gwiazdy wczesnych 
typów widmowych i gwiazdy typu Słońca 
wokół których potencjalnie możliwe będzie 
wykrycie planet o promieniach r > 2.2Rz.

Uwzględniając dowolne ustawienie pła
szczyzn obiegu tych planet w stosunku do 
kierunku obserwacji (kąt /) z misji Kepler
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jedynie około 1 % planet będzie wykrywal
nych na drodze obserwacji fotometrycz- 
nych. Ale ten 1 % wszystkich istniejących 
planet (lub nawet nie pojedynczych planet 
ale całych układów planetarnych) wokół ob
serwowanych gwiazd to 700 planet (ukła
dów) obserwowalnych metodą przejścia pla
nety na tle gwiazdy oraz 1600 planet (ukła
dów) obserwowanych dzięki metodzie odbi
ciowej.

Podsumowując: autorzy projektu Kepler 
spodziewają się, że pozwoli on na detekcję

około 100 planet o rozmiarach zbliżonych 
do Ziemi oraz około 570 planet o promie
niach r > 2.2Rz• Odnośnie wykrywalności 
planet gigantów (inaczej: planet gazowych, 
planet Jowiszo-podobnych) to spodziewana 
liczba ich identyfikcji jest bliska 2000. Tak 
więc łączny efekt misji Kepler, według jego 
autorów, ma prowadzić do wykrycia aż oko
ło 2400 planet!

Stanisław R. Brzostkiewicz -  Dąbrowa Górnicza

DLACZEGO NA MARSIE NIE M A... MARSJAN?

„Przez kilka miliardów lat we wnętrzach 
gwiazd zachodziły reakcje jądrowe, by wre
szcie dokonała się w nich synteza ciężkich 
pierwiastków. Być może, dzięki temu, że ja 
kaś supernowa wybuchła w pobliżu obłoku 
pyłu i gazu o odpowiednich rozmiarach za
istniał nasz Układ Słoneczny i tak się złoży
ło, że jedna z jego planet znalazła się w od
powiednich warunkach chemicznych, gra
witacyjnych, termicznych i wielu, wielu in
nych, by na niej mogło zawiązać się prymi
tywne życie. Pierwotne środowisko nie zdu
siło życia w zarodku, zaczęło się ono rozwi
jać. I znowu, ile sprzyjających czynników 
dało swój wkład do tego rozwoju! Aż wresz
cie w mózgu wysoko uorganizowanego ssa
ka błysnęła pierwsza świadoma myśl. Naro
dził się Człowiek.”

Tak przed laty napisał ks. prof. Michał 
H e l l e r  w książce omawiającej różne za
gadnienia o charakterze kosmologiczno-fi- 
lozoficznym; wyrażone tam tezy do dziś po
zostały w pełni aktualne*.

Nasz znakomity kosmolog (członek Pa
pieskiej Akademii Nauk!) miał oczywiście 
na myśli wyłącznie narodziny i rozwój życia 
na Ziemi, ale jeżeli potwierdzą się opubliko
wane niedawno na łamach znanego czaso
pisma Science (Vol. 273, 16 August 1996, 
924 -  930) wyniki badań dokonanych przez 
uczonych amerykańskich (przeprowadził je 
dr David M c K a y  wraz ze swymi współ
pracownikami) i jeżeli w podejrzanym o 
marsjańskie pochodzenie meteorycie ALH 
84001 faktycznie znajdują się skamieniałe 
ślady prymitywnego życia, to wówczas za
cytowane na wstępie słowa w jakimś ograni
czonym stopniu będą odnosić się również do 
Marsa. Odkrycie powyższe dowodziłoby 
przecież, że w „odpowiednich warunkach” -  
jak pisze ks. prof. Heller -  znalazła się nie 
tylko nasza planeta i nie ona jedna została 
obdarzona przez Matkę Naturę tym najcen-'- 
niejszym darem, jakim niewątpliwie jest ży
cie. Niestety, znane nam dotychczas fakty

* Michał Heller, Józef Życiński: Wszechświat i filozofia  -  Szkice z filozofii i historii nauki (Trzecie wydanie, 
Kraków 1986, str. 247).
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przemawiają raczej na rzecz tezy, iż tylko na 
Ziemi znalazło ono niezbędne warunki do 
swego pełnego rozwoju, ukoronowaniem 
czego było pojawienie się na naszej planecie 
istoty rozumnej -  człowieka. W przypadku 
bowiem Marsa, o ile rzeczywiście przed co- 
najmniej czterema miliardami lat panowały 
na nim odpowiednie warunki klimatyczne i 
o ile faktycznie życie zaczęło tam kiełko
wać, Matka Natura nie była już tak łaskawa. 
Po prostu warunki klimatyczne na tej plane
cie stopniowo się pogarszały i najprawdopo
dobniej pod koniec pierwszego miliarda lat 
stały się już tak surowe, że to kiełkujące 
dpiero życie nie mogło się rozwijać. Krótko 
mówiąc -  zostało zduszone niemal w zarod
ku.

Ostatnie zdanie wszystko zdaje się wyjaś
nia i właściwie możnaby je potraktować jako 
odpowiedź na zadane w tytule niniejszego 
artykułu pytanie. Byłoby ono jednak niepeł
ne, najprawdopodobniej mało kogo by zado
woliło, bo każdy z nas chciałby zapewne 
wiedzieć, czy klimat Marsa mógł przed mi
liardami lat przypominać ówczesny klimat 
Ziemi i dlaczego potem stał się tak surowy? 
Bardzo trudne pytanie, bo przecież uczeni 
nie dysponują -  przynajmniej na razie -  żad
nymi konkretnymi danymi na temat warun
ków, jakie przed miliardami lat panowały na 
tej lub innej planecie. Z konieczności zatem 
swe wnioski musimy opierać niemal wyłą
cznie na współczesnej teorii kosmogonicz- 
nej, usiłując zgodnie z aktualną wiedzą od
tworzyć procesy, jakie przebiegały podczas 
formowania się poszczególnych ciał Układu 
Słonecznego. W tych rozważaniach trzeba 
naturalnie uwzględnić wszystkie informacje 
na temat aktualnego klimatu planety, a te w 
przypadku Marsa -  jak od dawna wiadomo -  
nie wypadają zbyt zachęcająco. Z nazie
mnych obserwacji teleskopowych, przede 
wszystkim zaś z badań wykonanych za po
mocą sond kosmicznych wynika, że posiada

on bardzo rzadką atmosferę (ciśnienie przy 
powierzchni nie przekracza 600 Pa), składa
jącą się prawie wyłącznie z dwutlenku węgla 
(około 95% jej zawartości), co wprawdzie 
sprzyja występowaniu tam efektu cieplar
nianego, ale w danym przypadku jest on ma
ło wydajny i przeciętna temperatura planety 
wynosi zaledwie 220 kelwinów (-53°C). Tak 
więc dziś warunki panujące na Marsie są 
bardzo surowe i o istnieniu tam najpry
mitywniejszego nawet życia w ogóle nie 
może być mowy.

Czyżby zatem wnioski wyciągnięte przez 
uczonych amerykańskich na podstawie ba
dań meteorytu ALH 84001 były całkiem nie
realne? Ależ nie, bo chociaż tak na pierwszy 
rzut oka zdają się one przeczyć zdrowemu 
rozsądkowi, to jednak odrzucać ich nie moż
na. W początkowym bowiem okresie istnie
nia Układu Słonecznego i na Marsie -  jak się 
przekonamy -  były odpowiednie warunki, 
by mogło tam zawiązać się jakieś prymityw
ne życie. Współczesna teoria kosmogonicz- 
na mówi przecież, że protoplanety tworzyły 
nagromadzone w wyniku akrecji planetozy- 
male i że nie był to jednorazowy proces, lecz 
postępował dalej. Istniejące już protoplanety 
wciąż zderzały się z nowymi planetozymala- 
mi, a wyzwalana podczas tych zderzeń ener
gia kinetyczne była bardzo duża, wspomaga
na zresztą przez energię rozpadu pierwia
stków promieniotwórczych, toteż wnętrza 
protoplanet zostały silnie ogrzane i w wyni
ku wysokiej temperatury ulegały przetopie
niu. Był to niezmiernie ważny etap ewolucji 
tej lub innej planety, zwłaszcza planety 
ziemskiej grupy. Bez tego procesu nie było
by możliwe zróżnicowanie się ich wewnę
trznych struktur na ciężkie jądra i lżejsze 
otoczki, zwane płaszczami. Ale to jeszcze 
nie wszystko, gdyż powyższemu procesowi 
towarzyszyło silne uwalnianie się gazów, w 
związku z czym protoplanety uzyskały gęste 
atmosfery. Zawierały one duże ilości pary
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wodnej i dwutlenku węgla, czyli gazów ty
powo cieplarnianych. Są one po prostu 
nieprzeźroczyste w podczerwieni i swymi 
właściwościami przypominają szklane da
chy cieplarń ogrodniczych, które przepusz
czają do wnętrza krótkofalowe promienio
wanie Słońca, ale zatrzymują powstające 
tam promieniowanie podczerwone, w wyni
ku czego temperatura w szklarniach odpo
wiednio wzrasta. Coś podobnego dzieje się 
na planetach posiadających atmosfery zdol
ne wywołać efekt cieplarniany.

Powyższe uwagi w całej rozciągłości od
noszą się również do Marsa sprzed czterech 
miliardów lat. W tym okresie jego formujący 
się dopiero glob często zderzał się z planeto- 
zymalami, a ich energia kinetyczna była wy
starczająco duża, by we wnętrzu protoplane- 
ty wywołać i potem przez jakiś czas podtrzy
mywać silną aktywność geologiczną i tekto
niczną. W tym też czasie Mars posiadał od
powiednio gęstą atmosferę, wykazującą 
przy tym duże właściwości cieplarniane. A 
zatem w wyniku efektu cieplarnianego tem
peratura znacznie tam wzrosła, a w każdym 
razie była dużo wyższa niż dziś, toteż na 
powierzchni pojawiła się ciekła woda. Z mo
delowych rozważań wynika, że było jej tak 
dużo, iż planetę pokrywał globalny ocean o 
grubości dochodzącej do kilkuset metrów i 
że w owych czasach mogły występować 
opady deszczu. Widzimy więc, że przed 
mniej więcej czterema miliardami lat na 
Marsie faktycznie istniały odpowiednie wa
runki do pojawienia się tam zalążków pry
mitywnego życia i jego skamieniałe przeja
wy mogły zachować się w meteorycie ALH 
84001, który znaleziono w lodach Antarkty
dy, a który -  jak  się ocenia -  spadł na Ziemię 
około 13 tysięcy lat temu.

Czy kiełkujące dopiero życie miało na 
Marsie najmniejszą nawet szansę dalszego 
rozwoju? Nie, co do tego nikt nie powinien 
mieć najmniejszej wątpliwości z różnych

powodów, ale najmniej z uwagi na dużą od
ległość planety od Słońca. O wiele bowiem 
ważniejsza, a chyba nawet decydująca o 
wszystkim jest jej wielkość, ściślej zaś mó
wiąc -  masa. Mars ma zbyt małą masę i tym 
samym zbyt słabe pole grawitacyjne, by 
mógł trwale utrzymać przy sobie wtórną at
mosferę. Tworzące ją  gazy bez trudu umyka
ły w przestrzeń międzyplanetarną, co po
czątkowo nie miało może dużego wpływu na 
kształtowanie tamtejszego klimatu, gdyż 
wnętrze planety wciąż było aktywne i wydo
bywające się z niego gazy uzupełniały wspo
mniane ubytki. Z czasem jednak zderzenia 
Marsa z planetozymalami stawały się rzad
sze, wnętrze marsjańskiego globu powoli 
stygło, stopniowo wygasał pierwotny wul
kanizm. Skutek tego był taki, że marsjańska 
atmosfera stawała się coraz rzadsza, zawie
rała coraz mniej gazów cieplarnianych, efekt 
cieplarniany był coraz mniej wydajny, tem
peratura gwałtownie się obniżała i w końcu 
na planecie zapanował siarczysty mróz. Zna
czna część wody sublimowała i po rozkła
dzie na podstawowe czynniki umknęła w 
przestrzeń międzyplanetarną, ale pewne jej 
ilości zamarzły i najprawdopodobniej w po
staci ogromnych lodowców znajdują się pod 
czapami polarnymi. Trzeba zatem zdecydo
wanie odrzucić owe fantastyczne mrzonki o 
Marsjanach i ich wymarłej cywilizacji, o 
której rzekomo mają świadczyć zachowane 
na Marsie piramidy, ruiny marsjańskiego 
miasta i „płacząca Cydonia” mająca podob
no przestrzegać Ziemian przed bezmyślnym 
niszczeniem przyrody. Powyższą przestrogę 
należy oczywiście potraktować z całą powa
gą, choć wkrótce już zapewne będziemy mo
gli się przekonać, że we wszystkich tych 
przypadkach mamy do czynienia z natural
nymi utworami topograficznymi, powstały
mi w wyniku aktywności geologicznej i eo- 
licznej Marsa. Jedynie na obrazach, uzyska
nych z dużej odległości i przy odpowiednim
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oświetleniu promieniami słonecznym i, w y
dają się one być tworami sztucznymi.

