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Urania miała 384 strony (a miała tylko 352). Bardzo przepraszamy za dezinformację!
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Sześćsetny numer Uranii, który oddaje
my w ręce Czytelników, różni się od dotych
czasowych. Większy format, lepszy papier,
więcej kolorowych ilustracji — to zasadni
cze zmiany, które od tego roku zamierzamy
wprowadńć. Treści pisma, oczywiście stale
— jak dotąd — doskonalone, pozostaną
natomiast w niezmienionym w zasadzie
kształcie. Sądzimy bowiem, że uformowana
siedemdziesięcioletnią tradycją Urania speł
nia i dziś zadania sprecyzowane przez jej
twórców w pierwszym numerze wydanym w
marcu 1922 roku. Chcemy więc nadal służyć
miłośnikom astronomii rzetelnymi infor
macjami o najważniejszych i aktualnych
problemach poznawania Wszechświata oraz
wszechstronną pomocą w urzeczywistnia
niu swych zamiłowań. Pragniemy wszyst
kim przybliżać niebo, odsłaniać jego taje
mnice, ukazywać piękno, rozbudzać zain
teresowania jego niezwykłościami, uczyć
rozumnego patrzenia na to, co naszą małą
planetę otacza i wokół niej się dzieje, in
spirować aktywne uczestnictwo w amator
skim ruchu naukowym. Ukształtowanie tych
celów pisma i dochowanie im wierności zaw
dzięczamy przede wszystkim wybitnym po
staciom polskiej nauki, które nie szczędziły
trudu by zająć się — gdy pojawiała się tego
potrzeba — redagowaniem Uranii. Wspom
nijmy w tym miejscu przynajmniej profeso
rów: Felicjana Kępińskiego — pierwszego
redaktora naczelnego w 1922 roku, Euge
niusza Rybkę, Stefana Piotrowskiego, Wło
dzimierza Zonna czy wreszcie Andrzeja
Wróblewskiego — obecnego rektora Uni
wersytetu Warszawskiego.
Niniejszy numer, wydany w znacznie wię
kszym niż zwykle nakładńe, zawiera teksty
publikowane już wcześniej w Uranii Na
szym stałym Czytelnikom chcemy w ten spo
sób pokazać przeobrażenia jakie proponu
jemy ich pismu, a nowym — których mamy
nadzieję pozyskać — pragniemy się przed. • _ stawić i zachęcić do przyłączenia się do sto
sunkowo licznego w Polsce grona miłośni
ków astronomii
' -------------------------------------
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Andrzej Pilski — Frombork

Wokół Gromad Kulistych

Miłośnikom astronomii hasto „kuliste
gromady gwiazd” kojarzy się przeważnie
z piękną gromadą M13 w Herkulesie. Ci
zwłaszcza, którzy mogli spojrzeć na nią
przez większy teleskop, pamiętają piękny,
kulisty rój migocących gwiazdek. Nie
liczni astronomowie, którzy mogli zoba
czyć gromady kuliste przez wielkie teles
kopy, zdolne ukazać barwy poszczegól
nych gwiazd, wspominają z zachwytem,
że centrum gromady przypominało szka
tułę pełną topazów, granatów, rubinów i
ametystów. Większość z nas musi jednak
zadowolić się obrazem mglistego obiektu
z gwiazdkami na brzegach.
Nie wydaje się, aby gromady kuliste
stanowiły obecnie obiekt szczególnego
zainteresowania astronomów. Można od
nieść wrażenie, że są to dobrze zbadane
obiekty, w których trudno znaleźć coś re
welacyjnego. Na początku 1991 roku po
jawiły się jednak w Sky & Telescope arty
kuły, których autorzy dowodzą, że jest ina
czej. Informacje tam zawarte wydały mi
się na tyle ciekawe, że chciałbym podzie
lić się nimi z czytelnikami, którzy nie mo
gą przestudiować tych artykułów w orygi
nale.
Raymond E. W h i t e — astronom z
Arizony, który miał szczęście oglądać gro
mady kuliste przez 4-metrowy teleskop w
Cerro Tblolo, przedstawił następujące ze
stawienie powszechnie spotykanych poglą
dów na temat gromad kulistych:
• Setki gromad kulistych w naszej Galak
tyce mają wspólne własności fizyczne.
• Mają one mniejszą obfitość „metali”
niż inne, znane ciała niebieskie. Przez
„metale” rozumie się tu wszystkie pier
wiastki cięższe niż wodór i hel.
.
• Są najstarszymi obiektami w Galaktyce.
• Są rozłożone sferycznie wokół naszej

Galaktyki, ale ich gęstość rośnie w kie
runku jądra galaktycznego.
• Są pełne gwiazd zmiennych, szczegól
nie typu RR Lyrae.
• Krążą wokół Galaktyki po silnie elip
tycznych orbitach nachylonych pod du
żym kątem do płaszczyzny Galaktyki.
• W danej gromadzie wszystkie gwiazdy
mają ten sam skład chemiczny i wiek.
• System gromad kulistych obiega jądro
Galaktyki bardzo wolno w porówna
niu ze Słońcem. Ponieważ my pędzimy
ze Słońcem, mamy wrażenie, że gro
mady poruszają się szybko.
Za przedstawienie takiego zestawu in
formacji żaden egzaminator nie postawi
studentowi dwójki. Od czasu do czasu
warto jednak uświadomić sobie, jak słabe
są miejscami fundamenty wspaniałego
gmachu wiedzy astronomicznej i jak czę
sto sądzimy, że jakieś dane są prawdziwe
tylko dlatego, że ciągle je słyszymy.
Raymond E. White postanowił wziąć
więc pod lupę najczęściej powtarzane in
formacje o gromadach kulistych i spraw
dzić, ile jest w nich prawdy. Nie odkrył
oczywiście, że cała nasza wiedza o groma
dach kulistych jest fałszywa. Niemniej nie
które twierdzenia nie są tak stuprocento
wo pewne, jak się uważa. Pójdźmy więc
tropem jego śledztwa.
Ile jest naprawdę gromad kulistych w
naszej Galaktyce? Miłośnik astronomii,
czytając popularne książki astronomicz
ne, szybko dojdzie do wniosku, że nie
wiadomo. Astronomia Współczesna poda
je, że około 150. Astronomia Ogólna, że
około 140, ale trzy razy tyle może być za
słoniętych przez chmury pyłu międzygwiazdowego. Astronomia z Astrofizyką podaje,
że odkryto ponad 130 gromad kulistych,
a ich liczba w Galaktyce wynosi zapewne
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200-500. Rekordy bije Niebo na dłoni po
dając, że w naszej Galaktyce znamy po
nad 130 000 gromad kulistych. Wydruko
wano oczywiście o trzy zera za dużo.
Faktem jest, że ostatnia lista gromad,
uwzględniająca ich odkrycia dzięki obser
wacjom w podczerwieni, zawiera 146 gro
mad kulistych uważanych powszechnie za
należące do układu Drogi Mlecznej. W
przypadku odległych gromad można mieć
bowiem co do tego wątpliwości. Ponie
waż pył międzygwiezdny w Galaktyce nie
przeszkadza zbytnio obserwacjom w pod
czerwieni na falach dłuższych niż 2 mi
krony, więc można przyjąć, że nie zauwa
żono najwyżej 50 gromad. Czyli tych se
tek gromad kulistych w naszej Galaktyce
jest najwyżej dwie. Jest to dość mało w
porównaniu choćby z galaktyką w A ndro
medzie.
Nie ulega wątpliwości, że gromady ku
liste są rzeczywiście uboższe w „m etale”
w porównaniu ze Słońcem i innymi gwiaz
dami dysku Galaktyki. Są jednak grom a
dy biedniejsze, mające 0.001 słonecznej
zawartości „m etali” i mniej biedne, o za
wartości „metali” zbliżonej do Słońca. Po
dzielono więc gromady kuliste na grom a
dy z halo galaktycznego i gromady z dys
ku. W tych pierwszych gwiazdy mają sto
sunek żelaza do wodoru nie większy niż
16% stosunku w Słońcu. Jest ich zdecy
dowana większość. Ten, wydawałoby się,
umowny podział został potwierdzony
przez klasyfikację widmową. Okazało się,
żc gromady o całkowitym typie widmo
wym wcześniejszym niż G l, a więc gorę
tsze, są członkami halo, zaś o typie póź
niejszym, więc chłodniejsze, są członkami
dysku.
M iłośnik astronom ii lubiący oglądać
„mgławice” przez teleskop szybko zauwa
ży, że na letnim niebie ma duży wybór
gromad kulistych do oglądania, natomiast
zimą trudno zobaczyć jakąś gromadę. Tfcn
fakt jest zgodny z obiegowym poglądem,
że wszystkie gromady kuliste znajdują się
w kierunku do centrum Galaktyki. Jest to
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przesada, ale rzeczywiście zdecydowana
większość gromad znajduje się w prom ie
niu 30° wokół gwiazdozbioru Strzelca., w
którym jest kierunek do centrum G ala
ktyki. Jak wiadomo, ten właśnie gwiaz
dozbiór oglądamy w letnie wieczory.
Gromady kuliste tworzą sferyczny ob
łok wokół środka Galaktyki, przy czym im
bliżej środka, tym więcej gromad. Ponie
waż jesteśmy z naszym Słońcem raczej na
peryferiach Galaktyki, więc nic dziwnego,
że większość gromad widzimy po jednej
stronie. Naszą Galaktykę możemy po
dzielić na dwa elementy składowe: dysk,
zbudowany z gwiazd, grom ad otwartych i
obłoków gazu i pyłu, oraz halo galaktycz
ne zawierające pojedyncze gwiazdy i wię
kszość gromad kulistych, ale bez obłoków
materii. Mała zawartość „m etali” jest ce
chą charakterystyczną wszystkich obiek
tów halo, a nie tylko gromad kulistych.
Astronom owie są zgodni, że gromady
kuliste są najstarszymi obiektam i w na
szej Galaktyce i wszystkie mają prawie 15
miliardów lat z dokładnością do 3 m iliar
dów. Pojawiają się jednak dowody, że choć
gromady są rzeczywiście stare, to jednak
powstawały one w różnym czasie, w prze
dziale kilku miliardów lat. Tkkże twier
dzenie, że gwiazdy w gromadzie powstały
jednocześnie i mają ten sam skład chem i
czny, jest kwestionowana. Przykładem jest
grom ada Omega C entauri, widoczna do
skonale gołym okiem z południowej pół
kuli Ziemi. Sporządzony dla niej diagram
Hertzsprunga-Russela wskazuje, że gwiaz
dy tej gromady mają albo różne masy, al
bo różną zawartość „m etali”. Oba wyjaś
nienia sugerują różnice wieku. Przy róż
nych masach różny wiek wynika stąd, że
masywniejsze gwiazdy ewoluują szybciej,
niż mniej masywne. Różnice w zawartości
„m etali” sugerują, że gwiazdy powstawały
w kolejnych generacjach wzbogacanych w
cięższe pierwiastki powstające w gwiaz
dach poprzedniej generacji i wyrzucane
do ośrodka międzygwiezdnego przez super
nowe. Mogło jednak być i tak, że gwiazdy
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gromady Om ega C entauri powstały
jednocześnie z chmury, w której pier
wiastki byty rozłożone nierównomiernie.
Obserwuje się różnice zawartości metali w
podobnych gwiazdach tej samej gromady.
Problem jest więc ciągle dyskusyjny.
Pojawiło się też przypuszczenie, że gro
mada Omega Centauri powstała z karło
watej galaktyki eliptycznej. Sugerują to
choćby zdjęcia tej gromady ukazujące jej
lekko eliptyczny kształt. Bardziej istot
nym argum entem jest, że karłowate gala
ktyki eliptyczne wykazują wiele cech po
dobnych do Omega Centauri i kilku in
nych grom ad jak M3 czy M22. Są ubogie
w „m etale”, mają podobne diagramy
H ertzsprunga-R ussela i zawierają dużo
gwiazd zmiennych typu R R Lyrae.
Obecność gwiazd zmiennych typu R R
Lyrae można rzeczywiście uznać za cha
rakterystyczną cechę grom ad kulistych.
Przesadą jest jednak twierdzenie, że
wszystkie gromady kuliste zawierają te
gwiazdy. Wystarczy wskazać tak znane
gromady jak M10 i M12 w Wężowniku,
gdzie nie znaleziono zmiennych R R Ly
rae, o których można by powiedzieć, że z
pewnością należą do tych gromad. Wy
jątki zdarzają się jednak wszędzie. Kwe
stionuje się natom iast twierdzenie, że
zm ienne R R Lyrae znalezione w halo ga
laktycznym poza grom adam i, zostały z
tych gromad wyrzucone. Nie ma pewnoś
ci, że R R Lyrae z gromad i z poza nich są
dokładnie tego samego typu. Niektóre do
wody wskazują, że nie.
G rom ady kuliste krążą wokół cen
trum Galaktyki po orbitach eliptycznych.
Wiadomo, że tak być musi. W przeciw
nym razie spadłyby na centrum i problem
gromad kulistych by zniknął. Thidno jed
nak stwierdzić, jakie to są orbity, 'tylko
75 gromad kulistych, a więc mniej więcej
połowa znanych, ma zmierzone prędkości
radialne. 63 z nich są gromadami halo ga
laktycznego, a 12 to gromady dysku zgod
nie ze wspomnianym wcześniej podziałem.
Mimo skromnej ich liczby można wyzna
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czyć składowe ruchu Słońca względem sys
temu gromad. Dla wszystkich grom ad łą
cznie są one zgodne z tymi, które wyzna
czono z ruchów własnych gwiazd. Gry na
tom iast podzielimy gromady na podgru
pę z halo i podgrupę z dysku stosując kry
terium zawartości „metali” okazuje się, że
ruch Słońca względem każdej podgrupy
wygląda inaczej. Względem grom ad z ha
lo galaktycznego Słońce porusza się z pręd
kością bliską swej prędkości orbitalnej,
co oznacza, że względem centrum G alak
tyki ruch tych gromad jest bardzo powol
ny. Względem grom ad z dysku galaktycz
nego Słońce prawie się nie porusza, czyli
uczestniczą one z podobnymi do słonecz
nej prędkościami w ruchu wokół środka
Galaktyki. Występuje natom iast ruch
Słońca względem tych gromad w kierun
ku prostopadłym do płaszczyzny Galakty
ki. Może to być skutek własnego ruchu
słońca, które obiega centrum Galaktyki
„podskakując” sobie przez cały czas czyli
przechodząc spod płaszczyzny dysku gala
ktycznego ponad płaszczyznę i z powro
tem w okresie ok. 65 min lat. Jednak 12
gromad jest trochę małą próbką, aby z
niej wyciągnąć przekonujące wnioski.
Po odkryciu, że część grom ad kulis
tych em ituje prom ieniowanie rentgenow 
skie, upowszechnił się pogląd, że prom ie
niowanie to jest wysyłane przez m aterię
spadającą do czarnej dziury wewnątrz
gromady. Czarna dziura powinna jednak
być w środku gromady, a źródła prom ie
niowania rentgenow skiego są z reguły
poza środkiem. Prom ieniowanie rentge
nowskie może także pochodzić z gwiazd
podwójnych, których składniki krążą bli
sko siebie (tzw. ciasne układy). Gdy w ta
kiej parze karzeł lub gwiazda neutronow a
ściąga zewnętrzną atmosferę drugiej gwiaz
dy na dysk akrecyjny wokół siebie, prze
pływająca m ateria staje się dostatecznie
gorąca, by emitować prom ienie X. Teore
tycy znaleźli kilka powodów, dla których
ciasne układy podwójne mogłyby powsta
wać w gęstych jądrach gromad.
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Fot. 1. Jedna z najjaśniejszych grom ad kulistych na niebie — Omega C entauri (N G C 5139), którą można
dostrzec nawet gotym okiem (ale w naszych szerokościach geograficznych jest niestety niewidoczna).

Chociaż trudno to sobie wyobrazić o b 
serw ato ro m korzystającym z małych te le 
skopów i m ającym problem y z zobacze
niem pojedynczych gwiazd w M 13, g ro 
m ady k u liste znaleziono d o tąd w około
50 galaktykach różnych rozm iarów i ty
pów. W galaktyce M31 zdołano nawet roz
dzielić grom ady na pojedyncze gwiazdy.
O kazało się, żc z reguły im większa gala
ktyka tym więcej ma grom ad. Je d n a k ga
laktyki eliptyczne m ają przew ażnie więcej
grom ad, niż spiralne, a galaktyki w m a
łych g ro m ad ach galaktyk m ają zwykle
m niej grom ad kulistych niż galaktyki w
dużych grom adach. Najwięcej grom ad k u 
listych m ają olbrzym ie galaktyki eliptycz
n e znajdujące się w śro d k u grom ad gala
ktyk. Typowym przykładem je st galaktyka
M 87 w śro d k u grom ady galaktyk w P an 
nic, licząca 5 razy więcej grom ad kulis
tych niż nasza G alaktyka. Przyczyna tego
n ie je st jeszcze znana.
Czy grom ady kuliste innych galaktyk
są p o d o b n e do tych w okół naszej G alak 

tyki? W iele w skazuje, żc tak. C o cieka
wsze grom ady kuliste są naw et bardziej
do siebie p o d o b n e niż ich m acierzyste ga
laktyki. Pod względem jasności i barwy m a
ło różni np. grom ady kuliste naszej G alak
tyki spiralnej i galaktyki eliptycznej M87

Fot. 2. Zdjęcie grom ady kulistej M80 wykonane za
pomocą teleskopu N 'IT w Europejskim O bserw ato
rium Południowym w Chile.
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w Pannie. Szereg faktów obserwacyjnych
wskazuje, że są one podobnie stare. Wy
daje się więc, że pierwsze procesy formo
wania się gwiazd przebiegały podobnie w
różnych częściach Wszechświata.
Dzięki wykorzystaniu detektorów CCD
udało się przebadać duże galaktyki elipty
czne w gromadzie galaktyk w Pannie, od
dalonej o ok. 65 min lat świetlnych od
nas. Ponieważ te galaktyki są blisko sie
bie w porównaniu z odległością od nas,
więc łatwo można porównywać ich syste
my gromad kulistych. Zaobserwowano,
że najwięcej gromad kulistych ma jasność
2A"n czyli taką, jaką powinny mieć, gdyby
były podobne do gromad naszej Galakty
ki. Stwierdzono też, że gromady kuliste w
galaktyce M87, mającej ich wyjątkowo du
żo, niczym się nie różnią od gromad w
przeciętnych galaktykach eliptycznych. Na
wet gromady kuliste w najdalszej galakty
ce, w której udało się je dostrzec, oddalo
nej o 450 min lat świetlnych, są tak jasne,
jak się spodziewano zakładając podobień
stwo do gromad naszej Galaktyki. Gdyby
udało się ustalić przyczynę tego podobień-
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stwa gromad w różnych galaktykach,
prawdopodobnie rozumielibyśmy znacz
nie lepiej, jak te galaktyki powstawały.
Badanie gromad kulistych w coraz od
leglejszych galaktykach nie zmienia fak
tu, że są kłopoty z zupełnie bliskimi gro
madami. Wśród gwiazd gromady powin
ny znajdować się także białe karły. W naj
bliższych gromadach powinny one być 23
wielkości gwiazdowej. Tymczasem przeba
dano w bliskich gromadach gwiazdy do
25 wielkości gwiazdowej, a karłów ani
śladu. Inny kłopot, to gromady kuliste w
Obłokach Magellana. W Wielkim Obło
ku Magellana jest kilka starych i jasnych
gromad mających około 15 mld lat i wiele
młodszych niż 3 mld lat. Gromad o poś
rednim wieku prawie nic ma. Za to są
one w Małym Obłoku Magellana, który z
kolei prawdopodobnie nie ma wcale sta
rych gromad. W naszej Galaktyce trudno
natomiast znaleźć gromadę młodszą niż
12 mld lat. Jak dotąd jedyną odpowiedzią
na te kłopoty jest „trzeba więcej obserwa
cji”. Naukowcy mają nadzieję, że dostar
czy ich Tfcleskop Kosmiczny Hubble’a.

Roman Schrciber — Toruń

Magnetosfera Neptuna
Po 12 lalach lotu sonda Voyager 2 do
tarła w sierpniu 1989 roku do ostatniej
na swojej trasie planety Układu Słonecz
nego — Neptuna. Odległa o 4.5 miliarda
kilometrów (30 jednostek astronomicz
nych) od Słońca planeta jest oświetlona
900 razy słabiej niż Ziemia. Zimny, ciem
ny świat... Fale radiowe z Ziemi wędrują
w jedną stronę powyżej 4 godzin, moc
sygnałów odbieranych z Voyagera jest rzę
du 10-16 W (przykładowo moce lokalnych
nadajników UKF na Ziemi mogą być rzę
du kilowatów). Wysłużony próbnik nie za
wiódł jednak oczekiwań swoich konstruk
torów i dostarczył kolejny już raz fascy
nujących materiałów. Chociaż Voyager 2

nie spotka już na swojej drodze kolejnej
planety (Pluton znajduje się obecnie wew
nątrz orbity Neptuna) ogniwo jądrowe
może jeszcze dostarczać energii urządze
niom próbnika przez 25 lat. Być może
uda się dotrzeć do heliopauzy — granicy
heliosfery, czyli obszaru kontrolowanego
przez wiatr słoneczny i pole magnetycz
ne Słońca. Inaczej mówiąc, Voyager 2 opuści olbrzymi bąbel wydmuchany przez
wiatr słoneczny w materii międzygwiazdowej pogrążając się w tej ostatniej.
O sukcesie misji zadecydował przypa
dek... Początkowo planowano podróż do
wszystkich planet zewnętrznych: tzw.
„Grand Tbur” — raz na 176 lat wzajemne
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l7ot. 1. Sonda kosmiczna Voyager.

ustawienie Jowisza, Salurna, Urana, Nep
tuna i Plutona pozwala na dotarcie do
każdej z planet po kolei w sumarycznym
czasie 12 lal. M ożna to było zrobić np. w
latach 1976-1978. Brak funduszy spowo
dował okrojenie wyprawy do odwiedzin
Jowisza i Saturna. Mimo to przygotowy
wano obydwa próbniki do przedłużonej
misji z perspektywą odwiedzin U rana i
Neptuna.
20 sierpnia 1977 wystrzelono Voyagera 2, a 5 września poleciał Voyager 1 (le
go dnia ustawienie planet sprzyjało jesz
cze przelotowi w pobliżu Jowisza i S atur
na — U ran i N eptun były już niedostę
pne). Z atem jedynie Voyager 2 mógł od
wiedzić cztery planety zewnętrzne. Miał
też trochę szczęścia — rakieta która wy
niosła Voyagera 1 na orbitę okazała się
słabsza (silnik pierwszej części dwuczło
nowej rakiety T itan-C entaur wyłączył się
za wcześnie). Wystarczyło co prawda ener
gii na skierowanie próbnika do Jowisza i
Saturna, gdyby jednak zamienić próbniki
miejscami, Voyager 2 nie miałby dostate

cznie dużej prędkości, by odbyć swoją fan
tastyczną podróż. Fundusze też się szczę
śliwie znalazły...
A le wróćmy w okolice Neptuna, do
dużo mniejszej wnęki utworzonej w wie
trze słonecznym zwanej magnetosferą Nep
tuna (w tym miejscu proponuję ew entu
alny powrót do artykułu na tem at magnetosfery U rana wydrukowanego w num e
rze lutowym Uranii z 1989 roku).
Voyager napotkał falę uderzeniową w
odległości ok. 860 tys. km (po stronie odsłonecznej) od centrum planety. Samo
przejście próbnika do wnętrza magnetosfery było nadspodziewanie długie i trwało
powyżej godziny. Stało się to, czego wcześ
niej oczekiwano dla U rana — sonda we
szła do magnetosfery od strony czapy po
larnej. Dla U rana wydawało się to natu
ralne ze względu na małe nachylenie osi
obrotu do płaszczyzny ekliptyki. Jednak
oś dipola magnetycznego tworzy tam duży
(60°) kąt z osią obrotu planety i oczekiwa
nia nie spełniły się. Oś obrotu Neptuna na
tomiast tworzy z płaszczyzną ekliptyki kąt
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61.2°, kąt między osią o b ro tu planety a
osią dip o la m agnetycznego wynosi około
47°. W sum ie w trakcie zbliżenia do N ep 
tu n a w arunki sprzyjały wejściu do m agnetosfery od strony czapy polarnej.
Po U ra n ie N ep tu n okazał się zatem
drugą p lan etą o dużym kącie między osią
o b ro tu planety a osią dipola m agnetycz
nego. Sam dipol jest przesunięty wzglę
dem środka planety o ok. 55% (prom ień
N eptuna wynosi tu 100% ). D la U ran a p o 
d o b n e p rzesunięcie wynosi 30% . Z m usza
to do ponow nego przem yślenia n ie k tó 
rych zagadnień związanych z teo rią dyna
ma planetarn eg o . Po zbliżeniu się do p la
nety okazało się, że pole ma dużo b a r
dziej sk om plikow aną stru k tu rę . W ydaje
się, że przynajm niej częściowo w ytw arza
ne je st przez prądy pow stające sto su n k o 
wo blisko jej pow ierzchni. M ierząc n a tę 
żenie pola na sam ej pow ierzchni otrzy
malibyśmy zależnie od m iejsca pom iaru
w artości od 0.06 do 2.1 gaussa. Przybliże
nie dipolow ego pola m agnetycznego jest
nato m iast dob rze spełn io n e dla odległoś
ci 4 -1 5 R n.
O swoim istnieniu m agnetosfera N ep 
tuna dała ju ż znać wcześniej. O koło 5 dni
przed m aksymalnym zbliżeniem do p la
nety zao bserw ow ano sporadyczne, w ą
skopasm ow e, silnie spolaryzow ane em is
je radiow e w paśm ie 100-300 kHz. D o 
kładniejsza analiza danych pozw oliła na
zidentyfikow anie podobnych em isji ju ż
na 30 dni przed przelotem w pobliżu p la
nety. W idziano je jeszcze 22 dni w czasie
odd alan ia się Voyagcra od N ep tu n a. W i
doczność em isji była zw iązana z o b ro tem
planety. D ało to m ożliw ość bardzo d o 
kładnej oceny o k re su ro tacji — przed
zbliżeniem szacow ano go na 17h50m, po
uwzględnieniu obserwacji radiowych skró
cił się do 16h7m z odchyleniem sta n d a r
dowym 3m. Em isje radiowe świadczą o ist
nieniu pola m agnetycznego planety. M o
dulacja związana z okresem rotacji św iad
czy n a to m ia st o w zględnym nachyleniu
osi dipola i osi ro tacji planety. M oże to
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być również wynikiem asymetrii pola mag
netycznego o stru k tu rz e bardziej złożonej
niż dipolow a. W przypadku N ep tu n a m a
my do czynienia z obydw iem a przyczyna
mi. G lo b aln e w idm o em isji radiow ych
je st p o d o b n e do w idm a em isji U ran a,
jed n a k m oc jest dużo niższa.
N ie zaobserw ow ano n ato m iast tak
charakterystycznych dla Jow isza, S aturna
czy naw et U ran a w iązek jonów em itow a
nych przez m ag n etosfery w k ieru n k u
p róbnika. Jest to praw d o p o d o b n ie zwią
zane ze specyficzną konfiguracją pola
m agnetycznego p lanety w sto su n k u do
p ola m ięd zyplanetarnego (stąd wynikło
m. in. wejście sondy do m agnetosfery p o 
przez obszar czapy biegunow ej).
W ew nątrz m agnetosfery obserw ow a
no fale zw iązane ze skom plikow anym i
drganiam i własnymi plazmy (zwykle takie
falc zwane plazm owym i nic oddalają się
zbytnio od obszarów generacji, choć nie
są w ykluczone transform acje prow adzące
do pow stania fal elektrom agnetycznych
mogących już wydostać się poza obszar
źródła). N ajsilniejsze em isje zw iązane by
ły z przecięciem płaszczyzny pierścieni
planety — drobiny pyłu zderzając się z
korpusem próbnika odparowyw ały jo n i
zując swoje otoczenia i indukując na a n 
tenach o d b io rn ik a ładunki elektryczne.
O bserw ow ano do 250 takich zderzeń na
sekundę.
Inny rodzaj obserw ow anych fal zwią
zany był z tzw. górnym rezonansem hy
brydowym. Z n a ją c n a tęż en ie lokalnego
p o la m agnetycznego (np. z pom iarów
m ag n eto m etru ) m ożna na podstaw ie czę
stotliw ości rez o n an su obliczyć gęstość
ele k tro n ó w w pobliżu a n te n o d b ie ra ją 
cych w spom niane falc. M ożna to zrobić i
innym i m etodam i — posługując się np.
pom iaram i detek to ró w cząstek. Pom iary
m ożna potem porów nać... O trzym ano gę
sto ść rzędu 0.1 cm 3. P od o b n ie ja k w
przypadku U ran a (a zupełnie inaczej niż
dla Jow isza i S atu rn a) pole m agnetyczne
n ie różni się zbytnio od pola w próżni.
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Plazma nie wpływa na kształt magnetosfery. Ciśnienie zjonizowanego gazu jest
po prostu zbyt niskie.
T&k jak i w przypadku pozostałych
wielkich planet i dla Neptuna mamy do
czynienia z pasem radiacyjnym — cząs
tkami naładowanymi uwięzionymi w polu
magnetycznym planety. Wewnątrz skom
plikowaną (z punktu widzenia współrzę
dnych dipola magnetycznego) trajektorię
zakreśla księżyc Neptuna Ttyton. W zwią
zku z tym jego oddziaływanie z magnetosferą jest bardziej skomplikowane niż w
przypadku Jowisza, Saturna czy Urana.
Nie wszystko jest tu zrozumiałe.
Bombardowane przez naładowane czą
stki atmosfery Neptuna i Ttytona świecą —
jest to zjawisko zorzy polarnej. Nie są to
zorze podobne do ziemskich, skompliko
wana struktura pola powoduje pojawia
nie się świecenia zorzowego w różnych
obszarach planety (dla Ziemi widzimy je
praktycznie jedynie w okolicach podbie
gunowych). Nie ma jeszcze pewności co
do bilansu energetycznego tego świecenia
(tzn. ile i o jakich energiach cząstek bie
rze udział w pobudzaniu atmosfery do
świecenia). Jest jo o tyle trudne zadanie,
że obserwując zorze polarne z większej
odległości mamy informację o ich global

nym rozkładzie, natomiast pomiary ener
gii cząstek odpowiedzialnych za te świe
cenia można przeprowadzić jedynie w
punktach wzdłuż trajektorii próbnika.
Bombardowanie przez cząstki nałado
wane powierzchni księżyców jak i okru
chów materii, z której zbudowane są pier
ścienie, może zmieniać ich albedo (tak sa
mo jak w przypadku Urana). Powierzch
nie stają się ciemne po upływie stosunko
wo krótkiego czasu (105—106 lat).
Część materii jest przy spotkaniu z
energetycznymi cząstkami wyrzucana w
otaczającą przestrzeń. Wydaje się, że pla
zma wypełniająca magnetosferę Neptuna
jest właśnie przede wszystkim lokalnego
pochodzenia. Nie ma praktycznie plazmy
pochodzącej z wiatru słonecznego.
Niniejszy artykuł mówi jedynie o wstę
pnych wynikach badań magnetosfery Ne
ptuna przez Voyagera 2. Na definitywne
wnioski jest jeszcze za wcześnie, w nie
których sprawach nie uda się ich być mo
że osiągnąć. Jest natomiast pewne, że mi
sje Voyagerów zmieniły dogłębnie naszą
wiedzę o wielkich planetach. Może lepiej
byłoby powiedzieć, że jej większość udało
się zdobyć właśnie podczas tej fantastycz
nej podróży.

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza

Pierwsze wyniki misji Magellan
Współczesny popularyzator astronomii ma
o wiele łatwiejsze zadanie od swych po
przedników sprzed wieku. W każdym ra
zie na brak interesujących tematów nie
może narzekać, gdyż te pojawiają się ni
czym „grzyby po deszczu”, w czym szcze
gólnie dużą zasługę ma astronautyka.
Dotyczy to zwłaszcza astronomii Układu
Słonecznego, bo to głównie dzięki bada
niom astronautycznym coraz więcej wie
my o naturze bliższych i dalszych planet,
o obiegających je księżycach i o ich rze

czywistej liczbie. Niedawno na przykład
wielu nadzwyczaj ciekawych informacji o
odległym układzie Neptuna dostarczyła
nam aparatura zainstalowana na pokła
dzie sondy Voyager-2, obecnie zaś może
my podziwiać rewelacyjne obrazy radaro
we różnych utworów topograficznych We
nus, dokoła której od 10 sierpnia 1990
roku krąży amerykańska sonda kosmicz
na Magellan. Obrazy te mają posłużyć do
opracowania dokładnej mapy planety.
Nowe obrazy radarowe niektórych
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Fot. 1. Wizja m alarska sondy kosmicznej Magellan
(fot. NASA).

Fot. 2. Typowy rejon wulkaniczny na powierzchni
Wenus (fot. NASA).

utworów topograficznych Wenus zostały
po raz pierwszy zaprezentowane 25 wrześ
nia 1990 roku na konferencji prasowej
zorganizowanej przez kierownictwo La
boratorium Napędu Odrzutowego (Jet
Propulsion Laboratory) w Pasadenie. Na
obrazach tych widać szczegóły o średnicy
120 metrów. Dla porównania warto przy
pomnieć, że za najlepsze dotąd uchodziły
obrazy radarowe otrzymane zarówno za
pomocą olbrzymiego radioteleskopu w
Arecibo (Puerto Rico), jak też przekaza
ne przez radzieckie sondy kosmiczne
Wenera-15 i Wenera-16. Są one jednak
dużo gorszej jakości i przede wszystkim
mają prawie dziesięciokrotnie mniejszą
zdolność rozdzielczą. Doskonale ilustru
je to zaprezentowany na wspomnianej
konferencji „fotomontaż”, na którym
przedstawiono wenusjański krater Golubkiny (nosi on nazwisko żyjącej w la
tach 1864-1927 rosyjskiej rzeźbiarki An
ny Golubkiny). Dolna, lewa część owego
fotomontażu przedstawia obraz uzyskany
w roku 1980 za pomocą sondy Wenera,
natomiast górną, prawą jego część two
rzy obraz przekazany w roku 1990 przez

aparaturę sondy Magellan. Tk część za
wiera całe bogactwo szczegółów i jedno
cześnie definitywnie przekonuje nas o
tym, iż leżący w podbiegunowych okoli
cach Wenus krater Golubkiny (współrzę
dne afrodytograficzne: 60,5° szerokości
północnej i 286,5° długości wschodniej)
jest tworem uderzeniowym, powstałym w
wyniku upadku olbrzymiego meteorytu.
Wyraźnie widać to zwłaszcza na wytwo
rzonym za pomocą komputera „trójwy
miarowym”, perspektywicznym obrazie
krateru, przypominającego do złudzenia
krater Ciołkowskiego na odwrotnej stro
nie Księżyca. Wprawdzie krater Golub
kiny ma tylko 34 km średnicy (średnica
wymienionego krateru księżycowego wy
nosi aż 240 km), to jednak on także po
siada wyraźnie tarasowaty wal górski,
otaczający ciemniejsze i gładkie dno, po
środku którego wznosi się okazały masyw
górski. Tb także przemawia za meteory
towym pochodzeniem opisanej struktury
topograficznej Wenus.
Podobne, wielokilometrowe kratery
meteorytowe nie należą na Wenus do rzad
kości Dowodzi tego chociażby przekazany
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Fot. 3. Fragment Równiny Lawinii z trzema dużymi
kraterami meteorytowymi obejmujący obszar o wy
miarach 550x500 km (fot. NASA).

przez aparaturę radarową Magellana ob
raz Równiny Lawinii (Lavinia Planitia), a
ściślej mówiąc — północna część tej krai
ny (współrzędne afrodytograficzne środ
ka omawianego obrazu: 27° szerokości
południowej i 339° długości wschodniej
(fot. 3) gdzie znajdują się trzy okazałe,
bezimienne na razie kratery meteorytowe
(ich średnice mierzą od 37 do 50 km).
Brak tu natomiast — podobnie jak i w
innych rejonach planety — mniejszych
utworów tego typu, gdyż — jak się przy
najmniej dziś tłumaczy — małe meteory
ty nie mają tyle siły, aby przebić grubą i
gęstą atmosferę Wenus. Atmosfera ta —
zdaniem niektórych uczonych — powsta
ła około 400-800 milionów lat temu w
następstwie wzmożonej aktywności wul
kanicznej, która być może jeszcze nie wy
gasła i przypuszczalnie do dziś utrzymuje
się na dość wysokim poziomie. Zdają się
o tym świadczyć liczne struktury topogra
ficzne odkryte na powierzchni Wenus za
równo przez dawniejsze sondy kosmicz
ne, jak i przez aparaturę Magellana. Wy
starczy dokładniej przyjrzeć się opisane
mu wyżej obrazowi Równiny Lawinii, by
w południowo-wschodniej części tej krai
ny (prawy, dolny róg obrazu) dostrzec
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liczne kopuły, z wyglądu do złudzenia
przypominające ziemskie wulkany tar
czowe. Tb wenusjańskie mają od 1 do 12
km średnicy i typowe dla takich struktur
„jamki” centralne.
Podobne struktury topograficzne od
kryto na pograniczu Równiny Guinewry
(Guinevere Planitia) a Krainą Eistly (Eistla Regio). Otrzymany za pomocą sondy
Magellan obraz pokrywa obszar o roz
miarach 75x45 km (współrzędne afrody
tograficzne środka obrazu: 25° szerokości
północnej i 330,6° długości wschodniej),
na którym znajduje się co najmniej tuzin
tego typu struktur topograficznych (fot. 2).
Tk okolica Wenus jest interesująca i z te
go powodu, że pokrywa ją zawiła sieć
„nitkowych” struktur, z „lotu ptaka” wy
glądających niczym ogromna sieć paięcza.
O naturze tych przedziwnych tworow to
pograficznych na razie nie potrafimy nic
pewnego powiedzieć nie mówiąc już o
mechanizmie ich powstawania. Można
jednak przyjąć, że mamy tu do czynienia z
wylewem dużej ilości magmy, która po
zastygnięciu popękała na skutek zapad
nięcia się terenu. W tym przypadku taje
mniczą „sieć pajęczą” tworzyłyby urwiska
skalne, jaśniejsze od strony południowozachodniej, gdyż przypuszczalnie te ich
fragmenty — podobnie jak południowozachodnie zbocza występujących tu kopuł
wulkanicznych — nie są pokryte pyłem
wulkanicznym, by mógł on zostać „zdmu
chnięty” przez wiatr wiejący od strony
północno-wschodniej. Dziś oczywiście za
wcześnie jeszcze na to, aby zdecydowanie
opowiadać się za powyższą hipotezą. Po
wnikliwej analizie obrazów otrzymanych
za pomocą sondy Magellan może się prze
cież okazać, że zupełnie inny proces jest
odpowiedzialny za powstanie tak intere
sujących tworów topograficznych. Ale za
pewne dużo więcej trudności przysporzy
planetologom faktura powierzchni krainy
leżącej na południe od Płaskowyżu Lakszmi (Lakshmi Planum), ściślej zaś m ó
wiąc — pomiędzy Równiną Guinewry a
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Fot. 4. Fragment Płaskowyżu Lakszmi obejmujący
obszar 37x80 km (fot. NASA).

