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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



9/1996 U RA N IA 231

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.
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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
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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.



9 /1996 U R A N IA 251

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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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:

Pierwsza strona okładki: Zdjęcie planetoidy (243) Ida z satelitą Daktylem wykonane za pomocą sondy 
Galileo 28 sierpnia 1993 roku z odległości około 10500 km (fot. NASA).

Druga strona okładki: U góry -  zdjęcie planetoidy (951) Gaspra wykonane za pomocą sondy Galileo 
29 października 1991 roku z odległości około 5300 km (fot. NASA). U dołu -  sekwencja 
obrazów planetoidy (4769) Castalia uzyskanych z sondowań radarowych wykonanych za pomo
cą 300 m radioteleskopu w Arecibo (Puerto Rico) podczas zbliżenia planetoidy do Ziemi w 1989 
roku na odległość 5.6 min km; dłuższa oś podwójnej bryły planetoidy ma około 1.8 km (fot. J.S. 
Ostro, NASA).

Trzecia strona okładki: U góry -  cztery obrazy planetoidy (4179) Toutatis uzyskane z sondowań 
radarowych wykonanych za pomocą 70 m radioteleskopu w Goldstone (Kalifornia) podczas 
zbliżenia planetoidy do Ziemi w grudniu 1992 roku na odległość około 4 min km; średnice 
dwóch jakby zlepionych ze sobą brył oszacowano na około 4 i 2.5 km (fot. S.J. Ostro, NASA). 
U dołu -  obraz planetoidy (1620) Geographos uzyskany z sondowań radarowych wykonanych 
za pomocą radioteleskopu w Goldstone podczas zbliżenia planetoidy do Ziemi w dniu 30 
sierpnia 1994 roku na odległość około 7.2 min km; rozmiary planetoidy wynoszą około 5 .1x1.8 
km (fot. S.J. Ostro, NASA).

Czwarta strona okładki: Zdjęcie satelity Jowisza Io wykonane 25 czerwca 1996 roku za pomocą sondy 
Galileo (fot. M.J.S. Belton, NASA).
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