M ars w porównaniu z naszym Księżycem 
to przecież wciąż żyw a planeta. Jego atm o
sfera nadal wykazuje wyraźną aktywność, 
dow odem  czego m ogą być uzyskane za po
mocą osiadłych na powierzchni planety lą- 
downików Viking, ukazujące krajobraz 
ukształtowany przez silne wiatry i gw ałtow 
ne burze piaskowe, obserwowane zresztą już  
przez naziemne teleskopy. Co więcej -  m a
my podstawy sądzić, że ostatni m iliard lat 
zapowiadał się dla M arsa bardzo pomyślnie, 
gdyż pod względem geologicznym znowu 
na krótko ożył. N ie ma on wprawdzie płyt 
litosferycznych, zdolnych wywoływać i 
podtrzym ywać taką aktywność, toteż na ra
zie nie potrafimy nic pewnego powiedzieć 
na temat mechanizm u odpowiedzialnego za 
„drugą m łodość” m arsjańskiego globu. N ie
którzy sądzą jedynie, iż zderzył się on z ja 
kimś dużym ciałem  niebieskim, wynikiem 
czego m a być położona w rejonie północne
go bieguna planety ogrom na struktura, przez 
autorów hipotezy zwana basenem Borealis. 
To ta katastrofa -  zdaniem tych badaczy -  
doprowadziła do wzmożonej aktywności 
geologicznej M arsa, pozostałością której są 
potężne, ale dziś już wygasłe wulkany na 
wyżynie Tharsis i równinie Elysium. U w ol
nione przez nie gazy wzbogaciły m arsjańską

KONFERENCJE I ZJAZDY

Konferencja Fizyki Planet 
w TUcson

Dwudziesta ósm a doroczna konferencja 
dotycząca fizyki planet (28th Annual Me-

atmosferę, znowu jak  przed m iliardam i lat 
stała się ona gęsta, a ponieważ składała się 
teraz głównie z dwutlenku węgla, efekt cie
plarniany ponownie był bardzo wydajny. 
Tem peratura na M arsie znacznie wzrosła, 
zaczęły się topić lodowce i na powierzchni 
planety pojawiła się woda. Ślady jej gw ał
townego przepływu zdają się występować w 
wielu m iejscach m arsjańskiego globu, ale 
najwyraźniejsze i najbardziej przekonywu
jące znajdują się w okolicy równiny Chryse. 
W  każdym razie pochodzenie obserw ow a
nych tam struktur trudno wytłum aczyć prze
pływem  lawy.

Okres wzmożonej aktywności O lympus 
Mons* i innych wulkanów to tylko epizod w 
najnowszych dziejach M arsa. Ta „druga 
m łodość” planety trwała zbyt krótko i dlate
go jest mało prawdopodobne, aby w tym 
czasie mogło się na niej zrodzić najprym i
tywniejsze nawet życie. Jego skamieniałe 
ślady odkryte przez uczonych am erykań
skich w meteorycie ALH 84001 -  o ile rze
czywiście w nim występują -  m ogą pocho
dzić jedynie sprzed około czterech m iliar
dów lat, kiedy to -  jak  tego dow odzą badania 
paleontologiczne -  życie pojawiło się w łaś
nie na Ziemi. I ten argument wyraźnie prze
mawia na korzyść przedstawionej wyżej te
zy.

eting o f the Division for Planetary Sciences 
o f the American Astronomical Society) od
była sie w dniach 23 -  26 października 1996 
roku, w Tucson, w stanie Arizona, w połu
dniowo -  zachodnich Stanach Zjednoczo-

* Olympus Mons to największy wulkan tarczowy na Marsie i w całym Układzie Słonecznym. Średnica jego 
podstawy mierzy około 600 km, wysokość dochodzi do 24 km, a na wierzchołku znajduje się krater o średni
cy około 65 km.
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nych. Miasto Tucson wraz z jego Wydzia
łem Nauk Planetarnych Uniwersytetu Ari- 
zońskiego (Department of Planetary Scien
ces of the University of Arizona) oraz z In
stytutem Nauk Planetarnych (Planetary 
Sciences Institute) od kilkunastu lat można 
uważać za światową stolicę planetologii. 
Najbardziej zauważalnym przejawem tej 
stołeczności jest wspaniała seria książek 
monograficznych dotyczących różnych 
obiektów Układu Słonecznego wydawanych 
od 1974 r. przez uniwersyteckie wydawnic
two Tucson University of Arizona Press; 
obecnie seria ta liczy już ponad 26 pozycji, z 
których większość ma objętość przekracza
jącą 1000 stron.

Organizacja Konferencji była nietypowa: 
nie wprowadzono podziału na sekcje tema
tyczne odbywające się w tym samym czasie 
w różnych salach. Tak więc nie istniał dla 
uczestników (około 700 osób) problem wy
boru referatów które chcieliby wysłuchać, 
gdyż były wygłaszane wyłącznie referaty 
plenarne. Ogólna ich liczba wynosiła 28, a 
mówcami byli prawie wyłącznie naukowcy 
amerykańscy, zaproszeni przez organizato- 
row Konferencji. Referaty plenarne obejmo
wały na ogół jakiś cały problem planetologi- 
czny. Prace szczegółowe przedstawiane by
ły na sesjach plakatowych (posterowych). 
Pokazano około 300 posterów; autorzy byli 
zobowiązani przebywać w pobliżu swoich 
plakatów w określonych godzinach i udzie
lać osobom chętnym do dyskusji wszelkich 
wyjaśnień.

Tematyka Konferencji w znacznym sto
pniu dotyczyła najbardziej aktualnych za
gadnień bazujących na niedawnych obser
wacjach. Są nimi rezultaty misji Galileo ba
dającej Jowisza i jego układ oraz obserwacje 
komet, w szczególności komety Hyakutake i 
komety 46PAVirtanen. Ta ostatnia będzie 
celem misji Rosetta planowanej na początek 
XXI wieku przez Europejską Agencję Kos

miczną. Detekcja małych, odległych ciał w 
Układzie Słonecznym a także zagadnienia 
wykrywalności i informacje o wykrytych 
pozasłonecznych układach planetarnych sta
nowiły fascynujący fragment komunikatów 
konferencyjnych.

Jak wiadomo misja Galileo została wysła
na z Ziemi 18.X. 1989. Dnia 29.X. 1991 son
da przeleciała w pobliżu planetoidy Gaspra, 
a 28.VIII.1993 w pobliżu planetoidy Ida 
wraz z jej satelitą. Od połowy 1995 r. Galileo 
bada Układ Jowisza. Próbnik do badania at
mosfery Jowisza oddzielił sie od sondy Ga
lileo 13 lipca 1995 i penetrował atmosferę 7 
grudnia 1995 pracując łącznie przez 61.4 mi
nuty od momentu osiągnięcia górnej granicy 
atmosfery (umownie: ciśnienie wynosiło 
tam 10'7 bar, a wysokość była 450 km ponad 
izobarą 1 bar) do chwili zaniku sygnału wte
dy gdy ciśnienie wynosiło 22 bary, tempera
tura 153°C, a głębokość była 146 km poniżej 
izobary 1 bar. Tak więc próbnik dostarczył 
informacje, z warstwy o grubości prawie 600 
km, dotyczące temperatury atmosfery, jej 
składu pierwiastkowego i izotopowego, wy
ładowań elektrycznych w niej zachodzą
cych, a także jej dynamiki. Jako najważniej
szy wynik uważa się „podwójne modelowa
nie” atmosfery Jowisza: inne w obszarach 
prądów wznoszących, a inne w obszarach 
prądów zstępujących (w takim obszarze 
działał próbnik). Badania satelitów Jowisza 
są w toku. Jak dotąd stwierdzono, powierz
chnia silnie aktywnego wulkanicznie sateli
ty Io wykazuje liczne zmiany w stosunku do 
obrazu obserwowanego kilkanaście lat temu 
przez sondy Voyager. Badając skład plazmy 
w pobliżu Io stwierdzono występowanie jo
nów tlenu i siarki, a także neutralngo SO2. 
Nie ma danych świadczących o 
magnetyzmie wnętrza Io. Powierzchnię Eu
ropy skartografowano ze zdolnością roz
dzielczą 1.6 km/pixel; na Europie stwierdzo
no występowanie kraterów uderzeniowych;
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dopuszcza sie także możliwość wulkanizmu 
wodnego spod lodowej skorupy. Sonda Ga
lileo dokonała kartografowania G anim edesa 
(przeloty sondy: 27 czerwiec 1996, 835 km 
ponad powierzchnią; 6 wrzesień 1996, 261 
km ponad powierzchnią); najlepsze zdjęcia 
powierzchni m ają rozdzielczość 11 m/pixel! 
Uzyskano dane dotyczące pola graw itacyj
nego Ganim edesa, m.in. stw ierdzono, że je 
go m om ent bezwładności C/M R2 = 0.31. Ta 
wartość, a także dane dotyczące pola m ag
netycznego w pobliżu Ganim edesa stanowią 
istotny argum ent na korzyść istnienia m eta
licznego jąd ra w tym satelicie.

M ałe ciała, których półosie orbit są w ię
ksze niż promień orbity Saturna zaczęły być 
licznie wykrywane w ostatnich latach. O bie
kty o półosiach z przedziału 10-30 j.a. zali
czane są do klasy Centaurów. Obiekty dal
sze, o połosiach >40 j.a. należą do klasy 
obiektów Pasa Kuipera; są to Pluton (pro
mień 1200 km; odkryty w 1930 r.), jego sa
telita Charon (promień 600 km; odkryty w 
1978 r.), obiekt 1992 Q B 1 o promieniu oko
ło 100 -  200 km, oraz 29 obiektów o prom ie
niach 50 -  200 km wykrytych po 1992 r. w 
wyniku przeszukiwania wycinka nieba o 
rozm iarze zaledwie kilku stopni kw adrato
wych. Szacuje się, że w płaszczyźnie Układu 
Planetarnego i do odległości 50 j.a. je s t ta
kich obiektów około 35000. Zainteresow a
nie tymi dalekimi ale licznymi obiektami 
astero ido- (i/lub) kom eto- podobnymi w ią
że się z m odelowaniem powstawania U kła
du Słonecznego, a w szczególności z poszu
kiwaniem  odpowiedzi na pytanie „Co się 
stało ze składową skalno-m etaliczną m ate
riału dysku protoplanetarnego znajdującą się 
pierwotnie w obszarze peryferyjnym dys
ku?” . Ewentualne stwierdzenie istnienienia 
dostatecznie dużej ilości skalno-m etalicz- 
nych obiektów  w Pasie Kuipera będzie rów 
noznaczne z odnalezieniem tej „brakującej” 
pierwotnej składowej.

Zagadnienie „wyjątkowości” lub „typo- 
wości” istnienia układ(-u.-ów) p la n e ta rn 
ego,-ych), a w szczególności zagadnienie 
istnienia życia na naszej „wyjątkowej” lub 
„typowej” Ziemi jest i na długo jeszcze po
zostanie pasjonującym  problem em. Oczywi
ście, na Konferencji przedstawiane były pra
ce dotyczące znalezionego w 1984 r. na An- 
taktydzie meteorytu ALH84001 pochodzą
cego z M arsa i wykazującego ślady zw iąz
ków węgla w yprodukowanych poza Ziem ią 
przez organizmy żywe typu bakterii. M ine
rały m eteorytu krystalizowały około 4.5 m i
liarda lat temu, wiek związków węgla jest 
ocenioany na 3.6 m iliarda lat, m eteoryt zo
stał wybity z powierzchni M arsa 16 m ilio
nów lat temu, a na lody Antarktydy spadł 
przed 13000 lat. Z  meteorytem  ALH84001 
można powiązać przedstawione na Konfe
rencji wyniki rozw iązania problem u z zakre
su mechaniki nieba: „Co się stanie z frag
mentami m ateriału wybitego z jakiejś plane
ty przez uderzający w tę planetą m eteoryt?” . 
Okazuje się, że w konkretnym  przypadku 
wybicia okruchów m ateriału skalnego z po
wierzchni M arsa, kilka procent masy okru
chów dotrze do Ziemi jako m ateria m eteory
towa. Przed zderzeniem z Ziem ią okruchy 
spędzą na ogół po kilka milionów lat na or
bitach wokółsłonecznych; spadek na Ziemię 
po okresie rzędu roku nie jest wykluczony 
lecz dotyczy zaledwie znikom ego ułamka 
10'8 wybitej z M arsa masy. Oczywiście, 
transport wybitej m asy zachodzi także do in
nych planet oraz, przede wszystkim, do 
Słońca. Problem  ewentualnego istnienia i 
m iędzyplanetarnego transportu m aterii oży
wionej wiąże się z zagadnieniem istnienia i 
rozmiarów „stref zamieszki w alnych” (ang: 
habitable zones) w otoczeniu różnych 
gwiazd wokół których krążą wykryte plane
ty lub w otoczeniu których m ożna spodzie
wać się istnienia planet. Na Konferencji dys
kutowane były strefy zam ieszkiwalne defi-
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Model pojazdu marsjańskiego.

niowane, w grubym przybliżeniu, jako takie 
obszary odległości od gwiazdy, w których 
może występować woda w stanie ciekłym: 
granicę wewnętrzną stanowi odległość w 
której temperatura odpowiada wrzeniu wo
dy, granicę zewnętrzną odległość w której 
woda zamarza. Przedstawiane były wykresy 
z tak dobranymi osiami współrzędnych, któ
re pozwalały na zestawienie na jednym ry
sunku planet naszego Układu Słonecznego 
oraz innych planet którymi są 3 planety Wol- 
szczana wokół pulsara PSR1257+12 oraz 9 
planet których istnienie wokół różnych 
gwiazd stwierdzono ostatnio (planeta 
H D 114762 wykryta w 1988 r„ oraz 8 planet 
zidentyfikowanych w 1996 r.). Pesymistycz
na z punktu widzenia poszukiwania warun
ków dla istnienia życia interpretacja wykre
sów pozwala zauważyć Ziemię jako jedyną 
planetę, z około dwudziestu wymienionych, 
położoną w zamieszkiwalnej strefie. Jednak 
przedstaiony na Konferencji projekt misji 
Kepler pozwala na optymizm: misja będzie 
miała za zadanie wykrywanie istnienia ukła
dów planetarnych. Autorzy projektu tej mi
sji, która ma pracować na wokółsłonecznej 
orbicie zbliżonej do orbity Ziemi, spodzie

wają się wykrycia metodami fotometryczny- 
mi aż 2300 układów planetarnych wokół 
160000 gwiazd które zostaną badane!