Fot. 5. Kraina Alfa w rejonie Lawinii (współrzędne
afrodytograficzne Środka obrazu: 24° szer. połud
niowej, 2 ° dł. wschodniej), obraz obejmuje obszar
około 125x150 km (fot. N ASA).

Równiną Sedny (współrzędne afrodyto
graficzne środka obrazu omawianej tu
krainy: 30° szerokości północnej i 333,3°
długości wschodniej (fot. 4). Widać tu
dwie serie równoległych względem siebie
tworów liniowych, przecinających się nie
mal dokładnie pod prostymi kątami. Szcze
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gólnie intrygujące są linie słabsze i przez
to samo ledwo widoczne na obrazie prze
kazanym przez aparaturę sondy Magellan.
Leżą one mniej więcej w jednakowych od
siebie odstępach (około 1 km) i rozcią
gają się poza granicę obrazu, który po
krywa obszar mający 37 km szerokości i
80 km długości. Jaśniejsze, lepiej widocz
ne struktury zdają się być młodszymi two
rami i jakby pokrywają linie słabsze, od
stępy między nimi są mniejsze, nie wyka
zują przy tym takiej regularności, mają
też różną długość. Na pierwszy rzut oka
otrzymany za pomocą Magellana obraz
może się komuś kojarzyć z fotografią po
trzaskanej płyty zbrojonego betonu, uka
zującej sieć starannie ułożonych prętów
stalowych. Ludzie obdarzeni nadmiarem
fantazji (a takich nie brakuje) gotowi są
wątpić w naturalne pochodzenie rzeźby
terenu tej krainy i zapewne uznają owe
tajemnicze struktury za twory sztuczne,
pozostawione przez wymarłą cywilizację
wenusjańską. W każdym razie zwolennicy
poglądów Ericha von D a n i k e n a zys
kają nowy argument...
Niewątpliwie równie ciekawy jest ob
raz powierzchni okolicy leżącej na pogra
niczu Krainy Asterii (Asteria Regio) i
Krainy Feby (Phoebe Regio). Na powyż
szym obrazie, pokrywającym obszar ma
jący około 40 km szerokości i około 600
km długości, widzimy cały kompleks za
wiłych kanionów. Biegną one głównie z
północnego wschodu na północny zachód
(owe kaniony w przybliżeniu mają łuko
wate kształty), ich szerokość wynosi od 5
do 10 km, długość od 50 do 100 km, a
otaczające je wały górskie wznoszą się o
około 100 metrów ponad przyległy teren.
Mechanizm powstawania tych niezwykłych
formacji topograficznych Wenus też nie
jest jeszcze znany, choć niektórzy dopa
trują się w nich pęknięć skorupy planety,
powstałych na skutek jej gwałtownego roz
ciągania. Być może i w tym przypadku,
pewną rolę odegrała aktywność wulka
niczna, ślady takiej działalności tu także
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występują, świadczą o niej chociażby p o
toki świeżo, zdaje się, zastygłej lawy. N ie
byłoby w tym nic nadzwyczajnego, twory
pochodzenia wulkanicznego nie należą na
Wenus do rzadkości, spotykamy się z ni
mi właściwie na każdym kroku. Na przy
kład na południowy wschód od Krainy
Feby (współrzędne afrodytograficzne: 24°
szerokości północnej i 292° długości
wschodniej) odkryto dwie depresje niere
gularnego kształtu, z których większa ma
rozmiary 8 x 3,6 km i przypomina ziem 
ską kalderę wulkaniczną (podobne twory
występują w wulkanach tarczowych typu
hawajskiego). Już to sam o mówi, że pod
wielom a względami Wenus mimo wszy
stko podobna jest do Ziem i, a w każdym
razie ma powierzchnię bardziej urozmai
coną niż dotąd sądzono. Jednakże coś
więcej na ten lemat będzie można pow ie
dzieć dopiero po zakończeniu misji so n 
dy Magellan i po wnikliwej analizie uzys
kanego za jej pom ocą materiału.
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Pom ocne w tych badaniach mogą okazać się materiały uzyskane za pom ocą
wysłanej 18 X 1989 roku ku Jowiszowi
sondy Galileo. Bo chociaż jej głównym ce
lem jest największa planeta Układu Sło
necznego, to jednak porusza się ona po
skomplikowanej trajektorii, zwanej w skró
cie V E E G A (Venus-Earth-Earth Gravity
Assist). Po prostu celem nadania sondzie
odpow iedniej prędkości pom knęła ona
najpierw ku Wenus (w dniu 10 lutego
1990 roku minęła planetę w odległości
14 700 km), następnie dwukrotnie prze
leci obok Ziem i (8 grudnia 1990 roku w
odległości 950 km oraz 8 grudnia 1992
roku w odległości 310 km) i dopiero po
tym wyczynie uda się w kierunku docelo
wej planety, którą ma osiągnąć 7 grudnia
1995 roku. Tkk więc niejako przy okazji
sonda G alileo przyjrzała się Wenus i uzy
skane wtedy materiały mogą wzbogacić
dane przekazane przez sondę Magellan
(patrz Kronika).

KRONIKA
M ilisekundowe pułsary a gromady
kuliste
Kilka ostatnich lat przyniosło odkrycie 13 mili
sekundowych pulsarów w (12 różnych) grom a
dach kulistych. Łatwo to zrozumieć — milise
kundowe pulsary to najprawdopodobniej stare
gwiazdy neutronowe w układach podwójnych,
'l&ki zaś układ najłatwiej się tworzy w masyw
nym i gęstym jądrze gromady kulistej: albo po
jedyncza gwiazda „przechwytuje” przepływowo
gwiazdę neutronową, albo w wyniku „zderzenia”
jedna ze zwykłych gwiazd w układzie podwój
nym zostaje zamieniona neutronową. Poszuki
wania dalszych milisekundowych pulsarów na
leżało więc prowadzić w gromadach kulistych.
W ybrano gromadę 47 Tucanae, bo jest ona
jak na grom adę kulistą wyjątkowo bliska (tyl
ko 4,1 kps, tzn. dwa razy mniej niż średnia
odległość galaktycznych gromad kulistych), a
poza tym m a wyjątkowo gęste jądro. 80 obser
wacji 47 Tuc (wykonanych australijskim radio
teleskopem Parkesa na długości fali 50 cm, a

przeprowadzonych między czerwcem 1989 r. a
lutym 1991 r. w 11 sesjach trwających od 50
do 75 min.) pozwoliło odkryć aż 10 nowych
pulsarów milisekundowych! Razem w tej gro
madzie znamy dziś ich 11, z czego 6 jest na
pewno członkami układu podwójnego. Okresy
pulsacji zawierają się między 1.7858 a 5.7567
ms. Przy tak szybkich obrotach można się spo
dziewać, że pulsary będą tracić znaczącą ilość
energii w postaci relatywistycznego wiatru. A
może to mieć ciekawe konsekwencje.
O d dawna zastanawiano się, dlaczego w
gromadach kulistych nie obserwuje się znaczą
cej ilości gazu międzygwiazdowego. Na pewno
bywa on wymiatany podczas przejścia grom a
dy przez płaszczyznę dysku galaktycznego, ale
takie zdarzenie m a miejsce (dla typowej gro
mady) średnio co sto milionów lat. Przez tak
długi czas powinno się w gromadzie uzbierać
bardzo dużo gazu — znając ilość gwiazd i
tem po tracenia przez nie masy na różnych eta
pach ewolucji można masę gazu oszacować na
kilkaset mas Słońca. A tymczasem bywa, że w
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gromadzie w postaci gazu mamy niespełna 1 ma
sę Słońca. Co więc wydmuchuje całą resztę? O d
krycie „masowości” pulsarów milisekundowych
przynosi chyba na to pytanie odpowiedź. Gdy
by bowiem nawet bardzo mały ułamek energii,
promieniowanej przez dziesiątki milisekundo
wych pulsarów w gromadzie kulistej, mógł być
przekazany do materii międzygwiazdowej, to
proces ten bardzo skutecznie czyściłby grom a
dę, wymiatał z niej materię. Energia z pulsara
wypływa w postaci relatywistycznego wiatru i
oddziaływuje z materią traconą przez gwiazdy
podczas ewolucji. Pozostaje tylko obserwacyj
ne wyznaczenie efektywności tego procesu —
na szczęście znamy już taki obiekt, którego
szczegółowe obserwacje pozwolą to zrobić.
Mgławica planetarna K 648 w M 15 (jedna z
najbardziej odległych gromad kulistych Galak
tyki) jest wyraźnie asymetryczna, wydmuchana
od pulsara, który jest w centrum gromady.
'Ićmpo zmian tego obiektu pomoże astronom
oszacować oddziaływanie relatywistycznego wia
tru z materią międzygwiazdową.
Wg Nature, 1991, 352, 219 i 221.
Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska

Co świeci w Centrum Galaktyki?
Od jakiegoś czasu do astronomicznej społecz
ności napływają sprzeczne informacje o natu
rze świecącego jądra naszej Galaktyki. Chodzi
lu o obszar o rozmiarach kilku lat świetlnych
w samym Centrum. Duża ilość gazów i pyłów
tak skutecznie przesłania te rejony, że można
je badać tylko na falach radiowych i w pod
czerwieni. I tu właśnie zaczyna się problem.
Według astronom ów obserwujących w pod
czerwieni zarówno ruchy (gwiazd i gazu) w
Centrum jak i emitowany strumień energii da
dzą się wytłumaczyć za pomocą bardzo gęstej
gromady gwiazd (źródło podczerwone IRS 16)
oraz osobliwej gwiazdy IRS 7 (czerwony, bar
dzo stary nadolbrzym podobny do obserwowa
nych w Obłokach Magellana). Natomiast ra
dioastronomowie od bardzo dawna woleliby wi
dzieć kandydata na „centralny silnik” w radio
źródle Sgr A. Leży ono w odległości 0,15 lat
świetlnych od IRS 16, a ma własności (wyjąt
kowe w naszej Galaktyce) takie jak jądra gala
ktyk Seyferta i innych galaktyk aktywnych.
Świeci nictermicznie (tem peratura jasnościowa ponad 7x10s na długości fali 1.3 cm), wid
mo zmienia się jak częstość w potędze 1/3,

jasność radiowa (2x1021 erga/sek) waha się z
czasem w granicach 20%. W jądrach galaktyk
aktywnych spodziewamy się obecności czar
nych dziur oraz świecących dysków — inter
ferometryczne dane o rozmiarach najintensyw
niej świecącego radiowo obszaru naszej Galak
tyki (średnica rzędu 20 jednostek astronom i
cznych) dobrze zgadzają się z rozmiarami ty
powych dysków akrccyjnych wokół takiej czar
nej dziury. Ostatnio grupa am erykańsko-australijskich astronomów dokonała odkrycia, któ
re prawdopodobnie pozwoli rozstrzygnąć spo
ry: radiowe obserwacje jądra Galaktyki ze zdol
nością rozdzielczą lepszą niż 0.2 sek luku (za
pomocą VLA) wykryły obecność co najmniej
czterech obłoków w odległościach tygodni świet
lnych od siebie (co może tłumaczyć zmienność
strumienia). Są to bąble termicznej plazmy o
rozmiarach około 1700 jednostek astronom i
cznych, a wiele wskazuje na to, że są one fizy
cznie związane z Sgr A (są wyrzucane z niego
lub nań wpadają). Ponadto zaobserwowano
rodzaj warkocza wydmuchiwanego z IRS 7 w
kierunku od Sgr A, a nic IRS 16! Kto wie,
może widzimy podmuchy z dysku akrecyjnego? Na szczęście odpowiedź na to pytanie m o
gą dać w miarę szybko dalsze obserwacje:
• jeśli Sgr A jest miniaturą aktywnego jądra
galaktycznego, to obłoki poruszać się będą
z relatywistycznymi prędkościami a ich jas
ność i położenie zmieniać się będą w skali
czasowej rzędu tygodni,
• jeśli są to obłoki gazu „zanurzone” w wia
trach gwiazdowych — zmiany ich położe
nia powinno się dać zauważyć po dziesią
tkach lat,
• jeśli są to obłoki na orbitach wokół Cen
trum Galaktyki, zmian należy oczekiwać po
o koło 100 latach.Chyba, że Sgr A ukrywa
czarną dziurę, wtedy może się zdarzyć, że
przechodząca zbyt blisko gwiazda w pada
jąc do środka spowoduje wzrost jasności
jądra o czynnik ponad 1000.
Tak więc otoczenie Sgr A może liczyć na nasi
lone zainteresowanie obserwatorów.
Wg Nature, 1990, 348, 45.
Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska

Planeta poza Układem Słonecznym
Astronomiczną sensacją lata 1991 było odkry
cie planety krążącej wokół pulsara PSR 182910. Fakt ten stwierdzili M. 13 a i I e s, A. G.
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L y n e i S.L. S h e m a r z Jordell Bank po
opracowaniu danych z pięciu lat obserwacji radiopulsów lej gwiazdy neutronowej. Zaczęło się
od tego, że w 1985 roku 76-cio metrowy tele
skop Lovella w Jordell Bank (podczas prze
glądu nieba na częstościach 1400 i 1660 M Ilz)
znalazł pulsar nazwany PSR 1829-10 o okre
sie 0,330353559543 sek. Od tamtej pory bada
no dochodzące do Ziemi pulsy, by zobaczyć
jak zmienia się okres rotacji gwiazdy neutro
nowej (chodziło głównie o sprawdzenie tempa
spowalniania obrotu na skutek straty energii
przez promieniowanie grawitacyjne). Oczywiś
cie odbierane sygnały są zaburzone ruchami
Ziem i (ich częstość ulega dopplerowskicmu
przesunięciu). Po uwzględnieniu jednak wszy
stkich poprawek okazało się, że częstości pulsara PSR 1829-10 (jako jedynego z kilkuset
opracowywanych dokładnie tą samą metodą, a
jednego z czterdziestu leżących w tym samym
rejonie nieba) wykazują sinusoidalne zmiany z
okresem około pół roku. Najprostszym wytłu
maczeniem tego zjawiska jest przyjęcie, że pul
sująca gwiazda znajduje się w układzie pod
wójnym — żadna inna możliwość (a rozważa
no precesję pulsara i oscylacje jego wnętrza)
nie dają stabilnych rozwiązań przez dłużej niż
dw a-trzy cykle (a dotychczasowe obserwacje
już pokrywają sześć). Autorzy odkrycia obli
czyli, że obserwowane zmiany mogą być wy
wołane przez ciało:
• o masie rzędu 10 mas Ziemi (prawdopo
dobieństwo, że masa jest mniejsza niż 12
mas Ziemi wynosi 1/2, a że jest większa od
masy Jowisza — tylko 0,0005),
• krążące w odległości około 100 milionów
km od pulsara,
• po prawie kołowej orbicie.
Inaczej mówiąc — dla rozsądnego nachylenia
płaszczyzny orbity pulsara i jego towarzysza —
ten ostatni będzie miał masę rzędu masy pla
nety i będzie obiegał gwiazdę w podobnej od
ległości jak Wenus Słońce. Wynik ten jest bar
dzo ekscytujący, bowiem konwencjonalne m e
tody poszukiwania planet wokół innych gwiazd
są prawie skazane na niepowodzenie. Po pier
wsze jasność gwiazdy i planety różnić się bę
dzie o wiele rzędów wielkości, po drugie będą
to obiekty bardzo blisko siebie leżące, więc
wymagać będą instrum entów o znakomitej
zdolności rozdzielczej, po trzecie planety jako
względnie lelćkie nie będą wywoływać znaczą
cego przesunięcia dopplerowskiego linii atm os

fer gwiazd, la k więc obiekt planetopodobny
znaleziony przy pulsarze wywołał zrozumiałe
emocje.
Nie ma jednak róży bez kolców — jeśli
odkrycie planety zostanie potwierdzone (o
czym potem ), to trzeba będzie odpowiedzieć
na pojawiające się kłopotliwe pytania. Pulsary
bowiem powstają w wyniku zapadania się ją 
der masywnych gwiazd — czemu towarzyszy
wybuch supernowej i gwałtowny (5000 km/sek)
wyrzut otoczki. Jak planeta mogła taki proces
przetrwać? W dodatku na prawie kołowej o r
bicie? Jeśli zaś planeta powstała po wybuchu
— trzeba wyjaśnić jej małą odległość od pul
sara. Przede wszystkim jednak trzeba czekać
na dalsze obserwacje. Mogą one potwierdzić
odkrycie (a nawet „dorzucić” pulsarowi PSR
1829-10 jeszcze jedną planetę), ale może się
też okazać, że zupełnie inny efekt wywołał zmia
ny częstości pulsów. Było już tyle błędnych in
terpretacji danych obserwacyjnych (zwłaszcza,
gdy z odkryciem związane były duże emocje
— jak w tym przypadku). Fanatykom cywiliza
cji pozaziemskich i lotów międzygwiezdnych
warto tu jeszcze uświadomić, że gwiazda neu
tronowa PSR 1829-10 (a więc i jej dom nie
mana planeta) znajduje się około 10 kps od
Słońca, czyli nawet światło biegnie do niej aż
30 tysięcy lat. Pozostaje mieć nadzieję, że czas
szybko pokaże, czy odkrycie planety nie było
wyłącznie rozdm uchaną w sezonie ogórkowym
dziennikarską kaczką.
WgNatiire 1991, 352, 278 i 311
Magdalena Sroczyńska-Koiuchowska

K rzyż E in stein a
Mimo swej niedoskonałości Teleskop Kosmi
czny I Iubble’a stale przynosi nieoczekiwane, mi
łe niespodzianki. Za pomocą kamery przysto
sowanej do obserwacji słabych obiektów (FOC
— Faint Object Cam era) udało się rozdzielić
cztery obrazy kwazara leżące prawic idealnie
symetrycznie w odległości 0.75” od jądra galak
tyki. Tfen tzw. krzyż Einsteina jest wynikiem soczewkowania grawitacyjnego przewidzianego
przez teorię względności. Światło biegnące od
odległego (z = 1.7) kwazara prawie dokładnie
„schowanego” za bliższą nam (z = 0.04) galak
tyką spiralną, przechodząc obok niej ugina się.
Obserwator będzie widział obraz na przedłu
żeniu docierających do niego promieni. Szczę
śliwy przypadek sprawił, że kwazar leży bliżej
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niż 0.1” od uginającej światło galaktyki, co da
je aż cztery obrazy. W zasadzie powinien też
tyć widoczny „prawdziwy” kwazar, ale jego ob
razu nie udało się oddzielić od obrazu galakty
ki mimo, że świeci ona głównie w innej dzie
dzinie widma. Nie jest jednaj wykluczone, że
oznaczony symbolem 2237 + 0305 krzyż Ein
steina doczeka się wkrótce piątego, kwazarowego składnika.
Wg S T SI Newsletter, 1990, Vol. 7, No. 3.
Magdalena Sroczyńska-Koiuchowska

G d zie się k ończy U k ład S łoneczny?
Na pytanie postawione w tytule na ogół pada
jednoznaczna odpowiedź: wiacjpmo, na orbicie
Plutona. Jednakże zajmujący się badaniami m a
terii międzyplanetarnej uczeni już dawno do
szli do wniosku, że odpowiedź ta jest nieprecy
zyjna. Jako granicę Układu Słonecznego przyj
mują trójwymiarową powierzchnię, na której
kończy się dominacja wiatru słonecznego nad
materią międzygwiazdową. Dokładny kształt i
położenie tej powierzchni nie są znane. Wia
dom o jednak, iż wskutek wzajemnego ruchu
Słońca w przestrzeni międzygwiazdowej i wy
pełniającego tę przestrzeń częściowo zjonizowanego gazu owa powierzchnia rozgraniczają
ca zwana heliopauzą ma kształt zbliżony do
owalu, którego najbliżej Słońca położony punkt
powinien znajdować się w odległości 50-200
jednostek astronomicznych. Do niedawna więk
szość badaczy skłaniała się do poglądu, że bliż
szy prawdy jest odległy koniec tego przedziału.

1992

Stan fizyczny plazmy międzyplanetarnej
(właściwie bardziej poprawnie jest mówić o
plazmie heliosferycznej) w okolicach heliopauzy powinien dość istotnie różnić się od stanu
tego gazu tam, gdzie nie ma jeszcze „śladów”
oddziaływania plazmy heliosferycznej i m ię
dzygwiazdowej, a zatem odpowiedni zestaw
przyrządów umieszczony na sondzie między
planetarnej powinien wykryć zarówno fakt
bliskości heliopauzy, jak również ew entualne
go przejścia przez nią. Nie należy oczywiście
spodziewać się istnienia jakiejś materialnej ba
riery — po prostu heliopauza jest to dość
szczególna fala w plazmie, podobna może do
fali czołowej płynącego statku.
Wprawdzie obecnie mamy sondy kosmicz
ne w odległości kilkudziesięciu jednostek as
tronomicznych od Słońca — są to am erykań
skie Pioneery i Voyagery — ale nawet jeżeli
heliopauza znajduje się w odległości ok. 50 jed
nostek astronomicznych, to umieszczone na nich
przyrządy do badania plazmy nie powinny je 
szcze wykryć jej bliskości.
Jednakże wiosną tego roku ukazała się w
angielskim prestiżowym czasopiśmie N ature
praca dwóch naukowców z C entrum Badań
Kosmicznych PAN, dra Andrzeja C z e c h o 
w s k i e g o i prof. Stanisława G r z ę d z i e l s k i e g o , którzy twierdzą, że być może Vo
yagery już teraz odbierają sygnały świadczące
o ich zbliżaniu się do heliopauzy.
O tóż sondy te wykryły promieniowanie ra
diowe o częstotliwości ok. 3 kHz, stopniowo
narastającej w czasie. Jego źródło było niezna
ne. Obaj uczeni sugerują, iż być może mamy
do czynienia z promieniowaniem radiowym
uwięzionym we wnęce rezonansowej, której
jednym brzegiem jest heliopauza właśnie, a
drugim pewne fluktuacje gęstości wiatru sło
necznego. Aby fala radiowa odbiła się od pla
zmy, plazma musi mieć odpowiednio dużą gę
stość, zależną od długości fali. Obliczenia wy
kazują, że gęstość plazmy na heliopauzie, obe
cnie znana jedynie w przybliżeniu, jest odpo
wiednia, aby promieniowanie kilohercowe od
bijało się od niej. Odbite od heliopauzy pro
mieniowanie propaguje się przez wiatr słoneczny
„pod prąd” w kierunku Słońca tak długo, aż
dojdzie do obszaru o dostatecznie dużej gęs
tości, aby się odbić. Gęstość w wietrze słonecz
nym rośnie w miarę zbliżania się do Słońca i
występują w niej fluktuacje — są to pewne
zagęszczenia, które płyną wraz z nim. T&k więc.
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promieniowanie napotykając takie fluktuacje od
bija się od nich, a ponieważ się poruszają —
zwiększa swoją częstotliwość wskutek efektu
Dopplera; rośnie ona też wskutek tego, że
owe struktury gęstości podlegają drganiom.
Na podstawie szybkości zmian częstości oraz
znajomości gęstości wiatru słonecznego można
oszacować odległość heliopauzy. Dr Czechow
ski i prof. Grzędzielski zrobili to i wtedy oka
zało się, że heliopauza powinna być w odleg
łości zaledwie ok. 60 jednostek astronomicz
nych od Słońca. Jest to bardzo ekscytujący wy
nik, gdyż jeśli jest prawdziwy, to wymienione
sondy amerykańskie już za kilka lat — przed
końcem tego stulecia — powinny osiągnąć
prawdziwe krańce Układu Słonecznego i zna
leźć się w przestrzeni międzygwiazdowej.
Wg Nature, 1990, 344, 640.
Maciej Bzowski

Niespodziewany wzrost aktywności
komety Ilalleya

O braz komety H alleya uzyskany za pomocą detektora C C D
podczas w sum ie siedm iogodzinnej ekspozycji, na któiy
złożyły się obserwacje wykonane w dniach 12-14 kwietnia
1991 roku 1.54 m teleskopem w Europejskim O bserw ato
rium Południowym w La Silla (Chile).

Do niedawna sądzono, że kometa Halleya za
kończyła już okres swej aktywności związany z
ostatnim jej powrotem do Słońca w 1986 ro
ku. Obserwacje komety wykonane w maju
1989 roku, gdy znajdowała się ona w odleg
łości 10.1 j.a. od Słońca, wskazywały na istnie
nie jeszcze wokół jej jądra słabej otoczki py
łowej. Całkowitą jasność komety oceniono wtedy
na 18.4 mag. Następne obserwacje, które wy
konano w lutym 1990 roku, gdy kometa znaj
dowała się w odległości 12.5 j.a. od Słońca,
ukazywały już jej punktowy obraz o jasności
24.4 mag. i brak jakichkolwiek śladów komy.
Doprowadziło to do wniosku, że zanik aktyw
ności komety nastąpił w odległości od Słońca
większej niż 10.1 j.a. ale mniejszej niż 12.5 j.a.
Uznano tym samym, że kometa Ilalleya roz
poczęła długi okres jakby hibernacji, który bę
dzie trwał aż do następnego jej powrotu do
Słońca w 2061 roku.
Kometa Halleya zrobiła jednak niespo
dziankę. Gdy 12 lutego 1991 roku Olivier
II a i n a u t i Alain S m e 11 e , astronomo
wie belgijscy z Europejskiego Obserwatorium
Południowego w La Silla (Chile), skierowali na
nią 1.54 m teleskop duński z kamerą CCD
okazało się, że kometa jest dużo jaśniejsza niż
się spodziewano (przewidywana jasność miała
wynosić 25.3 mag.) i co więcej, jej jądro jest
otoczone komą o kształcie eliptycznym, której

wielka oś ma kierunek z północnego wschodu
na południowy zachód. Rozmiary otoczki oce
niono na co najmniej 30" czyli w projekcji
około 300 tys. km. Całkowitą jasność komety
oceniono na około 21.4 mag. W momencie
obserwacji kometa znajdowała się w odległości
14.3 j.a. (2140 min km) od Słońca i 13.4 j.a.
(2002 min km) od Ziemi. Obserwacje powtó
rzone tym samym teleskopem w czasie nas
tępnych dwóch nocy oraz 15 lutego telesko
pem NTT (New Technology Telescope) po
twierdziły to odkrycie i nie wykazały jakichś
dostrzegalnych zmian w obrazie komety.
Po ukazaniu się sensacyjnej wiadomości na
ten temat w Cyrhilarm Międzynarodowej Unii
Astronomicznej nr 5189 datowanym 15 lutego
1991 roku na kometę Halleya skierowano swe
teleskopy wielu obserwatorów. Karen J. M e e c h za pomocą 2.2 m teleskopu na Hawa
jach już 15 lutego zbadała morfologię komy
szacując jej średnicę na co najmniej 260 tys.
km. 18 i 19 lutego obserwowali kometę C.
B u i l , C. C a l v e t , E. T h o u v e n o t i
J. E To u i 11a u d 0.61 m teleskopem w Ob
serwatorium Pic du Midi we Francji oceniając
jej jasność wizualną na 21.6 mag. E. G i r a u d za pomocą 2.2 m teleskopu niemieckiego
w Europejskim Obserwatorium Południowym
w La Silla stwierdził, że 17 lutego kometa miała
jasność 19.9 mag. Odkrywcy „ożycia” komety

* i»u o t e k a
u n iw e r s y t e c k a
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Halleya obserwowali ją jeszcze 22 lutego i 6
m arca donosząc, że koma ma widmo typu sło
necznego bez wyraźnych linii emisyjnych. Nie
stwierdzono też zmiany kształtu komy.
Tyle pierwszych obserwacji niespodziewa
nego zjawiska. Jak je zinterpretować? Co m o
gło być przyczyną nie oczekiwanego już wzro
stu aktywności komety Ilalleya? Zadowalają
cej odpowiedzi trudno w tej chwili oczekiwać.
Warto jednak przytoczyć próbę wyjaśnienia pod
jętą przez astronomów amerykańskich: D. S.
I n t r i l i g a t o r a i M. D r y e r a . Zbadali
oni mianowicie, czy wielkie wybuchy na Słoń
cu, które stosunkowo często występują pod
czas obecnego maksimum 22 cyklu aktywności
słonecznej i będące ich następstwem fale ude
rzeniowe przemieszczające się poprzez przes
trzeń międzyplanetarną, byłyby w stanie do
prowadzić do pęknięć warstwy lodu na powie
rzchni jądra komety. W stępna analiza 9 naj
silniejszych wybuchów na Słońcu, które zareje
strowano w okresie od 24 listopada 1990 roku
do 31 stycznia 1991 roku wydaje się potwier
dzać taką możliwość. W szczególności okazało
się, że fala uderzeniowa wybuchu, który nas
tąpił 31 stycznia dotarła do komety Ilalleya 12
lutego i była na tyle silna, że mogła spowo
dować pęknięcie lodowej skorupy jej jądra, które
z kolei mogło umożliwić powstanie zaobser
wowanej otoczki gazowo-pyłowej.

1992

Przypuszczalny stan głównej anteny sondy G alileo po d o 
tychczasowych próbach jej rozw inięcia: unieruchom ione
trzy lub cztery żebra parasola uniemożliwiają jego pełne
rozłożenie.

Krzysztof Ziolkowski

Sukces i kłopoty sondy Galileo
Już dwa lata trwa lot sondy kosmicznej Gali
leo przeznaczonej do badań Jowisza i jego sa
telitów. Wystrzelona 18 października 1989 r.
za pomocą prom u kosmicznego Atlantis do
trze do celu swej wyprawy dopiero w grudniu
1995 r. 10 lutego 1990 r. przeleciała w od
ległości 14 700 km nad powierzchnią Wenus
wykonując różne badania tej planety i jej oto
czenia. Ich wyniki nie zostały jednak przekazane
na Ziemię gdyż główna antena sondy, przypo
minająca kształtem i konstrukcją parasol o śred
nicy 4.8 m, nie została rozwinięta aby nie na
rażać jej na ewentualne uszkodzenie intensyw
nym promieniowaniem słonecznym. U rucho
mienie anteny miało nastąpić podczas przelotu
sondy w pobliżu Ziemi w grudniu 1990 r. N ie
stety pierwsza próba otworzenia parasola an
teny wykonana 13 grudnia 1990 r. nie powiod
ła się. Ponowiono ją 11 kwietnia 1991 r. ale

Pierwsze zdjęcie planetoidy (951) G aspra wykonane przez
sondę G alileo z odległości około 16 tys. km.

znowu „parasol zaciął się”! 'lymczasem 29 paź
dziernika 1991 r. Galileo przeleciał koło planetoidy (951) Gaspra mijając ją o 22h39m U T
w odległości około 1500 km. Było to pierwsze
zbliżenie sondy kosmicznej do planetoidy. Wy
niki zrobionych przez nią pomiarów i obserwa
cji zostały zarejestrowane w urządzeniach pa
mięciowych sondy i będą przekazane na Z ie
mię prawdopodobnie dopiero w końcu 1992
roku podczas kolejnego jej przelotu koło Z ie
mi. Wtedy bowiem nastąpi ostateczna próba
rozwinięcia parasola głównej anteny sondy. Wy
korzystując jednak dwie mniejsze anteny, dzię
ki którym Galileo utrzymuje stały kontakt z
Ziemią, 14 listopada 1991 roku zakończono
odbiór pierwszego zdjęcia Gaspry. 'Ihvał on wie
le dni bowiem szybkość przekazu danych za
pomocą tych anten wynosi zaledwie 10 bitów
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na sekundę, podczas gdy w przypadku głównej
anteny wynosi ona 134 tys. bitów na sekundę.
Transmisja jednego zdjęcia przy użyciu głów
nej anteny trwać będzie 1 minutę. Opubliko-
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wane przez NASA zdjęcie potwierdza wcześ
niejsze przypuszczenia o nieregularnym kszta
łcie planetoidy.
Krzysztof Ziołkowski

KĄCIK OLIMPIJCZYKA
Echo świetlne supernowej 1987 A
23 lutego 1987 roku w Wielkim Obłoku
M agellana wybuchła słynna supernowa
1987 A, osiągając maksimum blasku ok.
10 maja. Na początku 1988 roku zaob
serwowano wokół niej dwa koncentrycz
ne, ekspandujące pierścienie. 13 lutego
1988 r. prom ienie pierścieni wynosiły 32
i 52 sekundy luku, 20 marca wzrosły do
33 i 55 sekund luku, zaś 12 listopada osią
gnęły odpowiednio 43 i 72 sekundy luku.

Negatywowy obraz echa świetlnego rozbłysku supernowej
1987 A, czyli światła rozproszonego na dwóch obłokach
pyłu znajdujących się między supernową a obserwatorem.
O braz powstał ze złożenia zdjęć tego samego obszaru nieba
wykonanych przed wybuchem i po wybuchu supernowej i
usunięciu następnie wszystkiego co było na nich wspólne.

Pierścieni tych z całą pewnością nie
można wiązać z m aterią wyrzuconą pod
czas wybuchu supernowej; trzeba by wów
czas uwierzyć, że wyrzut nastąpił z pręd
kością wysoce nadświetlną. Oszacujmy to
— droga, którą pokonałaby w ciągu roku

(od lutego 1987 do lutego 1988) m ateria
tworząca zewnętrzny pierścień wyniosła
by: dx52"x;r/(180 x 60 x 60"), gdzie d to
odległość do supernowej, wynosząca oko
ło 160 000 lat świetlnych, 52" to prom ień
zewnętrznego pierścienia w lutym 1988,
zaś 180 x 60 x 607.71 to liczba sekund luku
przypadająca na jeden radian. Otrzym u
jemy wartość 20 lat świetnych. Oznacza
łoby to, że materia musiałaby poruszać się
w ciągu tego roku ze średnią prędkością
20 razy przekraczającą prędkość światła,
co jest nie do przyjęcia.
Efekt ten wyjaśnia się natom iast bar
dzo prosto jako tzw. echo świetlne. Z a
obserwowane pierścienie to światło super
nowej, wysłane nie bezpośrednio w na
szym kierunku, lecz pod pewnym (nie
wielkim) kątem w stosunku do Ziem i,
rozproszone następnie przez pył znajdu
jący się w dwu obłokach m aterii międzygwiazdowej, położonych pomiędzy super
nową a nami. Światło to pokonało więk
szą drogę, niż wysłane bezpośrednio w na
szym kierunku, więc dociera do nas z opóź
nieniem. O tym, że jest to światło super
nowej rozproszone przez pył, świadczy wid
mo pierścieni (udało się je zarejestrować)
— do złudzenia przypominające widmo
supernowej w okresie maksimum blasku!
Dodatkowym argum entem świadczą
cym o tym, że pierścienie to echo świet
lne, jest ewolucja ich rozmiarów w czasie.
Rosną wolniej, niż liniowo, a ściślej w ten
sposób, że kwadraty rozmiarów rosną li
niowo w czasie. Jest to zależność chara
kterystyczna dla echa świetlnego. Ilustruje
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Rys. 1. Zależność od czasu rozmiarów pierścieni echa świetlnego supernowej 1987 A .