W dostępnym dla szerokiej publiczności 
halu wielkiego Centrum Konferencyjnego 
przedstawiono w zwarty sposób rezultaty 
badawcze niektórych próbników między
planetarnych, a także demonstrowano pracę 
modelu pojazdu przeznaczonego do badań 
powierzchni Marsa (patrz fotografia). Licz
ba osób odwiedzających wystawę -  Tucson 
liczy mniej niż pół miliona mieszkańców -  
może tylko wzbudzić szczerą zazdrość, że w 
USA problemy planetarne cieszą się tak du
żym zainteresowaniem.

Ostatniego dnia Konferencji zorganizo
wano wycieczkę do zespołu Obserwatorów 
Astronomicznych na górze Kitt Peak (Natio
nal Optical Astronomy Observatoires, NO- 
AO). Obserwatoria położone są na wysoko
ści około 2000 m n.p.m. w odległości około 
100 km od Tucson. Niestety, pogoda sprawi
ła przykrą niespodziankę: w Tucson, które 
położone jest w bardzo suchym a nawet pu
stynnym, podzwrotnikowym klimacie było 
zimno i deszczowo, a w górach, powyżej 
1600 m n.p.m., padał śnieg i była gęsta mgła. 
Tak więc ogarnięcie wzrokiem całego wspa
niałego zespołu teleskopów Obserwatorium 
było niemożliwe.

Jacek Leliwa-Kopystyński

Promienie kosmiczne jako problem kos
mologiczny (XV Krakowska 
Letnia Szkoła Kosmologii w Łodzi 
w dniach 15-19 lipca 1996 r.)

Niełatwe życie mają kosmologowie. Kos
mologia stoi na pograniczu astronomii, fizy
ki i folozofii, do tego bardzo dużo czerpie z 
matematyki. Kosmolog musi więc znać, 
przynajmiej trochę, każdy z wymienionych 
tu działów wiedzy. A że nie można przedsta
wiać i uczyć wszystkiego na raz, więc i
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przedmiotem Krakowskich Letnich Szkół 

Kosmologii bywają naprzemian różne dzie

dziny wiedzy. Większość szkól poświęcona 

była kosmologicznym wnioskom z danych 

astronomicznych. Jedna (XII w Krakowie w 

roku 1990) zajmowała się wyłącznie meto

dami matematycznymi. Poprzednią szkołę 

(Łódź 1994), upraszczając nieco sprawę, 

możnaby nazwać filozoficzną. Przede wszy

stkim fizyki dotyczyła relatywistyczna, pier

wsza z ich cyklu (Opole 1968) oraz ostatnia, 

tegoroczna szkoła odbyta pod kierownic

twem prof. Jerzego W d o w c z y k a *  w 

dniach od 15 do 19 lipca w gmachu Instytutu 

Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego. Tym razem 

była ona poświęcona promieniowaniu kos

micznemu, a więc różnym cząstkom ele

mentarnym przychodzącym do nas z kosmo

su.

Zjawisko promieniowania kosmicznego 

wykryto na początku bieżącego stulecia. Je

go badania rozwijały się wraz z postępami 

fizyki cząstek elementarnych. Odkrywane w 

promiariiowaniu kosmicznym cząstki o nie

zmiernie wysokich energiach stanowiły i do 

dziś nieraz stanowią najlepszą możliwość 

badania niektórych zjawisk przez nie powo

dowanych. Wśród korpuskularnych promie

ni kosmicznych zdarzają się pojedyncze czą

stki niosące ze sobą energię dziesiątek dżuli. 

Nie umiemy w żadnym sztucznym akcelera

torze nadać pojedynczej cząstce elementar

nej tak wielkiej prędkości. Zdarzają się też 

cząstki niewytwarzalne lub bardzo trudno 

wytwarzalne laboratoryjnie, na przykład 

wysoko energetyczne cząski materii tak 

zwanej dziwnej** zwane po angielsku

’strangelets’, a po polsku (termin jeszcze nie 

przez wszystkich przyjęty) - ’dziwadełka- 

m i’.

Dopóki badania promieniowania kosmi

cznego ograniczały się do obserwacji zja

wisk fizycznych, nie miały dla astronomii 

większego znaczenia. Dopiero odkrycie 

związku intensywności pewnej składowej 

tego promieniowania z aktywnością Słońca, 

a następnie stwierdzenie istnienia innych 

składowych i umiejętność wyznaczania kie

runków, skąd te składowe do nas dochodzą, 

przybliżyły badania promiowania kosmicz

nego do astrofizyki. Okazało się przy tym, że 

słabo naładowane elektrycznie cząstki ele

mentarne tego promieniowania ulegają roz

proszeniu w polach magnetycznych i kierun

ki ich dochodzenia do Ziemi mają mało 

wspólnego z położeniem ich źródła. Prze- 

wciwnie, cząstki wysoko energetyczne, któ

re są zarazem najciekawsze dla fizyków nie 

podlegają rozproszeniu i istotnemu ugięciu 

ani na polach lokalnych w Układzie Słone

cznym ani na polach galaktycznych. Ostat

nio nauczono się wyznaczania z dokładno

ścią do pojedynczych stopni kątowych kie

runków przychodzenia cząstek powodują

cych przy zderzeniach z cząstkami powie

trza tak zwane wielkie pęki. Znamy więc 

kierunki we Wszechśwsiecie, gdzie się znaj

dują ich źródła.

Wiemy, że źródłami promieni kosmicz

nych, oprócz Słońca (i innych zwykłych 

gwiazd), są supernowe i pewne typy mgła

wic. Podejrzewamy o to również niektóre 

jądra galaktyk. Wiele jednak składowych 

promieniowania kosmicznego ma nieroze-

* Ze smutkiem informujemy, że prof. Jerzy Wdowczyk zmarł 6 września 1996 roku (przyp. red.).

** Lepiej nie pytać, co lo jest materia dziwna. Fizycy wyjaśniają, że to materia składająca się z cząstek elemen

tarnych analogicznych do zwykłych (protony, neutrony itd.) ale posiadających, w przeciwieństwie do nich, 

różną od zera liczbę kwantową zwaną dziwnością, w związku z czym te cząstki dziwnie się zachowują. Tego 

rodzaju wyjaśnienie niestety niezbyt przybliża do zrozumienia rzeczy tego, kto jeszcze nie wie, co to jest ma

teria dziwna.
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znane dotąd pochodzenie. W każdym razie 
dziś obserujemy wielki Wszechświat nie tyl
ko w promieniowaniu widzialnym, nie tylko 
w podczerwieni i ną falach radiowych, nie 
tylko w promieniowaniach nadfioletoweym, 
rentgenowskim i gamma (to oststanie nie
którzy zaliczają do promieni kosmicznych -  
kwesta trerminologii), ale również w pro
mieniowaniu korpuskulkarnym, w którym 
spotykamy najróżniejsze cząstki elementar
ne.

Pierwszym, który się publicznie odważył 
uznać naukę o promieniowaniu kosmicznym 
za dział astrofizyki jest Sir Arnold W o 1 - 
f e n d a 1 e, obecnie emerytowany profesor 
fizyki w Durham (czytaj: Dahem) obdarzo
ny wieloma funkcjami i tytułami, między in
nymi piastujący urząd Astronoma Jej Króle
wskiej Mości. Był on głównym prelegentem 
tegorocznej Szkoły Letniej i wygłosił pod
stawowy wykład o rozkładzie mas promie
niowania powyżej 1016 elektronowoltów, i 
drugi, krótszy o pochodzeniu promieni kos
micznych o energiach powyżej 1018 elekro- 
nowoltów. Ponadto mówił o widmie kosmi
cznego promieniowania g (gamma) -  we 
wszystkich trzech wykładach nawiązywał 
do istotnych problemów kosmologicznych. 
W wielu wypadkach wymieniał różne mo
żliwości powiązania takich czy innych ro
dzajów promieniowania z obiektami astro
nomicznymi nie mogąc rozstrzygnąć, które 
powiązania są rzeczywiste. Jedno jest pew
ne. Mamy wiele promieniowania kosmicz
nego o pochodzeniu galaktycznym, ale nie
wątpliwie istnieje i promieniowanie poza- 
galaktyczne. Pewne jego składowe niektó
rzy chcą uznać za pozostałość po prawybu- 
chu.

Wykładowców było 27. Nie sposób wy
mieniać wszystkich, czy choćby wszystkich 
wybitnych, wspomnę tylko młodego fizyka 
niemieckiego A. L i n d n e r a ,  który w dwu 
godzinach wykładowych w sposób piękny,

zrozumiały i przystępny przedstawił, jak się 
na podstawie obserwacji pęku cząstek wtór
nych wyznacza energię, masę i kierunek czą
stki pierwotnej, która pęk wytworzyła. 
Wspominam o tym dlatego, że niektórzy 
skądinąd znakomici prelegenci zapominali, 
że jest to letnia szkoła, a nie sympozjum, i 
mówili tak, jakby wśród audytorium mieli 
wyłącznie specjalistów od zagadnienia, stąd 
pewne partie ich wypowiedzi pozostawały 
dla sporej części audytorium niezrozumnia- 
łe.

Jedno się stało jasne dla wszystkich chyba 
uczestników szkoły: nie sposób uprawiać 
kosmologi i jeśli się nie uwzględni danych o 
promieniach kosmicznych.

Nowe promieniowania elektromagne
tyczne, ważne dla astronomii, obserwuje się 
głównie ze stacji orbitalnych spoza ziem
skiej atmosfery. Z kosmicznym promienio
waniem korpuskaluranym jest inaczej. 
Owszem, na odbiornikach orbitalnych moż- 
naby badać liczne cząstki małoenergetycz- 
ne. Te, natomiast, najciekawsze dla fizyków 
i astronomów, które posiadają ogromne 
prędkości i tym samym olbrzymie energie, 
pojawiają się niezmiernie rzadko. Dla ich 
odbioru pokrywa się odbiornikami połacie 
tysięcy metrów kwadrtatowych, a myśli się 
o kwadratowych kilometrach. Rozporządza
jąc taką połacią czeka się miesiącami i lata
mi na zjawiska godne uwagi. Nie ma możno
ści wysłania zespołu takich odbiorników w 
kosmos. Rozstawia się je  na powierzchni 
Ziemi. Pierwotna cząstka wysoko energety
czna w zderzeniach z cząstkami atmosfery 
wywołuje pęk -  kaskadę cząstek wtórnych, 
które są odbierane w całej mozajce odbiorni
ków. Korzystając z mierzonych w nanose- 
kundach różnic czasu dojścia pierwszych 
cząstek pęku do różnych odbiorników, wy
znacza się kierunek i kąt biegu cząstki, zaś z 
ilości, rodzaju i zachowań cząstek pęku -  
rodzaj i energię cząstki pierwotnej. Atmesfe-
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ra ziem ska jest tu więc pewnego rodzaju 
przetwornikiem  prom ieniow ania odbierane
go. W taki sposób prowadzi się obserwacje 
nieba w prom ieniach korpuskularnych. To, 
co astronom owie nazwaliby tu „teleskopem 
korpuskularnym i kam panią obserw acyjną” , 
fizycy nazywają „eksperym entem ”, to co 
astronom owie -  danym i obserwacyjnym i, 
fizycy -  danymi eksperym entalnym i. Dwie 
tradycje pracy naukowej spotkały się przy 
jednym  problem ie. Dwa języki, dwa sposo
by wyrażania się odzw ierciedlają zarazem 
dwa rodzaje podejścia do rzeczywistości. 
Astronom obserwuje istniejącą rzeczywi
stość. Fizyk -  tworzy ją  eksperym entalnie, a 
gdy jest zmuszony do obserwacji, nazywa 
przynajmiej te obserwacje eksperymentem. 
W czasie szkoły ta różnica term inm ologii i 
ogólnego usposobienia daw ała się wyraźnie 
odczuć.