Rys. 2. G eom etria efektu echa świetlnego (objaśnienie oznaczeń w tekście).

ją wykres na rys. 1, na którym zaznaczono
podane powyżej dane o promieniach pierś
cieni. Na osi poziomej rysunku odłożono
czas (liczony w dniach, od m om entu wy
buchu supernowej) zaś na osi pionowej
kwadrat prom ienia pierścienia (sekundy
łuku w kwadracie). Ciekawe, że wsteczna
ekstrapolacja rozmiarów pierścieni (linie
przerywane) pokazuje, że powstały one w
okresie m aksim um blasku supernowej
(ok. 80 dni po wybuchu).
G eom etria zjawiska echa świetlnego
jest na tyle prosta, że zachęcamy czytelni
ków Uranii do rozwiązania następującego
zadania.

jest przedstawiony na rys. 2. Wprowadzo
no na nim następujące oznaczenia, które
wykorzystamy przy rozwiązywaniu zada
nia: d to odległość pomiędzy supernową
a Ziem ią, x to szukana odległość pom ię
dzy obłokiem a supernową, y to poprze
czny prom ień oświetlonej części obłoku
(w naszym zadaniu: matowej szyby), wi
dziany z Ziemi pod kątem a.
Całkowita droga światła to n+rz (gdzie
n= V x2+_y2, zaś n —y/{d—x )2+ ^ Droga ta
wynosi: ri+rz=d+ct, gdzie t to czas, który
upłynął od momentu maksimum blasku su
pernowej do chwili, w której zmierzono pro
mień pierścienia, zaś c to prędkość światła.
Jeśli zauważymy, że z bardzo dobrym
przybliżeniem y= da, to z powyższego
równania można wyznaczyć x, w oparciu
o znane a, t, d, c. Przy rozwiązywaniu
równania w bezpośredni sposób czeka
nas dwukrotne podnoszenie go stronam i
do kwadratu i potem porcja mało sympa
tycznych rachunków. Zam iast wikłać się
w nie, postarajm y się zauważyć, że jest to
rów nanie elipsy(!) — sum a odległości
punktu o współrzędnych (x ,y ) od pew
nych dwu punktów płaszczyzny jest stała
(w naszym przypadku zależna od czasu,
ale niezależna o d x iy); jest to właściwość
elipsy i tylko elipsy. Tb szczególne punkty
nazywamy ogniskami elipsy — w naszym
przypadku stanowią je odpowiednio su
pernowa i Ziemia. Krzywa zaznaczona na
rysunku to szkic tej właśnie elipsy.
Nasze równanie zastąpmy więc rów
naniem elipsy wyrażonym w układzie bie-

Zadanie. W oparciu o powyższe dane do
tyczące pierścieni obliczyć, w jakich od
ległościach od supernowej znajdują się ob
łoki, które spowodowały efekt echa świet
lnego. Odległość do supernowej przyjmu
jemy jako 160 000 lat świetlnych. Należy
przyjąć następujące uproszczenia:
• bierzemy pod uwagę tylko światło wy
słane w maksimum blasku superno
wej, czyli ok. 10 maja 1987 r. (75 dni
po wybuchu).
• traktujem y obłok tak jak cienką, m a
tową szybę, ustawioną pomiędzy super
nową a nami, prostopadle do kierun
ku widzenia.
Dodatkowo należy wykazać, że rozmiary
pierścieni rosną z czasem w ten sposób,
iż kwadraty ich prom ieni są proporcjo
nalne do czasu.
Rozwiązanie. Bieg prom ienia świetlnego
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gunowym, o początku umieszczonym w og
nisku odpowiadającym położeniu Ziemi:
a(1-e*)
Tl — ----------------- .
1 -e c o sa
Param etr a to wielka półoś elipsy, wyno
sząca w danej chwili czasu V.
d+ ct
a

~

2

’

zaś e to jej mimośród, wynoszący w da
nym m omencie t:
_ d _ d
6 2a
d+ ct
Z rysunku widać, że szukana odległość x
pomiędzy obłokiem a supernową wynosi:
x = d —n cosa ,
czyli:
_
f l ( l - e 2)cosa
X
1—ecosa
Wyraźmy ją względem odległości pom ię
dzy Ziem ią a supernową:
x _ j _ <i(l—e2)cosa
d
d { l —ecosa)
Jako jednostkę czasu przyjmijmy teraz
czas, jaki potrzebuje światło, aby dotrzeć
do nas od supernowej. Czas wyrażony w
tych jednostkach oznaczmy przez t :
ct
T” d '
Dla daty 12 listopada 1988 r. (627 dni po
wybuchu, 552 dni po maksimum blasku
supernowej) czas r wynosi:
r = 552 dni/365 dni/160 000 lat =
9 .5 x 1 0 6 « 10-*.
Uwzględniając, że:
a

(1 + t)

12 listopada 1988 r. dla zewnętrznego
pierścienia: t = 9 5 x l 0 -6(
a = 72" x jt/( 180 x 60 x 60") = 3.5x10"',
otrzymujemy:
4 = 0.0064,
d
X = 160 000x0.0064 ~ 1000 lat świetlnych.
Przy wykonywaniu obliczeń wystąpił pe
wien kłopot — trzeba było je prowadzić z
dokładnością przynajmniej 8 cyfr dziesięt
nych. Wystąpiło odejm owanie wielkości
bardzo bliskich sobie, np. l-c o s(3 .5 x l0 4).
Jest to typowa sytuacja, w której można
poczynić pewne przybliżenia, prowadzące
do uproszczenia wzoru. Uproszczeń tych
możemy zresztą oczekiwać zważywszy, że
nasza elipsa jest silnie wydłużona — jej
m imośród przy t=1CF wynosi e » l - 1 0 '5,
a więc w zakresie interesujących nas pa
rametrów jest to prawie parabola!
Pokuśmy się o przybliżenia, zauważa
jąc, żca<K. 1 i t « 1 .
Pierwsze przybliżenie:
a l ,
cos a ~ 1i ——

JC = aV\'2( I / t + 1 + t/ 2 ) - t/2

d
l+cc2/(2r)
Drugie przybliżenie wykonamy zauważa
jąc że a 2/(2r)<*:l, co pozwala nam przy
jąć, że
1 + « 2/(2 t)

2t

Zatem:

1

d
2
’
6
(1 + t) ’
otrzymujemy:
x_ _ j _ (T +T 2/ 2 ) c o s a
d
1 + t —c o s a
Po sprowadzeniu prawej strony do wspól
nego mianownika otrzymujemy:
x_ _ l + T - ( l + T + T % ) c o s a
d
1 + T -c o sa
Jest to ostateczny wynik. Otrzymaliśmy
go nie stosując żadnych przybliżeń m ate
matycznych. Podstawiając tu np. dane z

2t

2+ 4

4t

2

+

4

8

‘

Tłzecie przybliżenie: prosty szacunek po
kazuje, że w powyższym wzorze wszystkie
człony, poczynając od drugiego, dają zna
cznie mniejszy wkład do wyniku (kilkaset
razy lub jeszcze mniej), niż pierwszy, a
więc m ożna je pom inąć. Otrzymujemy
wówczas piękny w swojej prostocie wzór:
£ ~
d ~

—

2t •
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Podstawiając tak jak poprzednio:
t

= 9.5 X 106, a = 3.5x10-4,

otrzymujemy ten sam wynik:
-A = 0.0064,
a
X = 160 000 x0.0064 ~ 1000 lat świetlnych.
Przy obliczaniu odległości między super
nową, a obłokiem odpowiedzialnym za
wewnętrzny pierścień, również oprzyjmy
się na pomiarze z 12 XI 1988 roku. Przy
t = 9.5 x 10 6, a = 43" x j t / ( 180 X 60 X 60")
= 2.1x10 '', otrzymujemy:
~ — 0.0023 ,

X

~ 370

lat świetlnych.

Nasz przybliżony wzór ma pewną wyż
szość nad wzorem ścisłym. Po małym
przekształceniu otrzymujemy bowiem z
niego:

co stanowi odpowiedź na dodatkowe py
tanie postawione w naszym zadaniu, czy
li pokazuje, że kwadrat rozmiaru pierś
cienia rośnie wprost proporcjonalnie do
upływu czasu.

1992

Nasz przybliżony wzór okazał się bar
dzo prosty, jednak droga, którą do niego
doszliśmy, była dość pracochłonna. Jest to
konsekwencją przyjętej przez nas metody:
zadanie dało się rozwiązać w sposób ścis
ły, a więc zrobiliśmy to, a dopiero potem
poczyniliśmy uproszczenia. Czy nie dałoby
się czegoś uprościć już na początku? Ow
szem, można przyjąć, że:
r \~ x + c t, y ~ da.
Wtedy, z twierdzenia Pitagorasa mamy:
(x + et)2 = x2 + (day,
skąd:
(da)2 = x2 + 2xct + (et)2 -x2,

Przy et/d = r otrzymujemy:

x _ cć _ j_
d ~ 2t

2

Drugi człon po prawej stronie pomijamy
jako mały wobec pierwszego (już raz to
uczyniliśmy — patrz trzecie przybliżenie),
by otrzymać to co należy:
Ł ~

—

d ~ 2 t'
M aciej Kozłowski

OBSERWACJE
Zaćmienie stulecia
Od redakcji: Poniżej zamieszczamy frag
menty dwóch opisów całkowitego zaćmie
nia Słońca z 11 lipca 1991 roku: prof.
Tadeusza Jarzębowskiego (pełny tekst ukazał się w nr 12/1991) i Witolda Pisko
rza, który relacjonuje wyprawę do Mek
syku młodych miłośników astronomii, zor
ganizowaną przez Polskie Tbwarzystwo
Miłośników Astronomii, Młodzieżowe
Obserwatorium Astronomiczne w Nie
połomicach i Centrum Młodzieży w Kra
kowie (pełny tekst sprawozdania i zdję
cia z wyprawy ukazały się w nr 11/1991).
Całkowite zaćmienie Słońca to rzad

kie i wspaniałe zjawisko. W dniu, w któ
rym Księżyc przesłania naszą gwiazdę,
świt następuje dwukrotnie. Wydarzenie
to, które kiedyś budziło lęk, przyciąga
dziś rzesze turystów i miłośników astro
nomii. mobilizuje naukowców. Ale zać
mienie z 11 lipca 1991 roku utrwali się w
pamięci jako to, które chyba pobiło wszel
kie dotychczasowe rekordy. A w artykule
tym nazywamy je zaćmieniem stulecia, jak
kolwiek Meksykanie — ci główni „gospo
darze zjawiska” — używali określenia ec
lipse de milenio.
I rzeczywiście, już sam czas trwania

Zdjęcie całkowitego zaćmienia Słońca w dniu 11 lipca 1991 roku wykonane przez Janusza Ślusarczyka z
Niepołomic. W arto zwrócić uwagę na piękne protuberancje.

fazy całkowitej, blisko siedem minut* mó
wi za siebie. Poprzednie zaćmienie o po
dobnej długości trwania to było to sprzed
okresu saros, czyli sprzed 18 lat i 11 dni,
tj. z 30 czerwca 1973 roku; ale na nas
tępne trwające tak długo trzeba będzie

poczekać aż do roku 2132. Na podkreś
lenie zasługuje też fakt, że pas zaćmienia
przechodził w dużej mierze przez lądy,
że obejmował stolice czterech państw, w
tym ponad dwudziestomilionową metro
polię Meksyk. Słońce zaćmiło się też nad

Z prostego rozumowania wynika, że zaćmienie trwać będzie najdłużej, gdy Z iem ia jest w aphelium a
Księżyc w perygeum. O tóż perygeum Księżyca przypadało na sam dzień zaćmienia, a co do położenia
Ziemi na orbicie to wiemy, że najdalej Słońca znajdujemy się rokrocznie około 4 lipca. Sytuacja była
więc bliska optymalnej. W rocznikach astronomicznych podawane są rozmiary tarcz Słońca oraz Księ
życa. Pod datą 11 lipca 1991 znajdziemy: średnica kątowa Słońca — 31’31", średnica kątowa Księżyca —
33’24". Tkrcza Słońca była więc tego dnia mniejsza od tarczy Księżyca o 1’53".
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położonym na wyspie Hawaii wygasłym
wulkanem Mauna Kea, na szczycie któ
rego znajduje się jedno z największych
obserwatoriów astronomicznych; a praw
dopodobieństwo przejścia pasa zaćmienia
przez wyposażone w duże instrumenty
obserwatorium jest niewielkie. No i jesz
cze jeden, jakże istotny szczegół: był to
przecież okres maksimum aktywności sło
necznej, a w tym okresie Słońce jest zna
cznie ciekawsze, stanowi bardziej wdzię
czny obiekt badawczy. (...)
W centralnych częściach krainy Azte
ków z pogodą było różnie; tam bowiem
pora letnia jest porą deszczów, tereny pu
stynne w tym okresie zazieleniają się.
Aby zobaczyć zaćmione Słońce, trzeba by
mieć trochę szczęścia. Dość brzydkiego
figla spłatała aura tym meksykańskim i
japońskim astronomom, którzy prowa
dzili obserwacje ze szczytu wulkanu
PopocatSpetl (70 km na wschód od mia
sta Meksyk). Zdawałoby się, że tam, na
wysokości 5450 metrów nad poziomem
morza, chmur na pewno nie będzie. Nie
stety, ich wielki wysiłek zdobycia pokryte
go wiecznym śniegiem wulkanu przyniósł
niewiele; niebo nad wulkanem pokryły
cirrusy. A może wyprawa nie spodobała
się azteckiemu bogowi wiatrów, Kecalkoatlowi?
Ani jedna chmurka nie zamąciła nato
miast błękitu nieba w La Paz na Półwys
pie Kalifornijskim. Zresztą, cały ten pół
wysep to właściwie wyłącznie tereny pu
stynne — a tam, gdzie pustynnie, tam z
reguły i pogodnie. Prawdopodobieństwo
bezchmurnego nieba było tam największe,
tam więc skierowała się większość ekspe
dycji naukowych, tam udawali się maso
wo turyści. (...)
Data zaćmienia zbliżała się, ciągle po
godnie i upalnie, wskazania termometru
dochodziły w ciągu dnia do +40°C. I oto
konsternacja. Na dwa dni przed zaćmie
niem i to w czasie, kiedy na uniwersytecie
odbywała się poświęcona zaćmieniu kon
ferencja prasowa, niebo pokryło się chmu
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rami. (...) Niebiosa były jednak łaskawe;
następnego ranka jeszcze tylko nieliczne
kumulusy, a od świtu dnia, w którym mia
ło świtać dwa razy, ani chmurki na niebo
skłonie.
Na rozległym terenie campusu uniwer
sytetu przez ponad sześć minut pracowały
dziesiątki teleskopów. Realizowane były
najróżniejsze prace badawcze, od zdjęć
korony i protuberancji poczynając, po
przez pomiary stopnia polaryzacji do ba
dań spektroskopowych. Nikt nie wykony
wał już natomiast tej tak aktualnej od cza
sów Einsteina tematyki badania odchyle
nia promieni w polu grawitacyjnym Słoń
ca; od kiedy rozwinęła się radioastrono
mia, zaćmienie Słońca nie jest już do te
go celu potrzebne. Na placu obserwacyj
nym nie zabrakło też zwierząt, których
zachowanie się badali biologowie; wyróż
niał się wśród nich dorodny kogut.
Questo era maravilloso, how wonder
ful it was, to było coś wspaniałego — od
powiadali wszyscy, gdy czarna tarcza Księ
życa zsuwała się już ze Słońca, a słupek
rtęci w termometrach ponownie podnosił
się. Nawet wytrawni badacze naszej gwiaz
dy, którzy obserwowali wszystkie prawie
ostatnie zaćmienia (często też z samolo
tu) powiadali, że korona Anno Domini
1991 była niezwykle wspaniała. Tb nie by
ła kolista poświata wokół tarczy Księżyca,
to były prześliczne promienie, rozbiegające się na dużą odległość. Rozmiary tych
promieni, obserwowane gołym okiem, oce
niano na około trzy średnice Słońca. (...)
Tadeusz Jarzębowski

(...) Nazajutrz wyruszyliśmy na stanowi
ska, które uzyskaliśmy na terenie uniwer
sytetu. Byliśmy na miejscu zaledwie kwa
drans przed pierwszym kontaktem, ale
rozkładanie sprzętu poszło sprawnie i
już po dłuższej chwili dumnie stały: tele
skop, mała lunetka, kamera video i tele
obiektywy. Pogoda przez cały pobyt była
idealna o czym świadczy fakt, że po kilku
dniach ze zdziwieniem obserwowaliśmy
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W enus w sam o połu d n ic i to gołym okicm! O zachodzie Słońca w spaniale w i
doczne były: M erkury, W enus, M ars, J o 
wisz, R egulus i Księżyc z ciem nym b rze
giem — rów nież gołym okiem .
Z djęcia zaczęliśmy robić na początku
fazy częściowej, wszystkie ap araty „ruszy
ły” w raz z pojaw ieniem się pereł Baily’ego. D o zadań naszego szefa — A lek san 
d ra T r ę b a c z a należało poszukiw anie
kom ety, k tó ra m iała być w idoczna w p o 
bliżu Słońca o raz w ykonanie zdjęć — re 
p o rtażu z obserw acji w czasie całkowitej
fazy zaćm ienia. Przez M eniscasa 18 cm.
zdjęcia na m aterialn e Fujicolor 400 A SA
robił Jan u sz Ś l u s a r c z y k , przez tele
obiektyw 5,6/500 m m na film ie llford 125
A SA z filtram i fotograficznym i — W itold
P i s k o r z , teleobiektyw u 4,5/300 mm z
filtram i polaryzacyjnymi użył Bogdan Z e m a n e k (błona K odak TM ax 100 ASA ),
obserwacje wizualne, (rysunki korony) wy
konał Jarosław N i r s k i lu n etk ą A T-1,
zaś film nakręcił G rzegorz P a ł k o w s k i
używając kam ery H itach i S -V H S .
W m om encie zapadania ciem ności dał
się słyszeć okrzyk radości dochodzący ze
znajdującego się opodal zatłoczonego pla
cu uniwersyteckiego. Równie wielki wpływ
miało to niezwy kłe zjawisko na ptaki, które
— n o rm a ln ie ukryte w k o ro n ach palm
przed upałem — teraz wyleciały i h ała
sując krążyły nad zaroślami. Nawiasem m ó
wiąc, było znacznie jaśniej niż przewidy
w aliśm y, co było spow odow ane św iece
niem niezw ykle rozbudow anej korony.
M ożna było bez trudności czytać, ku ra 
dości Ja rk a N irskiego, który wcześniej
m artw ił się, że nie wziął ze sobą latarki
k tó rą uważaliśm y za konieczną przy wykonyw anu rysunku.
Po ponad 6 m inutach ciem ność prysła
tak szybko ja k w cześniej nastała i znowu
uderzył nas upał rosnący z każdą chwilą.
Tuż po trzecim k o ntakcie zaobserw ow a
liśmy tzw. latające cienie, trwało to — tru d 
no ocenić — kilkanaście sekund. Jakiś czas
później ktoś zauważył inne niezwykłe zja
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wisko. O tó ż często w iduje się pod drze
w am i okrągłe plam ki obrazów Słońca w
projekcji przez otw orki pom iędzy liśćmi.
My widzieliśmy wtedy rzędy (podłużne liś
cie palm tworzyły siatkę) sierpów , zu peł
nie ja k rzędy Księżyców przed pierwszą
lub po trzeciej kwadrze! W idok był rze
czywiście wspaniały! Sprzęt składaliśmy już
w pełnym zw rotnikow ym upale.
Pozostałe dni spędziliśm y na zajęciach
bardziej prozaicznych: zwiedzaniu plaż nad
Z atoką Kalifornijską i Pacyfikiem oraz na
dogłębnych studiach walorów kąpielowych
wód tych akwenów. (..)
Witold Piskorz

Komunikat nr 8/91 Sekcji Obserwacji
Słońca PTMA
Wyniki obserwacji Słońca w sierpniu 1991
roku przysłało 12 obserw atorów : M arcin
B e t l e j , G rzegorz C z e p i c z e k , B a r
tosz D ą b r o w s k i , L ongin G a r k u l ,
Jan u sz W. K o s i ń s k i , A ndrzej P i l 
s k i , P io tr S a d o w s k i , K rzysztof S o 
c h a , R obert S z a j , Mieczysław S z u l c ,
Stanisław Ś w i c r c z y ń s k i , Jerzy Z a 
g r o d n i k . Ł ącznic w ykonano 157 o b 
serw acji w 30 dniach. Ś red n ie dzienne
w zględne liczby W olfa w sierpniu 1991
roku wynoszą:
1. 119, 2. 142, 3. 156, 4. 139, 5. 100, 6.
102, 7. 102, 8. 97, 9. 89, 10. 70, 11. 69,
12. 76, 13. 126, 14. 127, 15. 150, 16. 209,
17. 242, 18. -----, 19. 276, 20. 301, 21.
275, 22. 325, 23. 295, 24. 270, 25. 208,
26. 164, 27. 146, 28. 137, 29. 164, 30.
159, 31. 179.
Ś red n ia m iesięczna w zględna liczba
Wolfa w sierpniu 1991 roku wynosi 170,1
(167.8). Ś rednia w zględna liczba Wolfa
z jed n e g o o b ro tu Słońca w ynosi 154,1
(150.8). W naw iasach p o d an o śred n ie li
czone bez w spółczynników o b se rw ato 
rów.
Andrzej Pilski
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Nowości Wydawnicze
Tomasz Ściężor: Kalendarz Miłośnika
Astronomii na rok 1992. Polskie Tbwarzystwo Miłośników Astronomii, Biblio
teka „Uranii” nr 4, Kraków 1991.
Nareszcie miłośnicy astronomii w Polsce
mają własny, całoroczny kalendarz poda
jący efemerydy i zjawiska niebieskie na
1992 rok. Układ tabel Kalendarza jest tra
dycyjny — trudno zresztą oczekiwać w tej
mierze jakichś rewelacji, nadal przecież
mieszkamy na Ziemi obiegającej Słońce,
zaś Ziemię obiega Księżyc. Podane są za
tem najpierw efemerydy Słońca, następ
nie Księżyca. Potem znów mamy efeme
rydy do obserwacji milośniczych Słońca,
w szczególności — plam słonecznych. Ko
lejne tabele zawierają efemerydy położeń
planet, do których dołożono mapkę po
zycji Urana i Neptuna, a także wyl^az
konfiguracji planet. Również obserwato
rzy meteorów znajdą szczegółowe infor
macje o głównych strumieniach „gwiazd
spadających” — wykaz zawiera aż 45
strumieni, które można dostrzec z tere
nu Polski. Oddzielnie zamieszczono da
ne o zaćmieniach Słońca i Księżyca. Nie
stety, w 1992 roku będzie można zaob
serwować tylko jedno całkowite zaćmie
nie Księżyca w nocy z 9 na 10 grudnia, i
jeśli warunki meteorologiczne dopiszą,
będzie to najlepiej widoczne w Polsce
zaćmienie do końca tego wieku. Na dwu
nastu stronach przedstawiono w postaci
graficznej konfiguracje czterech galileuszowych księżyców Jowisza względem dys
ku planety. Cennym uzupełnieniem są
efemerydy jasnych gwiazd zmiennych: cefeid, układów zaćmieniowych i miryd. Co
prawda każdorazowo obseiwator będzie
musiał sobie obliczyć przewidywany mo
ment maksimum lub minimum, lecz nie
powinno mu to sprawić większych trud
ności. Autor postarał się również o za
mieszczenie stałych astronomicznych —
podstawowych i pochodnych, a także da

nych o planetach i księżycach Układu Sło
necznego. Tcik zestawione dane stanowią
duże ułatwienie przy różnego rodzaju ob
serwacjach, opracowaniach, czy pisaniu
artykułu. Szkoda tylko, że zakradły się
do nich różne drobne pomyłki i błędy
(być może drukarskie). Nie umniejsza to
znaczenia tego Kalendarza, zaś sam Au
tor apeluje o powiadomienie go o do
strzeżonych uchybieniach. Zamyka pozy
cję sekwencja barwnych zdjęć ciał Ukła
du Słonecznego, przekazanych przeważ
nie przez statki kosmiczne (Apollo, Vi
king, Voyager).
Przedstawiony Kalendarz winien bez
sprzecznie znaleźć się w bibliotece każde
go miłośnika astronomii. I właściwie już
teraz miłośnicy i obserwatorzy powinni
składać zamówienia na następne kalenda
rze przedstawiając zarazem swoje sugestie.
T. Zbigniew Dworak

Stephen W. Hawking: Krótka Historia
Czasu, Wydawnictwa „Alfa”, Warszawa
1990 (tłumaczył Piotr Amsterdamski).
Są książki, które długo pozostają w pa
mięci, o których się dyskutuje, czasem po
tępia, a bywało, wręcz pali na stosie. Są
to książki wybitne lub, co nie zawsze na
jedno wychodzi, pisane przez ludzi wy
bitnych. Tb pierwsze mają moc czynienia
przełomu, niekiedy o wymiarze cywiliza
cyjnym, by za przykład przywołać De Revolutionibus. W najgorszym zaś przypad
ku powodują zgorszenie publiczności. Po
te drugie sięga się ze względu na osobę
autora, którego klasa w danej dziedzinie
lub autorytet moralny w ogóle zdają się
zapowiadać interesującą lekturę.
Krótka Historia Czasu, nosząca rów
nież podtytuł Od Wielkiego Wybuchu do
Czarnych Dziur, należy do tej drugiej gru
py. Jej autor — Stephen W. H a w k i n g ,
następca Newtona i Diraca na Katedrze
w Cambridge, godny kontynuator myśli
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Einsteina zalicza się do najwybitniejszych
fizyków-teoretyków XX wieku. Prace
Hawkinga, poczynając od najwcześniej
szych, udowadniających istnienie osobli
wości w strukturze czasoprzestrzeni, jeśli
studiować ją w ramach ogólnej teorii
względności, poprzez badania kwantowej
natury czarnych dziur, a na kosmologii
wczesnego Wszechświata skończywszy, zys
kały już trwałe miejsce we współczesnej
fizyce i zostały szeroko spopularyzowane,
również na łamach Uranii, przynosząc ich
twórcy rozgłos i uznanie nie tylko w krę
gu specjalistów.
Znajdują one też szczegółowe omó
wienie na kartach Krótkiej Historii Czasu.
Można więc na książkę Hawkinga patrzeć
jak na rodzaj autobiografii naukowej.
Łatwiej wtedy zrozumieć, dlaczego tak
często używa on pierwszej osoby liczby
pojedynczej, mimo iż w dziełach o takim
charakterze spotyka się raczej zwrot „my”
niż „ja”, nie mówiąc już o formie bezoso
bowej, wszechobecnej przecież w języku
angielskim. Jest przez to Krótka Historia
Czasu opowieścią bardzo osobistą, w któ
rej pewne wydarzenia z życia Hawkinga
przeplatają się z faktami o znaczeniu fun
damentalnym dla losów Wszechświata.
Momentami można wręcz odnieść wraże
nie, że te pierwsze ważone są na równi z
tymi drugimi. (Na przykład, opis perypetii,
z jakimi przyszło Hawkingowi odbierać
medal Instytutu Franklina w Filadelfii i
chociaż pisze o tym na stronach poświę
conych modelowi inflacyjnemu, niewiele
pomaga to w jego zrozumieniu). Wypada
pozostawić to bez komentarza, aczkol
wiek żałować należy, że Hawking nie miał
okazji napisać swych pamiętników w in
nym, bardziej stosownym miejscu. Nie wą
tpię, że byłyby one pasjonujące i niezwy
kłe, tak jak niezwykłe jest życie tego wy
bitnego człowieka, od młodości walczące
go z ciężką chorobą, która nieubłaganie
paraliżuje jego ciało, nie zezwalając na
normalną komunikację z otoczeniem.
Byłoby to też z niewątpliwą korzyścią
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dla stylu książki, która natychmiast po
ukazaniu się w 1988 roku stała się świa
towym bestsellerem. Są też wszakże i pew
ne plusy tego niezwykle osobistego stylu.
Jest nim w pierwszym rzędzie prostota,
wręcz lapidarność języka oraz klarowność
wypowiedzi, które nadają książce niemalże
gawędziarski charakter. Hawking z du
żym talentem i całą mocą swej wyobraźni
używa porównań, znakomicie ilustrują
cych nawet najtrudniejsze partie książki.
Majstersztykiem jest odwołanie się do
analogii z obracającym się kołem ruletki
przy omawianiu zjawiska łamania syme
trii, świetnie również tłumaczy naturę
spinu. Łatwość z jaką się ją czyta, niepo
równywalna do tej, z jaką studiuje się
Pierwsze Trzy Minuty S. Weinberga, może
odegrać również rolę negatywną: łatwiej
jest się dać przekonać komuś, kto mówi
„gładko”, nawet jeśli to co mówi nie jest
prawdziwe do końca.
Wiele bowiem akapitów Krótkiej Hi
storii Czasu świadczy, że jej autor ma dość
bezkrytyczny stosunek do własnych osiąg
nięć, z których zwłaszcza te najnowsze,
dotyczące kosmologii kwantowej, nie ma
ją jeszcze na tyle ugruntowanej pozycji by
stawiać je w jednym rzędzie z np. ogólną
teorią względności. Szereg, wcale nie taki
majy, wypowiedzi Hawkinga, które z pew
nością wywołają co najmniej zdziwienie
specjalistów, czytelnik nie zaznajomiony
dokładniej z tą problemtyką, a może to
być nawet astronom lub fizyk nie parający
się tą dziedziną, weźmie za dobrą monetę.
Mimo, że jest to celem niniejszej re
cenzji, to jednak źle się stało, iż Krótka
Historia Czasu, którą polski czytelnik zaw
dzięcza Wydawnictwom „Alfa”, nie zos
tała poprzedzona przedmową pozwalają
cą oddzielić wartościowe teorie od zwy
czajnych spekulacji, niekiedy dość kontro
wersyjnych. Jeśli można było to zrobić w
przypadku znakomitej książki Weinberga,
która zresztą wcale takiej przedmowy nie
wymagała, tym bardziej należało to uczy
nić w przypadku książki Hawkinga.
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Żeby nic być gołosłownym przejdźmy
cło meritum. Z kronikarskiego obowiąz
ku wypada zauważyć, że książka została
podzielona na jedenaście rozdziałów, sta
nowiących zasadniczą lekturę. Ponadto,
oprócz podziękowań i wprowadzenia pió
ra znanego astrofizyka amerykańskiego
Carla S a g a n a , słownika i indeksu znaj
dujemy w niej także trzy krótkie eseje
poświęcone Einsteinowi, Galileuszowi i
Newtonowi. (Dziwnym trafem słownik i
indeks, jeśli zawierzyć spisowi treści, za
czynają się na tej samej stronie).
Można się zastanawiać, dlaczego Haw
king postanowił pod koniec książki przy
pomnieć sylwetki tych trzech tytanów myśli
ludzkiej. Właśnie przypomnieć, a nic przy
bliżyć, gdyż każdy z esejów koncentruje
się z reguły na jednym temacie, których
dobór jest także dość arbitralny, żeby nie
powiedzieć: kontrowersyjny — przedsta
wienie Newtona jako pospolitego pienia
cza być może sprawia, że odkrywca prawa
powszechnego ciążenia przestaje być po
stacią laurkową, ale czy jest to rzetelna z
historycznego punktu widzenia prezenta
cja? Śmiem wątpić.
W sprawach historycznych Hawking
zresztą ekspertem nie jest i chociaż książka
nosi w tytule słowo „historia”, to tylko
pierwszy z rozdziałów może aspirować do
tej nazwy. Pozostałe, aczkolwiek osadzone
w tle historycznym, nawiązują do współ
czesności, prawdziwym bowiem zamierze
niem autora Krótkiej Historii Czasu było
wyłożenie aktualnego, można wręcz po
wiedzieć: „jeszcze ciepłego” poglądu fizy
ki teoretycznej na naturę czasu i przes
trzeni, m ik ro - i makroświata, poglądu
konstytuującego fundamenty naszej wie
dzy o świecie. A że pogląd ten jest wyni
kiem długiego procesu poszukiwań, uję
cie nie mogło być inne niż historyczne.
Przebija z książki Hawkinga głęboka
wiata, że proces poznania doprowadzi do
stw orzenia jednolitej, tzn. obejmującej
wszystkie aspekty fizyczne, ostatecznej te
orii. H istoria fizyki, będąca w istocie his
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torią jej unifikacji, zdaje się ów sąd po
twierdzać. Historia la poucza wszakże, że
już parę razy triumfalnie obwieszczano fi
nał tego procesu. Za każdym razem przed
wcześnie. Niepom ny na te nauki Haw
king widzi powstanie jednolitej fizyki w
dającej się przewidzieć przyszłości. Jego
przekonanie w dużej mierze opiera się na
teorii superstrun, niezwykłe obiecującej
jeszcze parę lat temu teorii, unifikującej
w konsystentny sposób wszystkie oddzia
ływania, teraz jednak przeżywającej wy
raźny impas. Tak więc i ta wizja końca
fizyki należy już do przeszłości.
Niemal od początku Krótkiej Historii
Czasu splatają się na jej kartach dwa głów
ne wątki współczesnej nauki fizycznej: ogólna teoria względności, czyli udoskona
lona przez Einsteina teoria grawitacji, z
którą czytelnik zostaje zapoznany w roz
dziale pt. Czas i przestrzeń oraz teoria
kwantów, której przystępne i dość rzetel
ne przedstawienie zawiera rozdział pt.
Zasada nieoznaczoności. Obie wielce za
służone w tłumaczeniu zjawisk fizycznych
paradoksalnie nie pasują do siebie w naj
bardziej czułym punkcie fizyki teoretycz
nej, tam gdzie nieuniknione jest zastoso
wanie ich obu dla wytłumaczenia natury
kwantowej grawitacji. Świat kwantowej gra
witacji to świat bardzo małych odległości
i gigantycznych gęstości, które mogą mieć
miejsce tylko w stanach bliskich osobli
wości, gdzieś we wnętrzach gwiazd zapa
dających się w czarne dziury lub na po
czątku istnienia Wszechświata. Droga do
kwantowej grawitacji wiedzie więc przez
czeluście czarnych dziur albo piekło go
rącego pierwotnego Kosmosu. Niewielu,
nie tylko w przenośni, wróciło stam tąd z
tarczą. Hawking był jednym z pierwszych
i jego nazwisko, skojarzone z efektem po
pularnie zwanym „parowaniem ” czarnych
dziur, w najbardziej intymny sposób zwią
zało się z tymi ciągle jeszcze tajemniczy
mi obiektami.
Nic więc dziwnego, że poświęca im aż
dwa rozdziały. Są to zarazem najlepsze
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fragmenty całej książki, napisane rzeczo
wo, odpowiedzialnie, bez uciekania się do
taniej sensacji, o jaką nietrudno przy oma
wianiu tego typu zagadnień. Znakomity
jest zwłaszcza rozdział pt. Czarne dziury
nie są czarne, w którym Hawking przed
stawia kwantowo-mechaniczne podejście
do procesów przebiegających na „tle” ho
ryzontu czarnej dziury. Mowa jest w nim
o termodynamice czarnych dziur i kreacji
cząstek w pobliżu horyzontu (efekcie Hawkinga), o możliwościach i sposobach ob
serwacyjnego potwierdzenia zjawiska, któ
re geniusz Hawkinga dostrzegł w skom
plikowanym gąszczu równań fizyki teore
tycznej.
Zachęcony tym błyskotliwym wynikiem,
Hawking odważnie zaproponował opis ca
łego Wszechświata w kategoriach kwantowo-mechanicznych, adaptując do tego celu
w szczególności pojęcie funkcji falowej,
zawierającej, zgodnie z założeniami me
chaniki kwantowej, pełną informację o
układzie, który opisuje. Pod warunkiem,
że zadamy warunki brzegowe, czyli okreś
limy stan układu-Wszechświata w chwili
stworzenia. Hawking czyni to w lapidar
nym sformułowaniu: „warunkiem brzego
wym dla Wszechświata jest brak brzegów”.
Godna podziwu jest odwaga Hawkin
ga, bez zahamowań wkraczającego na ob
szar przez wielu poprzednio traktowany
jako będący w gestii Stwórcy raczej niż
należący do fizyki. Wypada jednak zwró
cić uwagę na kilka spraw, nad którymi au
tor Krótkiej Historii Czasu przemyka się
chyłkiem, jak gdyby obawiając się, że ich
roztrząsanie mogłoby podważyć solidność
proponowanej konstrukcji.
W istocie propozycja Hawkinga ma
czysto matematyczny charakter i o ile w
przypadku ciągle jeszcze tylko „na papie
rze” istniejącego zjawiska „parowania”
czarnych dziur można dopatrzeć się jądra
fizycznej racjonalności, o tyle kosmologia
kwantowa &la Hawking z fizyką ma mniej
więcej tyle wspólnego co twierdzenie Pi
tagorasa. Oględnie rzecz biorąc, sugero
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wanie, że jest ona wynikiem połączenia
mechaniki kwantowej i teorii grawitacji,
co autor podkreśla aż w dwóch miejs
cach, jest nad wyraz grubą przesadą. U jej
podłoża leży bowiem tylko pewien trick
matematyczny, zwany rotacją Wicka, umoż
liwiający przejście do tzw. czasu urojone
go, który z kolei, znów wbrew temu, co
chciałby w nim widzieć Hawking, nie ma,
jak na razie, sensu fizycznego. Nie wyklu
cza to, rzecz jasna, że wizja Hawkinga,
który w czasie urojonym dopatruje się
wielkości bardziej fundamentalnej niż
czas „zwykły”, okaże się prorocza. Na razie
jednak jest to czysta spekulacja, zaś rotacja
Wicka przez większość poważnych bada
czy traktowana jest li tylko jako zabieg
pomocniczy przy wykonywaniu rachunków.
Znacznie bardziej oryginalnym pomys
łem Hawkinga jest warunek brzegowy dla
funkcji falowej Wszechświata. Sposób, w
jaki Hawking go przedstawia, pozbawio
ny jest elementarnej obiektywności: nie
pada ani jedno słowo, że istnieją również
inne, konkurencyjne warunki brzegowe.
Czytelnik może więc odnieść wrażenie, że
koncepcja autora jest jedyną i ostateczną.
W rzeczywistości jest być może najciekaw
szą, na pewno zaś jest najbardziej, chociaż
by dzięki tej książce, rozreklamowaną.
Hawking zdaje się jednak mieć świa
domość, że jego modelowi brak uzasad
nienia fizycznego. Usiłuje więc je znaleźć,
podpierając się zasadą antropiczną. Za
sada antropiczna stanowi dość przewrot
ne sformułowanie zadziwiającego faktu, że
Wszechświat jest na swój sposób wyjąt
kowy. Otóż gdyby był tylko trochę inny,
tzn. gdyby np. stałe przyrody, masy czą
stek elementarnych, etc. były nieznacznie
różne od rzeczywistych, to życie rozumne,
przynajmniej w postaci, w jakiej je zna
my, nie mogłoby powstać Przewrotnie więc
powiada się: „Wszechświat jest taki, jaki
jest, ponieważ my w nim istniejemy”. Po
mijając już fakt, że przypomina to odwra
canie kota do góry ogonem, podkreślenia
wymaga okoliczność, iż zasada antropiczna
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Zaś czytelnik przyzwyczajony do tego
cudownego „wytrychu”, jakim okazuje się
być zasada antropiczna, łatwo może ulec
wrażeniu, że jej znaczenie w kosmologii
jest nie mniejsze niż np. ogólnej teorii
względności. Zwłaszcza, iż autor nie robi
nic, by go z tego błędu wyprowadzić.
Krótka Historia Czasu może być czyta
na do poduszki. Nie tylko dlatego, że miej
scami autor z lubością oddaje się rozwa
żaniom z pogranicza science-fiction. Nad
horyzontem tej książki nadmiernie jednak
zaciążył pomysł Hawkinga warunku brzego
wego dla Wszechświata. Niech te parę tyl
ko, głównie z braku miejsca, uwag kryty
cznych będzie ostrzeżeniem przed popada
niem w nieuzasadnioną euforię: Wszech
świat również jutro będzie miał swoje ta
jemnice.

sama potrzebuje wytłumaczenia. Czynio
ne w tym kierunku próby najczęściej od
wołują się do bardzo radykalnych rozwią
zań w rodzaju postulatów istnienia nies
kończenie wielu wszechświatów o różnej
liczbie wymiarów, z różnymi prawami fi
zycznymi. Hawking bez większego zaże
nowania epatuje czytelnika podobnymi po
mysłami. Nic, że z oddali dolatuje zawo
łanie starego Ockhama: „Nie mnóż bytów
ponad ich potrzebę”. Brzytwa, za którą
chwyta Hawking nie jest brzytwą O ckha
ma, jest to raczej brzytwa, za którą chwy
ta tonący. Szczególnie dramatycznie przed
stawia się to w rozdziale omawiającym
strzałkę czasu, chyba najbardziej kontro
wersyjnym i spekulatywnym. TU bez zasa
dy antropicznej ani rusz. Ani słowem nie
wspomina też Hawking, że inaczej tłum a
czy ten fenomen niegdyś bliski jego współ
pracownik, Roger P e n r o s e .

Waldemar Puszkarz

Styczeń 1992 r.
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Słońca, a zatem Słońce będzie wówczas w perygeum w odległości około 147 min km; 4/5
stycznia zdarzy się obrączkowe zaćmienie Słoń
ca, u nas niewidoczne.
Dni stają się już coraz dłuższe. W Warsza
wie 1 stycznia Słońce wschodzi o 7h46m, za
chodzi o 15h33m, a 31 stycznia wschodzi o
7h21m, zachodzi o 16h19m. W styczniu Słońce
wstępuje w znak Wodnika.
Księżyc: W pierwszej połowie miesiąca

Rok 1992 jest rokiem przestępnym. Zdarzą się
w nim trzy zaćmienia Słońca i dwa zaćmienia
Księżyca. Z nich tylko całkowite zaćmienie Księ
życa widoczne będzie u nas w nocy z 9/10 gru
dnia. W ciągu tego roku tarcza Księżyca bę
dzie wielokrotnie zakrywać planety: raz Mer
kurego i Urana, dwa razy Wenus i Marsa i aż
10 razy Neptuna!
Słońce: Ziemia w swym ruchu po orbicie okołósłonecznej znajdzie się 3 stycznia najbliżej

Dane dla obserwatorów Słońca (na 13h czasu środk.-europ.)
Data
1992
I

1
3
5
7
9
11
13
15

P
+ 2?14
+ 1.16
+ 0.20
-0.77
-1.74
-2.69
-3.64
-4.58

Bo
-3%1
-3.24
-3.47
-3.70
-3.92
-4.12
-4.34
-4.54

Data
1992

Lo
48^ 2
21.98
355.64
329.30
302.97
276.64
250.30
223.%

l i

1

I

17
19
21
23
25
27
29
31

P
-

5?52

-6.44
-7.36
-8.25
-9.14
-10.00
-10.86
-11.70

B0
-4?74
-4.92
-5.11
-5.28
-5.46
-5.63
-5.78
-5.94

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
B_, L0 — heliograflczna szerokość i długość środka tarczy;
5 5h4m — heliograflczna długość środka tarczy wynosi 0°.

Lo
197%2
171.29
144.%
118.62
92.29
65.96
39.62
13.29
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będziemy mieli bezksiężycowe noce, bowiem
kolejność faz Księżyca jest w styczniu nastę
pująca: nów 4d24h, pierwsza kwadra 13d4h, peł
nia 19d22h i ostatnia kwadra 26d16h. W apoge
um Księżyc znajdzie się 6, a w perygeum 19
stycznia. W styczniu tarcza Księżyca zakryje
Marsa i Wenus, zjawiska u nas niewidoczne.
P lan ety i plan etoidy: Rankiem nad wscho
dnim horyzontem świeci pięknym blaskiem
W e n u s jako gwiazda -4 wielkości. Rankiem
też bardzo nisko nad 'horyzontem możemy ob
serwować M e r k u r e g o jako gwiazdę ok. 0.3 wielkości, a także wschodzi już M a r s, ale
słabszy od tamtych dwóch planet ( + 1 , 4 wielk.
gwiazd.). J o w i s z widoczny jest w drugiej połowie"nocy, gdzie świeci w gwiazdozbiorze Lwa
jak jasna gwiazda -2,4 wielkości. S a t u r n wi
doczny jest jeszcze w pierwszej dekadzie mie
siąca, kiedy zachodzi wieczorem wraz z gwiaz
dozbiorem Koziorożca ( + 0.6 wielk. gwiazd.).
U r a n i N e p t u n są niewidoczne. P 1u t o n wschodzi nad ranem, ale widoczny jest
tylko przez duże teleskopy (14 wielk. gwiazd.).
Z jaśniejszych planetoid dostępna jest tyl
ko 7 wielk. W e s t a widoczna nad ranem. Po
dajemy róumikowe współrzędne planetoidy dla
kilku dat: l d: rekt. l l h47m.4, deki. +8°23’; l l d:
rekt. l l h53m.6, deki. + 8 °3 1 ’; 21d: rekt.
l l h57m.4, deki. + 8 °5 7 ’; 31d: rekt. l l h58m.5,
deki. + 9 °4 4 \
M eteory: Od 1 do 6 stycznia promieniują me
teory z roju Kwadrantydów (maksimum ak
tywności przypada 4 stycznia). Radiant meteo
rów leży w gwiazdozbiorze Wolarza i ma współ
rzędne: rekt. 15h28ra, deki. +50°. Rój jest jed 
nym z bogatszych, a warunki obserwacji są w
tym roku bardzo dobre.
* * *

l d 13h Złączenie Wenus z Księżycem w
odl. 5°.
2d Od 2h8m na tarczy Jowisza widoczny
jest cień jego 2 księżyca. Księżyc 2 rozpocznie
przejście na tle tarczy planety o 4h24 , jego
cień widoczny będzie do 4h56 . Koniec przejś
cia księżyca nastąpi o 7h7m.
3° O 2h złączenie Merkurego z Księżycem
w odl. 3°. Księżyc 3 Jowisza przechodzi przez
strefę cienia planety: początek zaćmienia o
3 42m, a koniec zaćmienia (tuż przy brzegu
tarczy) o 7h16m. O l l h bliskie złączenie Marsa
z Księżycem; zakrycie planety przez tarczę
Księżyca widoczne będzie w Ameryce Połud
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niowej i na Antarktydzie. O 16h Ziemia znaj
dzie się w peryhelium na swej okołosłonecznej
orbicie.
4d Nad ranem obserwujemy początek
przejścia cienia (o 5h42ra) księżyca 1 na tle tar
czy Jowisza i samego księżyca 1 (o 6h47m).
4/5d Obrączkowe zaćmienie Słońca wido
czne na Filipinach, w Japonii, w północnej Au
stralii i na zachodnim wybrzeżu Ameryki Pół
nocnej.
5 O 2h złączenie Urana ze Słońcem. Księ
życ 1 przechodzi przez strefę cienia i za tarczą
Jowisza; o 2h49m obserwujemy początek zać
mienia, a o 6hl l m koniec zakrycia.
6d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na tle
tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec przejścia:
cienia o 2h26m i księżyca o 3h29ra. O 24Ł S a
turn znajdzie się w złączeniu z Księżycem w
odl. 3°.
7d O 14h Neptun w złączeniu ze Słońcem.
O 20h Wenus w złączeniu z Antaresem (w odl.
7°), gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdoz
biorze Skorpiona.
9d Księżyc 2 i jego cień przechpdzą na tle
tarczy Jowisza. Obserwujemy początek przejś
cia: cienia o 4h43ra, a księżyca dopiero o 6h49 .
10d Rankiem nad wschodnim horyzontem
odnajdziemy blisko siebie Marsa i Merkurego
(czerwony Mars jest słabszy od Merkurego); o
21 nastąpi złączenie Marsa z Merkurym w
odl. 0°.6.
1l d Księżyc 2 ukryty jest za tarczą Jowisza;
o 4h35ra obserwujemy koniec zakrycia.
12d O 4h42 obserwujemy początek zać
mienia 1 księżyca Jowisza.
13d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na tle
tarczy Jowisza. Cień pojawi się na tarczy pla
nety o 2h4m, a księżyc rozpocznie przejście o
3 ^ . Koniec przejścia cienia o 4h20m, a księ
życa 1 o 5h17 .
14d W pobliżu Jowisza brak jest jego dwóch
najjaśniejszych księżyców: księżyc 1 przechodzi
za tarczą planety (koniec zakiycia o 2h26m), a
księżyc 3 przechodzi na tle tarczy (koniec
przejścia o 4 55m).
15d Księżyc 4 widoczny bardzo blisko brzegu
tarczy Jowisza o 5h8m rozpocznie przejście na
jej tle
18^ Księżyc 2 przechodzi przez strefę cie
nia i za tarczą Jowisza; początek zaćmienia o
2 ^ 3 “ , koniec zakrycia o 6 56 .
20d O 4h Merkury w złączeniu z Uranem
w odl. 0°.6. O 3h57m na tarczy Jowisza pojawi
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się cień jego 1 księżyca, a sam księżyc 1 rozpo
cznie przejście na tle tarczy o 4h48m. O 20h33m
Słońce wstępuje w znak Wodnika, jego dłu
gość ekliptyczna wynosi 300°.
21d Księżyc 1 ukryty jest za tarczą Jowisza,
księżyc 3 widoczny jest blisko brzegu tarczy
planety, a na tle tarczy przesuwa się cień tego
księżyca. O 4h14m obserwujemy koniec zakry
cia księżyca 1, o 5h2ra początek przejścia księ
życa 3, a o 5 4m koniec przejścia cienia księży
ca 3 na tle tarczy planety. O 12h Merkury w
złączeniu z Neptunem w odl. 2°.
23 O 2h Jowisz w złączeniu z Księżycem
w odl. 7°. O 4h30m obserwujemy początek zać
mienia księżyca 4, który zniknie w cieniu pla
nety w odległości prawie dwóch średnic tarczy
od jej lewego brzegu (patrząc przez lunetę od
wracającą).
25 O 4h57m obserwujemy początek zać
mienia 2 księżyca Jowisza.
27d Obserwujemy koniec przejścia cienia i
księżyca 2 oraz początek przejścia cienia i księ
życa 1 na tle tarczy Jowisza. Cień księżyca 2

kończy przejście o 1 59m, a sam księżyc 2 o
Q efl księżyca 1 pojawi się na tarczy
planety o 5h50m, a sam księżyc 1 rozpocznie
przejście na tle tarczy o 6h34ra.
28d Dwa księżyce zbliżają się do brzegu
tarczy Jowisza. O 2h58m obserwujemy począ
tek zaćmienia księżyca 1, a o 5h30ra na tarczy
planety pojawi się cień księżyca 3; o 5h59m na
stąpi koniec zakrycia księżyca 1.
29 Księżyc 1 i jego cień przechodzą na tle
tarczy Jowisza; obserwujemy koniec przejścia:
cienia o 2h34ra, a księżyca 1 o 3h16 . O 21h
planetoida Westa nieruchoma w rektascensji
(zakreśla pętlę na tle gwiazd). O 22h Mars w
złączeniu z Uranem w odl. 0°.4. O 23h złą
czenie Saturna ze Słońcem.
31 18h Bliskie złączenie Wenus z Księży
cem. Niestety, zakrycie planety przez tarczę Księ
życa widoczne będzie tylko na Antarktydzie.
Momenty wszystkich zjawisk podane są w cza
sie środkowo-europejskim.
Opracował G. Sitarski
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Pierwsza stro n a okładki: Wizja malarska przelotu sondy kosmicznej G alileo w grudniu 1995 r. obok księżyca Jowisza Io,
na którym w 1979 r. — dzięki misji Voyager — odkryto czynne wulkany. W głębi widoczny jest Jowisz z W ielką Czerwoną
Plam ą na powierzchni. Średnica anteny w kształcie parasola, której d o tej poiy nie udało się rozwinąć (o czym donosim y w
Kronice), jest równa 4.8 m, a długość sondy wynosi 6.3 m (f o t NASA/JPL).
D ruga stro n a okładki: Uzyskany za pomocą sondy kosmicznej M agellan obraz górzystego fragm entu Płaskowyżu Lakszmi
na pow ierzchni W enus. C iem ne smugi oznaczają te części obrazu, któiych dotychczas M agellan nie zdołał wyśledzić (foL
NASA/JPL).
Trzecia stro n a okładki: O braz fragmentu globu N eptuna przekazany przez sondę kosmiczną Voyager 2, która 25 sierpnia
1989 r. przeleciała w odległości około 4900 km nad północnym biegunem planety. Niebieski kolor N eptuna jest wynikiem
dużej obfitości m etanu w jego atm osferze, który absorbuje czerwoną część widma padającego na nią prom ieniow ania
słonecznego. Trzy twoiy powierzchniowe zdominowały ten obraz (licząc od góiy): „W ielka C iem na Plam a”, której towa
rzyszą jasne obłoki szybko zm ieniające swą postać; jasna plama, którą żartobliw ie nazwano „Skuter” gdyż rotuje wokół
globu planety znacznie szybciej niż pozostałe twory jej powierzchni i „Ciem na Plam a 2” z jasnym jądrem (fot. NASA/JPL).
Czw arta stro n a okładki: Sztucznie barwiony obraz N eptuna utworzony z trzech zdjęć wykonanych za pom ocą sondy
Voyager 2 przez filtry: niebieski, zielony i przepuszczający prom ieniow anie absorbowane przez metan. Taka kompozycja
umożliwiła wykazanie istnienia nad metanową atm osferą planety warstwy obłoków przepuszczających częściowo prom ie
niow anie słoneczne (fot. NASA/JPL).
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Rozpoczynamy rok 1992 prokla
mowany przez Organizację Narodów
Zjednoczonych jako Międzynarodowy
R ok Kosmosu. Głównym jego celem
jest troska o planetę Ziemia. Patrząc
na nią z Kosmosu zmieniamy pers
pektywę: zapominamy o naszych m a 
łych, przyziemnych sprawach, a zaczy
namy widzieć zjawiska i problemy glo
balne. Wyraźniej dostrzegamy zagro
żenia, nie tylko naturalne, które kryje
w sobie kosmiczne otoczenie Ziemi,
ale także spowodowane działalnością
człowieka. Szczególnie te ostatnie na
pawają niepokojem i zmuszają do re
fleksji. Ten rok m a ją upowszechnić i
pogłębić. Winien przynieść zrozumie
nie potrzeby innego niż dotychczas
spojrzenia na naszą planetę i odpo
wiedzialności każdego z nas za jej
przyszłość. Winien nauczyć nas więk
szej wobec niej pokory i takiej eksplo
atacji jej dóbr, która będzie w stanie
powstrzymać niszczenie środowiska
naturalnego. Symbolem przyłączenia
się Uranii do idei Międzynarodowego
Roku Kosmosu jest zdjęcie Ziem i re
produkowane na pierwszej stronie o k
ładki. A le będąc pismem miłośników
astronomii nie możemy zapominać, że
eksploracja przestrzeni kosmicznej służy
nie tylko poznawaniu Ziem i lecz także
Wszechświata. Symbolizuje to zdjęcie
na czwartej stronie okładki ukazujące
zarówno piękno przedmiotu naszych
zamiłowań, ja k też rozległość możli
wości jego badań, o c y m przekona nas
umieszczony w Kronice opis mgławi
cy przedstawionej na tej fotografii.
M am y nadzieję, że teksty publikowane
w tym numerze przyczynią się do roz
szerzenia kręgu naszych zainteresowań.
Niech Międzynarodowy R ok Kosmosu
pomoże nam wszystkim mądrzej p a 
trzyć również i na niebo.
V_______________________________
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R enata Witecka — Warszawa

Gwiazdy symbiotyczne
W 1912 roku pani W P. F l e m i n g opu
blikowała pracę zatytułowaną „Stars H a
ving Peculiar Spectra”. Przy okazji dos
tarczyła listę gwiazd zwanych „nowymi”,
mgławic gazowych i gwiazd typu O.
Pani Fleming zauważyła także, że kilka
gwiazd wykazuje bardzo silne linie emisyj
ne i stosunkowo małe zmiany jasności.
W krótce potem Anna J. C a n n o n
pracując nad katalogiem Henry D rapera
zauważyła, że niektóre gwiazdy typu M
posiadają silne linie zjonizowanego wo
doru i helu (podobnie jak w przypadku
odkrytych wcześniej Z A nd i CI Cyg).
Gwoli wyjaśnienia dodam, że charak
terystyczne widmo gwiazdy typu M (o tem
peraturze powierzchniowej około 3500 K)
zawiera wyraźne pasma molekularne głów
nie tlenku tytanu (TiO), natom iast wid
mo posiadające linie zjonizowanego helu
odpowiada gwieździe o temperaturze oko
ło 50 000 K.
W roku 1932 astronom ow ie P. W.
M e r r i l l i M . L. H u m a s o n zaobser
wowali ponownie w widmie CI Cyg silne
linie helu w kombinacji z tlenkiem tytanu.
W roku 1941 Paul M errill zapropo
nował by nazwać obserwowane obiekty
gwiazdami symbiotycznymi, gdyż jak już
wcześniej wspomniałam ich widmo skła
da się z pasm molekularnych (charaktery
stycznych dla fotosfer chłodnych) i linii
helu typowych dla gwiazd gorących.
Pierwszy m odel gwiazd symbiotycznych powstał w 1932 roku. M iał to być
układ podwójny złożony z gwiazdy typu
M i bardzo gorącego towarzysza, który
stanowiłby jądro mgławicy planetarnej.
Cały układ m iał być zanurzony w tej
mgławicy.
W roku 1941 G. P. K u i p e r tworzy
drugi model gwiazd symbiotycznych. We
dług interpretacji Kuipera gwiazda typu

M byłaby wypełniającym powierzchnię
R oche’a olbrzymem, w którym następo
wałby wypływ m aterii z gwiazdy gorącej
przez krytyczny punkt Lagrange’a. Świe
cenie wywołuje m ateria spadając na po
wierzchnię towarzyszącej gwiazdy.
W owych czasach możliwe były tylko
rozważania teoretyczne, gdyż na fotogra
fiach można wykryć tylko chłodnego to
warzysza. D opiero widma w zakresie ul
trafioletu otrzymane dzięki satelicie IU E
(International U ltraviolet Explorer) wy
kazały obecność gorącego składnika. W
dalszym ciągu jednak brak było odpowie
dzi czym jest ten gorący (o tem peraturze
około 60 000 K) składnik.
Pierwsze międzynarodowe spotkania
poświęcone tym obiektom odbyły się la
tem 1981 roku w USA oraz we francu
skim obserwatorium H aute Provence, a
więc ponad pół wieku po zaobserwowa
niu pierwszych gwiazd symbiotycznych.
Głównym tem atem tych spotkań były eks
cytujące wyniki obserwacyjne, uzyskane w
zakresie radiowym, podczerwonym i o p 
tycznym w obserwatoriach naziemnych i
za pom ocą nowoczesnych satelitów (IU E
oraz EINSTEIN).
Aczkolwiek większość uczestników obydwu spotkań była przekonana, że obiek
ty te są układami podwójnymi wzajemnie
oddziałujących gwiazd (np. poprzez prze
pływ m aterii, wiatry gwiazdowe itp.) nie
było jasne jakie procesy fizyczne mogłyby
tłumaczyć ich osobliwe zachowanie. Pod
dano nawet w wątpliwość istnienie gwiazd
symbiotycznych jako w m iarę jednolitej
klasy obiektów.
W latach 80-tych rozwinięto tę myśl,
zdając sobie sprawę, iż zjawisko symbiotyczności m oże pojawić się w układzie
podwójnym, w którym występuje zaawan
sowany ewolucyjnie czerwony olbrzym i
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2. Nowe pow rotne — jednym z lepiej
gorący jonizujący m aterię wokółgwiazdową towarzysz z akrecją (poprzez dysk lub
poznanych gwiazd tego typu jest układ
z wiatru gwiazdowego), albo z powierzch
podwójny T CrB o okresie orbitalnym
niowymi procesami term onuklearnym i i
228 dni złożony z chłodnego karła ciągu
zderzającymi się wiatrami gwiazdowymi ja
głównego o temperaturze ok. 3 000 K oraz
ko źródłem energii.
gorącej gwiazdy o tem peraturze 26 000 K.
Zjawisko symbiotyczności może być ob
W układzie tym dwukrotnie obserwowa
no wybuchy w latach 1866 i 1946, kiedy to
serwowane zarówno w układzie z wypeł
niającym swoją powierzchnię Roche’a ol
jasność wzrosła od 10 do 1,8 mag.
brzymem typu M, jak również z wiejącą
3. Symbiotyczne nowe — (np. AG
silnym wiatrem długookresową gwiazdą
Peg, RT Ser, V 2110 Oph, R R Tfel, PU
pulsującą typu Mira, a towarzyszem może
Vul) w układach tych obserwujemy wybu
być gwiazda znajdująca się na ciągu głów
chy spowodowane reakcjami term onuk
nym, biały karzeł lub nawet gwiazda neu
learnymi na powierzchni białych karłów
tronowa.
akreujących m aterię z wiatru gwiazdowe
Nie ulega natom iast wątpliwości, że
go chłodnych olbrzymów. Przykładem mo
że być gwiazda AG Peg, której wybuch
niewielka liczba (ok. 200) znanych ukła
dów, pom imo stosunkowo dużej jasności
obserwowano w 1870 roku; osiągnęła wów
absolutnej świadczy o niezwykle szybkiej
czas jasność 6 mag. Aż do lat 20-tych na
(około miliona lat) fazie ewolucji w ja
szego stulecia widmo tej gwiazdy wska
kiej te obiekty się znalazły.
zywało typ B. Później pojawiły się cechy
Istotnym czynnikiem w wielu układach
charakterystyczne dla chłodnych olbrzy
symbiotycznych jest sposób i tem po utra
mów typu M. Obecnie gwiazda ta ma jas
ty masy z czerwonego olbrzyma. Dużą uność ok. 8 mag., a z jej widma wynika, że
wagę poświęca się badaniom tego skład
jest układem złożonym z olbrzyma i zna
nika zarówno metodami spektroskopii jak
cznie mniejszej, lecz bardziej gorącej
i fotom etrii podczerwonej, zarówno w
gwiazdy typu B otoczonej m aterią wypły
przypadku gdy jest nim gwiazda pulsują
wającą z towarzysza. Okres orbitalny tego
ca typu M ira jak i normalny olbrzym typu
układu wynosi 827 dni.
M. Źródłem energii emitowanej w radio
Astronom owie W e b s t e r i A l l e n ,
wym i rentgenowskim zakresie widma jest
zajmujący się obserwacjami gwiazd sym
w niektórych przypadkach zderzenie chłod
biotycznych w zakresie podczerwieni (IR),
nego, powolnego wiatru z czerwonego ol
wyróżnili dwie grupy tych obiektów:
brzyma i gorącego, szybkiego wiatru z go
— S (stellar) — widma typowe dla
rącego składnika.
chłodnych olbrzymów o tem peraturze
Wśród gwiazd symbiotycznych może
2500-3000 K bez anomalii, odchyleń;
my wyróżnić kilka typów tych obiektów:
— D (dusty) — w IR wykazują dosyć
1.
Klasyczne gwiazdy symbiotyczne — dużą zmienność, okresy typowe dla gwiazd
(np. CI Cyg) w układach tych gwiazda ciągu
zmiennych typu M ira, widma są zdomi
głównego akreuje m aterię z chłodnego
nowane przez termiczną emisję pyłu.
olbrzyma wypełniającego powierzchnię
W zakresie U V gwiazdy symbiotyczne
R oche’a. Wybuch, którego wynikiem jest
podzielono na dwie klasy:
pojaśnienie dysku, spowodowany jest zmia
1. Gwiazdy typu AG Peg posiadające
ną tem pa wypływu m aterii z olbrzyma lub
wyraźny gorący składnik.
niestabilnością tem pa akrecji m aterii w
2. Obiekty o widmach płaskich wska
dysku. W czasie wybuchu widmo ciągłe
zujące na obecność dysku akrecyjnego
dysku przypom ina widmo nadolbrzyma
wokół gwiazdy ciągu głównego (M < 1M0)
typu A-F.
W widmie występują silne linie emisyjne
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zjonizowanego helu, dwukrotnie i trzykrot
nie zjonizowanego tlenu, magnezu, neu
tralnego tlenu.
Jedną z najciekawszych gwiazd symbiotycznych jest gwiazda R Aqr. Jest ona
najjaśniejszą optycznie gwiazdą symbiotyczną. Do niedawna znaliśmy ją wyłącz
nic jako zmienną długookresową typu Mi
ra Ceti o okresie zmienności 387 dni i
jasności wahającej się między 5,8 a 10,8
mag. Jednak już w 1942 roku E. H u b 
b l e zaobserwował, że R Aqr otoczona
jest rozszerzającą się mgławicą co potwier
dził później W. B a a d e. W końcu lat 70tych G. H. H e r b i g zaobserwował nowe
zjawisko w tej mgławicy — pojawił się
twór przypominający dżet. Zjawiskiem
tym zainteresowali się dwaj amerykańscy
astrofizycy, którzy obserwując dżet w za
kresie fal radiowych za pomocą Very L ar
ge Array (VLA), stwierdzili, iż R Aqr jest
to układ podwójny o okresie równym 44
lata i uznali go za gwiazdę symbiotyczną.
Rozumowali, że jeśli dżet pojawił się w
1978 roku, to bardzo prawdopodobne, że
zjawisko to zaistniało również 44 lata
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wcześniej; skojarzyli bowiem tę erupcję ze
zbliżeniem się obu gwiazd.
Nic pomylili się — dokładnie w 1934
roku zdarzyła się podobna erupcja — co
wykazały dawne klisze.
Co 44 lata w chwili gdy gorąca gwiaz
da zbliża się do olbrzyma typu M ira do
chodzi niem al do kontaktu otoczki ol
brzyma z towarzyszem (patrz rys. 1), roz
rzedzona warstwa zewnętrzna Miry wy
ciąga się znacznie w kierunku gęstszego
towarzysza i następuje przepływ materii
powodując formowanie się dysku akrccyjnego. Zderzenia między wirującymi cząs
teczkami podgrzewają go do wysokiej tem
peratury i w pewnym m omencie dochodzi
do wyrzucenia dużej porcji m aterii z uk
ładu wzdłuż osi prostopadłej do dysku i
orbity. Obliczenia wskazują, że w tym przy
padku dżet jest napędzany przez procesy
termiczne. Tfcn mechanizm może też tłu
maczyć powstawanie promieniowania UV
w układach symbiotycznych. Z e względu
na dużą prędkość ruchu orbitalnego obu
gwiazd, m ateria wypływająca z rzadkiej otoczki czerwonego olbrzyma dochodzi po
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spirali do powierzchni gorącej gwiazdy.
Zderzenia między wirującymi cząsteczkami podgrzewają dysk do temp. 100 000 K
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i stąd staje się on silnym źródłem promieniowania UV.

Jerzy Krzesiński — Kraków

Kamera CCD w Obserwatorium na Suhorze
Nie tak dawno mieliśmy okazję zapoznać
się z działalnością górskiego Obserwato
rium Astronomicznego na Suhorze (Ura
nia nr 7, lipiec 1988 r.). Tymczasem w
ciągu 4 lat zmienił się nie tylko sposób
gromadzenia danych (od papierowej taś
my poprzez prosty komputer Commodo
re 64 aż do komputerów klasy IBM PC)
ale również konstrukcja urządzeń pomia
rowych tj. fotometrów fotoelektrycznych.
Na jednokanałowym fotometrze praco
wano zaledwie 5 miesięcy po czym roz
poczęto pracę na dwukanałowym fotome
trze, wypożyczonym z Obserwatorium
Astronomicznego Uniwersytetu Warsza
wskiego, a już w sierpniu 1991 r. zakoń
czono budowę nowego dwukanałowego
fotometru, który jednocześnie stanowi
konstrukcję nośną dla głowicy kamery
CCD (patrz zdjęcie na drugiej stronie
okładki). Po pierwszych próbach wydaje
się, że takie „hybrydowe” połączenie fo
tometru z kamerą jest bardzo użyteczne
szczególnie wtedy, gdy zaistnieje potrze
ba szybkiej zmiany programu obserwa
cyjnego i instrumentu — przejście z ob
serwacji fotometrycznych dwukanałowych
do obserwacji kamerą CCD trwa najwy
żej 10 minut!
Ale dlaczego właściwie stosuje się dwu
kanałowe fotometry zamiast jednokana
łowych i do czego można użyć kamery
CCD? Otóż standardowa metoda obser
wacji gwiazd zmiennych polega na po
równywaniu natężenia światła pochodzą
cego od badanej gwiazdy zmiennej z ja
kimś wybranym „wzorcem-gwiazdą” o sta
łej jasności — tzw. gwiazdą porównania.
Już z samej nazwy wynika, że jednokana

łowym fotometrem można obserwować w
danym momencie tylko jedną gwiazdę.
Wobec tego jedynym sposobem na zare
jestrowanie ilości energii świetlnej docie
rającej do obserwatora od dwóch różnych
obiektów jest obserwacja na zmianę, raz
jednej gwiazdy, następnie drugiej, co oczywiście wymaga przestawiania całego te
leskopu z jednego obiektu na drugi. W
przypadku obserwacji fotometrem dwuka
nałowym nie ma takiej konieczności. Obie
gwiazdy, zarówno zmienna jak i porówna
nia mogą być obserwowane w tym samym
momencie bez zmiany położenia telesko
pu. Natomiast kamerę CCD można trak
tować jako wielokanałowy fotometr fotoelektryczny, gdyż elementem spełniają
cym podobną rolę do fotopowielaczy w
fotometrach jest siatka elementów pół
przewodnikowych tzw. pikseli, niezależ
nie od siebie reagujących na docierające
do nich promieniowanie. Pozwala to nie
tylko na pomiar natężenia światła pocho
dzącego od wielu obiektów jednocześnie,
ale również natężenia promieniowania
tła nieba w ich otoczeniu. Dodatkowo
dzięki własnościom kumulacyjnym (analo
gicznym do własności klisz fotograficz
nych) istnieje możliwość dłuższych eks
pozycji, a tym samym obserwacji coraz
słabszych obiektów.
Przyjrzyjmy się wobec tego bliżej ka
merze CCD będącej na wyposażeniu Ob
serwatorium Astronomicznego na Suho
rze krakowskiej Wyższej Szkoły Pedago
gicznej. Jest to kamera typu STAR 1 firmy
Photometries, składająca się z trzech mo
dułów: głowicy kamery z matrycą elemen
tów światłoczułych, kontrolera (rodzaju
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Fot. 1 Mgławica planetarna M57 w Lutni. Zdjęcie
(bez filtrów) wykonano 1 września o godz. 1:45 CWE,
ekspozycja trwała 30 s.

Fot. 2 Fragment północnego ciągu biegunowego.
Gwiazda nr 66 jest ok. 12 wielkości gwiazdowej, a
najsłabsza z zaznaczonych gwiazd nr 90 jest gwiazdą
16 wielkości. Ekspozycja 20 sekundowa bez filtrów.

komputera sterującego procesami odczy
tu i przetwarzania obrazu) oraz monito
ra. Całość współpracuje z komputerem
IBM PC 386 nadzorującym pracę urzą
dzenia i gromadzącym dane. Podstawo
wym elementem kamery jest matryca pi
kseli mająca kształt prostokąta o wymia
rach ok. 9x13 mm składającego się z
384x576 pikseli, a każdy element matrycy
to kwadracik o rozmiarach 23x23 mikro
metry. Matryca jest umieszczona bezpoś
rednio w ognisku głównym 60 cm tele
skopu o ogniskowej 7.5 m tak więc pole
widzenia kamery obejmuje obszar 4x6 mi
nut łuku, a pojedynczy piksel w tym uk
ładzie ma rozdzielczość 0.6x0.6 sekund łu
ku. Matryca jest chłodzona do temp. -45°C
w celu zmniejszenia tzw. prądu ciemne
go. Możliwe czasy ekspozycji mieszczą się
w zakresie od 0.1 sekundy do 3 godzin.
Dwunastobitowy konwerter analogowocyfrowy umożliwia próbkowanie rejestro
wanego przez matrycę natężenia światła
w przedziale od 0 do 4095 czyli teoretycz
nie dostępnych jest 4096 odcieni szarości.
Pokrycie matrycy specjalną powłoką uczu
lającą na promieniowanie ultrafioletowe
pozwala na rejestrowanie promieniowa
nia o długości fal od 200 do 1000 nm.
Tyle o technicznych parametrach, a co
z tego wynika w praktyce? Pierwsze testy

kamerą CCD przeprowadzono na począ
tku września 1991 roku, uzyskując pier
wszy obraz fragmentu nieba zawierający
mgławicę planetarną M57 w Lutni (fot. 1).
Próba zasięgu urządzenia wykazała, że
najsłabszymi widocznymi jeszcze obiekta
mi są gwiazdy ok. 19 wielkości gwiazdo
wej ale realnie, przy 20 sekundowej eks
pozycji będą możliwe obserwacje gwiazd
do 16 magnitudo (fot. 2).
Komputerowe przetwarzanie danych
daje możliwość składania obrazów. W ten
sposób pomimo niewielkiego pola widze
nia kamery istnieje możliwość uzyskania
obrazu obejmującego większy obszar niż
4x6 minut łuku. Taka technika została za
stosowana przy łączeniu kilku niezależnie
wykonanych zdjęć części tarczy Księżyca
z okolic terminatora (fot. 3).
Na zakończenie zestawmy zalety i wa
dy paru wcześniej opisanych urządzeń oraz
kamery CCD. Zacznijmy od jednokana
łowego fotometru fotoelektrycznego; je
go podstawowymi zaletami są prosta kon
strukcja oraz możliwość wyboru gwiazdy
porównania praktycznie w dowolnej od
ległości kątowej od badanej gwiazdy
zmiennej. Natomiast wadą jest wspomnia
na wcześniej konieczność przestawiania
teleskopu z jednej gwiazdy na drugą, co
powoduje, że powstają „dziury” w obser-
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telesk o p u z jed n ej gwiazdy na drugą, co
pow oduje, że pow stają „dzJury” w o b se r
wacjach. F o to m e tr lego typu nie nadaje
się do śledzenia szybkich zm ian jasności,
p o n a d to podczas zm ian p o łożenia te le 
skopu m ogą zm ieniać się w arunki a tm o 
sferyczne d o datkow o psując obserw acje.
W przypadku fo to m etru dw ukanałow ego'
n ie m a ju ż takich p roblem ów , je d 
n o czesn e p o m iary n a tę ż e n ia św iatła
gwiazdy zm iennej i gwiazdy porów nania
spraw iają, że m ożna prow adzić o bserw a
cje rów nież w gorszych w arunkach a tm o 
sferycznych. U życie tak ieg o fo to m etru
zapew nia ciągłość obserw acji (nie w spo
m niano tu taj o konieczności okresow ych
pom iarów prom ieniow ania tła nieba, które
uw zględnić należy przy redukcji o bserw a
cji zarów no w fo to m e trii je d n o - ja k i
d w ukanałow ej) i bard zo d o b re (gęste)
o b sad zen ie p u n k ta m i obserw acyjnym i
krzywej zm ian jasności badanej gwiazdy.
Jed n ak że zastosow anie dw óch kanałów ,
k tó re m ożna w łaściw ie tra k to w a ć ja k o
dwa n iezależn e fo to m etry je d n o k a n a ło 
we, wymaga w yznaczania w spółczynnika
w zm ocnienia je d n e g o k an ału w zględem
drugiego. N a koniec m ałe p o le w idzenia
o g ran icza liczbę gw iazd, k tó re m ożna
w ykorzystać ja k o gwiazdy p o ró w n an ia.
Trzeba jeszcze dodać, że oba typy fo to m e
trów nie nadają się do obserw acji o b ie 
któw rozciągłych. Wady tej n ato m iast nie
p o siad a kam era C C D . Z jej pom ocą
m ożna obserw ow ać n ic tylko obiekty
rozciągłe, ale rów nież pun k to w e i to kil
ka naraz. Z d o ln o ść akum ulacji energii
przez m atrycę kam ery um ożliw ia o b se r
w acje b ard zo słabych o b iek tó w . Mały
wpływ na wyniki m ają gorsze w arunki
atm osferyczne, obserw acje m ożna p ro w a
dzić naw et p o p rzez cienkie chm ury typu
c irro stra tu s. W adam i są: cena kam ery,
skom plikow ana p ro ced u ra kalibracyjna i
p rzetw arzan ia danych, niew ielkie pole
w idzenia, konieczność używ ania o g ro 
m nych pam ięci k o m p u te ra do p rzech o 
wywania danych.
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Fot. 3. Fragm ent powierzchni Księżyca, zdjęcie zło
żono przy użyciu kom putera z 5 osobnych obrazów.
Ekspozycja 0.1 sekundowa bez filtrów.

Jak w idać użycie now ego urządzenia
wymaga znajom ości jeg o dobrych i złych
stron. N ie każdy in stru m en t nadaje się do
w ykorzystania w danym program ie o b ser
wacyjnym, dobrze jest wiedzieć co się chce
uzyskać planując dany cykl obserwacyjny.
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Robert Kamiński — Tarnowskie Góry

Obserwacje meteorów sporadycznych
Obserwacje meteorów należą do najprost
szych, jakie można samemu wykonać bez
użycia sztucznych przyrządów optycz
nych. Okazuje się, że obserwacje meteo
rów sporadycznych, tzn. nie związanych z
żadnymi rojami, mogą dostarczyć wielu
ciekawych i nieoczekiwanych rezultatów.
Analizując na przykład częstotliwość ta
kich meteorów można zorientować się w
jakim kierunku Ziemia okrąża Słońce
oraz w którym kierunku obraca się wo
kół własnej osi. Wiedząc z kolei jak wy
gląda ruch Ziemi w układzie heliocentrycznym można przewidzieć na przykład,
że nad ranem powinniśmy obserwować
kilka razy więcej meteorów niż wieczo
rem. Rozważania przedstawione poniżej
są bardzo proste i może je przeprowa
dzić nawet uczeń ostatnich klas szkoły
podstawowej.
Wyobraźmy sobie naszą Ziemię obie
gającą Słońce oraz mnóstwo drobnych
okruchów materii (tzw. meteoroidów),
które obiegają Słońce i w trakcie tego ru
chu mogą zderzać się z Ziemią. Jeśli
przyjmiemy, że przestrzenny rozkład pręd
kości meteoroidów w układzie heliocentrycznym jest zbliżony do losowego (oczy
wiście w granicach dopuszczalnych przez
prawa mechaniki nieba), to Ziemia bę
dzie przez nie bombardowana ze wszys
tkich stron; ruch Ziemi wokół Słońca bę
dzie jednak powodował, że w układzie
geocentrycznym bombardowanie to nie
będzie równomierne. Aby tego dowieść
rozłóżmy prędkość każdego meteoroidu,
którego tor przebiega w pobliżu Ziemi,
na dwie składowe: równoległą i prosto
padłą do kierunku ruchu Ziemi. W celu
dalszego uproszczenia rozważań ograni
czmy się do składowej równoległej: rys. 1
ilustruje tę sytuację. Mamy na nim Zie
mię, w połowie oświetloną przez Słońce

oraz liczne meteoroidy poruszające się
zgodnie lub przeciwnie do kierunku ru
chu Ziemi. Interesować nas będą tylko te,
które mogą dostać się do naszej atmosfe
ry wywołując zjawisko meteoru. Po
uwzględnieniu wpływu ziemskiego przy
ciągania grawitacyjnego ich liczba okaże
się większa od tej, która wynikałaby wy
łącznie z przekroju czynnego Ziemi. Z
łatwością można zauważyć, że wszystkie
meteory poruszające się przeciwnie do
ruchu Ziemi spadną na tę jej stronę, któ
ra na rysunku oznaczona jest literą „W”.
Do tej samej strony dotrze również część
spośród poruszających się zgodnie z Zie
mią, lecz o prędkościach mniejszych od
ziemskiej. Natomiast do strony przeciw
nej, oznaczonej literą „Z” dotrą tylko te
spośród meteoroidów, których prędkości
są większe od prędkości Ziemi. Wniosek
z tego jest następujący: na stronie „W”
powinniśmy obserwować więcej meteo
rów niż na stronic „Z”. Gdy Ziemia obra
ca się tak jak zaznaczono na rys. 1 to lite
ra „W” oznacza punkt, w którym Słońce
wschodzi, natomiast litera „Z” — punkt,
w którym Słońce zachodzi. Tak więc rano,
przed wschodem Słońca powinniśmy ob
serwować o wiele więcej meteorów niż
wieczorem. O tym, że tak jest w rzeczy
wistości można przekonać się patrząc na
rys. 2 gdzie zamieszczone są wyniki cało
dobowych radiowych obserwacji meteo
rów. Widać, że częstość występowania
meteorów zmienia się silnie tak, że mak
symalna częstość (około godziny 6) jest
około 5 razy większa niż minimalna (oko
ło godziny 18). Oczywiście przy obrocie
Ziemi w przeciwnym kierunku sytuacja
uległaby odwróceniu.
W naszych szerokościach geograficz
nych najlepiej wybrać na obserwacje po
godną noc zimową, a przebieg obserwacji
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Godzina dnia
Rys. 2. Przykład całodobowych obserwacji radio
wych meteorów wykonanych w Duszanbe.
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Rys. 1. Schemat bombardowania Ziemi przez meteroidy.