* * »

Już przed wielu laty grupa badaczy pro
m ieniowania kosm icznego z Łodzi kierowa
na przez prof. W dow czyka nawiązała kon
takt z astronom ami krakowskim i w nadziei 
prowadzenia wspólnych badań. Nie bardzo 
sie to dało osiągnąć. Przyzw yczajenia i m e
tody badań astronom icznych i fizycznych są 
bowiem znacznie różne. Nawiązane wtedy 
kontakty zaowocowały jedak  kilkom a 
wspólnie inspirowanym i doktoratam i oraz 
właśnie ostatnią letnią szkołą -  krakowską, 
ale odbytą w Łodzi pod kierunkiem  
prof.W dowczyka. Na szkołę przybyło m nó
stwo znakomitych specjalistów od prom ie
niowania kosmicznego: J.N. C a p d e v i e l -  
1 e z Francji, F. G i o v a n n e l l i  z W łoch, 
G. C h r y s t a i n s e n  i G.  Ż d a n o  w z Ro
sji, G. S c  h a t z  i H. R e b e l  z Niemiec i 
wielu innych. N atom iast pozornie chyba m a
ło się wiążący z astronom ią tem at szkoły 
spowodował, że mimo rozesłania zawiado
mień do licznych obserwatoriów  i niektó
rych indywidualnych astronom ów, ich

udział i czynny i bierny był w tej szkole zni
komy. Jeśli za astronom ów uważać osoby 
spełniające kryteria przyjęte przez Polskie 
Towarzystwo A stronom iczne, to czynnie re
prezentowany był tylko Kraków i to nie 
przez wykład, ale tylko przez plakaty, zaś 
jako  słuchacze wzięły udział osoby z K rako
wa, Kielc, jeden astronom z Poznania i jeden 
obywatel Woli Justowskiej. Astronom em  
wprawdzie królewskim, ale jedynym  z za
granicy był też sam prof. W olfendale. O gó
łem astronom ów naliczyłem razem ze sobą 
ośmioro. A stronom owie (z wyjątkiem W ol- 
fendale’a) na ogół słuchali, nie brali udziału 
w dyskusji. Tylko w czwartkowe popołudnia 
grupa wykładów o treściach astronom icz
nych (C. G r u p e n o astronom ii neutrino- 
wej i W olefendale o astronom ii promieni 
gam m a) spowodowała, że pojawił się i ich 
głos w dyskusji.

Na 151 zgłoszonych wcześniej uczestni
ków szkoły, zgłosiło się w recepcji faktycz
nie 129 z siedmiu państw, a m ianowicie z 
Anglii, Francji, Gruzji, Polski, Rosji, U krai
ny i W łoch. Duchem obecny był Tadżyki
stan, gdyż kilka referatów wygłosili uczest
nicy ekesperymentu „Pam ir” (w ysokościo
wy układ odbiorników prom ieniowania kos
m icznego) kontynuowanego w tej części T a
dżykistanu, gdzie pod duchową egidą Agi 
K h a n a, w przeciwieństwie do innych oko
lic tego kraju, panuje pokój, względny do
brobyt, rozwija się kultura i nauka. Trudno 
jednak powiedzieć ile osób brało rzeczyw i
ście udział w Szkole Letniej. Szkoła zaczęła 
się bowiem w dwa dni po planowanym  za
kończeniu narady roboczej („workshop”) 
dotyczącej wspomnianego eksperymentu 
„Pam ir”, zaś równolegle ze szkołą letnią od
bywało się w Łodzi Dziewiąte M iędzynaro
dowe Sympozjum o Odziaływaniach w wy
soce energetycznym promieniowaniu kos
micznym. Część referatów była wspólna. W 
rezultacie te trzy imprezy uległy pewnemu
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zmieszaniu, przesuwano terminy zakończe
nia imprez, przesuwano referaty z imprezy 
na imprezę, a niektóre osoby, którym ze 
względów formalnych było się wygodnie 
uważać za słuchaczy szkoły, w istcie były 
zainteresowane pozostałymi imprezami. Fa
ktycznie na sali nie bywało na raz nigdy wię
cej niż 70 słuchaczy. W uroczystym zakoń
czeniu szkoły wzięło udział tylko 37 uczest
ników, a na pewnym popołudniowym refe
racie naliczyłem tylko 13 obecnych. Raz się 
wybrałem (jako szpieg) na posiedzenie 
odbywającego się w sąsiedniej sali konku
rencyjnego sympozjum i policzywszy obe
cnych łącznie na obu salach oraz dokona
wszy „wywiadu środowiskowego” doszed
łem do wniosku, że niektórzy uczestnicy 
podpisani na liście szkoły nie bywali na po
siedzeniach żadnej z wymienionych imprez 
zaś odbywali narady raczej w kawiarni In
stytutu Fizyki U.Ł. jeśli nie w okolicznych 
piwiarniach. Nie piszę o tym, jako o zacho
waniu nagannym. Zjazdy naukowe służą 
również, a może i przede wszystkim do na
wiązywania kontaktów i współpracy. Sam 
też w czasie tygodnia szkoły nawiązałem 
dwa ważne dla mnie kontakty naukowe.

Oczywiście każda szkoła letnia jest prze
znaczona i dla pracowników nauki. Oni się 
muszą wiecznie uczyć. Jednak tym razem, 
jak na szkołę, brakowało prawdziwej mło
dzieży. Odnoszę wrażenie, że jedynymi fa
ktycznymi studentami była kilkuosobowa

grupa magistrantów z Kielc.
Wspomniany lekki bałagan związany z 

wzajemnym często niezamierzonym i nie- 
przewidywanym oddziaływaniem trzech 
różnych imprez dodawał tylko osobliwego 
kolorytu tej bardzo udanej i na wysokim po
ziomie odbytej imprezy. Jej temperatura i 
napięcie były wysokie.

Niestety nie obyło się bez smutnego wy
darzenia. Drugiego dnia śpiesząc rano na 
wykłady szkoły zmarł w drodze na serce pra
cownik Uniwersytetu Łódzkiego dr Szcze
pan K a r a k u ł a .  Śmierć uczczono minutą 
ciszy, dr Givannelli zaimprowizował wy
kład o pracach naukowych zmarłego, a sesję, 
której zmarły miał przewodniczyć poprowa
dził prof. Wdowczyk.

* * *

W czasie trwania szkoły ustalono, że ko
lejna XVI Krakowska Letnia Szkoła Kos
mologii odbędzie się znów (i pewnie już po 
raz ostatni) w Łodzi. Jej tematem bedzie 
„Ośrodek międzygałaktyczny”, zaś jej kie
rownictwo zgodził się objąć Sir Arnold 
Wolfendale. Postanowiono też, że zapobieże 
się atmosferze „sympozjum”. Podstawą bę
dą wprowadzające wykłady przeglądowe 
dostępne dla niespecjalistów, zaś komunika
ty z prac własnych będą stonowiły odpwie- 
dnio wyważoną część całości — niejako ilu
strację wykładów podstawowych.

Konrad Rudnicki

KRONIKA

Nadfioletowe promieniowanie 
Słońca

Wśród rozmaitych misji NASA jest pa
kiet nazwany „Misjami do planety Ziemia”. 
Są to programy badania naszego najbliższe
go astronomicznego środowiska. Jednym z

nich jest śledzenie zawartości ozonu w ziem
skiej atmosferze za pomocą instrumentów 
TOMS (Total Ozone Mapping Spectrome
ter). Dane o atmosferycznym ozonie uzyska
ne przez TOMS (który umieszczony był na 
satelicie NIMBUS 7) porównano z pomiara
mi docierającego do Ziemi promieniowania
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nadfioletowego (UV) robionymi przez sta
cje naziemne w Kanadzie, Nowej Zelandii i 
Południowej Afryce. Korelacja tych danych 
raz jeszcze potwierdziła to, że satelitarne ba
dania Ziemi mogą być bardzo dobrym narzę
dziem do badania globalnych zmian na na
szej planecie. A co z tych danych wynika? 
Niestety nic wesołego. Po prostu promieni 
UV przy Ziemi jest coraz więcej. Co prawda 
po wakacjach z wdzięcznością myślimy o 
nadfioletowej części słonecznego promie
niowania, któremu zawdzięczamy np. naszą 
opaleniznę. Jednakże należy pamiętać, że je 
go nadmiar może być szkodliwy. Nic więc 
dziwnego, że znaczny wzrost jego poziomu 
odnotowany w ciągu ostatnich 15 lat bardzo 
zaniepokoił geofizyków. Szeroko pojęte 
zanieczyszczanie naszego środowiska po
woduje stopniowe zmniejszanie się ilości 
atmosferycznego ozonu (chodzi o jego war
stwę na wysokości około 60 km, a nie o ozon 
np. po burzy). Zważywszy, że to ozon za
trzymuje znaczną część nadfioletu -  promie
niowanie UV coraz łatwiej i głębiej przenika 
ku powierzchni Ziemi. Zanikanie naturalnej 
warstwy ochronnej powoduje wzrost zacho
rowań na raka skóry, na zaćmę, negatywnie 
wpływa na życie w morzach i oceanach.

Największe niekorzystne zmiany zaob
serwowano w średnich szerokościach geo
graficznych gdzie żyje większość ludzkości. 
O 6.8 procenta wzrosło promieniowanie UV 
przez 10 lat w okolicy 55 stopni szerokości 
geograficznej północnej -  czyli tam, gdzie 
mniej więcej leżą Wielka Brytania, Rosja, 
Niemcy, Skandynawia i Polska; o 9.9 pro
centa w okolicy 55 stopni szerokości połu
dniowej, gdzie znajduje się Chile i Argenty
na. Część zmian może wypływać z powo
dów naturalnych (wybuchy wulkanów, 
zmiany w aktywności słonecznej), ale nie 
łudźmy się -  większość to „zasługa” ludzi. 
Najwyższa pora by temu przeciwdziałać. A 
na razie kolejne instrumenty TOMS poja

wiać się będą nie tylko na satelitach amery
kańskich (drugi wystrzelono 2 lipca br.), ale 
także na japońskich i europejskich.

MSK

Misja Cassini

Powoli finalizują się plany dotyczące mi
sji Cassini -  wspólnego przedsięwzięcia 
NASA (odpowiedzialnej głównie za sprawy 
lotu), ESA i ASI (Italian Space Agency; 
Włosi przygotowują system telekomunikacji 
z sondą). Planowana data startu to 6 
października 1997 roku. Jak Czytelnicy 
Uranii zapewne pamiętają celem sondy bę
dzie Saturn i jego największy księżyc Tytan. 
W drodze do Saturna planuje się, że Cassini 
przeleci obok którejś z planetoid oraz obok 
Jowisza, który grawitacyjnie sondę przy
spieszy. Nim sonda zostanie umieszczona na 
okołoplanetarnej orbicie (skąd 12 instru
mentów śledzić będzie Saturna, jego pier
ścienie, księżyce i pole magnetyczne) planu
je się przynajmniej czterokrotny jej bliski 
przelot obok najciekawszych księżyców, w 
szczególności obok Enceladusa i Japeta. En- 
celadus ma bardzo gładką, lodową powierz
chnię, prawie bez widocznych kraterów ude
rzeniowych -  prawdopodobnie jest to wynik 
wyrzucania lodów przez wulkany podobne 
do gejzerów, które to lody topią się na po
wierzchni, a ich odpryski mogą zasilać pier
ścienie. Naukowcy sądzą, że dane z sondy 
Cassini pozwolą stwierdzić co jest źródłem 
wewnętrznego ciepła wytwarzanego przez 
Enceladusa i topiącego lody. Japet natomiast 
jest księżycem o dwu „twarzach” -  bardzo 
jasnej i bardzo ciemnej (czasem się mówi, że 
wygląda jak zlepek śniegu i asfaltu). Wydaje 
się, że już niedługo dzięki sondzie Cassini 
będzie wiadomo, czy ciemna materia wypły
nęła z wnętrza księżyca czy też wyłącznie 
osiadła na jego powierzchni i z czego się ona 
składa. Największe nadzieje wiąże się z ba-
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daniami Tytana - umieszczony na sondzie 

Cassini próbnik Huygens przeznaczony jest 

właśnie do tego. Z jego pokładu opuszczona 

zostanie na spadochronie aparatura do atmo

sfery tego wielkiego księżyca. Będzie to 

między innymi aparatura polska, skonstruo

wana w Centrum Badań Kosmicznych, która 

ma badać termiczne własności zarówno at

mosfery jak i hipotetycznego oceanu na Ty

tanie. Tytan, większy nawet od Merkurego, 

jest największym (o promieniu 2575 km) 

księżycem Saturna. Odkryty został przez 

Christiaana H u y g e n s a  w 1655 r. jako 

pierwszy z księżyców tej planety (jest pięt

nasty licząc wg rosnącej odległości od Satur

na). Jego powierzchni nie udało się bezpo

średnio zaobserwować, gdyż otacza go gęsta 

atmosfera (ciśnienie przy powierzchni 1.6 

bara, a temperatura 94K) składająca się 

głównie z azotu i metanu (z domieszkami 

związków organicznych, aerozoli); przypo

mina ona atmosferę Ziemi z okresu, gdy je

szcze nie powstało na niej życie. Aerozole 

na wysokości 50 km tworzą pomarańczowe, 

gęste chmury - „zanieczyszczoną” zawiesi

ną (tzw. fotochemiczny smog). Na wysoko

ściach 200, 375 i 500 km obserwuje się ko

lejne warstwy mgieł. Z  materiałów uzyska

nych z teleskopu kosmicznego wynika, że na 

powierzchni Tytana znajduje się przynaj

mniej jeden „kontynent” - zauważono dwa 

rodzaje terenu. Próbnik z Huyghensa opusz

czony zostanie właśnie na granicę między 

ciemnym i jasnym obszarem - czyli na hipo

tetyczny styk oceanu i lądu.

MSK

VII Międzynarodowy Dzień 
Planetariów - 24 marca 1996

Już siódmy raz obchodzono Międzynaro

dowy Dzień Planetariów. Jest to dzień 

otwartych drzwi w niedzielę poprzedzającą 

lub następującą po dniu równonocy wiosen

nej.

Od 1990 roku, gdy Dzień Planetariów ob

chodzony był tylko we Włoszech, syste

matycznie zwiększała się liczba krajów, któ

re podejmowały tę inicjatywę. W  1996 roku 

Międzynarodowy Dzień Planetariów obcho

dzono w jedenastu krajach: Belgii, Bułgarii, 

Czechach, Danii, Francji, Litwie, Polsce, 

Rosji, Ukrainie i Włoszech.

W tym roku tylko dwa polskie planetaria 

otwarły podwoje dla publiczności z okazji 

Międzynarodowego Dnia Planetariów: gru

dziądzkie i olsztyńskie.

Impreza w Planetarium i Obserwatorium 

Astronomicznym Mikołaja Kopernika w 

Grudziądzu nosiła nazwę „Otwarte drzwi do 

nieba”. Projekcja pod kopułą planetarium 

poświęcona była aktualnemu wyglądowi 

nieba oraz zjawiskom zaćmieniowym. Po 

projekcji widzowie zwiedzali obserwato

rium. W imprezie wzięło udział 35 osób.

W Olsztyńskim Planetarium i Obserwato

rium Astronomicznym drzwi otwarte były 

od rana do wieczora.

W  Planetarium zaprezentowano trzy pro

jekcje popularne: „Opowieści Babuni Ko

mety” - dla dzieci, „Spacerkiem po Mlecz

nej Drodze” - o ciekawych obiektach w na

szej Galaktyce oraz „Słowik i gwiazdy” - o 

wiosennym niebie. Był również okoliczno

ściowy pokaz pod kopułą na temat astrono

micznej wiosny i komety Hyakutake zatytu

łowany „Witaj wiosno”. Projekcje pod ko

pułą obejrzało 286 osób.

W Planetarium miała się też odbyć giełda 

książek astronomicznych. Jednak swoją 

ofertę przedstawił tylko jeden antykwariusz, 

co świadczy o słabym rozpropagowaniu te

go punktu imprezy.

W Obserwatorium widzowie mogli zwie

dzić pracownie: analizy widm gwiazdo

wych, promieniowania kosmicznego, służby 

czasu i fotometrii. Odbyły się również poka

zy: najpierw Słońca i panoramy miasta, a po
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zmierzchu -  gwieździstego nieba.
W tym roku na szczęście dopisała pogoda 

i można było podziwiać Księżyc, Wenus 
oraz kometę Hyakutake. Pojawienie się tak 
jasnej komety było swoistym prezentem na 
Międzynarodowy Dzień Planetariów.

Panoramę miasta obejrzały 24 osoby, 37 
osób zwiedziło pracownie, zaś 53 wzięło

udział w wieczornym pokazie nieba.
Kolejny VIII Międzynarodowy Dzień 

Planetariów odbędzie się 23 marca 1997 ro
ku. Olsztyńskie Planetarium i Obserwato
rium Astronomiczne z pewnością otworzy 
podwoje dla zainteresowanych astronomią 
mieszkańców Olsztyna i turystów.

Jadwiga Biała

KRONIKA HISTORYCZNA

Johann Daniel Titius 
(1729 - 1796)

W roku bieżącym mija 200 lat od śmierci 
niemieckiego uczonego, którego nazwisko 
jest zapewne doskonale znane wszystkim 
miłośnikom astronomii. Równocześnie mija 
230 lat od sformułowania przez niego, po
wszechnie znanej reguły, zwanej dzisiaj re
gułą Titiusa-Bodego. Jego postać przypo
mnieć warto także dlatego, iż wcale nie tak 
łatwo znaleźć, dotyczące go informacje bio
graficzne.

Wielka encyklopedia powszechna PWN 
(Warszawa 1968), będąca najobszerniejszą 
powojenną polską encyklopedią, zawiera re
gułę i biogram Bodego, zaś na temat Titiusa 
milczy. Tak samo ujmują rzecz Przewodnik 
encyklopedyczny: Kopernik -  Astronomia -  
Astronautyka (Warszawa 1973) oraz 4-to- 
mowa Encyklopedia powszechna PWN (wy
danie 3, Warszawa 1987). Natomiast 30-to- 
mowa Wielka radziecka encyklopedia (wy
danie 3, Moskwa 1977) zawiera krótki bio
gram Titiusa, ale z błędną informacją, że 
urodził się w Prusach Wschodnich. W Po
radniku biograficznym -  Astronomowie 
(wydanie 2, Kijów 1986) Bode figuruje w 
głównej części książki, zaś Titius ma tylko 
bardzo krótką wzmiankę w dodatku, zawie
rającym nazwiska astronomów, występujące 
na mapie Księżyca. W 1970 r. Międzynaro

dowa Unia Astronomiczna uhonorowała bo
wiem Titiusa kraterem o średnicy 73 km, 
leżącym na obrzeżu Morza Południowego w 
pobliżu kraterów Skłodowska, Kovalskiy i 
Curie. Jego współrzędne wynoszą 100.7 sto
pni E oraz 26.8 stopni S, co oznacza, że znaj
duje się na odwrotnej stronie Księżyca. Nie
mniej jednak, dzięki zjawisku libracji, krater 
Titius może być z Ziemi oglądany.

Johann Daniel T i t i u s  (Titius to zlatyni- 
zowana forma niemieckiego nazwiska Tietz, 
forma spolonizowana brzmi Tycjusz) uro
dził się 2 stycznia 1729 r. w Konitz. Konitz 
czyli obecne Chojnice, to miasto na Pomo
rzu Gdańskim. Pomorze Gdańskie, zajęte 
przez Krzyżaków w 1309 r., wróciło do Kró
lestwa Polskiego w 1466 r. na mocy pokoju 
toruńskiego. Razem z Ziemią Chełmińską, 
Powiślem i Warmią tworzyło tak zwane Pru
sy Królewskie. Titius urodził się zatem w 
Królestwie Polskim. W 1772 r., czyli za ży
cia uczonego, nastąpił pierwszy rozbiór Pol
ski -  Pomorze Gdańskie zostało przyłączone 
do Prus jako tak zwane Prusy Zachodnie.

Ojciec Johanna -  Jakub T i e t z  handlo
wał suknem i był radcą miejskim. Matka 
Barbara Dorota była siostrą znanego gdań
skiego profesora filozofii Michała Krzyszto
fa H a n o w a (1695 -  1773), w którego ro
dzinie wychowywał się Johann po przed
wczesnej śmierci ojca. Spłacając wujowi 
dług wdzięczności, w 1764 r. siostrzeniec
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wydał jego dzieła. Po ukończeniu gdańskie
go gimnazjum akademickiego, w którym 
wykładał Hanow, na uniwersytecie w Li
psku podjął Johann studia w zakresie nauk 
przyrodniczych. Studiując, otrzymywał 
„Stipendium Fuhrmannianum”, ufundowa
ne mocą testamentu przez rektora uniwersy
tetu w Lipsku Marcina F u h r m a n n a  
(około 1450-1503 lub 1508), noszącego 
przydomek Conitzer, to znaczy „pochodzą
cy z Chojnic”. O przyznanie stypendium wy
starał się Izaak G o t f r y d G o e d t k e  (1691— 
1765) -  dziejopis i pierwszy burmistrz Choj
nic. W 1752 r. Titius uzyskał magisterium i 
objął stanowisko „privat-docenta” na uni
wersytecie w Lipsku. W 1756 r. przeniósł się 
na uniwersytet w Wittenberdze, gdzie został 
profesorem „czystej” matematyki. W 1762 r. 
podjął także wykłady z fizyki, a w 1766 r. 
został „seniorem” fakultetu filozoficznego 
(według niektórych źródeł był też rektorem 
uniwersytetu). Z uniwersytetem w Witten
berdze był również związany syn Johanna -  
Salomo Constantin T i t i u s  (1766 -  1801) 
-  magister filozofii i profesor medycyny.

Nie ograniczając się do działalności uni
wersyteckiej, Titius był członkiem towarzy
stwa ekonomicznego w Lipsku, Towarzy
stwa Przyjaciół Nauk Przyrodniczych w 
Berlinie i Towarzystwa Przyrodników w 
Gdańsku. Po łacinie i niemiecku pisał rozli
czne, często bardzo obszerne prace nauko
we, a także artykuły publicystyczne do cza
sopism wychodzących w Lipsku, Hanowe
rze i Hamburgu. Wśród licznych publikacji, 
znajduje się opracowanie na temat przypły
wów i odpływów Morza Bałtyckiego ze 
szczególnym uwzględnieniem ujścia Wisły. 
Tłumaczył też rozprawy naukowe z języka 
francuskiego i angielskiego. Zajmował się 
również historią Pomorza i Polski. Między 
innymi napisał historię Chojnic, opracował 
biografie 25-ciu wybitnych Chojniczan, na
pisał szkic historyczny, poświęcony 300-nej

rocznicy powrotu Pomorza Gdańskiego do 
Polski, opublikował pracę o pochodzeniu 
władzy królewskiej w Polsce. Zmarł 16 
grudnia (według 30-tomowej „The New En
cyclopaedia Britannica”, Chicago 1977 -  11 
grudnia) 1796 r. w Wittenberdze w Saksonii.

Będąc przyrodnikiem, historykiem i pub
licystą, w historii światowej nauki zapisał się 
jako astronom, podając w 1766 r. empirycz
ną liczbową zależność, której podlegają od
ległości planet od Słońca. Znana jest ona ja
ko reguła Titiusa-Bodego lub wręcz prawo 
Bodego, ponieważ zależność tę upowszech
nił Johann Eler tB o d e  (1747-  1826).Oko
liczności opublikowania reguły i jej dalsze 
losy, w miarę szczegółowo opisane są w ar
tykule Kazimierza S c h i 11 i n g a Niezwyk
ła historia pewnej reguły w numerze 2/95 
Postępów astronomii. Nieporozumienia na 
temat autorstwa reguły pokutują gdzienieg
dzie do dzisiaj. W słowackiej książce Ency- 
klopdia astronomie (Bratysława 1987) pod 
hasłem „Titius” napisano, że propagował li
czbową zależność wiążącą odległości planet 
od Słońca, odkrytą przez Bodego. Zaś pod 
hasłem „Bode” napisano, iż Bode jest współ
autorem reguły. Każde hasło pisał widocznie 
ktoś inny, a redaktorzy przeoczyli niekonse
kwencję i ewidentne błędy.

Reguła Titiusa-Bodego stała się po
wszechnie znaną po odkryciu Urana w 1781 
r. a swój wielki tryumf święciła po 1801 r. 
czyli po odkryciu planetoidy Ceres -  oby
dwa ciała doskonale ją  spełniały. W 1846 r. 
odkryty został Neptun, zupełnie do reguły 
nie pasujący i od tego czasu stała się ona 
„parszywą owcą” astronomii. Jedni próbo
wali ją  w różny sposób modyfikować, zaś 
inni podejmowali bezskuteczne wysiłki, aby 
dać jej teoretyczną podstawę. W końcu wię
kszość astronomów doszła do wniosku, że 
reguła Titiusa-Bodego jest wynikiem przy
padkowej zbieżności liczb. Niemniej jed
nak, chyba tylko z powodu historycznej iner-
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cji, niemal każda książka na temat Układu 
Słonecznego nadal zawiera przynajmniej 
wzmiankę o tej „podejrzanej” zależności, ja 
kiej podlegają odległości planet. Ponieważ 
niedawno zaczęto odkrywać planety wokół 
innych gwiazd, można oczekiwać, iż wkrót
ce dowiemy się, czy zależność ta odnosi się 
tylko do naszego układu planetarnego.