Rys. 3. Symulacja komputerowa całodobowych ob
serwacji meteorów.

tak zaplanować, by móc zliczać meteory
sporadyczne przez np. jedną godzinę po
zmierzchu i również przez jedną godzinę
przed świtem. Wówczas między obserwa
cjami mija około 12 godzin i odpowiada
to w przybliżeniu przeniesieniu się obser
w atora z punktu „Z ” do „W”.
Spróbujmy teraz odwrócić sytuację i
zadać pytanie: czy potrafim y odtworzyć
dane z rys. 2 wiedząc jak wygląda ruch
Ziem i i m eteoroidów sporadycznych wo
kół Słońca? Prześledźmy w tym celu pro
ces zderzenia się Ziem i z takim m eteoroidem. Interesować nas będzie to, o któ
rej godzinie będzie można zaobserwować
m eteory o określonych prędkościach i

kierunkach ruchu w układzie heliocentrycznym oraz z jaką prędkością m eteoroid
wleci do naszej atmosfery. Załóżmy, że
wszystkie m eteoroidy zderzające się z
Ziem ią należą na trwałe do U kładu Sło
necznego. Oznacza to między innymi, że
żaden z nich nie porusza się z prędkością
większą od prędkości ucieczki z naszego
układu (około 42 km/s w pobliżu orbity
Ziemi). Najmniejsza zaś prędkość nie jest
równa zeru, gdyż w takim przypadku m e
teoroid spadłby nieuchronnie na Słońce.
Jeśli chodzi o lory po których poruszają
się m eteoroidy to możemy odrzucić toiy
wzdłuż linii Słońce-Ziem ia i trochę oko
licznych oraz założyć, że m eteoroidów
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lecących prostopadle do płaszczyzny ekliptyki je st bardzo mało. M ożemy więc te
raz wybierać m eteoroidy o określonych
prędkościach i kierunkach ruchu uwzględ
niając jednak, że pewne kierunki i pręd
kości mogą być uprzywilejowane. Musimy
więc założyć pewien rozkład prędkości
m eteoroidów (w układzie heliocentrycznym) w pobliżu orbity Ziem i. Uw zglę
dnienie tego rozkładu prędkości polegać
m oże na tym, iż po dokonaniu wyboru
prędkości i kierunku ruchu m eteoroidu
przyjmujemy, że takich jak ten spadnie
jednorazow o pewna liczba określona
przez rozkład prędkości. Teraz wybraną
prędkość meteoroidu w układzie heliocentrycznym składamy geometrycznie z pręd
kością Ziem i. Otrzymujemy w ten sposób
prędkość m eteoroidu w układzie geocentrycznym. N ie oznacza to jednak, że m e
teoroid spali się w atm osferze Ziem i z tą
prędkością. Sam a bowiem Ziem ia przy
ciąga grawitacyjnie meteoroidy, więc pręd
kość każdego z nich nieco się zwiększy.
Nawet więc te m eteoroidy, które poru
szają się tak sam o jak Ziem ia, czyli wzglę
dem niej mają prędkość równą zeru, wlecą
do atm osfery z pewną, niczerową pręd
kością. Jej wartość można w ścisłych roz
ważaniach wyznaczyć z porównania ener
gii kinetycznej m eteoroidu z pracą wyko
naną przez pole grawitacyjne Ziemi. Przyj
miemy dla uproszczenia, że prędkość ta
je st stała i wynosi około 11 km/s. Godziny
w jakich m eteor m oże być zaobserwow a
ny zależą od kąta pod jakim zderza się z
Ziem ią. M oże być on widoczny tylko ra
no lub tylko wieczorem, m oże też — le
cąc pod dużym kątem do płaszczyzny ekliptyki — być widoczny o dowolnej porze
w zależności od tego, w które m iejsce a t
mosfery wleci.
Gdy ju ż te wszystkie czynniki uwzglę
dniliśmy, możemy powiedzieć, że up ora
liśmy się z jednym m eteoroidem . Tb je d 
nak dopiero początek, potrzebne są setki,
a nawet tysiące m eteoroidów o różnych
prędkościach i torach. Tylko wtedy nasze
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bom bardow anie Ziem i przypom inać bę
dzie prawdziwe zderzenia z m eteoroidami. D o takiego zadania niezbędny staje
się kom puter. Program symulujący takie
bom bardow anie losując prędkość m eteo
roidu musi na początku uwzględnić zało
żony rozkład prędkości, złożyć odpow ied
nie prędkości i sprawdzić, o której godzi
nie meteor będzie widoczny. Wyniki działa
nia takiego programu pokazane są na rys.
3. Warto zauważyć dobrą zgodność z rys. 2.
Rys. 4 pokazuje rozkład prędkości me
teoroidów w atm osferze Ziem i. Widać na
nim dwa maksima. Pierwsze około 20 km/s
odpow iada m eteoroidom doganiającym
Ziem ię czyli tym, których prędkości ode
jm u ją się algebraicznie z prędkością Z ie 
mi. D rugie około 60 km/s odpow iada m e
teoroidom zderzającym się czołowo z Z ie
mią, dla których prędkości sum ują się al
gebraicznie z prędkością Ziem i. M aksy
malna prędkość, z jak ą m eteoroidy w pa
dają do atm osfery Ziem i wynosi, ja k wi
dać z rysunku 72 km/s. O dpow iada to al
gebraicznej sum ie prędkości Ziem i (o k o 
ło 30 km/s), najszybszych meteoroidów (około 42 km/s) i dodatku od przyspiesze
nia ziem skiego. M inim alna prędkość, jak
wcześniej było powiedziane, je st różna od
zera. Otrzymanie pokazanych wykresów
wymagało zbom bardow ania przez 15 ty
sięcy m eteoroidów. Dotyczą one jednak
obserwacji radiowych, gdyż w opisanym
algorytm ie nigdzie nie uwzględniono ja s 
ności meteorów. Szybsze m eteoroidy bo
wiem (np. zderzające się czołowo z Z ie 
m ią) są jaśn iejsze i przez to łatwiej je za
obserwować. Jed n ak w przypadku o b ser
wacji wizualnych wykresy na rys. 3 i 4 p o 
winny mieć z grubsza podobny wygląd.
Wykresy zostały otrzym ane przy zało
żeniu gaussow skiego rozkładu prędkości
z maksimum około 38 km/s. Założono też,
że w płaszczyźnie ekliptyki zdecydowana
większość meteoroidów koncentruje się w
przedziale około 80° wokół kierunku ru
chu Ziemi, natomiast w płaszczyźnie pros
topadłej w przedziale około 20° w okół
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Prędkości meteorów w atmosferze (km/s)
Rys. -4. Rozkład prędkości meteoroidów w atm osfe
rze /.icm i.

liczba meteorów

T
U«ax
prędkość meteoru (km/s)
Rys. 5. Przykład rozkładu prędkości: rozkład jed n o 
rodny.

płaszczyzny ckliptyki. Okazało się też, że
więcej meteoroidów (o około 1/3) poru
sza się po orbicie w tym samym kierunku
co Ziemia. Tak więc za pomocą nies
komplikowanych rachunków udało się
odtworzyć pewne obserwacje oraz wysnuć
wnioski na temat ruchu meteoroidów w
przestrzeni międzyplanetarnej. Okazuje
się jednak, że gdy usunie się żmudne
składanie prędkości to również można
otrzymać ciekawe rezultaty. Wyobraźmy
sobie w tym celu, że wszystkie meteory
poruszają się równolegle do Ziemi, jed
nak w różnych kierunkach. Załóżmy po
nadto, że zamiast rozkładu Gaussa me-
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teoroidy o różnych prędkościach są tak
samo liczne (rys. 5). Symbole vmaic i vmi„
oznaczają odpowiednio: prędkość maksy
malną (42 km/s) i minimalną (około 11
km/s) meteoroidów w okolicy orbity Zie
mi. vz oznacza prędkość Ziemi (około 30
km/s). Symbol N oznacza liczbę meteo
roidów o danej prędkości z przedziału
<v’min, vmax>. Wielkością mówiącą o licz
bie meteorów jest pole pod wykresem roz
kładu prędkości. I lak na poranną stronę
Ziemi (strona W na rys. 1) spadną wszy
stkie meteoroidy lecące naprzeciw Ziemi.
Jest ich (vmax- v’min)XiY oraz te z lecących
w tym samym kierunku co Ziemia, które
jednak Ziemia dogoni. Jest ich (vz - vmin)
xN. Na stronę wieczorną (oznaczoną
przez Z na rys. 1) spadną te z lecących w
tym samym kierunku co Ziemia, które jed
nak Ziemię dogonią, jest ich (vraax- vz) xN.
Dzieląc teraz liczbę meteorów porannych
przez liczbę meteorów wieczornych po
winniśmy otrzymać pewną liczbę mówią
cą ile razy częściej możemy zaobserwo
wać meteor rano niż wieczorem. Dla przy
jętych na rys. 5 parametrów liczba ta wy
nosi około 4.
Widać więc, że nawet tak prosty mo
del wskazuje, iż wieczorem powinniśmy
spodziewać się większej częstości meteo
rów sporadycznych. Ważne wydaje się też,
że do wyniku takiego można dojść bez uży
cia skomplikowanych metod numerycz
nych i obliczeń komputerowych. Dokład
niejsze jednak informacje mogą być uzy
skane z analizy rys. 2 lub 3. Widać z nich,
że do zaobserwowania największej różni
cy w częstości meteorów nadają się noce
zimowe, gdy w godzinach około 6 rano i
18 wieczorem jest ciemno. Obserwacje o
innych porach nocy również mogą wyka
zać różnice w częstości meteorów, jednak
różnica ta będzie mniejsza niż między go
dzinami 6 a 18. Przed obserwacjami na
leży jednak zawsze upewnić się, że nie
występuje akurat jakiś rój meteorów, gdyż
otrzymane rezultaty mogą się okazać zu
pełnie inne niż się spodziewamy.
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Małgorzata Patyna — Sępólno Krajeńskie

Amatorska radioastronomia
Irochę informacji

Właściwie wydawać się może, że obserwaqe radiowe „zarezerwowane są” wyłącz
nie dla profesjonalistów i miłośnik astro
nomii niewiele może zdziałać w tej dzie
dzinie. Żeby udowodnić, że tak nie jest
cofnijmy się w lata trzydzieste naszego
stulecia. W 1932 roku Karl J a n s k y odebrał pierwsze fale radiowe pozaziem
skiego pochodzenia. Badał on dla Labo
ratorium Bella w USA poziom szumów
w czułych radioodbiornikach z antenami
kierunkowymi. Jansky zauważył, że po
ziom szumów zmienia się w ciągu dnia, a
największy jest wówczas, gdy antena jest
ustawiona na ściśle określony kierunek
w przestrzeni. Okazał się on kierunkiem
ku Centrum Galaktyki. Sygnały pocho
dziły więc z Drogi Mlecznej. Jednak sysytematyczne obserwacje radiowe zaczęto
przeprowadzać dopiero po drugiej woj
nie światowej. Tę lukę pomiędzy odkry
ciem pierwszych sygnałów a obserwacja
mi powojennymi wypełnił radioamator
Grotę R e b e r przy użyciu własnej kon
strukcji reflektora parabolicznego o śred
nicy 9 metrów. W paśmie 60 cm prze
prowadził wiele obserwacji Drogi Mlecz
nej i innych radioźródeł. Wykonał pierw
szą radiową mapę nieba.
Dzisiaj radioastronomowie amatorzy z
powodzeniem obserwują najjaśniejsze ra
dioźródła na naszym niebie. Chodzi tu
głównie o obserwacje Słońca (szczególnie
rozbłysków), a także wykrywanie super
nowych, zliczanie meteorów. Ostatnio
szczególnie polecane przez Tbwarzystwo
Miłośników Radioastronomii (The So
ciety of Amateur Radio Astronomers, w
skrócie SARA, z siedzibą w USA) są ob
serwacje Centrum Galaktyki i zespołu Or
iona. Ważnym obiektem obserwacji jest

też Jowisz — jedno z najjaśniejszych ra
dioźródeł na naszym niebie.
Radiowy Jowisz

Promieniowanie radiowe emitowane przez
tę planetę można, w wielkim uproszcze
niu, podzielić na trzy rodzaje.
• Pierwszy to promieniowanie termicz
ne, które powstaje kosztem energii
cieplnej gazów znajdujących się w at
mosferze. Jego maksimum znajduje się
na falach długości kilku milimetrów.
• Na falach centymetrowych do tej ener
gii dołącza się promieniowanie nietermiczne, które wykazuje największą ak
tywność na falach metrowych. Jest to
spolaryzowane promieniowanie syn
chrotronowe. Jego źródłem jest magnetosfera Jowisza, podobna do magnetosfery ziemskiej.
• 1 trzeci rodzaj promieniowania to tzw.
promieniowanie sporadyczne, najinten
sywniejsze na falach o długości 14 me
trów (około 21 MHz). Jego odkrycie
jest, jak wiele rzeczy w astronomii, dzie
łem przypadku. W 1955 roku B u r 
k e i F r a n k l i n (z Instytutu Car
negie w Waszyngtonie) zamierzali prze
testować nową antenę podobną do krzy
ża Millsa pracującą na częstotliwości
20 MHz. Za pomocą tej anteny moż
na było uzyskać wiązkę poniżej 2 sto
pni. Tak się szczęśliwie złożyło, że zde
cydowano pozostawić antenę na jakiś
czas nieruchomo (była trudna do nas
tawiania) i rejestrować po prostu wszyst
kie sygnały, które akurat na tej często
tliwości pojawią się. W czasie obser
wacji, codziennie przez jakiś czas, po
jawiały się dziwne zakłócenia. Źródła
tych sygnałów nie trzeba było długo szu
kać. Zauważono, że deklinacja Jowi
sza wynosiła akurat 23 stopnie; antena
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Ogólny widok anteny wykonanej przez M. Patynę.

ustawiona na stałą wysokość najlepiej
odbierała sygnały obiektów o tej dekli
nacji. Po sprawdzeniu z wcześniejszy
mi obserwacjami promieniowania na
częstotliwości 18 M Hz, wykonanymi
przez Australijczyków, okazało się, że
zarejestrow ane zostały także jakieś
dziwne sygnały, na które wcześniej nie
zw rócono uwagi. Teraz nie było już
żadnych wątpliwości co do źródła tych
zakłóceń.
Promieniowanie sporadyczne jest spo
laryzowane eliptycznie i nie może być wy
jaśnione przyczynami termicznymi. Pow
staje ono w jonosferze Jowisza i jest
przejawem drgań plazmy w obecności po
la magnetycznego. Drgania te mogą być
wzbudzane albo przez zaburzenia w a t
mosferze albo przez strum ień magnetosferycznych wysokoenergetycznych cząstek.
W idmo tego prom ieniowania jest dość
niezwykłe. Po obu stronach częstotliwoś
ci 20 M Hz spada ono tak szybko, że przy
10 M Hz i 30 M Hz sygnał jest już niewykrywalny.
Obserwacje
Obserwacje radiowe mają jedną wielką
zaletę — w przypadku małej apertury
mogą być przeprowadzane nawet w do
mu, dwadzieścia cztery godziny na dobę,
a zachm urzone niebo nie przeszkadza w
ich wykonywaniu. W skutek zaburzeń sta
nu jonosfery (lub nawet dalej położonych
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warstw zjonizowanych gazów w pierście
niach Van Allena) mogą jednak powsta
wać drgania obrazu radiowego, tzw. scyntylacje.
Pobawiłam się trochę i spróbowałam
odebrać sporadyczne promieniowanie po
chodzące z Jowisza za pom ocą anteny
zwierciadlanej zbudowanej według sche
m atu zamieszczonego w listopadowym
numerze Sky and Telescope z 1989 roku.
Ogólny widok anteny przedstawia załą
czone zdjęcie. Zwierciadło jest wykonane
z blachy mosiężnej (chociaż równie dob
rze mogłoby być zrobione z drucianej siat
ki), a do niego, za pomocą czterech drew
nianych kołków o długości 12 cali (około
30 cm), przymocowana jest pętla miedzia
na o średnicy 21 cali (54 cm). Pętla ta jest
połączona standardowym 75-cio omowym
kablem koncentrycznym albo z radiood
biornikiem nastawionym na daną długość
fali albo z oscylatorem katodowym.
Należy dodać, że sygnały z Jowisza
można odebrać za pomocą zwykłej krót
kofalowej anteny dipolowej. Jednak taka
antena w większym stopniu zbiera sygna
ły pochodzenia ziemskiego niż np. antena
zwierciadlana, co jest chyba oczywiste.
Obserwacje Jowisza mogą być prowa
dzone przez większą część roku, wyłącza
jąc okres około 3 miesięcy, kiedy to pla
neta ta jest zbyt blisko Słońca i aktyw
ność słoneczna może fałszować sygnały.
Łącznie w okresie około 5 miesięcy
przeprowadziłam ponad 50 obserwacji.
Pierwszą obserwację ^(zestaw: antena
+ radio) przeprowadziłam w nocy z 15 na
16 października 1990 roku. Po około 15
minutach od rozpoczęcia „nasłuchiwania”
można było usłyszeć na paśmie fal dekametrowych ciche dźwięki bardzo mocno
zakłócone. Natężenie ich wzrastało na paś
mie o długości fali 14,1-14,2 m. Słucho
wo były podobne do odgłosu fali morskiej
— najpierw głośne i stosunkowo wyraź
ne, odróżniające się od tła, a następnie
powoli cichły. Czas trwania jednej „fali”
był krótki i wynosił 1,5 sekundy. Ogólnie
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Rys. 1. Przykład zapisu impulsów radiowych z Jowisza.

słuchowo prom ieniowanie to objawia się
w postaci błysków trwających przeważnie
0,1-0,5 sekundy i bardzo często układa
jących się w wyraźne ciągi — coś podo
bnego do burzy. W czasie takiej burzy (któ
ra trwa od kilkudziesięciu sekund do kil
ku m inut) sygnały pojawiają się co 0,52,3 sekundy. Takich burz sygnałowych w
ciągu pół godziny jest od jednej do sześ
ciu (średnio). Po krótkim błysku o dość
dużej amplitudzie sygnał rozpływa się. Bu
rze trwają przez godzinę lub nawet dłużej
po czym następuje około dziesięciogodzinna przerwa. Źródłem tego prom ieniowa
nia są bowiem okolice Czerwonej Plamy i
w związku z tym fale dochodzą do Ziemi
wówczas, gdy ten obszar Jowisza jest wi
doczny (obrót Jowisza na tych szerokoś
ciach co plama trwa około 9 godzin 55
m inut i 30 sekund).
Po podłączeniu oscyloskopu do ante
ny na ekranie pojawiły się sygnały tła po
chodzenia ziemskiego i dopiero na nim
właściwe sygnały od Jowisza. Antena zbiera
przecież wiele innych szumów radiowych,
które akurat w tym paśmie częstotliwości
się pojawią. D om niem ane impulsy z Jo 
wisza najlepiej jest obserwować wtedy, gdy
na ekranie widoczny jest pojedynczy ok
res tła. Pojawienie się impulsów z Jowisza
m anifestuje się zmianą tego tła. Przykła
dy takich impulsów na ekranie oscylosko
pu przedstawione są na rys. 1. Wysoka am
plituda natężenia odpowiada wybuchowi
fali, która mając coraz to mniejsze am pli
tudy „cichnie”.
Wątpliwości
Czy rzeczywiście odebrane sporadyczne
sygnały są sygnałami z Jowisza? Jest

przecież wiele innych źródeł pochodze
nia ziemskiego, które em itują prom ie
niowanie podobne do prom ieniowania
Jowisza. Zakłócenia powodują np. ukła
dy zapłonowe samochodów, włączenie czy
wyłączenie suszarki, elektrycznej w iertar
ki itp. Na pierwszy rzut oka wydaje się,
że sygnały pochodzące z tej planety są
czymś w rodzaju zakłóceń pojawiających
się w radioodbiorniku w czasie burzy. Jed
nak natura tych ostatnich jest zupełnie
inna — są one spowodowane przez atmosferyki (fale elektromagnetyczne o dłu
gości 15 m — 1500 km). Przedział dłu
gości fal, na których można je „złapać”
jest znaczny — zupełnie inaczej niż w
przypadku prom ieniowania jowiszowego.
Na podstawie kilku doświadczeń, któ 
re przeprowadziłam , przypuszczam, że
odebrane sygnały są pochodzenia poza
ziemskiego. Możliwości sprawdzenia źród
ła tych sygnałów jest bardzo dużo. Porów
nałam np. czasy pojawień się sygnałów z
Jowisza i czasy pojawień się Czerwonej
Plamy przed tarczą planety (bo jak już
wcześniej napisałam prom ieniowanie to
powstaje w pobliżu tego olbrzymiego za
wirowanie w atmosferze). Sygnały wyka
zują taką periodyczność pojawień się jak
Plama. Można jeszcze skonfrontować czasy
pojawień się sygnałów i ich kształt z kształ
tem sygnałów, gdy dodatkowo obserwuje
my przejście przed tarczą jednego z księ
życów tej planety — Io. Księżyc ten wy
wiera bowiem bliżej jeszcze nieokreślony
wpływ na kształt sygnałów.
Dalszymi m etodam i sprawdzającymi
„wiarygodność” sygnałów jest np. spraw
dzenie czy m om enty pojaw ień się syg
nałów w radioodbiorniku odpowiadają
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momentom pojawień się impulsów na ek
ranie oscyloskopu. Wyniki tego ekspery
m entu były jednak marne. Po włączeniu
do obwodu i oscyloskopu i radia na ekra
nie pojawił się fenom enalny zbiór sinuso
id i nie można było którejkolwiek z nich
przypisać Jowiszowi.
Po co to wszystko?
Nasuwa się słuszne pytanie, czy te ob 
serwacje miały jakiś sens. Prawdą jest, że
po takiej prymitywnej antenie niewiele się
można było spodziewać i wartości nauko
wej te obserwacje nie mają. Tb było prze
de wszystkim coś innego niż obserwacje
wizualne i nie najgorszy początek zabawy w

15

radioastronomię na szerszą skalę. Okazało
się, że miłośnicy astronomii mogą poob
serwować sobie niebo w całkiem innym paś
mie widma fal elektromagnetycznych i to za
pomocą niewielkiego nakładu kosztów.
Należy pamiętać, że obserwacje radio
w e pełnią szczególną rolę w całej gamie
obserwacji w ogóle — około 65% naszej
obecnej wiedzy o W szechświecie z nich
właśnie pochodzi. A stronom ia optyczna
świetnie uzupełnia radioastronomię i dzię
ki temu możemy lepiej poznać podstawo
we procesy zachodzące w otaczającej nas
przestrzeni kosmicznej. M oże więc warto
popróbować swoich sił w tej dziedzinie i
zająć się radioastronomią poważnie?

KRONIKA
M gław ica E ta C a rin a e
Czwarta strona okładki przedstawia zdjęcie (10cio minutowa ekspozycja) mgławicy emisyjnej
Eta Carinae (NGC 3372) wykonane 140 mm
teleskopem o ogniskowej 500 mm na kliszy Ko
nica 3200. Ta ogromna mgławica znajduje się
w gwiazdozbiorze Kila i jest widoczna z połud
niowej półkuli Ziemi jako jasny obłoczek na
brzegu Drogi Mlecznej. Mgławica leży w od
ległości ~2,7 kpc od Układu Słonecznego, jej
rozmiar kątowy sięga 2,5° — co oznacza, że
jej średnica (~ 9 0 pc) jest około 20 razy więk
sza od Wielkiej Mgławicy w Orionie. Mgławica
Eta Carinae jest jednym z nielicznych miejsc w
naszej Galaktyce, gdzie obserwujemy dużo —
rzadko występujących w przyrodzie — bardzo
masywnych gwiazd. Około 2 min lat temu była
ona ogromnym gęstym i ciemnym obłokiem
pyłu i gazu, głównie bogatego w wodór mole
kularny. Większość tego gazu skondensowała
się do tej pory w gwiazdy, z których te najbar
dziej gorące jonizują gaz w mgławicy. Procesy
gwiazdotwórcze jednak nadal zachodzą w naj
bardziej centralnych obszarach. Strzępy orygi
nalnego obłoku widzimy w postaci ciemnych
pasm pyłu przecinających mgławicę. Jedno z
tych nieregularnych pasm, słabo widoczne na
zdjęciu (w postaci małego ciemnego kłaczka
przecinającego najjaśniej świecący obszar w

mgławicy), jest znane jako Keyhole (Dziurka
od Klucza) i służy do identyfikacji mgławicy
Keyhole, w której znajduje się gwiazda Eta
Carinae. Za jonizację gazu w mgławicy głów
nie odpowiedzialne są dwie młode gromady
gwiazdowe (oznaczone jako Trumpler 14 i
Trumpler 16) leżące blisko centrum mgławicy,
skatalogowane w latach 20-tych w Lick Ob
servatory przez Roberta J. T r u m p l e r a. W
obu gromadach centralnymi obiektami są supermasywne gwiazdy o unikatowych masach
rzędu 100 mas Słońca. W Ti-umpler 14 jest to
jasny obiekt o temperaturze efektywnej 52 000
K, oznaczony jako IID 93129 A, zaś Trumpler
16 — gwiazda Eta Carinae ([t] Car) o tempe
raturze efektywnej 29 000 K, od której wzięła
nazwę cała mgławica, gdyż gwiazda ta znana
była już od XVII wieku jako obiekt szczegól
ny. Historia jej obserwacji sięga 1603 roku,
kiedy to została po raz pierwszy skatalogowa
na przez Johannesa Bayera jako siódma pod
względem jasności widomej gwiazda w gwiaz
dozbiorze Kila — stąd nazwa Car. W 1677
roku Edmond H a i l e y określił
Car jako
gwiazdę czwartej wielkości gwiazdowej. Potem
jej jasność musiała rosnąć. Wiemy, że 150 lat
później, w latach 20-tych XIX wieku była już
przeszło 20 razy jaśniejsza, zaś w 1843 roku
osiągnęła swą jasność maksymalną: -0,8 mag.,
stając się jaśniejszą od Kanopusa (a Car) a
t j

t j
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ustępując w jasności jedynie Syriuszowi. Przez
następne lata jasność widoma t] Car szybko
spadała i gwiazda stała się niewidoczna gołym
okiem przez ponad sto lat. Ostatnio jej jas
ność znów powoli rośnie. Obecnie T] Car jest
szóstej jasności gwiazdowej. Obserwacje w dzie
dzinie podczerwonej dostarczyły informacji o
źródle tak dramatycznych zmian jasności wi
domej. W 1914 roku stwierdzono, że t] Car
jest zanurzona w małej, gęstej i chłodnej mgła
wicy rozszerzającej się z prędkością ~700 km/s..
Ze względu na swój kształt przypominający ma
łego człowieczka, mgławica ta została nazwana
Homunculus (inna jej nazwa, to wcześniej
wspomniana, Keyhole). Pył znajdujący się w
mgławicy pochłania promieniowanie ultrafiole
towe i optyczne od gwiazdy a następnie reemituje to promieniowanie w dziedzinie podczer
wonej. I rzeczywiście, rj Car jest najsilniejszym
źródłem promieniowania podczerwonego w na
szej Galaktyce, oczywiście poza naszym ukła
dem planetarnym. Ponadto obserwujemy, źe z
powierzchni rj Car ciągle następuje intensywny
wypływ materii w tempie około ~0,07 (mas
Słońca)/rok. Zatem, jedną z najbardziej praw
dopodobnych hipotez gwałtownej zmiany jas
ności rj Car jest ta, że przeszło 150 lat temu
nastąpił gwałtowny wyrzut materii złożonej z
dużej ilości pyłu, rozpoczynając w ten sposób
— trwający do tej pory — szybki wypływ ma
terii z powierzchni gwiazdy. Od tamtego mo
mentu wypływający gaz skondensował się w na
tyle gęstą mgławicę wokół gwiazdy, że zaczął
pochłaniać promieniowanie w dziedzinie opty
cznej, czego konsekwencją był znaczący spa
dek jasności widomej. Wiek gwiazdy r] Car sza
cuje się na milion lat. Wtedy to prawdopodob
nie powstała z kondensującego się obłoku ga
zu. Spekuluje się, że w przeciągu paru tysięcy
następnych lat będzie kolejną gwiazdą super
nową w naszej Galaktyce.
Małgorzata Królikowska

Jak się uwolnić od m igotania gwiazd?
Obecność atmosfery bardzo utrudnia prowa
dzenie obserwacji astronomicznych z powierz
chni Ziemi, gdyż część promieniowania jakie
chcielibyśmy rejestrować ulega odbiciom, po
chłanianiu i rozpraszaniu. Najbardziej jednak
przeszkadzają szybkozmienne ruchy powietrza
powodujące drgania obrazu, co nawet laik za
uważa jako migotanie gwiazd (w rezultacie

turbulencja bardziej niż dyfrakcja ogranicza
zdolność rozdzielczą teleskopów naziemnych).
Na szczęście ostatnio znaleziono metodę po
zbycia się tego kłopotu, ale (o zgrozo!) dzię
ki... wojnie w Zatoce Perskiej. Wówczas bo
wiem, kiedy rakiety „Patriots” musiały bez pudła
zestrzelić „Scudy”, potrzebna była wyjątkowa
precyzja pomiaru położenia wrogiego pocisku.
Można to było osiągnąć tylko „odejmując”
wpływ atmosfery na pomiary — teraz w ten
sam sposób można „uwolnić” od atmosferycz
nych wpływów obserwacje astronomiczne (okazało się zresztą, że podobne eksperymenty
robiono już dawno, w epoce „gwiezdnych wo
jen”, ale otoczone one były tajemnicą wojs
kową). Technicznie wygląda to w ten sposób,
że bardzo silna wiązka radarowa kierowana
jest ku górnym warstwom atmosfery, a zniko
my ułamek tego promieniowania, jaki na sku
tek rozpraszania do tyłu wraca do teleskopu,
służy za „gwiazdę porównania” dla obiektów
badanych. Pozwala to uwzględniać nawet bar
dzo szybkie zmiany atmosferyczne i uzyskiwać
bardzo dużą zdolność rozdzielczą nawet przy
stosunkowo małych instrumentach — 1,5 me
trowym teleskopem udało się w układzie pod
wójnym dzeta UMa rozróżnić dwa składniki w
odległości 1,3 sekundy łuku. Tbka technika
„wyczyszczająca” negatywne skutki atmosfery
cznych wiatrów może w przyszłości okazać się
znacznie tańsza niż budowanie instrumentów i
wynoszenie ich na wysokie orbity (jak np. Tfcleskop Kosmiczny).
Wg Nature, 1991, 353, 115, 141 i 144
Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska

Co się stało z kometą Ilalleya?
Jak już donosiliśmy (Urania nr 6/1991) 12 lu
tego 1991 roku odkryto, że kometa Halleya
znacznie pojaśniała w wyniku otoczenia jej ją
dra obłokiem pyłowym. Nikt się tego nie spo
dziewał, bowiem obecnie znajduje się ona w
odległości już ponad 14 j.a. od Słońca, gdzie
— według dotychczasowych poglądów na to
czym są komety — powinna być jedynie mart
wą, zamarzniętą bryłą materii. Potwierdzały to
zresztą obserwacje wykonane na początku 1990
roku, które pokazały, że kometa nie ma już
otoczki gazowo-pyłowej, a jej jądro nie wyka
zuje najmniejszych nawet oznak aktywności. Od
krycie O. II a i n a u t a, A. S m e 11 e ’ a i R.
M. W e s t a z Europejskiego Obserwatorium
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COMET HALLEY
C zteiy obrazy komety Ilalleya uzyskane za pomocą detektora C C D 1.5 m teleskopu w Europejskim O bserw atorium P o 
łudniowym w L a Silla (C hile): lewy górny — wykonany na przełom ie kwietnia i maja 1988 r. gdy odległość komety o d Słońca
wynosiła 8.5 j a. przy sumarycznym czasie ekspozycji wynoszącym 675 min., prawy górny — w styczniu 1989 r., odległość od
Słońca — 10.1 j. a., czas ekspozycji — 860 min., lewy dolny — w lutym 1991 r., odległość od Słońca 14.3 j.a., czas ekspozycji
— 422 min., prawy dolny — w marcu 1991 r., odległość od Słońca — 14.5 j.a., czas ekspozycji — 1605 min. Każdy z
reprodukow anych obrazów obejmuje jednakowy rozm iar 1x1 min. kątowej.