Kazimierz Schilling i Paweł Sobotko

Czterystolecie Keplerowskiego 
Mysterium Cosmographicum

W bieżącym roku mija 450 rocznica uro
dzin Tychona B r a h e .  Duński astronom 
urodził się 14 grudnia 1546 roku i zmarł w 
Pradze 13 października 1601 roku. Mija tak
że 400 lat od wydania pierwszego znaczące
go dzieła Johannesa K e p 1 e r a , a mianowi
cie: Prodromus dissertationum mathemati- 
carum continens mysterium cosmographi
cum. Dzieło to znane jest pod skróconą na
zwą Mysterium cosmographicum. W dziele 
tym Kepler podjął próbę odpowiedzi na py
tanie jak zbudowany jest Wszechświat, sta
rając się zastosować matematyczny opis do 
obserwowanego we Wszechświecie porząd
ku. Przyjmując system heliocentryczny zna
lazł, iż wielościan regularny opisany na sfe
rze obejmującej orbitę jednej planety jest 
równocześnie wpisany w sferę planety na
stępnej. Ponieważ istnieje pięć wielościa- 
nów regularnych, więc ich położenia roz
dzielały sześć sfer znanych planet, tzn. Mer
kurego, Ziemi, Marsa, Jowisza i Saturna. 
Merkury od Wenus oddzielał ośmiościan, 
Wenus i Ziemię -  d wudziestościan, następne 
zaś planety kolejno: dwunastościan, czworo
ścian i sześcian. Schemat ten oddawał odle
głości planet w układzie heliocentrycznym, 
a ponadto tłumaczył, dlaczego jest sześć pla
net.

Jak wiadomo, po swoim przyjeździe do . 
Pragi Kepler współpracował z Tychonem

Brahe aż do jego śmierci. Dla uczczenia tych 
rocznic, a w szczególności rocznicy wydania 
dzieła Keplera zorganizowano sympozjum, 
które odbyło się w dniach 1 8 - 2 1  sierpnia 
1996 roku, w miejscu jak najbardziej do tego 
predysponowanym, czyli w Pradze. Na czele 
komitetu organizacyjnego stanął Dr Jaroslav 
F o l  t a ,  obrady zaś odbywały się w auli 
gmachu praskiego Narodowego Muzeum 
Techniki. Sympozjum było interdyscypli
narne i uczestniczyło w nim około 60 osób z 
15 krajów (Austria, Kanada, Niemcy, An
glia, Francja, Rosja, Jugosławia, Hiszpania, 
Mołdawia, Czechy, Polska, Estonia, Rumu
nia, Ukraina). Byli to historycy nauki, filo
zofowie, językoznawcy, astronomowie, ma
tematycy i fizycy, a także specjaliści od edu
kacji. Tak szeroki zakres specjalistów z róż
nych dyscyplin zapewnił dogłębne spojrze
nie na dzieło Keplera, jego źródła i wpływ na 
dalszy rozwój nauki. Ten ostatni przedsta
wiony był m.in. poprzez prezentację najno
wszych wyników dotyczących budowy i po
wstania różnych obiektów we Wszechświe
cie.

Z części historycznej, dla piszącego te 
słowa, najciekawsze były dwa referaty. Je
den przedstawiał wieloletnią, aczkolwiek z 
licznymi przerwami, korespondencję, wraz 
z próbą jej interpretacji, pomiędzy Keple
rem, który był protestantem, a Jezuitą Pau
lem G u 1 d i n e m . Tego typu koresponden
cja w tamtym, jakże burzliwym okresie hi
storii, należała do rzadkości. Drugi z tych 
referatów przedstawiał trudności związane 
ze wspólnym zamieszkiwaniem obu uczo
nych, wraz z rodzinami w jednym miejscu, a 
mianowicie na zamku w Benatky nad Jize- 
rou.

Organizatorzy bardzo sprawnie zorgani
zowanego sympozjum umożliwili uczestni
kom zwiedzenie tego zamku, gdzie Tychon 
Brahe dokonywał obserwacji, a obecnie 
znajduje się Muzeum poświęcone Jego oso-
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bie. W samej zaś malej miejscowości, jak na 
Czechy przystało, oczywiście znajduje się 
amatorskie obserwatorium astronomiczne, 
należące do miejscowego koła miłośników 
astronomii, wyposażone m.in. w Zeissowski 
teleskop Meniskus-Cassegrain 150/2250, 
umieszczony w kopule. Obserwatorium to 
współpracuje w Ludowym Obserwatorium 
w Pradze. Bardzo interesujące było też zwie
dzanie astronomicznej Pragi, śladami Ty- 
chona Brahe i Johannesa Keplera, które po

zwoliło zaznajomić się nie tylko z miejscami 
ich pobytu, ale również z bogatą historią 
astronomii w tym pięknym mieście.

Należy też wspomnieć, iż w pierwszym 
dniu sympozjonu, obchodzący siedemdzie
siątą rocznicę urodzin, Profesor Vladimir 
V a n y s e k odebrał uroczyście Mu wręczo
ny medal honorowy Związku Czeskich Ma
tematyków i Fizyków.

Piotr Flin

OBSERWACJE

Wyniki konkursu „Wakacyjne zdjęcie 
nieba 1996”

Już po raz piąty podajemy wyniki konkur
su na wakacyjne zdjęcie nieba. Czynimy to z 
tym większą przyjemnością, że to jakby ma
leńki jubileusz. Wydaje się, że fotografowa
nie nieba fascynuje coraz to więcej miłośni
ków astronomii -  i bardzo się z tego cieszy
my. Rozpisywany w czerwcowym numerze 
Uranii konkurs mógł wszak okazać się nie
wypałem i jak wiele pomysłów „umrzeć 
śmiercią naturalną” z powodu braku zain
teresowania. Stało się jednak inaczej i to 
dzięki Wam, Mili Czytelnicy. W dobie po
goni za pieniądzem i wszechogarniającą 
biernością polegającą na wyłącznym oglą
daniu telewizji -  cenimy to sobie ogromnie. 
Dziękujemy autorom Wszystkich nadesła
nych prac! Widać jak bardzo się starali, jak 
różne były tematy zdjęć, jakich niejedno
krotnie „sztuk” musieli dokonywać. Ogląda
nie prac konkursowych zdjęć jest niesłycha
nie miłym przeżyciem -  za tę radość też 
dziękujemy.

Rok 1996 był dość szczególny. Z jednej 
strony narzekaliśmy wszyscy na brzydką po
godę -  zarówno podczas wakacji jak i 
p ó ź n ie j .W ie s ła w S k ó rz y ń s k i  piszenp.:

„były beznadziejne warunki pogodowe”, Je
rzy M a r c i n e k :  „tegoroczne wakacje nie 
obfitowały w zbyt wiele pogodnych nocy”, 
Wojciech P i s k o r z :  „w tym roku pogoda 
nie rozpieszczała miłośników astronomii”, a 
Michał S i w a k :  „Ostatnio w wakacje nie 
było dużo pogodnych (fotograficznych) no
cy.” Ale z drugiej strony było tyle ciekawych 
zjawisk na niebie, że miłośnicy mieli pełne 
ręce roboty: zaćmienie Księżyca 27 wrześ
nia, Słońca -  12 października, była wspania
ła kometa Hyakutake i już zapowiada wspa
niałość kometa Hale’a-Boppa. Zresztą Czy
telnicy będą mieli okazję oglądać wyniki 
pracy swoich kolegów -  publikować będzie
my ciekawe zdjęcia nie tylko laureatów kon
kursu. Zatem mimo przeciwności losu niebo 
udało się fotografować.

Dla porządku -  zacznijmy od podliczenia 
nadesłanych prac i wyliczenia uczestników. 
W kolejnych latach „pięciolatki” było:

Rok Uczestników Prac

1992 11 124
1993 15 126
1994 19 196
1995 14 133
1996 20 220
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To oczywiście przypadek, ale zabawnie 
się złożyło, że mamy w tym roku najwięcej 
zdjęć i najwięcej osób biorących udział w 
konkursie. Ich spis wygląda następująco:

A teraz już sprawa najważniejsza czyli 
wyniki konkursu.

Nagrodę pierwszą -  teleskop firmy Uni
wersał z Żywca -  jury przyznało Michałowi 
S i w a k o w i ,  nagrodę drugą -  prenumeratę 
Uranii na 1997 rok -  Mieczysławowi Lesz
kowi P a r a d o w s k i e m u  i nagrodę trze
cią -  także Uranię na 1997 rok -  Jerzemu 
M a r c i n k o w i .

Ponadto 3 wyróżnienia w postaci książek 
Biblioteki Uranii dostali Franciszek C h o 
d o r o w s k i ,  Wiesław S k ó r z y ń s k i  i 
Robert S z c z e r b a .  Serdecznie gratuluje
my laureatom i wyróżnionym!

Nagrodzone prace zdobią ten numer Ura
nii. Warto zwrócić uwagę, że np. laureatowi 
I nagrody udało się nie tylko wydobyć szcze
góły głowy komety Hyakutake, ale i poka
zać prześwitujące przez warkocz kometarny

gwiazdy.
Mieczysławowi Paradowskiemu „prze

biegł przez zdjęcie” meteor -  fotografując 
kometę zrobił zdjęcie dwu zjawisk na niebie.

Zdjęcia Jerzego Marcinka robione są (dla 
większego kontrastu) techniką fotografowa
nia nieba bezpośrednio na przezroczach, 
które kopiuje się na film negatywowy i z 
tego dopiero otrzymuje się ostateczne odbit
ki. Ostateczne pozytywy przerastają swoje 
pierwowzory pod względem konstrastu i na
sycenia barw.

Tradycyjnie już zdjęcia robione przez 
laureatów zdobią grudniowy numer Uranii, 
a i w przyszłości będziemy sięgać do kon
kursowych zasobów.

Na jedno jeszcze chcieliśmy zwrócić 
uwagę -  powoli dosięgają nas coraz dotkli
wiej uboczne, negatywne skutki cywilizacji. 
Laureat I nagrody, Michał Siwak pisze: „Mi
mo, że mieszkam na wsi coraz bardziej roz
świetlone jest niebo. Dookoła siebie mam 
lampy sodowe. . i dalej zastanawia się „czy 
je  po prostu rozwalić”. To rozwiązanie gorą
co odradzamy -  może uda się dogadać i per
traktować w sprawie osłon na lampy? Łuny 
świateł od miast i miasteczek, dróg i portów
-  to problem zarówno dla miłośników astro
nomii jak astronomów zawodowych. Do
świadczenie jednak uczy, że na ogół można 
osiągnąć kompromis.

Przy okazji dziękujemy tym, którzy piszą 
do nas z życzeniami, z uwagami, dzielą się 
swoimi doświadczeniami. Nie jesteśmy w 
stanie odpisywać każdemu, ale cieszą nas 
sygnały od Czytelników i staramy się je 
uwzględniać.

Wszystkim uczestnikom konkursu dzię
kujemy raz jeszcze, gratulujemy zwycięz
com i życzymy miłośnikom astronomii foto
graficznej tego czego potrzebują najbardziej
-  wielu pięknych obserwacyjnych nocy.

Redakcja

Autor Miejscowość Zdjęcia

Wojciech Burzyński Czarna Białostocka 16
Franciszek Chodorowski Księżyno 13
Marcin Jarski Niezabitów 6
Mariusz Jendrzejczak Wieleń 5
Edward Majnusz Ruda Śląska 1
Jerzy Marcinek Lublin 6
Andrzej Młotkowski Toruń 1
Dariusz Nowakowski Gliwice 4
Mieczysław Paradowski Lublin 11
Dominik Pasternak Niepołomice 13
Paweł Pietrukowicz Gorzów 9
Wojciech Piskorz Gliwice 18
Mariusz Roszak Siemianowice 6
Łukasz Sanocki Dębowiec 36
Michał Siwak Tuchów 12
Wiesław Skórzyński Zławieś Wielka 9
Zdzisław Szałkowski Bydgoszcz 13
Robert Szczerba Sieradz 24
Antoni Winiarski Katowice 9
Artur Wrembel Świebodzin 8
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Astronomia inaczej

Od dziesięcioleci marzyłem o wykładzie 
„astronomii dla przedstawicieli nauk nieści
słych” . Wykładając abstrakcyjne pojęcia 
astronomii sferycznej, prawa promieniowa
nia będące podstawą niektórych dziedzin 
astrofizyki, topologiczne twierdzenia stoją
ce u podstaw dynamiki układów gwiazdo
wych, czy logikę zasad kosmologicznych, 
stale musiałem opuszczać wiele pasjonują
cych wątków humanistycznych i przyrodni
czych, wyjątkowo tylko dających się wcis
nąć w kursowy czy monograficzny wykład 
jako anegdotyczne przerywniki. Co prawda 
w roku 1993 zaproszono mnie do wygłosze
nia takiego właśnie 30 -  godzinnego cyklu 
wykładów na pedagogicznej szkole letniej w 
Thomas College w Waterville (Maine, 
USA), ale gdy usiłowałem potem powtórzyć 
to samo na zaproszenie Towarzystwa „Sztu
ka Wychowania” w Krakowie, wykład 
zdechł z powodu braku słuchaczy. Zacząłem 
więc uważać, że pomysł może się nadawać 
dla zamorskiego świata, ale nie dla środowi
ska miłośników astronomii w Polsce, gdzie 
panuje wyłącznie oficjalna, ścisła, naukowa 
popularyzacja (do której sam się ongiś z za
pałem przykładałem) lub naukowe filozofo
wanie według utartych paradygmatów, a na 
nic innego nie ma zapotrzebowania.