Południowego w La Silla (Chile) nie budziło
jednak żadnych wątpliwości. W krótce zostało
potwierdzone przez Karen J. M e e c h na H a
wajach oraz przez C. B u i la i współpracowni
ków z Obserwatorium Pic de Midi we Francji.
Wszyscy obserwatorzy oceniali jasność komety
w połowie lutego na około 19 mag., podczas
gdy według przewidywań miała ona wynosić
zaledwie 25 mag. Oznacza to więc, że kometa
pojaśniała około 300 razy. Odkrywcy niezwyk
łego zjawiska uzyskali w końcu lutego widmo
głowy kom ety za pom ocą 3,5 m teleskopu
N N T w La Silla i stwierdzili, że promieniuje
ona odbitym światłem słonecznym, a więc za

wiera przede wszystkim pył choć nie można
też wykluczyć obecności w niej składowej ga
zowej. W momencie odkrycia promień otoczki
oceniono na około 100 tys. km. Dalsze obser
wacje wskazywały na stopniowe zmniejszanie
się jasności i powiększanie się rozmiarów gło
wy komety. Ekstrapolacja w czasie wstecz do
prowadziła do wniosku, że ewentualny wybuch
komety, który doprowadził do pojawienia się
jej komy, nastąpił 1 7 ± 4 grudnia 1990 roku.
Masę wyrzuconej z jądra materii oceniono na
około 108 kg czyli lO^6 masy jądra. Wydaje się
jednak mało prawdopodobne, by tak wielka ilość
pyłu i gazu mogła być wyrzucona w jednym
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wybuchu. Być może przez jakiś czas po po
czątkowym wybuchu materia jeszcze w sposób
ciągły wypływała z jądra. Szczegółowa, kompute
rowa analiza obrazów głowy komety, którą pod
jęli Z. S e k a n i n a i S. L a r s o n , rzuci pew
nie więcej światła na to frapujące zagadnienie.
Pojawiły się już trzy różne próby wyjaśnie
nia przyczyn niespodziewanego ożywienia się
komety Halleya. W krótkim doniesieniu opub
likowanym w najpoważniejszym brytyjskim cza
sopiśmie astronomicznym Monthly Notices o f
the Royal Astronomical Society D. W. H u g 
h e s sugeruje możliwość uderzenia w jądro ko
mety małej planetoidy, która wybiła w jej po
wierzchni niewielki krater rozpraszając wokół
cząstki lodu i pyłu. Oszacował, że średnica pla
netoidy, która mogłaby w ten sposób utworzyć
obserwowaną otoczkę, nie powinna przekraczać
60 m. Amerykański badacz komet P. We i s s m a n obliczył, że prawdopodobieństwo takie
go zderzenia z małą kometą lub planetoidą krą
żącą wokół Słońca w odległości 14.3 j.a. jest
jednak bardzo małe i wynosi zaledwie 2 x 10'18.
Zwrócił też uwagę na to, że chociaż nic nie
wiemy o występowaniu takich małych obiek
tów w odległości kilkunastu jednostek astro
nomicznych od Słońca z powodu niemożliwoś
ci dostrzeżenia ich z Ziemi, to jednak można
się spodziewać, że poruszają się one przede
wszystkim w płaszczyźnie ekliptyki, podczas gdy
kometa Ilalleya, z uwagi na stosunkowo spore
nachylenie płaszczyzny swej orbity do płaszczyzny
ekliptyki, znajduje się obecnie w odległości około
4.3 j.a. poniżej płaszczyzny ekliptyki. To wszystko
czyni hipotezę Hughesa mało prawdopodobną.
P. Weissman uważa też za mało prawdo
podobną hipotezę amerykańskich astronomów
D. S. I n t r i l i g a t o r a i M. D r y e r a
opublikowaną w międzynarodowym tygodniku
naukowym Nature (o której w Uranii także
już wspominaliśmy w nr 11/1991). Sądzą oni,
że fale uderzeniowe będące następstwem wiel
kich wybuchów na Słońcu, które stosunkowo
często pojawiają się podczas obecnego maksi
mum 22 cyklu aktywności słonecznej, byłyby w
stanie doprowadzić do pęknięcia warstwy lodu
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na powierzchni jądra komety Halleya. Szcze
gółowa analiza najsilniejszych wybuchów na
Słońcu, które zarejestrowano w okresie od 24
listopada 1990 roku do 31 stycznia 1991 roku
wydaje się potwierdzać taką możliwość. Weis
sman podkreśla jednak, że zbyt mało jeszcze
wiemy o strukturze powierzchni jądra komety,
by twierdzić, że tak niewielka ilość energii wybu
chu słonecznego, jaka dociera do komety znaj
dującej się w odległości ponad 14 j.a. od Słońca,
może doprowadzić do aż takich konsekwencji.
Za najbardziej natomiast wiarygodną P.
Weissman uważa koncepcję amerykańskiego
glacjologa J. K l i n g e r a , która została przed
stawiona podczas międzynarodowej konferen
cji „Asteroids, Comets, Meteors 1991”, odby
tej w czerwcu 1991 roku we Flagstaff (Arizo
na, USA). Łączy ona dwa zjawiska, zachodzą
ce prawdopodobnie we wnętrzach jąder kometamych. Pierwsze dotyczy źródeł obserwowa
nych w kometach wybuchów, którymi — jak
się przypuszcza — są bąble lodowe tlenku wę
gla, stanowiącego drugi po lodzie wodnym naj
obfitszy składnik jądra. Znajdują się one pod
powierzchnią jądra, a podgrzane do tempera
tury sublimacji mogą powodować jej pęknięcia
i gwałtowny wyrzut na zewnątrz gazu i pyłu.
Drugie zjawisko jest związane z mechanizmem
podgrzania tych bąbli. Może nim być przejście
lodu wodnego ze stanu amorficznego w stan
krystaliczny,, któremu towarzyszy wydzielanie się
ciepła i które następuje w temperaturze około
140 K. Zakładając, że w zimnym wnętrzu ją
dra komety Halleya znajduje się jeszcze lód
amorficzny i że dopiero teraz dotarło do niego
ciepło pochodzące z ogrzania podczas zbliże
nia się komety do Słońca w 1986 roku, można
próbować wytłumaczyć wybuch, który spowo
dował zaobserwowane pojaśnienie. Koncepcja
ta wymaga jeszcze szczegółowego przeanalizo
wania. Do tej pory nic przecież nie wiadomo o
wybuchach komet znajdujących się w tak dużej
odległości od Słońca. Miejmy więc nadzieję, że
niedługo ukaże się w druku praca na ten temat.
Wg Nature, 1991, 353, 793
Krzysztof Ziołkowski

KRONIKA HISTORYCZNA
Theodor von Oppolzer (1841-1886)
W ubiegłym roku minęła 150 rocznica urodzin
Theodora von O p p o l z e r a, austriackiego

astronoma, geodety i matematyka. Z tej okazji
warto przybliżyć jego postać Czytelnikom Uranii
Theodor Egon Ritter von Oppolzer urodził
się 26 października 1841 r. w Pradze. Zdolności
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do nauk ścisłych przejawiał od dzieciństwa. W
gimnazjum oo. pijarów w Wiedniu, które ukoń
czył w 1859 r., był jednym z najlepszych ucz
niów. Zgodnie z życzeniem ojca, wybitnego lekarza-internisty Johanna von O p p o l z e r a
(1808-1871), T heodor studiował medycynę i
astronom ię na Uniwersytecie Wiedeńskim. Ty
tuł doktora medycyny otrzymał w 1865 r. W
marcu 1866 r., na podstawie siedemdziesięciu
opublikowanych prac, posiadł prawo naucza
nia astronomii teoretycznej i został nieetato
wym docentem na wydziale filozoficznym U ni
wersytetu Wiedeńskiego. Profesorem nadzwy
czajnym geodezji wyższej i astronomii teorety
cznej został w 1870 r., a zwyczajnym w 1875 r.
W 1873 r. został dyrektorem Austriackiego Biu
ra Geodezyjnego. Od 1882 r. był honorowym
sekretarzem, a od 1886 r. — wiceprezydentem
Asocjacji Geodezyjnej.
Poza nauczaniem i działalnością naukowobadawczą, Oppolzer działał w wielu europej
skich towarzystwach naukowych i był niekwe
stionowanym autorytetem. Cesarska Akademia
N auk w Wiedniu przyjęła go w poczet członków -korespondentów w 1869 r., natomiast
członkostwo rzeczywiste otrzymał w 1882 r. W
1871 r. został doktorem honoris causa uniwer
sytetu w Lejdzie. Od 1874 r. członek Royal
Astronomical Society w Londynie, od 1878 r.
— Akademii N auk w Paryżu i Królewskiej B a
warskiej Akademii Nauk w Monachium, a od
1885 r. — Cesarskiej Przyrodniczej Akademii
N auk Leopoldina w Halle. Pełnił też funkcje
publiczne. Od 1873 r. był radcą stanu, a od
1885 r. — radcą dworu. Zm arł w Wiedniu, 26
grudnia 1886 r. Astronomem był także syn The
odora, Egon von O p p o l z e r (1869-1907).
Najważniejsze prace Oppolzera dotyczą ob
liczania orbit komet, planetoid i planet, zać
mień Słońca i Księżyca oraz niektórych pro
blemów astronomii teoretycznej, geodezji i gra
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wimetrii. W latach 1870-1880 ukazały się dwa
tomy fundamentalnej pracy o wyznaczaniu pa
rabolicznych i eliptycznych orbit komet. Oppol
zer jest ponadto autorem prac o teorii ruchu
Księżyca i o zjawisku refrakcji astronomicznej.
Obserwacje astronom iczne wykonywał w
prywatnym, dobrze wyposażonym obserwato
rium astronomicznym, zlokalizowanym w wie
deńskiej dzielnicy Josefstadt.
W 1868 r. astronom uczestniczył w eks
pedycji na obserwacje całkowitego zaćmienia
Słońca do Adenu (obecnie Jem en Płd.) oraz
w 1874 r. — w wyprawie do miejscowości Jas
sy (R um unia) w celu obserwacji przejścia We
nus przed tarczą Słońca. Od tego czasu datuje
się jego zainteresowanie zjawiskami zaćmienio
wymi, w szczególności, zachodzącymi w ukła
dzie Słońce-Ziemia-Księżyc.
Dziś nazwisko O ppolzera jest kojarzone
głównie z jego monumentalnym dziełem — ka
nonem zaćmień. Canon der Finstemisse jest
wynikiem prawie dwudziestoletniej żm udnej
pracy autora i grupy rachmistrzów. O historii
powstania dzieła i jego zawartości pisał już na
tych łamach M arek Z a w i l s k i (Urania nr
12/1987). Kanon zawiera dane o 8 000 zać
mień Słońca i 5 200 zaćmień Księżyca, jakie
zachodzą na Ziemi w ciągu ponad trzech ty
siącleci. Podstawą tej gigantycznej pracy była
teoria ruchu Księżyca P A . H a n s e n a . Dzie
ło to przyczyniło się m. in. do ustalenia dat
wielu wydarzeń z historii starożytnej. Kanon,
wydany w 1887 r., a więc już po śmierci au to 
ra, stanowi dowód sumienności i pracowitości
Oppolzera. W 1962 r. kanon zaćmień ukazał
się w Nowym Jorku, w tłumaczeniu na jęz.
angielski.
Na cześć astronoma, Międzynarodowa Unia
Astronomiczna nadała nazwę Oppolzer księży
cowemu kraterowi o średnicy 48 kilometrów.
Paweł Sobotko

PORADNIK OBSERWATORA
Montaż paralaktyczny do astrofotografli
Fotografowanie nocnego nieba metodą
długoczasowych ekspozycji wymaga uży
cia montażu paralaktycznego z napędem.
Wysoka cena montażu fabrycznego, skła
nia zainteresowanych do samodzielnego

wykonania potrzebnych mechanizmów,
gdy ma się dostęp do narzędzi warsztato
wych. Przedstawione tu urządzenie jest
wzorowane na montażu niemieckim, z
zastosowaniem ręcznego napędu osi
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rektascensji i deklinacji. W skład jego
wchodzą: luneta prowadząca z obiekty
wem P Z O 65/400 mm o powiększeniu
40-80 razy, dwie wymienne astrokamery
"(kadr mało lub średnioobrazkowy) z
obiektywami o ogniskowych od 50 mm
do 600 mm, lunetka szukacz bieguna
10x26 oraz lunetka celownicza 6x40. Ca
łość może być montowana na niewielkim
statywie „parapetowym”, lub na dużym
rozkładanym trójnogu. Wszystkie mecha
nizmy dają się szybko demontować i bez
trudu mieszczą się w plecaku.
K onstrukcja
M ontaż składa się z dwóch ułożyskowanych osi, usytuowanych względem siebie
pod kątem prostym. Każda oś ma postać
stalowej tulei, zamkniętej z obu stron ło
żyskami kulkowymi „zakrytymi” (np.
6301-Z). Przez otwory łożysk przechodzi
ściśle spasowany wałek stalowy, będący
osią właściwą. Do końca wałka osi rekta
scensji jest przyspawana tuleja z ram ie
niem obracającym, w której mocowana
jest oś deklinacji. Końce osi deklinacji
posiadają uchwyty, dla mocowania lune
ty prowadzącej (sztywny) i astrokamery
(przegubowy). Oś rektascensji jest osa
dzona w tulei, połączonej z głowicą sta
tywu. Regulacja kąta nachylenia i azymu
tu osi jest możliwa po zluzowaniu dwóch
śrub zaciskowych.
M echanizm obrotu każdej osi ma pos
tać obejmy, opasującej z jednej strony sa
mą oś, zaś z przeciwnej zamkniętej pro
stokątną ramą. W krótsze boki ramy jest
wpasowana stalowa śruba z gwintem drobnozwojowym, której obrót powoduje prze
suwanie się po prowadnicach mosiężnej
nakrętki-wodzika. Osadzony w wodziku
kołek popycha ram ię osi rektascensji, wy
muszając jej obrót. Wraz z nią obraca się
oś deklinacji oraz przymocowana do niej
luneta prowadząca i astrokam era. Podob
ny mechanizm na osi deklinacyjnej służy
do korygowania błędów refrakcji i jest
niezbędny przy fotografowaniu komet.

Fot. 1. Urządzenie do fotografowania nieba zamon
towane na rozkładanym trójnogu. Astrokamerę two
rzy aparat Pentacon six TL oraz obiektyw „portreto
wy” Tessar 4.5/300 mm.

Do tulei utrzymującej oś rektascensji
przyśrubowana jest tzw. pryzma rów no
legła z lunetką szukaczem bieguna. Takie
rozwiązanie znacznie ułatwia zorientow a
nie urządzenia na biegun świata. D okład
na regulacja odbywa się za pomocą śrub
poziomujących, umieszczonych na koń
cówkach opór statywu. Dla zapobieżenia
osiadania w grunt, pod każdą śrubę pod
kładane są grube krążki stalowe.
Luneta prowadząca
Zastosowanie napędu ręcznego wymaga
wizualnego prowadzenia astrokam ery za
pośrednictwem lunety prowadzącej. W jej
polu widzenia znajduje się krzyż celowni
czy, na środku którego trzeba stale utrzy
mywać rozogniskowany obraz wybranej
gwiazdy. Krzyż celowniczy można wyko
nać z kleju syntetycznego (np: Pronikol,
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Rys. 1. Ogólny widok urządzenia: 1 — okular z krzyżem, 2 — lunetka celownicza, 3 — pokrętło dociskowe, 4
— luneta prowadząca, 5 — śruby regulacji osi deklinacyjnej, 6 — oś deklinacji, 7 — tuleja mocująca oś
deklinacji, 8 — lunetka-szukacz bieguna, 9 — dwuosiowy uchwyt astrokam ery, 10 — oś rektascensji, 11 —
tubus astrokam ery, 12 — wężyk spustowy, 13 — wziernik pryzmatyczny, 14 — aparat fotograficzny, 15 —
statyw przenośny, 16 — ram ię obrotu osi rektascensji, 17 — śruba drobnozwojowa z wodzikiem, 18 — śruba
regulacyjna statywu.

Butapren), posługując się cienką igłą. Na
jej koniec nabieramy kroplę kleju i po
rozciągnięciu w jak najcieńszą nić szybko
osadzamy ją na uprzednio przygotowanym
elemencie. Może to być tulejka z metalu

lub krążek szklany. Drugą nić naklejamy
pod kątem prostym do pierwszej tak, by
obie przecięły się dokładnie w połowie.
Po stężeniu kleju, element z krzyżem mocu
jemy w płaszczyźnie ogniskowej okularu.

22

URANIA

1/1992
N id o k z boku

3M

Rys. 2. M echanizm osi rcktascensji: 1 - pokroiło, 2 - Śruba (gwint M 10x0.75), 3 — kolek ustalający, 4 —
w odzik z kołkiem , 5 — prow adnica, 6 — o b ejm a, 7 — ram ię o b racające, 8 — tuleja dla osi deklinacji, 9 —
zacisk obejm y, 10 — tuleja osi rcktascensji, 11 — łożysko, 12 — w ałek, 13 i 16 — śru b a dociskow a, 14 —
głow ica statyw u, 15 — śru b a zaciskowa.

Celowe jest również zabudowanie
przed okularem lustra płaskiego lub pry
zm atu, dla odbicia pod k;(tem prostym
wiązki prom ieni biegnących od obiekty
wu. Takie rozwiązanie znacznie ułatwi pra
cę fotografującemu.
Przytoczone na wstępie parametry lu
nety prowadzącej wydają się optymalne dla
urządzenia tej wielkości. Podczas pracy z
obiektywami o ogniskowej 400-600 mm,
m ożna zwiększyć powiększenie lunety
prowadzącej za pom ocą soczewki Barlowa. W związku z tym, by uniknąć proble
mów z odszukaniem gwiazdy prowadze
nia, należy posłużyć się niewielką lunetką
szukaczem o powiększeniu 6-8 razy.
Kamery i obiektywy
W warunkach amatorskich najprościej bę

dzie wykorzystać dostępne na rynku lu
strzanki jednoobiektywowe mało i średnioobrazkowe np: Zenit, Praklica, Kijew,
Pentacon six itp. Do tych aparatów p ro 
dukowane są zestawy obiektywów wy
miennych o ogniskowych do 1000 mm.
Oczywiście, mało kogo będzie stać na za
kup kilku obiektywów, z uwagi na wyso
kie ceny. Niemniej, zdobycie obiektywu
o średniej ogniskowej (135-200 mm) po
winno w zupełności wystarczyć. Posia
dacz telekonwertera wydłużającego ogni
skową 1,5-2 razy, będzie miał możliwość
operowania kilkoma układami optyczny
mi o zróżnicowanej ogniskowej i światłosile (wykorzystując też obiektyw stan
dardowy).
W astrofotografii można z powodze
niem zastosować obiektywy portretow e,
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używane w stacjonarnych kamerach mie
szkowych. Po odpowiedniej adaptacji (do
robienie tubusa i kasety), można nimi fo
tografować, stosując płyty światłoczułe du
żego formatu. Można również wykorzys
tać obiektywy wizualne od lunet, po uprzednim wykonaniu mechanizmu ognis
kującego i połączeniu go z kamerą.
Zakres użytych ogniskowych pozwoli
zarejestrować obiekty o jasności poniżej
14™, oczywiście w sprzyjających w arun
kach pogodowych i z dala od miejskich
świateł. Znaczny wpływ na ostateczny wy
nik będzie miał rodzaj zastosowanej emul
sji światłoczułej i czas jej eksponowania.
Praktyczna obsługa
Czynności zaczynamy od ustawienia trój
nogu na utwardzonym podłożu w taki spo
sób, by jedna z nóg skierowana była w
kierunku północnym. Po upewnieniu się,
że jest on w pełni stabilny, luzujemy śru
by głowicy, starając się ukierunkować oś
rektascensji na Gwiazdę Polarną. Gdy
znajdzie się ona w polu widzenia lunetki
szukacza, zaciskamy śruby głowicy. Posłu
gując się dokładną mapką tego obszaru
nieba (patrz np: M. M azur Alias nieba),
skorygowaną na epokę 1991 r., staramy
się umiejscowić biegun nieba dokładnie
w środku pola widzenia okularu (może
to być okular z krzyżem, wykręcony z lu
nety prowadzącej). Ewentualnych korekt
można dokonać za pomocą lunety pro
wadzącej. Po skierowaniu jej nad wschodni
horyzont, wyszukujemy dowolną gwiazdę z
okolic równika niebieskiego i naprowa
dzamy ją na środek krzyża celowniczego.
Przerywamy wszelkie czynności na 10-15
minut, po czym doganiamy ponownie tę
samą gwiazdę za pom ocą mechanizm u
śrubowego osi rektascensji. Jeśli się oka
że, że gwiazda przemieściła się poniżej
krzyża, znaczy to, że należy nieznacznie
zwiększyć kąt pochylenia osi rcktascensji. Dokonam y tego, pokręcając śrubą re
gulacyjną tej podpory, która jest skiero
wana na północ. W sytuacji, gdy gwiazda

Rys. 3. /.gran ie krzyża celow niczego z rozogniskowanym obrazem gwiazdy prowadzenia.

przemieściła się powyżej krzyża celowni
czego, postępujemy odwrotnie, tzn. sta
ramy się zwiększyć wspomniany kąt ob
niżając podporę. Gdy gwiazda w prze
ciągu kwadransa nie schodzi z przecięcia
nitek krzyża, możemy uznać, że kąt na
chylenia osi rektascensji jest prawidłowy.
Podobne czynności musimy wykonać ce
lem sprawdzenia jakie jest położenie osi
w azymucie. Tym razem kierujemy lunetę
nad południowy horyzont i umiejscawia
my dowolną gwiazdę na środku krzyża.
Po 10 minutowej przerwie sprawdzamy
w jaki sposób się przemieściła. Jeśli w
dól, wówczas należy pochylić górny ko
niec osi rektascensji na zachód. Ponie
waż pozostałe dwie opory trójnogu znaj
dują się niejako jedna po wschodniej a
druga po zachodniej stronie, trzeba w
tym przypadku lekko opuścić oporę za
chodnią (ewentualnie podnieść oporę po
przeciwnej stronic). Korekty położenia osi
rektascensji powinny spowodować niez
mienne utrzymywanie się dowolnej gwiaz
dy na środku krzyża przez minimum 15
minut. Dokładniejsze ustawienie pozwoli
uniknąć poprawek w deklinacji, szczegól
nie przy dłuższych ekspozycjach.
Przed rozpoczęciem fotografowania
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Fot. 2. Przykład fotografii nieba wykonanej za pomocą opisanego urządzenia podczas 30 min. ekspozycji:
mgławica Ameryka Północna i gwiazda alfa Cygni.

upewniamy się, czy wszystkie m echaniz
my są gotowe do pracy (eliminacja luzów,
wyważanie). Następnie nacelowujemy lu
netę na gwiazdę prowadzenia, znajdującą
się w obszarze fotografowania, po czym
blokujemy obie osie. Sprawdzamy w wi
zjerze astrokamery, czy jest ona prawid
łowo wycelowana, następnie zakrywamy
obiektyw deklem, ustawiamy migawkę na
„B” i wybieramy odpowiednią wartość
przysłony. Po naciągnięciu właściwego ka
dru, uruchamiamy wężyk spustowy i naty
chmiast go blokujemy, pozostawiając mi
gawką stale otwartą. Po zgraniu gwiazdy z
krzyżem celowniczym odsłaniamy obiek
tyw astrokam ery i płynnie obracamy po
krętło mechanizmu osi rektascensji. Dłu
gość przesuwu wodzika pozwala (teorety
cznie) eksponować film przez ok. 60 mi
nut. Tfen sam wycinek nieba można foto

grafować etapami, stosując przerwy na od
poczynek. Wystarczy wtedy zakryć obie
ktyw astrokamery. W znowienie fotogra
fowania wymaga nieznacznego skręcenia
w lewo obejmy mechanizmu napędowego
i ponownego zgrania krzyża celownicze
go z gwiazdą prowadzenia. By zakończyć
ekspozycję, wystarczy odblokować migaw
kę. Każdą ekspozycję należy opisać w no
tatniku, podając: datę, tem at zdjęcia, po
czątek i koniec ekspozycji, ogniskową i
światłosiłę obiektywu oraz wartość zasto
sowanej przysłony, rodzaj użytego filtru,
wreszcie rodzaj i czułość filmu.
Przedstawione tu urządzenie można
udoskonalić, jak też uprościć. Wysiłek wło
żony w jego budowę zaowocuje zdjęciami
nieba o sporej wartości poznawczej, este
tycznej i praktycznej.
Leszek Marcinek, Jerzy Marcinek
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OBSERWACJE
Obserwacje zorzy polurnej
Polska leży w obszarze gdzie zorze polar
ne występują niezbyt często — statystyki
podają, że w ciągu roku możemy obser
wować od 1 do 5 tego typu zjawisk. Pół
nocna część kraju jest nieco bardziej uprzywilejowana od południowej. Tym bar
dziej niezwykle wygląda duża zorza, któ
ra widoczna była 8 listopada 1991 r. we
From borku. Tfego dnia pogoda była nie
ciekawa — niskie deszczowe chmury, dość
silny zachodni wiatr. Nic nie zapowiada
ło wieczornych i nocnych rozpogodzeń.
A jednak około godziny 20 deszcz (prze
lotny) przestał padać i między chmurami
pojawiły się gwiazdy. Nad północnym ho
ryzontem natom iast, widoczna była nie
wielka poświata. Nie miała ona wyraź
nych granic i barwy.
Sytuacja zmieniła się około godziny
20:40. Intensywność zjawiska wzrosła, bar
wę można było określić jako białą z zie
lonkawym odcieniem. Na tle zorzy wido
czne były chmury, prawdopodobnie altostratus.
W tej postaci zjawisko było widoczne
przez dłuższy czas, do około godziny 22:40.
Wtedy to, jasność świecącego obszaru po
nownie wzrosła, a jednocześnie powiększył
się on. Około 23:00 zorza objęła horyzont
od W NW do NE i sięgnęła wysokości 35°.
Nad samym horyzontem miała barwę zie
lonkawą, a wyżej białą. Thidno jest mówić
o formie lub strukturze (które określa się
według międzynarodowych wzorców).
Ale i ta sytuacja nie trwa długo. Już
około godziny 23:35 zorza powiększa się
dalej — jej wysokość sięga 40°. Barwa
jest biała, jasność natom iast na tyle duża,
że na białej ścianie widać cienie rzucane
przez przedm ioty. Form ę zorzy można
było w tym czasie określić jako S (surfa
ce), a strukturę jako H (homogeneous).
Około godziny 00:25 jasność zorzy za
częła maleć i zmieniła się też jej forma.

W kierunku N E zorza stała się intensyw
nie czerwona. Uwidoczniły się draperie
(D) i prom ienie (R ), struktura zaś była
pulsująca (P — pulsating). Wysokość zja
wiska nad północnym horyzontem sięgała
35-40°. Na tle zorzy widać było cały czas
przemieszczające się ławice chmur.
Czterdzieści m inut po północy cen
trum jasności przemieściło się bardziej w
kierunku NW. Tam zorza sięgnęła ponad
40°. Nadal widoczne były wyraźne drape
rie o ciemnoczerwonej barwie. W pokoju
przy zgaszonych światłach malowane na
biało ściany wydawały się różowe. W kie
runkach N i NN E jasność zorzy wyraźnie
spadła, a barwa przeszła w zielonkawą. Wy
sokość zjawiska wyniosła tam około 30°.
Około godziny 01:15 całe zjawisko za
częło zanikać. Zorza rozpadła się na mniej
sze fragmenty, które szybko znikały. Cały
proces „przyspieszyły” chmury stopniowo
od zachodu zaciągające niebo. Po około
10 minutach zorza stała się już praktycz
nie niewidoczna.
Zjawisko było widoczne w niezbyt
sprzyjających warunkach, a mimo to
przedstawiało się im ponująco. Szkoda
tylko, że nie było możliwości wykonania
fotografii — żaden obiektyw w posiada
nym sprzęcie nie obejmował całej zorzy.
A fotografowanie małych fragm entów
mija się z celem...
Aneta Lis, Janusz W. Kosiński

Przebywając 1 listopada 1991 roku w
miejscowości Wola Pfzedborska w woj.
piotrkowskim około godziny 21 zobaczy
łem na bezchmurnym, rozgwieżdżonym
niebie różowo-czerw onawą poświatę
ciągnącą się od dyszla Wielkiego Wozu,
który był nisko nad horyzontem aż do
okolic Gwiazdy Polarnej. Gwiazdy prze
świecały przez tę poświatę, była zupełna
cisza. Poświata miała wyraźnie jaśniejsze
smugi ciągnące się od dyszla Wielkiego
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Wozu ku biegunowi północnemu. Natę
żenie jasności tych smug zmieniało się i
zmieniały one swoje położenie na tle
gwiazd. Zmiany te przebiegały łagodnie.
Od godz. 21:15 czerwonawa poświata
stopniowo zanikała, by w czasie 2-3 mi
nut zniknąć zupełnie. Nie mógł to być
daleki pożar, ponieważ niebo od dyszla
Wielkiego Wozu do północnego hory
zontu było ciemne i bezchmurne. Cieka
wy jestem, czy ktoś również zauważył te
go dnia zorzę polarną.
Kazimierz Stolecki
Komunikat nr 9/91 Sekcji Obserwacji
Słońca PTMA
Wyniki obserwacji Słońca we wrześniu
1991 roku przysłało 14 obserwatorów:
Marcin B e t l e j , Grzegorz C z e p i c z e k , Bartosz D ą b r o w s k i , Longin
G a r k u 1, Grzegorz K i e 11 y k a, Janusz

1/1992

W. K o s i ń s k i , Wiktor M a j e w s k i ,
Andrzej P i l s k i , Piotr S a d o w s k i ,
Krzysztof S o c h a , Robert S z a j , Mie
czysław S z u l c , Stanisław Ś w i e r c z y ń s k i, Jerzy Z a g r o d n i k . Łącznie wyko
nano 194 obserwacje w 30 dniach. Śred
nie dzienne względne liczby Wolfa we
Wrześniu 1991 r. wynoszą:
1. 147, 2. 144, 3. 136, 4. 131, 5. 126, 6.
116, 7. 99, 8. 112, 9. 116, 10. 107, 11. 119,
12. 129, 13. 163, 14. 137, 15. 97, 16. 99,
17. 82, 18. 81, 19. 80, 20. 73, 21. 111, 22.
132, 23. 118, 24. 117, 25. 113, 26. 112, 27.
122,28. 117,29.122,30. 154.
Średnia miesięczna względna liczba
Wolfa we wrześniu 1991 r. wynosi 117,1
(121,9). Średnia względna liczba Wolfa z
jednego obrotu Słońca wynosi 152,1
(157,4). W nawiasach podano średnie li
czby bez współczynników obserwatorów.
Andrzej Pilski

Z KORESPONDENCJI
Byłem na Popie Iwanie
W Uranii nr 4/1989 ukazał się, ilustrowa
ny fotografiami, artykuł prof. Jerzego
K r e i n e r a na temat polskiego Obser
watorium Astronomicznego na Popie Iwa
nie. Tkk się złożyło, że podczas wakacji
1991 roku, jako zagorzały turysta, mia
łem okazję wędrować po górach Ukrai
ny, a będąc w paśmie Czarnohory nie
omieszkałem odwiedzić Popa Iwana. W
końcu szczyt tej góry powinien stać się
celem „pielgrzymek” polskich miłośni
ków astronomii. Aktualny stan w jakim
znajduje się obserwatorium jest napraw
dę opłakany. W budynku nie pozostało
żadnych okien, stropów, dachów, a po
polskim godle został tylko wykruszony
ślad nad głównym wejściem.... Wieża
niegdyś mieszcząca teleskop wydaje się
być w najlepszym stanie, choć po kopule
dawno już nie ma śladów. W obecnych
czasach ruiny obserwatorium służą turys

tom, głównie zresztą polskim, jako baza
biwakowa, miejsce na rozbicie namiotu,
przygotowanie czegoś do jedzenia. Szczyt
podobno uchodzi za najlepszy punkt wi
dokowy w całej Czarnohorze; przy do
brej pogodzie widać z niego jedenaście
pasm górskich. Ciężko się tam dopatrzeć
śladów dawnej wielkiej, choć krótkiej
świetności obserwatorium, a na grzbiecie
można spotkać jeszcze słupki granicy
polsko-rumuńskićj... Na potwierdzenie
tych słów przesyłam <lwa zdjęcia zrobio
ne w sierpniu na Popie Iwanie (patrz
trzecia strona okładki). Jedno z nich jest
niemal identyczne ?e zdjęciem z 1989 ro
ku opublikowanym w Uranii przy okazji
artykułu prof. Kfeinera. Drugie to widok
na północną fasadę budynku od zacho
du. Chyba warto zapoznać miłośników
astronomii z aktualnym wyglądem tego
tak ważnego dla nas miejsca.
Marcin Górko, Łódź
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
Josip Kłeczek, Helena Kleczkowa: Space
Science Dictionary Vol. 1. Academia, Pra
ha 1990 (współpraca z Elsevier Science
Publishers, A m sterdam ), str. 664, cena
270 Kćs.
O korzyści płynącej ze znajomości ję 
zyków obcych dziś chyba nikogo już nie
trzeba przekonywać. Znajom ość ta jest oczywiście niezbędna, gdy ktoś pragnie śle
dzić na bieżąco dynamiczny rozwój astro
nomii i astronautyki, a przy tym chciałby
informacje na ten tem at czerpać przede
wszystkim z „pierwszej ręki”. Najbardziej
przydatnym okazuje się tu naturalnie ję
zyk angielski (w tym języku publikuje się
większość prac poświęconych wspomnia
nym dziedzinom nauki), co jednak wcale
nie oznacza, że innych języków nie warto
się uczyć. Ale sama znajomość tego czy
innego języka jeszcze nie wystarcza na to,
by czytać prace naukowe w oryginale, gdyż
trzeba znać również obcojęzyczne zwroty
i terminy specjalistyczne. Tym właśnie po
trzebom wychodzi na przeciw prezento
wane dzieło, stanowiące w istocie coś w
rodzaju podręcznego słownika, zawiera
jącego term inologię astronom iczną i astronautyczną w sześciu językach (angiel
ski, rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpań
ski i portugalski). Jest to jakby rozszerzo
na wersja słownika dra Kłeczka, wydane
go przed trzydziestu laty, obejmującego
analogiczną term inologię także w sześciu
językach (angielski, rosyjski, niemiecki,
francuski, włoski i czeski’"). Porównując
oba dzieła nie trudno dostrzec postęp, ja 
ki w tych dziedzinach dokonał się w tak
krótkim odstępie czasu (świadczy o tym
liczba nieznanych dawniej terminów). No
wy słownik — podobnie jak jego poprze
dnik sprzed lat — przeznaczony jest głów
nie dla pracowników naukowych, lecz na
leży go polecić także studentom astrono

mii, tłumaczom literatury naukowej i po
pularnonaukow ej, a nawet bardziej za
awansowanym miłośnikom astronom ii.
Na razie ukazała się tylko pierwsza
część Space Science Dictionary, która
składa się z 19 rozdziałów poświęconych
promieniowaniu ciał niebieskich, różnym
formom występowania materii we Wszechświecie, a także m etodom i przyrządom
obserwacyjnym. Miejmy jednak nadzieję,
że pozostałe trzy części tego bez w ątpie
nia bardzo potrzebnego dzieła wydane zo
staną w najbliższym czasie i że też będzie
je można nabyć w księgarniach Ośrodka
Rozpowszechniania Wydawnictw N auko
wych PAN.
Stanisław R. Brzostkiewicz

Jin Grygar: Vesmirna zastaveni. Nakladatelstvi „Panoram a”, Praha 1990, nak
ład 18 000 egz., str. 407, cena 32 Kćs.
A utor omawianej książki jest dobrze
znany miłośnikom astronom ii w Czecho
słowacji. Nam też nie powinien być obcy i
to nie tylko z tego powodu, że ujrzał świa
tło dzienne na polskiej ziemi (dr Grygar
urodził się w pobliżu Nysy na Dolnym Śląs
ku), ale przede wszystkim z uwagi na osiągnięcia popularyzatorskie. U naszych
południowych sąsiadów dużą poczytnością cieszą się zarówno jego książki, jak i
liczne artykuły popularnonaukowe, zwłasz
cza publikowane na łamach bratniego mie
sięcznika R($e hv£zd. Na szczególną zaś
uwagę zasługuje ukazujący się od wielu
lat serial „Żeń objevfl”, w którym prezen
towane są najnowsze odkrycia astronom i
czne. Wspominamy o tym, ponieważ książ
ka Vesmimd zastaveni w jakim ś stopniu
swym charakterem nawiązuje do tego se
rialu, chociaż dopiero w niej A utor w peł
ni ujawnił swój talent populatyzatorski,

* Josip Kłeczek: Astronomical Dictionary in six Languages, Praha 1961.
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dzięki czemu najtrudniejsze problemy stają
się zrozum iałe dla każdego. Już z tego
choćby powodu książka dra Grygara zasłu
guje na uwagę i warto ją polecić także
polskim miłośnikom astronom ii. Składa
się ona z ośmiu rozdziałów, omawiają
cych najnowsze osiągnięcia poszczegól
nych działów współczesnej astronomii, po
cząwszy od nowych technik obserwacyj
nych, a skończywszy na aktualnych hipo
tezach dotyczących budowy i ewolucji
Wszechświata. Cennym jej uzupełnieniem
są umieszczone na końcu zestawienia róż
nych wielkości, za pom ocą których astro
nomowie opisują fizyczne właściwości ba
danych przez siebie obiektów kosmicz
nych i przebieg ich rozwoju (czas, roz
m iar, masa, energia, tem peratura, gęs
tość). Znalazł się tu także chronologiczny
przegląd najważniejszych odkryć i wyda
rzeń astronomicznych ostatnich trzydzie
stu lat.
Niestety, mylić się — jak mówi stare
porzekadło łacińskie — jest rzeczą ludz
ką. Tym razem spotkało to drukarzy, któ
rzy przestawili parę akapitów, skutkiem
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czego tekst miejscami wydaje się być nie
zrozumiały. Mając zaś nadzieję, że książ
kę dra Grygara będzie można kupić w
księgarniach O środka Rozpowszechnia
nia Wydawnictw Naukowych PAN, poda
jemy sposób „naprawienia” tego potknię
cia drukarskiego. Tak więc po przeczyta
niu str. 209 przechodzimy od razu na str.
211 i czytamy ją do 19 wiersza (kończą
cego się słowem „pfed”), po czym wraca
my na str. 210, a ściśle — do 22 wiersza
(zaczynającego się od słowa „staveni”) i
czytamy tę stronę do końca. Potem prze
chodzimy na str. 212, czytamy do 21 wier
sza i po słowie „obou ty” wracamy na str.
211, a właściwie — do jej 20 wiersza (za
czynającego się słowem „po utvrzuji”) i
stronę czytamy do końca. D opiero wtedy
przechodzimy do początku str. 210 i czy
tamy do 21 wiersza (kończącego się sło
wami „20 kvćtna”), a następnie trzeba
znowu przejść do 22 wiersza na str. 212
(zaczyna się on od słowa „1987”). Od te
go miejsca książkę dra Grygara już m oże
my spokojnie doczytać do końca.
Stanisław R. Brzostkiewicz

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Słońce: Wędruje po części ekliptyki położo
nej pod płaszczyzną równika niebieskiego, ale
jego deklinacja wzrasta w ciągu miesiąca od
-1 7 ° do -8 °, w związku z czym dnia przybywa

Luty 1992 r.

prawie o dwie godziny: W Wars/iiwie 1 lutego
Słońce wschodzi o 7h18m, zachodzi o \G'22m, a
29 lutego wschodzi o 6 h24m, zachodzi o 17h14m.
W lutym Słońce wstępuje w znak Ryb.

D ane dla obserwatorów Słońca (na 13h czasu środk. -europ.)
Data
1992
II 1
3
5
7
9
11
13
15

P
-12?10
-12.91
-13.70
-14.47
-15.22
-15.95
-16.66
-17.34

B0

L0

-6%0
-6.14
-6.28
-6.40
-6.52
-6.62
-6.72
-6.81

0?I2
333.80
307.46
281.13
254.80
228.46
202.12
175.79

Data
1992
II
17
p f:
19
21
23
25
ii i
27
29
III
2

P
-1 8 ^ 0
-18.64
-19.26
-19.86
-20.42
-20.96
-21.48
-21.98

B0
-6 ^ 9
-6.96
-7.04
-7.08
-7.13
-7.17
-7.20
-7.22

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bp, L0 — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
1 13h13m i 28d21h20m — momenty, w których heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

Lo
149?46
123.12
96.78
70.44
44.10
17.78
351.40
325.06
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K siężyc: Ciemne, bezksiężycowe noce będzie
my mieli w pierwszej połowie miesiąca, bowiem
kolejność faz Księżyca jest w lutym następu
jąca: nów 3d20h, pierwsza kwadra l l d17h, peł
nia 18d9h i ostatnia kwadra 25d9h. W perygeum Księżyc znajdzie się 17 lutego, a w apoge
um dwukrotnie, 2 i 29 lutego. W lutym tarcza
Księżyca zakryje Urana i aż dwukrotnie Neptuna.
P lan ety i pianetoidy: Rankiem nad wschod
nim horyzontem widoczna będzie W e n u s i
M a r s, a pod koniec miesiąca także S a t u r n ;
Wenus świeci jako Gwiazda Poranna -4 wiel
kości, Mars jako czerwona gwiazda + 1 . 3 wiel
kości, a Saturn jako żółtawa gwiazda + 0.7
wielk. J o w i s z widoczny jest prawie całą noc
jako jasna gwiazda -2.5 wiclk. M e r k u r y ,
U r a n i N e p t u n są niewidoczne, a P 1u t o n widoczny jest nad ranem, ale tylko przez
duże teleskopy (ok. 14 wielk. gwiazd.).
W drugiej połowie nocy widoczna jest planetoida W e s t a (ok. 6 wiclk. gwiazd.). Poda
jemy jej współrzędne równikowe dla kilku dat:
styczeń 31d: rekt. 1 l h58m.5, deki. +9°44’; luty
lO*1: rekt. l l h56m.7, deki. +10°49’; 20d: rekt.
l l h51m.9, deki. +12°8’; marzec l d: rekt.
l l h44m.7, deki. + 13°34\
* * *

l d O 9h złączenie M arsa z N eptunem w
odl. 1°. 5. Tarcza Księżyca zakryje aż dwie pla
nety: o 10h U rana (zakrycie widoczne w Pół
nocnej Afryce, w Europie i na Wyspach Bry
tyjskich), a o 13h N eptuna (zakrycie widoczne
w Ameryce Południowej, na Południowym A t
lantyku i w Afryce Środkowej). O 14h złącze
nie Marsa z Księżycem w odl. 1°.5.
3d Księżyc 2 i jego cień przechodzą na tle
tarczy Jowisza. Obserwujemy początek przejś
cia: cienia o l h46m, a samego księżyca 2 dopie
ro o 3h2m.
4d O 4h52m obserwujemy początek zaćmie
nia 1 księżyca Jowisza. Księżyc ten zniknie na
gle w cieniu planety tuż koło lewego brzegu
tarczy (patrząc przez lunetę odwracającą).
4/5d O 24h40m obserwujemy koniec zakry
cia księżyca 2 przez tarczę Jowisza. Po pół
nocy też księżyc 1 i jego cień przechodzą na
tle tarczy planety: początek przejścia cienia o
2hl l m, a księżyca o 2h45m, koniec przejścia cie
nia o 4h28m, księżyca o 5h0ra.
5/6d Księżyc 1 przechodzi za tarczą Jowi
sza. O 23h20m obserwujemy początek zać
mienia (blisko brzegu tarczy), a o 2h10m ko
niec zakrycia tego księżyca przez tarczę planety.
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6d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na tle
tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec przejścia:
cienia o 22h56m, księżyca o 23h26m.
7d O 8h Wenus w złączeniu z U ranem w
odl. 1°. O 23h31m obserwujemy początek zać
mienia 3 księżyca Jowisza; koniec zakrycia na
stąpi o 5hl m (czyli rankiem 8d).
8d 16h Wenus w złączeniu z N eptunem w
odl. 0°.3.
8/ 9 * Obserwujemy zaćmienie 4 księżyca Jo
wisza: początek zaćmienia o 22h32m, koniec o
2h39m; o 3h27m nastąpi jeszcze początek zakry
cia tego księżyca przez tarczę planety.
ICH Księżyc 2 zbliża się do brzegu tarczy
Jowisza i o 4h22m na tarczy planety pojawi się
cicń tego księżyca.
ll/1 2 d Księżyc 2 przechodzi za tarczą Jowi
sza: o 23h22ra obserwujemy początek zaćmie
nia (blisko brzegu tarczy), a o 2h55m koniec
zakrycia tego księżyca. O 4h5m nastąpi począ
tek przejścia cienia, a o 4h29m początek przejś
cia księżyca 1 na tle tarczy Jowisza.
12d 10h G órne złączenie M erkurego ze
Słońcem.
12/13d O l h14m obserwujemy początek
zaćmienia, a o 3h54m koniec zakrycia 1 księ
życa Jowisza.
13/14d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza: początek przejścia cienia o
22h33ra, a księżyca o 22h55m; koniec przejścia
cienia o 0h49m, a księżyca o l h10m.
18/19d D o 21h52m księżyc 3 przechodzi na
tle tarczy Jowisza. Od l h55m (początek zać
mienia) do 5h8m (koniec zakrycia) księżyc 2
przechodzi za tarczą planety.
19d 8h Jowisz w złączeniu z Księżycem w
odl. 6°. O 23h Wenus w złączeniu z M arsem w
odl. 1°. O 10h43m385 Słońce wstępuje w znak
Ryb, jego długość ekliptyczna wynosi 330°.
20d O 3h9m początek zaćmienia 3 księżyca
Jowisza.
20/21d Obserwujem y koniec przejścia 2
księżyca Jowisza wraz z cieniem oraz przejście
księżyca 1 i jego cienia. O 23h4m koniec przejś
cia cienia księżyca 2, a o 23h27m koniec przejś
cia samego księżyca. O 0h27m na tarczy Jowi
sza pojawi się cień księżyca 1, a o 0h39m sam
księżyc 1 rozpocznie przejście na tle tarczy;
koniec przejścia cienia o 2h43m, a księżyca 1 o
2h54m.
21d O 24h5m obserwujemy koniec zakrycia
1 księżyca Jowisza przez tarczę planety.
25/26d Księżyc 3 wraz ze swym cieniem
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przechodzi na tle tarczy Jowisza. Obserwuje
my koniec przejścia: cienia o 0h53m, księżyca o
l h8m. Księżyc 2 zbliża się do brzegu tarczy Jo 
wisza i o 4h29m obserwujemy początek jego
zaćmienia.
27d Rankiem o 5h3m możemy zaobserwo
wać początek zaćmienia 1 księżyca Jowisza.
27/28“ Księżyc 2 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza: cień księżyca pojawi się o
22h53m, a sam księżyc rozpocznie przejście o
22h57m; koniec przejścia cienia nastąpi o
l h41m, a księżyca o l h42m. Tymczasem do brze
gu tarczy zbliża się księżyc 1 aby rozpocząć
przejście na jej tle: początek przejścia cienia o
2h21m, księżyca 1 o 2h22m, koniec przejścia cie
nia o 4h37m, a księżyca o 4h38m.
28d O 3h Pluton nieruchomy w rektascensji. O 19h złączenie U rana z Księżycem w odl.
1°.2. O 22h bliskie złączenie N eptuna z Księ
życem; zakrycie planety przez tarczę Księżyca
(po raz drugi w tym miesiącu!) widoczne bę
dzie na Malajach, na Nowej Gwinei, w Pół
nocnej Australii, na Pacyfiku i na Hawajach.

28/29d Księżyc 1 przechodzi za tarczą Jo 
wisza. Początek zaćmienia (praktycznie pokry
wający się z początkiem zakrycia) o 23h31in, a
koniec zakrycia o l h49m.
29d O 2h Jowisz w przeciwstawieniu ze Słoń
cem względem Ziemi. O 3h Wenus znajdzie się
w złączeniu z Saturnem w odl. 0°.l; rankiem
nad wschodnim horyzontem obserwujemy bli
sko siebie Wenus, Marsa i Saturna. Wieczo
rem księżyc 2 ukryty jest za tarczą Jowisza: o
20h32m obserwujemy koniec zaćmienia, a w
praktyce koniec zakrycia. Księżyc 1 i jego cień
przechodzą na tle tarczy Jowisza: początek
przejścia księżyca o 20h48m, a cienia o 20h49m,
koniec przejścia księżyca o 23h3m, a cienia o
23h5m; zwróćmy uwagę na zmianę kolejności
przejścia cienia i księżyca po opozycji Jowisza.
Momenty wszystkich zjawisk podane są w
czasie środkowo-europejskim.
Opracował G. Sitarski
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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładld: Zdjęcie Ziemi wykonane przez geostacjonarnego satelitę meteorologicznego METEOSAT-4.
Druga strona okładki: Dwukanałowy fotometr fotoelektiyczny zamontowany do 60 cm teleskopu w Obserwatorium Astro
nomicznym na Suhorze. Na zdjęciu widoczna jest głowica kameiy CCD umocowana w miejscu tzw. offsetu fotometru (tj.
dodatkowego okulani umieszczanego na osi optycznej teleskopu, między kanałami, pozwalającego na kontrolę prowadze
nia teleskopu) - patrz artykuł J. Krzesińskiego.
TVzecia strona okładld: Zdjęcia ruin Obserwatorium Astronomicznego na Popie Iwanie, które wykonał M. Górko w lecie
1991 r. (patrz Z korespondencji) .
Czwarta strona okładki: Mgławica Eta Carinae (patrz Kronika).
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Zakład Mechaniki Precyzyjnej
Wytwarzanie Astronomicznych Teleskopów
Zwierciadlanych i Lunet
mgr inż. Jacek Uniwersał
34-300 Żywiec, ul.Poniatowskiego 9
tel. 33-74
Relflektory

OFERTA

zasięg cena(tys. zł)
Mod średn. ognisk, powiększenie
500- 600
11
67
400 30, 80
1
700800
11
550 40, 65, 100
70
2
900-1000
11
70
800 60, 100, 160
3
1300-1600
11.5
90
900 70, 120, 200
5
4400-4700
150
1500 50, 120, 200, 300 12.5
6
Refraktory

Mod średn. ognisk.
47
500
0
65
400
4
800
65
7

powiększenie
40, 60
50, 100
100, 200

zasięg cena(tys. zł)
400
1300-1500
10. 5
1600-2100
10. 5

Podane wyżej przyrządy astronomiczne oferuje firma Jacka
Uniwersała - członka PTMA. Jest on jedynym w kraju pro
ducentem sprzętu astronomicznego. Bliższe informacje pod
wskazanym adresem firmy.
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arzącC Qłówny 1*1% SI ifydakęja tira m i składają najserdeczniejsze podziękowania J. (E. %§. ‘B iskupowi Józefow i Ż yciń 
skiemu
O rdynariuszowi ‘Tarnowskiemu oraz ‘P ani ‘P rof. ‘WiCheCminie Iwanowskiej
Honorowemu członkowi fPcI'M 5i za nades
łane życzenia świąteczne i noworoczne. Ą ęwnież tą drogą sk ła 
damy gorące podziękowania w szystk im członkom i sympatykom,
którzy nadesłałi nam życzenia i w yra zy uznania za działałność.
-

-

OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA
W dniach 19 lipca — 9 sierpnia 1992 roku w Torfhaus (Góry Ilarzu, Republika Federalna
Niemiec) odbędzie się Międzynarodowy Astronomiczny Obóz Młodzieżowy. Weźmie w nim udział
wielu młodych entuzjastów astronomii z różnych krajów. Przewidziane są kursy: Astrofizyka,
Mechanika Nieba, Astronomia Ogólna, Promieniowanie w atmosferze, Fizyka, Spektroskopia,
Gwiazdy i Systemy Gwiazdowe. Każdy z uczestników wybiera dwa dowolne kursy. W obozie
może wziąć udział każdy, kto posługuje się językiem angielskim i ukończył lat 16 a nie ukończy!
24 lat. Całkowity koszt uczestnictwa w obozie wynosi 550 marek RFN. Młodzi adepci astronomii
pragnący wziąć udział w Obozie proszeni są o napisanie na adres:
IWA. e. V. c/o Dinand Alkema
Ahornstraat 26 II
NL — 3552 CII Utrecht
Holandia — Netherland
PTMA jest gotowe wydelegować młodego i utalentowanego miłośnika astronomii na ten obóz i
opłacić za niego wymagane 550 marek. Chętni do udziału w obozie spełniający podane warunki
są proszeni o pilne złożenie wniosku do PTMA. Wniosek winien zawierać dane personalne oraz
krótki opis działalności w PTMA ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań astronomicznych
i działalności obserwacyjnej. Również należy oświadczyć, że kandydat zna w wystarczającym sto
pniu dla słuchania lekcji język angielski lub przedstawić jakieś dokumenty stwierdzające zna
jomość tego języka. Spośród kandydatów, którzy nadeślą do PTMA do dnia 15 marca 1992 roku
wnioski, Komisja powołana przez Zarząd Główny wybierze delegata "towarzystwa na udział w
obozie. Chętnych zapraszamy.
Wpisowe do PTMA wynosi 20.000, — zł. Składka członkowska wraz z prenumeratą Uranii
130.000, — zł, dla emerytów, rencistów, studentów, młodzieży i dzieci opłata zniżkowa 100.000,
— zł. Dla członków PTMA rezygnujących z prenumeraty Uranii składka wynosi 60.000, — zł, a
składka zniżkowa 30.000, — zł.
URANIA — Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Redaguje kolegium:
Krzysztof Ziołkowski — redaktor naczelny, Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska — sekretarz
redakcji. Adres redakcji: ul Bartycka 18, 00-716 Warszawa. Adres administracji: Zarząd Główny
PTMA, ul. św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków, tel. 22 38 92; nr konta PKO I OM Kraków
35510-16391-132. Roczna prenumerata Uranii w PTMA 100.000 zł. Cena pojedynczego zeszytu
9.000 zł, koszty przesyłki 2.000 zł. Ponadto do nabycia w kioskach Ruchu.
Druk: Zakład Poligraficzny Wydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189, 32-060 Liszki
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Niech nas nie zmyli intrygujący ty
tuł wstępnego artykułu. Rozważania,
których lekturę proponujemy w tym
miesiącu, nie zawierają spisanej przez
fizyka teoretyka jakiejś proroczej wizji
końca świata na wzór biblijnej A p o 
kalipsy, lecz są próbą poglądowego
przedstawienia i uprzystępnienia kilku
podstawowych pojęć, którymi dzisiej
sza nauka usiłuje posługiwać się M o 
rząc całościowy model Wszechświata
oraz badając jego powstanie i ewoluc
ję. Takim terminom ja k pole, próżnia
czy też przejście fazow e nowoczesna
fizyka, a ściślej kosmologia, nadają
znaczenia daleko wykraczające poza
potoczne ich rozumienie. Wniknięcie w
treści im przepisywane, a także pozna
nie kontekstów w jakich się je używa,
pozwoli podążać myślą za jakże szyb
kim postępem współczesnej wiedzy do
starczając satysfakcji i radości ze zgłę
biania jej tajników. Przekroczenie pew
nej bariery pojęciowej wymaga wysił
ku. Wierzymy jednak, że zostanie on
nagrodzony otwarciem przed miłośni
kam i astronomii nowych horyzontów.
Na początku obchodzonego w ca
łym świecie Międzynarodowego Roku
Kosmosu, którego idee sygnalizowaliś
my na tym miejscu w poprzednim nu
merze, pragniemy przedstawić jedyną
w Polsce instytucję zajmującą się kom 
pleksowo badaniami kosmicznymi.
Poznanie jej osiągnięć wydaje się tym
bardziej uzasadnione, że właśnie w
tym roku mija 15 lat od rozpoczęcia
przez nią działalności. Okres ten przy
niósł nie tylko wiele liczących się wyni
ków naukowych i technicznych w za
kresie fizyki kosmicznej, geodynamiki
i geodezji satelitarnej oraz teledetekcji,
lecz także doprowadził do znaczącego
włączenia się naszego kraju w świa
towy nurt eksploracji przestrzeni kos
micznej.
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W YDANO Z POM OCĄ FINANSOWĄ KOMITETU BADAŃ
NAUKOWYCH I POLSKIEJ AKADEMII NAUK, CZASOPISMO
ZA TW IERDZON E P R Z E Z MINISTERSTWO OŚWIATY DO
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Jerzy Kuczyński — Chorzów

APOKALIPSA WEDŁUG TEORETYKA
Wyobraźmy sobie prosty eksperym ent p o 
legający na zderzaniu ze sobą kam ieni.
Jak ie m ożna wyciągnąć w nioski po serii
takich eksperym entów ? W przypadku m a
łych energii kam ienic ulegają rozbiciu na
m niejsze i m ożna uzyskać inform acje o
ich budow ie w ew nętrznej o raz w łasnoś
ciach m echanicznych. B adania prow a
dzone przy d o statecznie wysokich e n e r
giach nie w niosą w iele nowej wiedzy o
w łasnościach kam ieni. Teoria głosząca,
że kam ienie składają się z ognia i hałasu,
uw alnianych w wyniku zderzeń, nie znaj
dzie zapew ne w ielu zw olenników . N a to 
m iast b adanie wysokoenergetycznych (o
dużych p ręd k o ściach ) zderzeń kam ieni
m oże być cennym źródłem inform acji dla
dziedzin takich, ja k akustyka czy e le k tro 
dynam ika. Z d erzając się k am ienie wy
tw arzają falc dźwiękowe, których b ad a
nie m oże być interesujące. Snopy iskier
w m om encie zderzenia niosą inform acje
o pow staw aniu i rozchodzeniu się św iat
ła, a także pośred n io o ładunkach zaw ar
tych w zderzających się ciałach. Zgódźm y
się na w stępie, że przy takich badaniach
najmniej istotny będzie rodzaj użytych ka
m ieni, a główny problem tkwi w ro d za
jach pom iaru.
Ta długa dygresja dotycząca n ieistn ie
jącej nauki o zderzeniach kam ieni m iała
na celu podkreślen ie sensu badań akceleratowych. 1 tu m niej isto tn ą kwestią jest
co i z czym się zderza — najw ażniejsza
je st energia zderzenia. W wyniku kolizji
pro to n ó w pow stają np. bozony W o m a
sach rzędu 80 m as p ro to n u . Oczywiście
bozony nie są zaw arte w zderzających się
pro to n ach , lecz w ytw arzane są dzięki ich
energii p o d o b n ie ja k dzięki energii k a
m ieni pow staw ały dźw ięk i św iatło (w
grubym przybliżeniu dźwięk pojaw ia się
w skutek w zbudzenia pow ietrza, bozony w

wyniku w zbudzenia tego, co fizycy nazy
wają próżnią).
Ścisła definicja próżni nie będzie nam
tu potrzebna — wystarczy kilka jej w łas
ności. Jedną z nich jest m ożliw ość w zbu
dzenia. Stany w zbudzone próżni to właś
nie cząstki — przy czym n ieisto tn e jest,
czy są nim i fonony („cząstki dźw ięku”
w zbudzone zderzeniem kam ieni) czy b o 
zony Jt, generow ane w zderzeniu p ro to 
nów. O pis pozostaje jednakow y. Próżnią
dla fotonów jest pow ietrze, a dla bozo
nów jr — próżnia silnych oddziaływań ją 
drowych. Próżnia, w swojej istocie, nie
zawiera cząstek, a poniew aż cząstki niosą
energię, stan próżni to stan o m inim alnej
energii. To o sta tn ie stw ierdzenie stanow i
całkiem niezłą definicję próżni.
Aby przyjrzeć się bliżej tego rodzaju
problem om rozpatrzm y najpierw przyk
ład pola. Czym jest pole fizyczne? O tó ż
jest to przestrzeń, gd/.ic z każdym jej
p unktem związana jest pew na w ielkość
fizyczna. Pole to nazywamy polom tej
w ielkości fizycznej. M amy więc pole h a 
łasu (obszar, w którym słychać dźwięk),
pole k o loru (o bszar pom alow any), czy
bardziej znane z fizyki pole graw itacyjne
lub elektryczne (gdzie działają siły). Po
lem skalarnym nazywamy pole, w którym
w ielkość fizyczna jest skalarcm , czyli licz
bą. (przykładem m oże być pole gęstości
m aterii, a więc obszar w ypełniony m a te 
rią o różnej gęstości). Zaczniem y od m i
nim um energii pola skalarnego o znanym
i prostym oddziaływaniu. Popatrzm y na
rys. 1. Przedstaw ia on wykres energii (p o 
tencjał U) oddziaływ ania pola <p. Jeżeli
takie pole w pewnym obszarze przestrze
ni pozostaw im y przez dłuższy czas w sp o 
ko ju, to w każdym p u n k c ie w arto ść
<P ~ <Po = 0. M ogłoby się wydawać, że te 
go pola nie będzie. Jeśli jednak dokonam y
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Rys. 2.

Rys. 1.

Rys. 4.
w nim eksperym entu typu zderzenia cze
goś o odpowiednio wysokiej energii, to
pojawić się mogą stany wzbudzone pola
<p tak, jak pojawił się dźwięk w wyniku
zderzeń kam ieni. Popatrzm y na rys. 2
ukazujący przypadek pola skalarnego z
nieco innym prawem oddziaływania. Ta
krzywa kształtu potencjału jest często
spotykana (nosi nazwę „mcxican hat”) i
można opisać ją wzorem:

U=

•

( 1)

Jeśli więc w przestrzeni pojawi się pole
tego typu, to po dłuższym (koniecznym
do relaksacji) czasie w każdym punkcie
będzie ono miało wartość:

V

-2 w i2

...

(2)
czyli najmniejszą z możliwych wartości.
Przy okazji zauważmy, iż niezbyt szczę
śliwie wybraliśmy oznaczenia — interpre— J —

>

towany jako masa współczynnik m jest urojony. Nie jest to jednak przypadek. Cząs
tki generowane w próżni można podzielić
z grubsza na dwa rodzaje: takie jak foto
ny i fonony (cząstki dźwięku), które bieg
ną z charakterystyczną dla próżni pręd
kością, i których zatrzymanie jest niemoż
liwe, oraz takie cząstki, których prędkość
jest w pewnych granicach dowolna (w tym
także równa 0). Dla tej drugiej grupy cząs
tek trudno jest znaleźć przykład z co
dziennego życia. Rozważmy jednak fale na
wodzie: „próżnią” jest spokojna powierz
chnia wody, a fale — wzbudzeniem tej
„próżni”. Poprzez nałożenie różnych fal
nawet w miednicy uzyskać można drgają
cy, ale stojący w jednym miejscu wodny pa
górek. M ożna leż sobie wyobrazić, że pod
działaniem siły (np. wiatru) pagórek taki
zacznie się poruszać „z przyspieszeniem
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w prost p roporcjonalnym d o siły i o d w ro t
nie p roporcjonalnym do...” — jeśli przy
pom nim y so b ie II zasadę dynam iki za
uważymy, że pagórkow i m ożna przypisać
m asę — ta k ja k i wszystkim cząstkom
możliwym do zatrzym ania. W tym przy
padku w idać jed n ak , że przyczyną p o ja
w ienia się „m asy” je st dość silne sam ooddzialyw anic. Fale w odne nie spełniają
znanej ze szkoły zasady superpozycji
(stąd w ystępujące w m orskim falow aniu
bryzgi i załam yw anie się fal). D odajm y, że
nasz p agórek je st przykładem tw oru zwa
nego solilo n em i z prawdziwymi cząstka
mi ma dość odległy związek. M ożna je d 
nak uwierzyć, że m asa je st wynikiem
sam ooddziaływ ania, a w spółczynnik m we
w zorach (1) i (2) m a w łaśnie sens masy.
W przypadku krzywej typu „mexican
h a t” m am y trzy różne próżnic:

f = <po = 0 i <p\,z = ± V — j — .
Próżnia <p0 je st n iestabilna — obszar ta
kiej próżni łatw o przejdzie do stan u o
którym ś z niższych m inim ów — stąd owa
uro jo n a w artość masy. Rozważmy jeszcze
bardziej skom plikow any kształt oddziały
w ania (rys. 3):
U =

V 2+ ^ V 3+ | V 4.

(3)

M am y znow u trzy ekstrem a: ekstrem um
niestab iln e <p = <p0 = 0 o raz dwa m inim a
<p = <pl i <p = <p2. Są to je d n a k ekstrem a
nierównoważne. Jeśli dostarczyć odpow ie
dnio dużo energii aby przekroczyć barierę
p o ten cjału w okolicy <p = 0 to układ
przejdzie oczywiście ze stan u <p = <p\ do
<P - <f2 w ydzielając o d p o w ied n ią ilość
energii:
A E=[U(<pi)-U(<p2)]V,
(4)
gdzie V oznacza o bjętość przestrzeni, w
której zajdzie przejście fazowe.
W gruncie rzeczy m amy do czynienia
ze zjaw iskiem tego sam ego typu, co to 
pn ien ie lodu czy w rzenie wody. „Wyższe”
m in im u m o p isu je sta n przegrzany lub
przechłodzony (dla przypom nienia — jeśli
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w odę podgrzew ać w ystarczająco o stro ż 
nie m ożna uzyskać tem p eratu ry znacznie
wyższe niż 100 stopni. Wówczas jed n ak
w oda znajduje się w stan ie niestabilnym i
wystarczy w strząs, by część wody zm ieniła
się w parę, a tem p era tu ra osiągnęła w ar
tość dla przejścia fazowego). O dpow iada
to rys. 2, gdzie m inim a są rów now ażne.
Sekwencja zdarzeń jest następująca: p o 
jaw ia się m inim um lokalne, w pew nej
te m p e ra tu rz e m inim a w yrów nują się, a
następnie dotychczas wyższe energetycz
nie m inim um staje się niższe, aby w pew 
nym m om encie (te m p eratu rze) zaniknąć.
In teresu jące je st to, w jak i sposób
owa „fałszywa p ró ż n ia ” (wyższe m in i
m um ) m oże zanik n ąć? M am y tu dwie
drogi. Jed n a to w spom niane ju ż d o sta r
czenie takiej energii, by d o statecznie d u 
ży obszar mógł przejść przez barierę p o 
tencjału. Wymóg „dostatecznej wielkości”
wiąże się z tzw. energią pow ierzchniow ą.
„Bąbel” nowej fazy jest otoczony „błoną”,
której w ytw orzenie wymaga energii i gdy
„bąbel” jest mały, sprężystość błony p o 
w oduje jego zanik.
D rugi sposób ma c h arak ter kw anto
wy. M echanika kw antow a mówi nam , że
cząstka m oże „przejść tunelem ” przez ba
rierę potencjału; może znaleźć się po d ru 
giej stronie bariery potencjału nawet wów
czas, gdy jej energia je st m niejsza od wy
sokości bariery. P raw dopodobieństw o ta
kiego zdarzenia je st jed n a k tym m niejsze,
im wyższa i szersza je st owa bariera.
Podsum ujm y dotychczasow e rozw aża
nia. Jeśli w jakim ś obszarze istnieje sam ooddziaływ ujące pole, to próżnią naz
walibyśmy taki jego stan, w którym e n e r
gia jest ekstrem alna. G dy po le znajdzie
się w stanie próżni o wyższej energii —
m ożliwe jest przejście do stanu o energii
niższej i zjawisko takie nazwaliśmy przejś
ciem fazowym. C ząstkam i nazw aliśm y
w zbudzenie próżni. C ząstki m ogły być
bezm asow e — takie jak fotony — lub p o 
siadające masę spoczynkową. M asę próbo
w aliśmy pow iązać z sam ooddziaływ aniem
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pola. Tkk sformułowany język dość do
brze pasował do opisu znanych nam zja
wisk (jak np. wrzenie wody). Problemem
była konstrukcja cząstek mających masę
(jeżeli przypomnimy sobie wzór E = m c2
to trudność ta stanie się zrozumiała: c2
jest bardzo dużą liczbą i trudno oczeki
wać na co dzień wytwarzania mas.
M ożna zapytać, co taki język wyjaśnia,
a przede wszystkim czy omawiana próż
nia ma jakiś związek z próżnią w pow
szechnie znanym znaczeniu. O tóż język
ten używany jest w opisie zjawisk uważa
nych za podstawowe — w teorii oddzia
ływań elektromagnetycznych i jądrowych.
Polami są tu pola elektromagnetyczne i
jądrowe, a stan próżni to stan bez wzbu
dzeń tych pól — bez fotonów, pionów,
gluonów itp. Czy więc możliwe są tu przejś
cia fazowe? Oczywiście przejścia fazowe,
a więc zmiany stanu próżni, należą od wie
lu lat do standardu rozważań kosmologi
cznych i teorii cząstek elem entarnych.
Czy grozi nam więc jakieś przejście fazo
we? Słowo „grozi” nic jest tu przesadą.
Jeśli przypomnimy sobie, co dzieje się w
przypadku krystalizacji przechłodzoncj
wody, mogą nas nawiedzić raczej nieprzy
jem ne przeczucia (zwłaszcza patrząc z
punktu widzenia ryby) — zamiast wody
(w której można pływać) pojawia się lód,
a tem peratura rośnie do wartości tem pe
ratury przejścia fazowego. Dodajmy, że
tem peratury przejść fazowych związanych
z cząstkami elementarnymi będą bardzo
wysokie. Przez wiele lat uważano, że „na
sza” próżnia jest stabilna (minimum glo
balne). Rozumowanie prowadzące do te
go wniosku jest proste. Wszechświat ist
nieje w obecnym stanie miliardy lat. Rów
nież rozmiary, nawet tylko tej dostępnej
naszym teleskopom jego części, wynoszą
miliardy lat świetlnych. Gdyby więc próż
nia była niestabilna — gdzieś i kiedyś po
winno nastąpić przetunclowanie i utwo
rzenie bąbla nowej fazy. A dalej sprawa
jest prosta — bąbel rozszerza się z pręd
kością światła ogarniając stopniowo cały
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Wszechświat (dokładniej — wnętrze
stożka światła). Jeżeli dodać, że w znanej
nam części Wszechświata zachodzą różne
gwałtowne procesy wytwarzające prom ie
niowanie o energiach rzędu 10® G eV (np.
radioźródło Cygnus X -3), a więc równych
masie stu milionów protonów, a bardzo
gorących miejsc (wnętrza gwiazd) też nie
brakuje, to wydaje się raczej niemożliwe
przetrwanie fałszywej próżni. Przez wiele
lat uwagi na tem at ewentualnej niestabil
ności próżni miały charakter ozdobników
literackich (pierwszą tego typu uwagę za
mieścił chyba S. C o l e m a n w połowie
lat siedemdziesiątych). A jednak w ostat
nich latach zaczęto poważnie brać pod uwagę ten problem, wprawdzie wszystkie
podstawowe teorie, takie jak elektrody
namika czy teorie oddziaływań jądrowych,
są zbudowane w ten sposób, że wyklucza
ją współczesne przejście fazowe, to jed
nak przy próbie konstrukcji tzw. teorii unifikacyjnych (teorii kilku oddziaływań)
pojawiają się pewne możliwości, w szcze
gólności pr/y odpowiednio dużych masach
fermionów. Teoria oddziaływań elektrosłabych (teoria łącząca elektrodynam ikę i
siły jądrowe słabe) może zawierać poten
cjał o postaci takiej, jak na rys. 4. Prob
lem ten rozważał w 1989 roku P. A r 
n o l d w Physical Review D (tom 40, nr
2). Wiele zależy tam od wchodzących w
grę mas cząstek (od mas zależy kształt po
tencjału). Ponieważ (na szczęście?) mas
tych jeszcze nie udało się zmierzyć —
może oszacować je z założenia o niewiel
kim prawdopodobieństwie przejścia fazo
wego? Tlik postąpił G. A n d e r s o n w
pracy opublikowanej w 1990 roku (Physi
cal Letters B). W grę wchodzi nieznana
masa bozonu Higgsa oraz kwarku o na
zwie top. I na przykład jeżeli bozon Hig
gsa miałby masę 25 GeV, to masa kwarku
musi być mniejsza od 170 G cV Podobne
oszacowania wykonali J. E 11 i s i A .
L i n d e . Masy w ten sposób uzyskane są
zupełnie prawdopodobne (np. oszacowa
nia dla bozonu Higgsa uzyskane z badań
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akceleratorowych LEP wynoszą m > 41,6
GeV, a dla kwarka top m > 89 GeV). Z
punktu widzenia wieku Wszechświata mo
żemy żyć w niestabilnej próżni. Pozostaje
zastanowić się nad wzbudzeniem przejś
cia fazowego przez czynniki kosmiczne.
Przede wszystkim temperatury występu
jące w gwiazdach są nieistotne — z pun
ktu widzenia tej skali energii jaka wystę
puje w tym problemie są zupełnie nie
znacznie wyższe od zera. A promienio
wanie kosmiczne? Energia, jaką reprezen
tuje kwant pochodzący z Cygnusa X-3
zupełnie wystarczy do zapoczątkowania
reakcji. Jeżeli tak, to wydawałoby się, że
gdyby było możliwe jakieś przejście fazo
we, to promieniowanie kosmiczne po
winno je zainicjować. Wniosek jest jed
nak przedwczesny. We wspomnianej wy
żej pracy P. Arnold zauważył że aby za
inicjować przejście fazowe trzeba mieć
odpowiednią gęstość energii w obszarze
odpowiadającym minimalnym rozmiarom
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bąbla nowej fazy. Ponieważ energia kwan
tu jest odwrotnie proporcjonalna do jego
długości fali R — możemy oszacować
n/R = E czyli n = R x E (n oznacza licz
bę kwantów, E — energię bąbla). Widać,
że jeżeli rozmiary bąbla są stosunkowo
duże (a są), to należy użyć dość dużej
liczby kwantów (wg Arnolda około 100).
Takie spotkanie tylu wysokoenergetycz
nych kwantów w jednym miejscu nic wy
daje się prawdopodobne, a więc promie
niowanie kosmiczne nic powinno inicjo
wać końca świata. Na koniec jeszcze jed
na uwaga. Ścianki ekspandującego bąbla
biegną z prędkością światła, a jeżeli na
wet widzimy galaktyki odległe od nas o
miliardy lat świetlnych, to widzimy je w
stanie sprzed tych miliardów lat. Inaczej
mówiąc ścianka biegnącego końca nasze
go świata może być tuż... Pozostaje mieć
nadzieję, że jednak nasza próżnia jest
stabilna.

Krzysztof Ziołkowski — Warszawa

PIĘTNAŚCIE LAT DZIAŁALNOŚCI
CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH
Za fenomen cywilizacyjny drugiej połowy
XX wieku można uznać wyjście człowieka
poza Ziemię.* Przyrządy badawcze skon
struowane ręką ludzką dotarły już do
krańców Układu Słonecznego, spoza at
mosfery ziemskiej obserwuje się Wszech
świat oraz penetruje powierzchnię naszej
planety, sztuczne satelity Ziemi ułatwiają
łączność, służą nawigacji, prognozują po
godę, dostarczają nieosiągalnych na Zie
mi warunków do prac rozwojowych w
dziedzinie inżynierii materiałowej, eks
perymentów w zakresie biologii i medy
cyny itd. Eksploracja przestrzeni kosmi
cznej wykreowała trzy główne obszary
działań: badania naukowe, zastosowania
i postęp techniczny. Polska nic mogła

pozostać obojętna wobec wyzwań, które
one niosą. Pierwsze odpowiedziało na nie
środowisko naukowe. Już w końcu lat
pięćdziesiątych pojawili się w naszym
kraju obserwatorzy sztucznych obiektów
kosmicznych i teoretycy analizujący ich
ruch przede wszystkim dla celów geode
zyjnych i gcodynamicznych oraz badań
górnych warstw atmosfery Ziemi. Wkrótce
potem powstały też grupy, które podjęły
próby wykorzystania możliwości przepro
wadzania własnych eksperymentów kos
micznych, jakie stwarzał międzynarodo
wy program 1NTERKOSMOS utworzo
ny w 1967 roku w ramach porozumienia
zawartego między akademiami nauk ów
czesnych krajów socjalistycznych. Dawał