I oto się dowiaduję że się myliłem, bo taki 
właśnie wymarzony przeze mnie wykład od
bywa się od kilku lat w Uniwersytecie Ada
ma Mickiewicza w Poznaniu, jest licznie 
uczęszczany i nawet wyszedł do niego jako
by skrypt, a w rzeczywistości całkiem nor
malnie wydana książka z ilustracjami i nie
bieską okładką*. Przeczytałem jednym

tchem. Można to uważać za skrypt czy pod
ręcznik, a le ja  bym to określił poprostu jako 
książkę o astronomii, ale astronomii widzia
nej i opowiedzianej inaczej.

Autorów popularnych książek astronomi
cznych można podzielić na dwa dość istotnie 
różne typy. Pierwszy -  to autorzy poważni, 
akuratni w definicjach, sprawdzający każdą 
podaną liczbę, uwidaczniający tłustym dru
kiem to, co się powszechnie uważa za naj
ważniejsze, jeśli się mylący -  to wraz z ca
łym środowiskiem naukowym. Tacy autorzy 
są wprawdzie nudni, ale godni wszelkiego 
zaufania. Drugi -  to ludzie piszący o tym co 
dla nich samych ciekawe, szukający nieco
dziennych tematów, lubiący pisać o każdej 
rzeczy inaczej niż to powszechnie przyjęto, 
czsem dający niepełne albo i niepoprawne 
definicje, mylący się w liczbach. Książki ta
kich autorów nie nadają się wprawdzie jako 
podstawy do badań naukowych, ale nie tylko 
się je  czyta z wypiekami, lecz właśnie one 
przyciągają do astronomii nowych jej miłoś
ników. Świetlanym przykładem autora dru
giego typu był Włodzimierz Z o n n, który, 
gdy mu pewien młody magister ze zgorsze
niem wykazał, że podana w jego książce od
ległość jest w rzeczywistości o 2,7 (ściśle 
tak!) większa, powiedział z uśmiechem: „A 
skąd ja  mogłem przypuszczać, że jakiś cym
bał będzie sprawdzał moje wyliczenia!”. I za 
popularyzację astronomii istnieje właśnie 
nagroda imienia Zonna, a nie owego skrupu
latnego młodzieńca.

Honorata Andromeda K o r p i k i e - 
w i c z jest z pewnością autorką drugiego ty
pu. Drobnych potknięć, niedokładnych defi
nicji i pomyłek jest w książce sporo. Kto lubi 
szukać dziury w całym, może tu znaleść

* Honorata Korpikiewicz Kosmogeneza -  Człowiek w Układzie Planetarnym Słońca, skrypt dla stdentow filozo
fii, Uniwersyetet im. Adama Mickiewicza, Poznań 1996, 180 stron.
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wdzięczne pole do popisu. Ja wynotowałem 
aż 16 błędów: a to Autorka nazywa Ukrainę 
Małorusią (str. 13 -  echo nacjonalizmu car
skiego, czy futurologia Żyrynowskiego?), a 
to nazywa Krater Meteorytowy w Arizonie 
Kanionem Diabła (str. 27 i in. -  wspomniany 
krater, proszę Autorki, nie jest bynajmiej ka
nionem, lecz się znajduje nie opodal Kanio
nu Diabła, w którym stoją osobliwe zabytki 
kamiennej architektury indiańskiej), a to 
myli pojęcia supergalaktyki i metagalaktyki 
(str. 79) lub zwrot ’primum moblie’ z 'prima 
causa ’ (str. 83), zaś gdzie indziej a s-  teroi- 
dowi przypisuje gramatyczny rodzaj żeński. 
Bystry czytelnik poczuje też niedosyt, gdy 
się dowie, iż Uran ma wyraźne strefy klima
tyczne, ale nie znajdzie opisowego przedsta
wienia zjawisk astronomicznych w tychże 
strefach, jakże osobliwych i różnych od 
ziemskich!

Natomiast, kto będzie szukał nie błędów, 
lecz cennej, ciekawej, pobudzającej do my
ślenia treści, ten po przeczyatniu książki 
znajdzie możność spojrzenia na niebo w in
ny sposób niż zazwyczaj. Nie da się z tej 
książki nauczyć astronomii sferycznej ani fi
zyki gwiazd. Nie jest ona przeznaczona ani 
dla studentów nauk ścisłych, ani dla obser- 
watorów-amatorow, ale się można z niej do
wiedzieć o pierścienicach które pewną fazę 
rozrodczą przechodzą nie kiedyindziej, a 
wyłącznie, gdy się Słońce znajduje w znaku 
Skoropiona, a jednocześnie Księżyc -  w 
Lwa, o hipotezie katastrofy kometarnej Lu

dwika Z a j d l e r a ,  o osiemnastowiecznych 
sformułowaniach bliskich obecnej zasadzie 
antropicznej, o symbolicznym malunku 
Słońca w jaskini Altamira, oraz dlaczego Pi
tagoras doszedł do wniosku, że Ziemia jest 
kulą. I to wszystko jest wyłożone w piękie 
zakomponowanym, logicznym wykładzie, 
poruszającym zarazem najważniejsze pro
blemy filozoficzne nurtujące astronomów i 
kosmologów.

Żeby tę książkę przeczytać i zrozumieć 
nie trzeba być astronomem, ale kto nim jest, 
tym bardziej znajdzie w niej wiele cieka
wych i nigdzie nie spotykanych wiadomości, 
rozszerzających horyzonty, wskazyjących 
na nieznane, powiązania astronomii z inny
mi naukami. Sądzę, że powinien ją  przeczy
tać każdy astronom i miłośnik astronomii 
władający polskim językiem. Kłopot tylko 
gdzie ją  nabyć. W księgarniach, nawet w Po
znaniu -  szukałem -  nie ma. Powiadają, że 
skład główny znajduje się w prywatnej rezy
dencji autorki. Nie jestem upoważniony do 
podawania jej adresu, ale w książce telefoni
cznej Poznania jest jej telefon, więc mi go tu 
wolno powtórzyć: 13-30-20. Przed najbliż
szą podróżą do Poznania można zadzwonić i 
spróbować się umówić. A może Zarząd 
PTMA mógłby sprowadzić tę książkę zbio
rowo do rozprowadzania, zwłaszcza w cza
sie Walnych Zebrań oddziałów oraz ogólno
polskich?

Konrad Rudnicki

ELEMENTARZ URANII

Najdrobniejsza materia 
międzyplanetarna

Układ Słoneczny to nie tyło Słońce, pla
nety (patrz Elementarz Uranii w roku 
1995), ich księżyce (Elementarz Nr 1 -

7/8/1996), komety (10/96), meteoroidy i me
teory (11/96), ale także „najdrobniejsza” 
materia międzyplanetarna tzn. zjonizowany 
gaz z korony Słońca (wypływający jako 
wiatr słoneczny) oraz pył.
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O istnieniu gazowo-pyłowej materii mię
dzyplanetarnej przekonano się dopiero w la
tach pięćdziesiątych naszego stulecia, gdyż 
jest ona na tyle rzadka (w okolicach Ziemi -  
kilka cząstek na cm3), że nie wywołuje łatwo 
mierzalnych efektów np. nie hamuje ruchu 
planet (ściślej -  hamuje niesłychanie powo
li).

Różne postacie międzyplanetarnej mate
rii oczywiście oddziałują ze sobą: wiatr sło
neczny wydmuchuje warkocze z głów ko
met, stare komety często stają się strumie
niem meteoroidów, zderzenia planetoid mo
gą produkować pył itp. Ponadto w między
planetarną przestrzeń dopływa stale niewiel
ka ilość gazu z atmosfer planetarnych, z „pa
rujących” komet, sporadycznie -  wysokoe
nergetyczne cząstki z silnych wybuchów na 
Słońcu (najczęściej z rozbłysków). Obser
wacje zawsze odsłonecznie skierowanych 
warkoczy kometarnych dokonywane w róż
nych szerokościach ekliptycznych jak rów
nież pomiary pozaekliptycznej sondy Ulis
ses pozwalają sądzić, że wiatr słoneczny 
wieje „wszędzie” tzn. gazowa składowa ma
terii międzyplanetarnej wypełnia mniej wię
cej kuliście okolice Słońca chociaż prędkość 
wiejącego wiatru może być w różnych sze
rokościach heliograficznych różna. Nato
miast pył międzyplanetarny zalega wąską, 
dość płaską warstwą wokół płaszczyzny 
ekliptyki o czym świadczy np. światło zodia
kalne. Najwięcej pyłu jest blisko Słońca, po
tem ten „dysk pyłowy” staje się coraz cień
szy. Pył „fałszuje” widmo korony słonecznej 
dając tzw. widmo F.

Wróćmy jednak do gazowej materii m ię
dzyplanetarnej tzn. do słonecznego wiatru. 
Jest to strumień jonów i elektronów wypły
wający w sposób ciągły z korony słonecznej 
w przestrzeń międzyplanetarną. Ilość dostar
czanej do korony energii jest tak duża, że nie 
może ona być wyniesiona na zewnątrz ina
czej niż razem z materią (inne sposoby są

zbyt mało wydajne). Do około 10 promieni 
Słońca wiatr jest rozpędzany, a dalej porusza 
się już praktycznie ze stałą prędkością. Wy
pływa z tych okolic Słońca, gdzie linie pola 
magnetycznego są otwarte, z tzw. dziur ko- 
ronalnych. Najszybciej (bez względu na fazę 
cyklu aktywności słonecznej) wiatr wieje ze 
średnich szerokości heliograficznych, nato
miast podczas maksimum aktywności -  
średnio wieje wolniej we wszystkich szero
kościach. Wtedy bowiem „zanika” wię
kszość dziur koronalnych, obszary z za
mkniętymi liniami sił pola magnetycznego 
nie pozwalają materii swobodnie odpływać, 
materia w nich się nagrzewa i intensywnie 
świeci rentgenowsko. Tam, gdzie mamy wy
pływ -  następuje szybkie chłodzenie. W ma
ksimum aktywności pola są silne i „wiążą” 
materię. Obraz ten bardzo szybko się zmie
nia gdy odchodzimy od Słońca -  pole mag
netyczne szybko traci swą dominującą rolę. 
Pomiary dokonywane z sond w okolicy Zie
mi (prędkości cząstek około 300 km/s -  400 
km/s, średnio 5 - 8  cząstek/cm3) pozwalają 
ustalić, że w formie wiatru Słońca traci rocz
nie 74 x 1018 g czyli około 4 x 10'14 swojej 
masy na rok. Skład chemiczny wiatru odpo
wiada w przybliżeniu składowi Słońca tzn. 
obserwuje się głównie protony (95%), jony 
helu (4,5%) i mniej niż 0,5% jonów pierwia
stków cięższych. Razem z jonami poruszają 
się elektrony -  ich temperatura (2 x  105 K w 
okolicy Ziemi) jest nieco wyższa niż tempe
ratura jonów (5 x 104K), bo elektrony lepiej 
przewodzą ciepło i dłużej „pamiętają” wyso
ką temperaturę koronalną. Wiatr słoneczny 
unosi ze sobą linie pola magnetycznego 
Słońca. Linie te, nawinięte przez obracające 
się Słońce, tworzą w okolicy orbity Ziemi 
kąt 45° z kierunkiem radialnym. Rozpędzo
ny i przeniknięty polem magnetycznym 
wiatr oddziałuje z napotkanymi w przestrze
ni międzyplanetarnej „przeszkodami” np. 
wydmuchuje warkocze z komet. Taki war-
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kocz kometarny to skierowany odsłonecznie 
jasny strumień nie tylko gazu ale i pyłu. Gdy 
kometa zbliża się do Słońca materia jej jądra 
sublimuje, powstaje gazowo-pyłowa oto
czka, z której wiatr słoneczny i ciśnienie pro- 
mienowania wydmuchują warkocz. Gaz 
unoszony jest z wiatrem promieniście od 
Słońca (jest to warkocz gazowy, jonowy), 
wzbudzone jony świecą. Warkocz jonowy 
jest na ogół wąski i długi. Natomiast pył 
świeci światłem odbitym, a że jego cząstki 
„pamiętają” ruch komety więc warkocz py
łowy bywa zakrzywiony.

Napotykając pola magnetyczne planet 
wiatr słoneczny współtworzy magnetosfery. 
(Zresztą międzyplanetarna przestrzeń prze
niknięta jest także słonecznym polem mag
netycznym unoszonym przez wiatr. Obrót 
Słońca powoduje, że linie słonecznego pola 
nawijają się w spiralę i w okolicy orbity Zie
mi tworzą kąt 45° z kierunkiem radialnym).

Magnetosfera jest to obszar, w którym 
dominujący wpływ na ruch naładowanych 
cząstek wiatru słonecznego ma planetarne 
pole magnetyczne. Jest to zatem część prze
strzeni międzyplanetarnej, do której tylko 
sporadycznie wnikają słoneczne cząstki (np. 
ze słonecznych rozbłysków -  wtedy widocz
na bywa zorza polarna: rozmyte, zmieniają
ce się, barwne świecenie górnych warstw at
mosfery Ziemi w okolicach podbieguno
wych. Zresztą zorze obserwuje się także na 
Jowiszu).

Wiatr słoneczny (elektrony i jony) napo
tykając pole magnetyczne planety napływa 
na nie naddźwiękowo, tworzy się fala ude
rzeniowa i tzw. płaszcz magnetyczny -  po
wierzchnia, po której wiatr „spływa” uno
sząc pole międzyplanetarne. Jej kometarny 
kształt przypomina smugę jaka się formuje 
na rzece za przeszkodą tkwiącą w wodzie. 
Pod tą powierzchnią znajduje się magneto- 
pauza. Jest to granica, wzdłuż której dyna
miczne ciśnienie wiatru słonecznego równo

waży ciśnienie magnetyczne pola planety. 
Odległość magnetopauzy od planety zależy 
od natężenia pola, ale także od aktywności 
słonecznej (silniejszy wiatr bardziej „zgnia
ta” linie pola magnetycznego, przybliża 
magnetopauzę do planety). Minimalna jej 
odległość od środka planety (mierzona w 
kierunku na Słońce) jest najczęściej poda
waną charakterystyką planetarnych magne- 
tosfer. Jej wartość dla poszczególnych pla
net (wyrażona w ich promieniach) równa 
się: dla Merkurego -1 ,1 , Ziemi - 10,4, Jowi
sza -  65, Saturna -  20, Urana -  18 i dla 
Neptuna -  25. Wenus i Mars mają tylko śla
dowe pola magnetyczne, o polu Plutona nic 
jeszcze nie wiadomo. Linie pola magnetycz
nego blisko powierzchni planety przypomi
nają linie magnetycznego dipola, pomiędzy 
zaś tą powierzchnią a magnetopauzą wyglą
dają różnie: po stronie napływającego wiatru 
są zagęszczonymi, ściśniętymi liniami tegoż 
dipola, ale po stronie przeciwnej linie są 
rozerwane i wydmuchane odsłonecznie w 
bardzo długie, „kometarne” struktury mag
netyczne. Magnetosfera jest więc bardzo sil
nie „wyciągnięta” w kierunku od Słońca, 
(nota bene całość magnetosfery Jowisza jest 
najrozleglejszym „obiektem” w Układzie 
Słonecznym -  rozciąga się aż do orbity Sa
turna).

Ziemię zatem oddziela od ośrodka mię
dzyplanetarnego (oprócz płaszcza atmosfe
ry) właśnie magnetosfera. W magnetosfe- 
rach znajdują się pasy radiacji, w magneto- 
sferze ziemskiej -  pasy Van Allena. Są to 
uwięzione w polu magnetycznym Ziemi na
ładowane, wysokoenergetyczne cząstki po
chodzące (w zewnętrznym pasie) głównie 
od Słońca (wiatr słoneczny, rozbłyski) lub 
(w pasie wewnętrznym) z wtórnego promie
niowania kosmicznego. W przekroju po
przecznym pasy te przypominają fasolki; 
tworzą dwa koncentryczne, grube torusy -  
pas wewnętrzny rozciąga się od mniej wię-
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cej 1,5 do 2 promieni Ziemi (protony o ener- ny kilkadziesiąt MeV, elektrony -  poniżej 
giach rzędu 100 MeV, elektrony -  1 MeV), 0,1 MeV).
pas zewnętrzny -  od 3 do 4 promieni (proto- MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Marzec 1997

Słońce
W punkcie równonocy wiosennej znaj

dzie się w tym roku 20 marca o 14h56m. 
Punkt ten nosi nazwę punktu Barana (zaczy
na się od niego zodiakalny znak Barana) i 
spełnia dość ważną rolę w astronomii: od 
niego mierzy się na niebie współrzędne ką
towe: rektascensję i długość ekliptyczną. 
Chwilę, w której Słońce znajduje się w pun
kcie Barana, uważamy za początek wiosny 
astronomicznej.

W ciągu marca dnia przybywa równo o 
dwie godziny: w Warszawie 1 marca Słońce 
wschodzi o 6h22m, zachodzi o 17h15m, a 31 
marca wschodzi o 5h13m, zachodzi o 
18h10m. W marcu Słońce wstępuje w znak 
Barana.

Dnia 9 marca wystąpi całkowite zaćmie
nie Słońca widoczne na Syberii i Morzu Ar- 
ktycznym.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w 

pierwszej połowie marca, bowiem kolejność 
faz Księżyca jest w tym miesiącu następują
ca: ostatnia kwadra 2dl l h, nów 9d02h, pier
wsza kwadra 16d01h, pełnia 24d06h. W pery- 
geum Księżyc znajdzie się 8dl t f \  a w apoge
um 21d01h.

Dnia 24 marca wystąpi częściowe za
ćmienie Księżyca, widoczne na półkuli za
chodniej (w Polsce widoczne przy zachodzie 
Księżyca).

Planety i planetoidy
Na przełomie marca i kwietnia, wieczo

rem, bardzo nisko nad zachodnim horyzon
tem możemy próbować odnaleść Merkurego

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 1h czasu środk.-europ.)

Data
1997

P
[•]

Bo
I-]

Lo
['I

III 1 -21.55 -7.22 3.82

3 -22.04 -7.24 337.47

5 -22.51 -7.25 311.12

7 -22.95 -7.25 284.77

9 -23.36 -7.24 258.42

11 -23.75 -7.23 232.08

13 -24.11 -7.20 205.72

15 -24.44 -7.17 179.36

17 -24.75 -7.12 153.00

19 -25.03 -7.07 126.63

21 -25.28 -7.01 100.27

23 -25.51 -6.94 73.89

25 -25.71 -6.87 47.52

27 -25.88 -6.78 21.14

29 -26.02 -6.69 354.76

III 31 -26.13 -6.59 328.38

P -  kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od 
północnego wierzchołka tarczy; Bo, Lo -  heliogra- 
ficzna szerokośćć i długość środka tarczy; 
1d07h51m oraz 28d14h28m -  heliograficzna dłu
gość środka tarczy wynosi 0'.

jako gwiazdę - l m. Wenus będąca w koniun- 
kcji ze Słońcem będzie niewidoczna. Przez 
całą noc w gwiazdozbiorze Panny widoczny 
jest Mars jako bardzo jasna gwiazda około 
- l m. W dniu 17 marca Mars znajdzie się w 
opozycji względem Słońca, będąc wtedy 
najbliżej Ziemi w odległości zaledwie 0.66 
j.a. Tarcza planety osiągnie wtedy pozorną 
średnicę 14.2", umożliwiając obserwacje 
szczegółów na powierzchni planety nawet 
za pomocą sprzętu amatorskiego. Nad ra-
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nem, coraz wyżej nad wschodnim horyzon
tem będzie można obserwować Jowisza jako 
gwiazdę - 2 m. Pozostałe planety przebywają 
na niebie zbyt blisko Słońca i są niewidocz
ne.

W marcu będziemy mogli obserwować w 
opozycji planetoidę (6)Hebe, która osiągnie 
jasność 9.6m. Oto współrzędne równikowe 
(na Epokę 2000.0) dla kilku dat: 2 III:
1 l h36.9m, +14°06’; 12 III: l l h28.3m, 
+ 15°44’; 22 III: 1 l h19.8m, + 17°08’.

Jedną z głównych atrakcji marcowego 
nieba powinna być kometa Hale-Boppa. Ko
meta na początku miesiąca powinna być wi
doczna najlepiej nad ranem, na początku 
świtu astronomicznego na wysokości 32°, 
oraz wieczorem, na koniec zmierzchu astro
nomicznego, na wysokości 28°, pod koniec 
miesiąca. Jasność komety, poruszającej się 
od gwiazdozbioru Łabędzia w kierunku 
gwiazdozbioru Andromedy, może osiągnąć 
w marcu aż - l m! W marcu także obserwowa
na długość warkocza komety powinna być 
maksymalna. Oto współrzędne równikowe 
(na Epokę 2000.0) dla kilku dat: 1 III: 
21h22.4m, +33°21’; 16 III: 23h11.8m, 
+43°31’; 31 III: l h39.0m , + 44°50\

* *  *

2d l h Złączenie Merkurego z Wenus w odl. 1°. 
5d 21h Złączenie Neptuna z Księżycem w odl. 4°. 

6d 10h Złączenie Urana z Księżycem w odl. 5°. 
6d 15h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 6°. 
8d 18h Złączenie Wenus z Księżycem w odl. 3°. 
8d 24h Złączenie Merkurego z Księżycem w odl. 3.

ASTRO-BIT
Ireneusz Włodarczyk 
ul. Rewolucjonistów 15/13  
42-500 BĘDZIN

Programy komputerowe, algorytmy, katalogi 
i inne materiały astronomiczne

KUPNO-SPRZEDAŻ

9d Całkowite zaćmienie Słońca widoczne 
we wschodniej Syberii oraz na Morzu Ar- 
ktycznym. Centralna faza zaćmienia w 
średnie południe nastąpi o godzinie 
2h53m w punkcie o współrzędnych 
70°44’ N, 154°45’ E

10d 10h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 1°.
11 18 Złączenie Merkurego ze Słońcem.

10 Pluton nieruchomy w rektascensji.
16 5 18m Koniec zaćmienia III księżyca Jowi

sza (Ganimedesa) przez cień planety.

16 5 21m Początek zakrycia III księżyca Jowi
sza (Ganimedesa) przez tarczę planety.

17 9 1 Mars w opozycji względem Słońca, jest
wtedy najbliżej Ziemi w odległości zale
dwie 0.66 j.a.

19d 5h 24m Początek zaćmienia II księżyca Jo
wisza (Europy) przez cień planety.

20d 14h 56m Słońce wstępuje w znak Barana, jego 
długość ekliptyczna wynosi wtedy 0°; 
mamy początek wiosny astronomicznej i 
zrównanie dnia z nocą.

21d 5h 16m Koniec przejścia II księżyca Jowisza 
(Europy) na tle tarczy planety.

21d 4h Złączenie Merkurego z Saturnem w 
odl. 2°.

23d 15h Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 4°.

24d Częściowe zaćmienie Księżyca widoczne 
w Europie Środkowej i Zachodniej, za
chodniej Afryce, na Atlantyku, na Gren
landii oraz w Ameryce Południowej i Pół
nocnej. Pierwsza połowa zaćmienia wi
doczna w Polsce: 2 40m Wejście Księży
ca w półcień. 3h 57m Początek zaćmienia 
częściowego. 5h 39m Moment maksymal
nej fazy.

25 5 21m Poęzątek zaćmienia I księżyca Jowi
sza (Io) prz,ez cień planety.

26 4 48m Koniec przejścia cienia I księżyca
Jowisza (Io) przez tarczę planety.

28d 5h 09m Początek przejścia II księżyca Jowi
sza (Europy) na tle tarczy planety.

31d 22h Złączenie Wenus z Saturnem w odl. 1°.
Momenty wszystkich zjawisk podane są

w czasie środkowo-europejskim.
Opracował T.Sciężor
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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:

P ierw sza s trona  okładki: Zdjęcie głowy komety Hyakutake (C/1996 B2) wykonane 28 marca 1996 r. 
za pomocą teleskopu 150/900 mm na filmie Fuji Super G800 podczas 2 min. ekspozycji, którego 
autorem jest Michał Siwak, laureat I nagrody w tegorocznym konkursie na wakacyjne zdjęcie 
nieba.

D ruga strona  okładki: Fotografie nadesłane na tegoroczny konkurs na wakacyjne zdjęcie nieba: u góry 
-  zdjęcia komety Hyakutake wykonane 8 kwietnia (lewe) i 10 kwietnia (prawe) 1996 r. przez 
Mieczysława L. Paradowskiego, laureata II nagrody, za pomocą teleobiektywu Pentacon przy 
czasie naświetlania 20 min. (jasna gwiazda z lewej strony na zdjęciu lewym i na tle warkocza 
komety na zdjęciu prawym to Algol w gwiazdozbiorze Perseusza; słaba linia przecinająca 
ukośnie lewe zdjęcie u góry to ślad sztucznego satelity Ziemi); u dołu -  zdjęcie fragmentu 
gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy wykonane 22 kwietnia 1996 r. przez Roberta Szczerbę, 
który został wyróżniony (z lewej strony) oraz zaćmienia Słońca w dniu 12 października 1996 r. 
wykonane spod pomnika Mikołaja Kopernika w Toruniu przez W iesława Skórzyńskiego, który 
został wyróżniony (z prawej strony).

T rzec ia s tro n a  okładki: Zdjęcia komety Hale’a-Boppa (C/1995 O l) nadesłane na tegoroczny konkurs 
na wakacyjne zdjęcie nieba: u góry -  wykonane 23 lipca 1996 r. przez Jerzego Marcinka, 
laureata III nagrody (z lewej strony gromada M16 z mgławicą Orzeł), u dołu -  wykonane 10 
sierpnia 1996 r. przez Franciszka Chodorowskiego, który został wyróżniony.

C zw arta  s trona  okładki: Zdjęcie komety Hyakutake wykonane 6 kwietnia 1996 r., którego autorem 
jest Michał Siwak, laureat I nagrody w tegorocznym konkursie na wakacyjne zdjęcie nieba.
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