Skrócona wersja artykułu, który ukaże się w dwumiesięczniku Nauka Polska.
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on szansę bezpłatnego użytkowania w ce
lach naukowych radzieckich rakiet i sate
litów. Dzięki temu po raz pierwszy pol
ska aparatura znalazła się w przestrzeni
kosmicznej już w 1970 roku, w trzynaście
lat po wystrzeleniu pierwszego sztuczne
go satelity Ziemi.
Eksperyment dotyczył badań konden
sacji w koronie słonecznej, które są źród
łami promieniowania rentgenowskiego i
został przeprowadzony za pomocą rakie
ty Vertikal-1 przez zespół wrocławskich
heliofizyków. Pierwszą polską instalacją
satelitarną byl natom iast blok emulsji ją
drowej, umieszczony na pokładzie sateli
ty Interkosmos-6, którą w 1972 roku pod
dano naświetleniu promieniami kosmicz
nymi dla zbadania zjawiska zderzeń jąder
atomowych w zakresie wysokich energii.
Tfcn eksperyment został zrealizowany przez
grupę fizyków krakowskich. Ale między
narodowe uznanie Polski, jako kraju
zdolnego uczestniczyć w światowym nur
cie badań kosmicznych, przyniósł dopiero
eksperym ent K opernik-500 przeprowa
dzony w 1973 roku za pomocą satelity Interkosm os-9 (uczczono nim przypadają
cą w tym właśnie roku 500-ą rocznicę
urodzin M. Kopernika). Poświęcony byl
on pom iarom promieniowania radiowe
go Słońca na falach dłuższych od 50 m.
Po raz pierwszy ze sztucznego satelity do
konano pom iaru polaryzacji tego pro
mieniowania dzięki zastosowaniu orygi
nalnej metody polegającej na wykorzysta
niu jonosfery jako polaroidu. Analiza
widm dynamicznych wybuchów radiopromieniowania słonecznego zaobserwowa
nych na częstotliwościach od 2 do 6 MHz
rozszerzyła wiedzę o naturze cząstek wzbu
dzających te wybuchy, strukturze plazmy
korony słonecznej oraz mechanizmach ge
nerowania fal plazmowych i przekształca
nia tych fal w energię promieniowania elcktromagnctyczncgo. Autoram i sukcesu
byli astronom owie toruńscy, a odpowied
nie przyrządy zostały skonstruow ane w
Instytucie Lotnictwa w Warszawie.
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Entuzjaści tych wszystkich poczynań,
włączających niejako nasz kraj w szybko
rozwijające się na świecic działania zwią
zane z badaniem i wykorzystaniem prze
strzeni kosmicznej, byli świadomi, że dal
sze zaangażowanie w tego typu prace wy
klucza dotychczasowe rozproszenie i wy
maga stworzenia jakichś struktur organi
zacyjnych zapewniających efektywne wy
korzystanie sił i środków, których istnie
nie i potencjalne możliwości zostały w
poniekąd spektakularny sposób ujawnio
ne. Odpowiednie starania, które w 1976
roku ułatwiło i przyspieszyło podniesie
nie programu 1NTERKOSMOS do rangi
porozumienia międzyrządowego, dopro
wadziły do powołania przez Prezydium Pol
skiej Akademii Nauk w dniu 29 września
1976 roku placówki naukowej o nazwie
Centrum Badań Kosmicznych. Nic była to
— jak się czasem sądzi — decyzja odgór
nie narzucona środowisku naukowemu o
charakterze przede wszystkim politycz
nym, ale odpowiedź na oddolną presję
zespołów badawczych i grup technicz
nych, których członkowie zdawali sobie
sprawę z potrzeby i korzyści, jakie daje
konsolidacja — w oparciu o specyficzną
metodykę badań — różnych elem entów
poznawczych i aplikacyjnych wielu dzie
dzin współczesnego przyrodoznawstwa.
Zgodnie z oczekiwaniami władz PAN no
wa instytucja miała służyć: zintensyfiko
waniu prac badawczych opartych na eks
perymentowaniu w przestrzeni kosmicz
nej oraz związanych z wykorzystaniem
danych pomiarowych i obserwacyjnych w
zakresie fizyki kosmicznej, geodezji i geodynamiki, a także częściowo teledetekcji;
koncentracji, podniesieniu poziomu i dal
szemu rozwojowi kadry naukowej i tech nicznej rozrzuconej dotychczas po róż
nych ośrodkach; zwiększeniu udziału Pol
ski w program ie INTERKOSM OS; peł
nieniu roli krajowego koordynatora ba
dań naukowych wykorzystujących przes
trzeń kosmiczną. Zasadniczy trzon nowej
placówki utworzyły grupy z Instytutu
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Fot. 1 Sztuczny satelita Ziemi Interkosmos-24 w hali montażowej; na jego pokładzie znalazło się 5 instrumen
tów skonstruowanych w Centrum Badań Kosmicznych, które posłużyły do przeprowadzenia eksperymentu
plazmowego A K T Y W N Y w 1989 roku.
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Geofizyki PAN, Uniwersytetu Warszaw
skiego i Instytutu Maszyn Matematycz
nych. Włączono też do niej Astronom icz
ne Obserwatorium Szerokościowe w Bo
rowcu koło Poznania oraz wrocławską
Pracownię Hełiofizyki Zakładu A strono
mii PAN.
C entrum Badań Kosmicznych PAN
(CBK) rozpoczęło działalność w kwietniu
1977 roku. Obecnie zatrudnia około 200
osób w tym 62 pracowników naukowych i
94 pracowników inżynieryjno-technicz
nych. Bardzo trudną dotychczas sytuację
lokalową CBK rozwiązało wzniesienie
własnego budynku przy ul. Bartyckiej w
Warszawie, którego budowę — mimo nie
sprzyjających nowym inwestycjom okolicz
ności — udało się sfinalizować do końca
1991 roku. CBK będąc placówką przede
wszystkim eksperym entalną, zaczynało
działalność bez żadnego zaplecza apara
turowego i prawie całą infrastrukturę tech
niczną musiało tworzyć od początku, Nic
było to łatwe zważywszy na trudności go
spodarcze i finansowe trapiące nasz kraj
w tym czasie. Piętnastoletni wysiłek do
prowadził jednak do rozwinięcia bazy tech
nologicznej pozwalającej wykonywać in
strum enty spełniające wymogi światowej
techniki rakietowej i satelitarnej.
Centrum Badań Kosmicznych jest pla
cówką interdyscyplinarną. Jej działalność
koncentruje się na trzech głównych kie
runkach badań kosmicznych, a mianowi
cie fizyce kosmicznej, geodynamiec i ge
odezji satelitarnej oraz teledetekcji.
Najszerzej uprawianą w Centrum Ba
dań Kosmicznych dziedziną jest fizyka
kosmiczna. Daje ona rozeznanie w pod
stawowych zjawiskach fizycznych zacho
dzących w bezpośrednio otaczającej Z ie
mię przestrzeni, a także w dalszych rejo
nach Wszechświata. Ponieważ przestrzeń
kosm iczna jest wypełniona bardzo roz
rzedzonym gazem, którego cząstki są na
ogół obdarzone ładunkiem elektrycznym
(jest to tzw. plazma), fizyka kosmiczna
jest w znacznym stopniu fizyką plazmy
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poddanej działaniu zmiennych w czasie i
przestrzeni pól elektrycznych i magnety
cznych przenikających przestrzeń kos
miczną. Specyfiką plazmy kosmicznej, w
odróżnieniu od typowej sytuacji labora
toryjnej, jest brak ścianek „naczynia” ni
szczących sam oistne procesy plazmowe,
oraz olbrzymie rozmiary, a zatem stosun
kowo długie skale czasowe charakterysty
cznych procesów. Dzięki temu w labora
torium kosmicznym można względnie ła
two zbadać takie zjawiska, których w wa
runkach ziemskich nie da się urzeczywis
tnić ze względu na krótkotrwałość ekspe
rymentu i ograniczoność przestrzeni. Pro
wadzone w CBK prace w zakresie fizyki
kosmicznej są ukierunkow ane przede
wszystkim na badaniach górnych warstw
atmosfery Ziem i (jonosfery), Słońca, heliosfery i magnetosfer wybranych ciał U k
ładu Słonecznego oraz na analizę wpły
wów jakie procesy rozgrywające się na
Słońcu i w przestrzeni międzyplanetarnej
wywierają na plazmę okołoziemską.
W 1979 roku eksperymentem JO N O SOND na satelicie Inlcrkosm os-19 roz
poczęto serię doświadczalnych badań emis
ji radiowej jonosfery Ziem i wzbudzanej
czynnikami zewnętrznymi. Skoncentrowa
no się przy tym głównie na eksperymen
tach aktywnych tzn. śledzeniu nie tyle na
turalnych zjawisk przyrodniczych, co efek
tów wywołanych w sposób zamierzony za
pomocą odpowiedniej aparatury umiesz
czonej na rakiecie łub satelicie. Zaprojek
towane i skonstruowane w CBK spektro
metry radiowe o dużej czułości, analizu
jące promieniowanie elektromagnetyczne
w szerokim zakresie częstotliwości, oprócz
wymienionego już obiektu znalazły się na
pokładzie radzieckiego satelity K osm os1809 (1986 r.) oraz zostały wyniesione w
przestrzeń kosmiczną za pomocą rakiety
G ruzja-60-S P TTRT (1983 r.) i dwóch ra
kiet geofizycznych w ramach eksperymentu
PLA ZM A (1985 r.). Znacznie rozszerzo
ny program owo i technicznie udział w
tych badaniach miało CBK w ramach
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projektu AKTYW NY zrealizowanego w
1989 r. za pomocą satelity Interkosmos-24
(fot. 1). Na pokładzie tego obiektu zna
lazły się cztery przyrządy zbudowane w
CBK: radiospektrom etr PRS-2, miernik
impedancji anten, analizator widma oraz
blok generatorów (skonstruowany we
współpracy z Instytutem Lotnictwa), a na
wyrzuconym z niego subsatelicie — radio
spektrometr PRS-2S. W grudniu 1991 r.
nastąpił start kolejnego satelity ze zbudo
wanymi w CBK 6 instrum entam i, a wśród
nich zintegrowanym analizatorem fal pla
zmowych P R S -4 dla realizacji ekspery
m entu APEKS, którego celem jest zba
danie dynamiki wiązki elektronów wstrzy
kiwanych w plazmę jonosferyczną z po
kładu satelity.
Przeprowadzone dotychczas ekspery
menty przyniosły wiele ciekawych wyni
ków. W szczególności znaleziono bar
dziej wiarygodne wyjaśnienie obserwowa
nego już wcześniej promieniowania w za
kresie 0,6 - 6 MHz, traktowanego dotąd
jako efekt związany z wysypywaniem się
elektronów do jonosfery oraz jako pro
mieniowanie hektam etrowe Ziemi. Nowa
interpretacja zawiera przekonywujące do
wody, iż jest ono spowodowane po prostu
ruchem sztucznego obiektu w plazmie jonosferycznej. Odkryto ponadto, że silną
emisję radiową w całym tym przedziale
częstości występującą nad Europą i Azją
powoduje efekt wzbudzania jonosfery
promieniowaniem emitowanym przez na
ziemne nadajniki radiowe w szczególnoś
ci zagłuszarici. Ujawnienie antropogennych zaburzeń środowiska elektrom agne
tycznego naszej planety wydaje się jednym
z najciekawszych rezultatów eksperymen
tów plazmowych CBK. Wymownym po
twierdzeniem międzynarodowego uzna
nia dla tych prac było zaproszenie CBK
do udziału w aktywnym eksperymencie
plazmowym NASA, realizowanym za po
mocą amerykańskiej rakiety AA-3B, któ
rego celem jest zbadanie wczesnej fazy
procesu ekspansji mieszaniny jonów oraz
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rozwarstwienia plazmy jonosferycznej.
Polski analizator P R S -5 przeszedł już
wszystkie testy i oczekuje w USA na start
rakiety przewidziany na wiosnę 1992 r.
Prowadzone w CBK prace dotyczące
jonosfery obejm ują ponadto badania
podstawowych procesów fizycznych w
niej zachodzących oraz niejednorodności
jej struktury. Za pomocą cyfrowego ana
lizatora widma fluktuacji plazmy umiesz
czonego na rakiecie Vertikal-10 (1981 r.)
stwierdzono występowanie intensywnych
nieregularności jonosferycznych na wyso
kościach 600-1100 km w obszarze o ob
niżonej koncentracji plazmy oraz zapro
ponowano mechanizm ich generacji. W
1984 r. na Polskiej Stacji Polarnej na Spi
tsbergenie uruchom iono pomiary scyntylacji satelitarnych sygnałów radiowych w
celu śledzenia nieregularności koncentra
cji elektronowej. Położenie stacji umożli
wia badanie jonosfery w szczególnie inte
resującym obszarze dużych szerokości
geomagnetycznych. Uzyskiwane dane, łą
cznie z odpowiednimi informacjami nad
chodzącymi do CBK z innych stacji po
miarowych na całym świecie, służą do
opracowywania dynamicznych modeli
jonosfery opisujących w szczególności
wpływ zaburzeń pochodzenia słoneczne
go na warunki rozchodzenia się fal radio
wych. Prace te mają znaczenie praktyczne
gdyż pozwalają na systematyczne progno
zowanie tzw. warunków hcliogcofizycznych na obszarze całego globu i w konse
kwencji na podaw anie konkretnych re
cept na jakich długościach fal i na jakich
trasach należy nadawać, aby nawiązać
możliwie jak najlepszą łączność radiową
pomiędzy odległymi punktam i. Z przygo
towanych w CBK tego typu prognoz ko
rzystają na bieżąco krajowe służby łącz
ności i nawigacji.
Drugim ważnym nurtem działań eks
perymentalnych CBK są badania emisji
rentgenowskiej plazmy w koronie sło
necznej. Kontynuując tematykę podjętą
we Wrocławiu już na początku lat sie-
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demdziesiątych, skonstruowano spektro
metr krystaliczny umożliwiający rejestrację
widm rentgenowskich Słońca, który pier
wszych pomiarów dokonał z pokładu ra
kiety Vertikal-9 w 1981 r. Wyniki analizy
danych uzyskanych z tego i następnych
eksperymentów rakietowych, w połącze
niu z rezultatam i wykonanych w CBK op
racowań m ateriałów z amerykańskiego
satelity SMM (Solar Maximum Mission),
pozwoliły na określenie rozkładu plazmy
względem tem peratury w rozbłyskach sło
necznych, czyli tych zjawiskach na Słoń
cu, które wywierają najsilniejszy wpływ na
stan przestrzeni wokół Słońca oraz ziem
skiej magnetosfery i jonosfery. Ważnym
odkryciem było przy tym stwierdzenie ist
nienia różnic w zawartościach pierwias
tków ciężkich (głównie wapnia) w plaz
mie rozbłysków słonecznych. Ponadto za
projektowano i zbudowano przyrząd zu
pełnie nowego typu tzw. dopplerom etr
rentgenowski, umożliwiający prowadze
nie precyzyjnych pomiarów prędkości ru 
chów plazmy w początkowej fazie roz
błysków. Jego prototyp pomyślnie prze
szedł próby w trakcie eksperymentu na
rakiecie V c rtik a l-ll w 1983 r. Razem z
fotom etrem rentgenowskim konstruowa
nym dla planowanego na 1992 r. ekspery
m entu 1NTERBALL wchodzi on w skład
spektrofotom etru rentgenowskiego DIOGENESS przygotowanego obecnie w CBK
do pracy na pokładzie dwóch satelitów sło
necznych KORONAS, których starty są
przewidziane w latach 1993-1995.
Ttzeci kierunek eksperymentów kos
micznych CBK związany jest z badaniem
fal plazmowych w magnetosferach Ziemi,
M arsa i innych ciał Układu Słonecznego.
Efektem współpracy z Instytutem Lotnic
twa w Warszawie i Instytutem Badań Kos
micznych w Moskwie był eksperyment fa
lowy SAWA przeprowadzony z pokładu
radzieckiego satelity magnetosferycznego
Prognoz-8 w latach 1980-1981, Przyniósł
on wartościowe wyniki dotyczące turbu
lencji plazmowej w pobliżu fali uderze
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niowej, magnetopauzy i warstwy plazm o
wej w ogonie magnetosfery Ziemi. Powo
dzenie tego eksperymentu otworzyło moż
liwości włączenia się CBK do atrakcyjne
go naukowo i prestiżowego przedsięwzię
cia międzynarodowego jakim w połowie
lat osiemdziesiątych była misja do kom e
ty Halleya. Polski analizator fal plazm o
wych niskich częstotliwości wszedł w skład
aparatury przeznaczonej do realizacji
eksperym entu plazmowego A P V -N na
pokładzie dwóch sond kosmicznych V E 
GA, które w 1986 r. przeleciały w pobliżu
jądra słynnej komety. Najważniejszym re
zultatem tego eksperymentu było rozpo
znanie morfologii fal plazmowych wokół
komety. Fale te są związane z plazmowy
mi nicciągłościami, powstającymi w wyni
ku oddziaływania wiatru słonecznego z
kometą, z których jedna — przewidywana
teoretycznie fala uderzeniowa — okazała
się mieć strukturę silnie modyfikowaną
przez ciężkie jony kom etarne, a dwie po
zostałe — o których istnieniu dotychczas
nie wiedziano — reprezentują wewnętrzny
brzeg tzw. fali rozrzedzenia spowodowa
nej chłodzeniem jonów kometarnych po
przez wymianę ładunku oraz słabą falę uderzeniową będącą konsekwencją fali roz
rzedzenia. Ciekawym wynikiem pośred
nim eksperymentu A PV -N było uzyska
nie informacji o tworzeniu się zgęstków
drobin pyłu w kom ie komety. Sukces
CBK w badaniu komety Halleya miał
szansę być powtórzonym podczas między
narodowej misji marsjańskiej FOBOS w
1989 r. Udział Polski w tym eksperym en
cie związany był także z badaniem fal pla
zmowych niskich częstotliwości w otocze
niu M arsa i jego satelity Phobosa. N ieste
ty, utracenie przez radzieckie służby łą
czności kontaktu z obu sondami FOBOS
uniemożliwiło pełną realizację przygoto
wanego programu. Jedynie z danych uzys
kanych w czasie lotu sond do Marsa udało
się stwierdzić silny wzrost aktywności fa
lowej związany z przecinaniem międzypla
netarnych frontów uderzeniowych oraz
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granic sektorów międzyplanetarnego po
la magnetycznego. Doświadczenia zdoby
te w trakcie realizacji tego eksperymentu
są natom iast wykorzystywane podczas obccnych przygotowań do eksperymentu
plazmowego E L 1SM A (w ramach m ię
dzynarodowego projektu M ars-94) któ
rego zadaniem będzie zbadanie procesów
elektrom agnetycznych zachodzących w
jo n o sferzc i m agnetoslerzc M arsa oraz
na granicach powstałych w wyniku od
działywania wiatru słonecznego z planetą.
W planow anej na połowę lat dziewięć
dziesiątych misji M ars-94 C B K uczestni
czy ponadto w eksperym encie A S P E R A C poświęconym detekcji strum ieni jonów
i atom ów w pobliżu M arsa oraz w budo
wie przyrządów pokładowych i kontrol
nej aparatury naziemnej dla badań składu
atm osfery M arsa za pom ocą podczerwo
nego spektrom etru fourierowskiego.
Wśród przygotowywanych na najbliż
sze lata eksperym entów kosmicznych
trzeba jeszcze wspomnieć o udziale C B K
w projektach R E L I K T - 2 (IN T E R K O S M O S) i CASSINI (N A SA ESA ). W prze
widzianej na lala 1 9 9 2 -1 9 9 3 misji R E L 1 K T -2 C B K uczestniczy w eksperymen
cie G A S, którego zadaniem będzie uzy
skanie inform acji o podstawowych para
m etrach fizycznych (składzie, gęstości,
tem peraturze i energii) strum ieni, cząs
tek neutralnych w przestrzeni międzypla
netarnej pochodzenia słonecznego (wiatr
słoneczny) i międzygwiazdowego. Bezpoś
rednia d etekcja składowej neutralnej ma
terii m iędzyplanetarnej została poprze
dzona wnikliwym teoretycznym rekone
sansem możliwych źródeł cząstek neu
tralnych w heliosferze oraz ich wydajnoś
ci. W misji C A SSIN I, której celem jest
Saturn i jeg o satelita Tytan, C B K zostało
zaproszone do udziału w budowie czujni
ka do pomiaru temperatury powierzchni
Tytana w ram ach eksperymentu SSP
(Surface Science Package) koordynowa
nego przez W ielką Brytanię. Start sondy
C A SSIN I je st przewidziany w 1996 r., a
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lądowanie próbnika H U Y G E N S na Tyta
nie w 2002 r.
Wykonywane w C B K prace teoretycz
ne w dziedzinie fizyki kosm icznej kon
centrują się głównie na dwóch zagadnie
niach: fizyce przestrzeni m iędzyplanetar
nej i dynamice małych ciał Układu S ło 
necznego. Pierwsze z nich o b ejm u je ba
dania struktur i właściwości długich ogo
nów magnetycznych planet Układu S ło 
necznego oraz badania oddziaływania plaz
my wiatru słonecznego z m aterią lokaln e
go ośrodka międzygwiazdowego prowa
dzone przede wszystkim pod kątem anali
zy kształtu heliosfery i procesów zacho
dzących w okolicach heliopauzy. Wśród
najciekawszych wyników w arto dla przy
kładu odnotować przewidywania m odelo
we kształtów i rozmiarów ogonów mag
netycznych Ziem i i Jowisza potwierdzone
eksperym entalnie przez satelitę I S E E - 3 i
sondę kosmiczną Voyager 2 oraz wyjaś
nienie m iędzyplanetarnej em isji radiowej
w zakresie 2 - 3 KH z zaobserwowanej przez
sondy Voyager 1 i 2 oparte na hipotezie,
że sygnał radiowy uwięziony je st we wnę
ce plazmowej między heliopauzą a wew
nętrznym wiatrem słonecznym. Podstawo
wym kierunkiem działalności w zakresie
dynamiki małych ciał Układu Słoneczne
go są natom iast wszechstronne badania
ruchów kom et i planetoid. W C B K pow
stał — uważany za jed en z najlepszych na
świecie — system programów kom pute
rowych do wyznaczania orbit z uwzględ
nieniem autom atycznej analizy m ateriału
obserwacyjnego (selekcji i ważenia obser
wacji oraz odniesienia dawnych obserw a
cji mikrometrycznych do współczesnych
danych o położeniach i ruchach własnych
gwiazd), a także wpływu różnych su btel
nych oddziaływań na ruch badanego obiek
tu (efektów relatywistycznych i tzw. efe
któw niegrawitacyjnych). Je s t on podsta
wą zakrojonych na szeroką skalę prac
związanych z tworzeniem nowego katalo
gu orbit kom et jednopojaw ienionych. D o
najważniejszych rezultatów uzyskanych
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dzięki tem u systemowi można zaliczyć
wykazanie zmienności efektów niegrawitacyjnych w ruchu komety Hallcya, czy też
zbudowanie teorii ruchu komety G riggaSkjellerupa opartej na wszystkich obser
wacjach pozycyjnych wykonanych w la
tach 1808-1988 i podanie jej przestrzen
nej efemerydy dla planowanego w lipcu
1992 r. zbliżenia do jądra tej komety son
dy kosmicznej G iotto (która w 1986 r.
przeleciała przez głowę komety Halleya).
Opracow anie metody wyznaczania geo
metrycznych parametrów ratującego jądra
kom ety na podstawie analizy efektów
niegrawitacyjnych i jej zastosowanie do
ruchu wielu kom et okresowych, a także
próby detekcji drobnych efektów niemodelowych w ruchu planetoid, które po
dejrzewa się, że są wygasłymi jądram i ko
met, dało CBK szansę włączenia się do
badań dynamicznych aspektów modnego
dziś problemu kosmogoniczncgo jakim jest
związek genetyczny kom et i planetoid.
Drugim po fizyce kosmicznej głównym
kierunkiem aktywności C entrum Badań
Kosmicznych jest geodynamika i geode
zja satelitarna. Działalność w tym obsza
rze badań kosmicznych polega w zasadzie
na wykorzystywaniu metod i technik sate
litarnych do określania kształtu globu
ziemskiego i związanych z tym zagadnień,
przemieszczeń kontynentów, ruchu obro
towego Ziem i, przypływów i odpływów
itp. Obrazowo mówiąc, sztucznego sate
litę można traktować jak wierzchołek ru
chomej wieży triangulacyjnej. Jego ruch
w polu grawitacyjnym Ziem i zależy od
kształtu i niejednorodności w strukturze
wewnętrznej globu, od oporu górnych
warstw atmosfery, wpływu Słońca, Księ
życa i innych czynników zakłócających.
Wyznaczenie z naziemnych obserwacji
toru, po którym porusza się satelita,
umożliwia udokładnianie param etrów
ziemskiego pola grawitacyjnego, wyzna
czeń ruchu obrotow ego Ziem i, współ
rzędnych punktów na jej powierzchni
oraz ruchów skorupy ziemskiej. Specjal

45

nością CBK w tej dziedzinie jest wytwa
rzanie służącej tym celom aparatury i udział w międzynarodowych kam paniach
pomiarowych i obserwacyjnych.
Najpoważniejszym osiągnięciem kon
strukcyjnym w tym zakresie było zbudo
wanie dalmierza laserowego drugiej ge
neracji i wdrożenie go do stałej służby
pomiarowej w Astronom icznym O bser
w atorium Szerokościowym w Borowcu
(fot. 2). Za pomocą tego przyrządu moż
na mierzyć odległość do sztucznego sate
lity z dokładnością około 20 cm, ale trze
ba dodać, że zakupienie ostatnio nadajni
ka laserowego trzeciej generacji zwiększyło
precyzję pom iaru do około 3 cm. Dzięki
temu urządzeniu stacja laserowa w Bo
rowcu została włączona do różnych mię
dzynarodowych programów i sieci obser
wacyjnych, a efektywność jej działania cha
rakteryzują następujące liczby: w 1989
roku (w pierwszym roku rutynowej eksploatacji dalmierza) wykonano prawie 7
tys. odbić podczas 75 przelotów 4 sateli
tów, natom iast w 1990 roku uzyskano już
oJcoło 17 tys. odbić w czasie 133 przelo
tów 3 satelitów. W celu rozszerzenia
pewnych sieci pomiarowych na kontynent
afrykański drugi egzemplarz wykonanego
przez CBK dalm ierza laserowego jest
obecnie instalowany w TUnczji. Równie
udanym przyrządem zaprojektowanym i
zbudowanym przeż CBK we współpracy z
Instytutem Lotnictwa jest odbiornik dopplerowski D O G -3 służący do wyznacza
nia pozycji z dokładnością rzędu 30 cm
na podstawie sygnałów radiowych odbie
ranych z satelitów nawigacyjnych systemu
TRANSIT 10 wyprodukowanych egzem
plarzy tego przyrządu znalazło nabywców
wśród polskich służb geodezyjnych oraz
zostało wyeksportowanych do Czechosło
wacji i ZSRR . Wyposażenie w tę apara
turę stacji obserwacyjnej w Borowcu umożliwiło CBK uczestnictwo w wielu
krajowych i międzynarodowych kam pa
niach obserwacji dopplerowskich, wśród
których wymienimy dla przykładu program
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l ot. 2 Zbudowany przez Centrum Badań Kosmicznych dalmierz laserowy Astronomicznego Obserwatorium
Szerokościowego w Borowcu kolo Poznania służący do precyzyjnego wyznaczania odległości satelity na pod
stawie pomiaru czasu przelotu impulsu światła laserowego wysianego z nadajnika, odbitego od satelity i
odebranego w odbiorniku.

wyznaczania ruchu bieguna ziemskiego
M ED O C (M otion of the Earth by D op
pler Observing Campaing), a także uwz
ględniający różne rodzaje obserwacji pro
jekt M E R IT (M onitoring of the Earth
R otation and Intercom parison of Techni
ques). Aby rozszerzyć wykorzystywanie no
woczesnego systemu GPS (Global Posi
tioning System) w pracach geodezyjnych i
geodynamicznych CBK został ostatnio
skonstruowany odbiornik sygnałów GPS
służący do porównywania skal czasu z do
kładnością 0,2 mikrosekundy. W ramach
stałych prac nad utrzymaniem i doskona
leniem lokalnej skali czasu w A stronom i
cznym Obserwatorium Szerokościowym w
Borowcu rozwinięto metody transferu cza
su na duże odległości za pomocą telewizji

satelitarnej uzyskując dokładność 0,05
mikrosekundy. Głównym narzędziem do
przetwarzania satelitarnych danych pomia
rowych jest opracowany w CBK pakiet
programów komputerowych „Orbita” słu
żący do wyznaczania pozycji stacji i traje
ktorii satelitów z obserwacji astrometrycznych, laserowych i dopplerowskich. Po
zwala on na określenie położenia satelity
w przestrzeni z dokładnością kilku cen
tymetrów.
Udział w międzynarodowych kam pa
niach obserwacyjnych daje również m oż
liwość wykorzystywania pełnego m ateria
łu obserwacyjnego uzyskiwanego w trak
cie tych kampanii przez sieć stacji roz
mieszczonych na całej Ziemi. CBK zaj
muje się w szczególności analizą zmian
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ruchu obrotowego Ziemi oraz prowadzi
badania teoretyczne nad problemem nutacji swobodnej i wymuszonej osi obrotu
Ziemi. Analizy zmian ruchu bieguna wy
znaczonych różnymi technikami (obser
wacje astrometryczne, laserowe, dopplerowskie oraz interferom etryczne) dopro
wadziły do wykrycia krótkookresowych
oscylacji w ruchu biegunów o okresach
od 10 do 150 dni i am plitudach rzędu 1-2
m ilisekund. M etodam i numerycznymi i
statystycznymi znaleziono korelację tych
zmian ze zmianami atmosferycznego m o
m entu pędu, co umożliwiło ich fizyczną
interpretację. Analizując dane opisujące
atmosferyczne perturbacje ruchu obroto
wego Ziem i wykryto ponadto silnie zabu
rzoną oscylację o okresie około 10 dni,
dla której skonstruowano model matema
tyczny uwzględniający aktualny model Zie
mi sprężystej z ciekłym jądrem. Wśród prac
interpretacyjnych i teoretycznych na uwa
gę zasługują ponadto badania pola gra
witacyjnego Ziem i wykorzystujące tech
niki pom iarów m iędzysatelitarnych. W
CBK przygotowano projekt eksperymen
tu satelitarnego DID EX, którego celem
jest śledzenie anomalii pola grawitacyjnego
Ziem i poprzez pomiary różnic prędkości
obiektów na orbicie. Nie znalazł on jed
nak możliwości realizacyjnych w progra
mie INTERKOSM OS. Analogiczny eks
peryment zaproponowano dla badań po
la grawitacyjnego M arsa w ramach misji
marsjańskich planowanych w latach dzie
więćdziesiątych.
Stw orzenie odpowiedniego zaplecza
aparaturow ego i wykazanie umiejętności
właściwego spożytkowania jego możliwoś
ci, otworzyło przed CBK szansę rozwinię
cia znacznie większej aktywności na fo
rum międzynarodowym. Przykładem mo
że być zaproponowanie współpracy wszy
stkich krajów leżących nad Bałtykiem w
zakresie badań zmian poziomu Morza Bał
tyckiego. Pomyślne rezultaty pierwszej
kam panii obserwacyjnej przeprowadzo
nej w 1990 roku, w której wzięło udział
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25 odbiorników GPS, w tym 2 należące
do CBK, ułatwiły nawiązanie w tej dzie
dzinie współpracy z Europejską Agencją
Kosmiczną (ESA), co da m. in. dostęp do
altimetrycznych i laserowych danych po
miarowych z najnowszego satelity telede
tekcyjnego ERŚ-1 (umieszczonego na or
bicie wokółziemskiej w lipcu 1991 roku).
Celem podjętych prac jest dokładne po
znanie przebiegu geoidy, a następnie roz
kładu anomalii grawimetrycznych na ob
szarze Bałtyku. Spodziewane wyniki będą
miały dużą wartość nie tylko poznawczą,
ale także utylitarną ze względu na możli
wość ich wykorzystania przy prowadzeniu
poszukiwań geofizycznych, przede wszy
stkim złóż ropy naftowej.
CBK jest jedyną placówką naukową w
Polsce, która zajmuje się badaniem pły
wów ziemskich. Obserwacje pływowe pro
wadzone są w sposób ciągły na dwóch sta
cjach: pływy klinometryczne w Książu ko
ło Wałbrzycha (od 1973 roku) i pływy gra
wimetryczne w Warszawie (od 1980 ro 
ku). Analiza numeryczna wieloletnich se
rii obserwacyjnych umożliwiła odkrycie
subtelnych modulacji fal pływowych, któ
re zostały zinterpretow ane jako skutek
sezonowych zmian pływowego efektu oceanicznego. Prowadzona przez CBK sta
ła służba obserwacji pływowych jest wyko
rzystywana do korekcji pomiarów geode
zyjnych i grawimetrycznych oraz stanowi
uzupełnienie obserwacji sejsmicznych w
paśmie długookresowym.
Trzecim kierunkiem działalności Cen
trum Badań Kosmicznych jest teledetek
cja (czyli zdalne sondowanie) atmosfery.
Prowadzone dopiero od kilku lat badania
w tej dziedzinie obejmują prace konstruk
cyjne i teoretyczne dotyczące transferu pro
mieniowania w atmosferze Ziemi i Marsa.
Prace doświadczalne koncentrują się
na wykrywaniu domieszek gazowych i py
łowych w atmosferze m etodam i spektrofotometrycznymi w zakresie widzialnym
bliskiego nadfioletu i podczerwieni. Spe
ktrofotom etria Słońca wykonywana w
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F ol. 3 /.budow any w Centrum Badań Kosmicznych
spektrom etr SI’Z -0 3 służący do pomiarów chara
kterystyk spektralnych gleby i upraw.

przedziale widmowym 400-1100 nm za
pomocą spektrofotom etru SPZ-5 (włas
nej konstrukcji) polega przede wszystkim
na opanowaniu absolutnej kalibracji urzą
dzeń tego typu w warunkach wysokogór
skich (czyli mało zmieniającej się w cza
sie przezroczystości atmosfery). Są to
pierwsze, systematycznie prowadzone w
Polsce prace tego rodzaju i mają kluczowe
znaczenie dla precyzyjnych pomiarów za
wartości domieszek pyłowych i gazowych w
atmosferze. Z myślą o takich pomiarach
jest obecnie na ukończeniu budowa pre
cyzyjnego spektrofotom etru słonecznego,
którego założenia konstrukcyjne reprezen
tują najlepszy poziom światowy w tej dzie
dzinie. Wykrywanie domieszek gazowych
w atm osferze Ziem i i Marsa metodami
spcktrofotomctrycznymi w podczerwieni
jest udziałem CBK w eksperym entach:
ISTO K -1 (stanowiącym część planowa
nego na 1993 r. projektu PR ZY R O D A w
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program ie INTERKOSM OS) i PFS (bę
dącego fragm entem misji m iędzyplane
tarnej M ars-94). W zakresie fizycznej
strony obu eksperymentów prowadzone
jest obecnie m odelowanie transm isji i
emisji atm osfery obu planet w różnych
warunkach eksperymentalnych. W za
kresie prac konstrukcyjnych przeszedł już
wszystkie próby wykonany w CBK eg
zemplarz technologiczny urządzenia „Wi
zjer” tj. kamery telewizyjnej z cyfrowym
przetwarzaniem obrazu stanowiącej część
podczerwonego spektrom etru ISTOK-1,
który ma się znaleźć na pokładzie stacji
orbitalnej M IR. Zaawansowana jest też
budowa wybranych bloków elektronicz
nych fourierowskiego spektrom etru pod
czerwonego dla eksperym entu PFS.
W dziedzinie teledetekcyjnych kons
trukcji użytkowych odnotow ać trzeba
zbudowanie w CBK spektrofotom etru
SPZr-03 służącego do pom iaru luminacji
energetycznej padającego i odbitego p ro 
m ieniowania słonecznego w przedziale
widmowym 400-1100 nm (fol. 3). Jest on
używany w Instytucie Ochrony Roślin w
Poznaniu do naziemnych pomiarów cha
rakterystyk spektralnych gleby i upraw.
Prace teoretyczne w zakresie teledete
kcji koncentrują się na badaniu rozprasza
nia promieniowania słonecznego na cząs
tkach niesferycznych i przyniosły pierwsze
rezultaty dotyczące rozpraszania światła na
heksagonalnych kryształkach lodu.
Przegląd dorobku C entrum Badań
Kosmicznych można podsumować stwier
dzeniem, że zasadniczym osiągnięciem pię
tnastoletniej działalności tej placówki w
nowym, interdyscyplinarnym obszarze na
uki i techniki jest doprowadzenie do uk
ształtowania się zespołów posiadających
um iejętności eksperymentowania w prze
strzeni kosmicznej i zdolności wykorzys
tywania szans stwarzanych przez badania
kosmiczne dla rozwoju wiedzy w zakresie
fizyki układu planetarnego, Słońca i naj
bliższego otoczenia Ziem i, geodynamiki i
geodezji planetarnej oraz fizycznych pod-
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staw teledetekcji. Potwierdzony wielonia
liczącymi się wynikami poziom kadr i
sprawdzona w praktyce struktura organi-

49

zacyjno-techniczna CBK są odpowiedzią
na wyzwania końca stulecia, w którym rozpoczął się podbój kosmosu.

Jerzy M. K reiner — Kraków

DZIEJE OBSERWATORIUM METEOROLOGICZNOASTRONOMICZNEGO NA POPIE IWANIE - post scriptum
serwatorium była „konieczność i użytecz
Gdy w kwietniu 1988 roku na łamach
ność dla lotnictwa Wysokogórskiego O b
Uranii ukazał się artykuł podsumowujący
serwatorium M eteorologiczno-A stronodziałalność Obserwatorium na Popie Iwa
micznego”.
nie (2022 m npm.) w Czarnohorze, wy
W zamyśle Zarządu Głównego Ligi
dawało się, że niewiele już można dodać
do krótkich dziejów tej placówki. W os
O brony Powietrznej i Przeciwgazowej
tatnich jednak latach odnaleziono dalsze
(LO PP) O bserwatorium m iało pełnić
funkcje kontrolne przy lotach samolotów
materiały, które rzucają nowe światło na
historię Obserwatorium, a także pozwa
w kierunku Rum unii oraz podawać stan
pogody w tym najbardziej wysuniętym na
lają na uściślenie niektórych faktów.
południowy wschód skrawku II Rzeczypos
Niemal wszystkie materiały zostały od
nalezione dzięki zapałowi i wytrwałości
politej.*
2. W artykułach omawiających projekt,
mgr. Leszka R y m a r o w i c z a (pracow
nika naukowego Akademii G órniczo-H ut
a także w akcie erekcyjnym podkreślano,
niczej im. S. Staszica w Krakowie), które
że Obserwatorium zbudowano ku czci Mar
go do poszukiwań archiwalnych zachęcił
szalka Józefa P i ł s u d s k i e g o , Pierw
kilkakrotny pobyt w Czarnohorze w os
szego Członka Honorowego Ligi Obrony
tatnich dwóch latach.
Powietrznej i Przeciwgazowej. Nie od
Szczególnie interesujące okazały się
zwierciedla tego papier firmowy oraz pie
odnalezione projekty budynku Obserwa
częć Obserwatorium, gdzie w nazwie po
torium , sprawozdania z przebiegu u ro 
m inięto imię Marszałka.
czystości wmurowania kamienia węgiel
3. Obserwatorium zostało zbudowane
nego oraz uroczystości otwarcia, a także
według nieznacznie tylko zmodyfikowane
zachowane w Archiwum IMGW wyniki
go projektu inż. arch. Kazimierza M a r 
spostrzeżeń meteorologicznych, dokony
c z e w s k i e g o i inż. arch. Jana P o h o wanych na Popie Iwanie od 1 paździer
s ki e g o z Biura Planu Regionalnego
nika 1938 do 31 lipca 1939 roku. Na pod
Podhala i Huculszczyzny. Wymienieni ar
stawie tych dokumentów, a także dalszych
chitekci zdobyli I miejsce w konkursie na
informacji uzyskanych od byłych pracow
projekt Obserwatorium, rozstrzygniętym
ników Obserwatorium: mgr. Władysława
15 grudnia 1935 roku. W dwa dni później
Midowicza oraz mgr. Stefana Szczyrbaka,
decyzja sądu konkursowego została za
dzieje placówki na Popie Iwanie udało się
twierdzona przez Zarząd Główny LOPP.
uzupełnić o następujące informacje:
Warto zaznaczyć, że był to już drugi kon
1.
Oficjalnym i najistotniejszym argu kurs, tym razem o charakterze zam knię
m entem przemawiającym za budową O b
tym. Pierwszy otwarty konkurs, zakończo* Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP) powstała w 1927 roku z połączenia Ligi Obrony
.Powietrznej Państwa oraz Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej.
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Fot. 1 Aslrograf dla Obserwatorium na Popie Iwanie w trakcie montowania go w Zakładach Grubb and
Parsons, Newcastle-on-’iyne. Na fotografii widoczna jest główna oś astrografu, skierowana na biegun świata
(tzw. montura angielska). Na podłodze leży tubus 33 cm astrografu połączony w jedną część z tubusem 25 cm
lunety. Przed tubusem w pozycji pionowej można dojrzeć małą lunetkę (tzw. szukacz), część astrografu za
wierającą kasetę na klisze fotograficzne oraz części mechanizmu zegarowego. (Wg artykułu L. Zajdlera,
zamieszczonego w czasopiśmie Przyroda i technika.)

ny 29 października 1935 roku, nie dał re
wowski — Alojzy K a c z m a r c z y k , dy
zultatów, gdyż żaden z dwóch projektów
rektor Państwowego Instytutu M eteoro
nie był dostatecznie zharmonizowany z
logicznego — Doc. dr Jan B 1a t o n, ka
przyrodą Czarnohory.
pelan LOPP — Ks. Edm und P a s z k o 
Jest rzeczą interesującą, że jesienią
w s k i , proboszcz parafii Żabie — Ks. L e
1935 roku, tj. przed rozstrzygnięciem kon
on B o l e s ł a w s k i , projektanci budyn
kursu na projekt Obserwatorium, na szczy
ku, wykonawcy. Uniwersytet Warszawski
cie Popa Iwana przygotowano 1500 m3
im. Józefa Piłsudskiego reprezentow ał
kam ienia budowlanego, zbudowano doProf. Michał K a m i e ń s k i , który - we
mek kierownictwa budowy oraz ustawio
dle słów sprawozdawcy — „okazywał szcze
no szopę na materiały budowlane.
gólnie widoczną radość, zda się widząc
4.
Uroczystość poświęcenia i wm uro nieznane dotychczas planety i odkryte tu
wania kamienia węgielnego odbyła się w
właśnie przez polskich uczonych nowe
sobotę 5 września 1936 roku. W uroczys
prawa Kosmosu”.
tości uczestniczyli m. in. Prezes Zarządu
5.
Uroczystość otwarcia O bserw ator
Głównego LOPP — gen. dywizji inż. Le
ium na Popie Iwanie (w dniu 29 lipca 1938
on B e r b e c k i , Wicewojewoda Stanisła
roku) miała bardzo podniosły charakter.
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Fot. 2 W spółczesny wygląd budynku O bserw ato
rium M ctcorologiczno-Astronom icznego na Popie
Iwanie, widok od strony wschodniej, (por. fotografie
na drugiej stronie okładki Uranii nr 4/1989 oraz na
trzeciej stronic okładki nr 1/1992) (Fot. L. Rymarowicz)

Fot. 3 Obserw atorium na Popie Iwanie od strony
północnej — stan współczesny (Fot. L. Rymarowicz)

Fot. 4 Tubus 33 cm astrogralu i 25 cm lunety prowa
dzącej, znajdujący się w Brzuchowicach k/Lwowa
(Fot. J. K reiner)

Liczne grono
samochodami
no im nocleg
do Pohorylca,

oficjalnych gości dojechało
z Żabiego (gdzie zapewnio
w przeddzień uroczystości)
a stąd konikami huculskimi

Fot. 5 Dolna podstawa głównej osi 33 cm astrografu
z Popa Iwana znajdująca się w Brzuchowicach k/Lwo
wa. Widoczny dobrze zachowany napis: G R U B B PARSONS N E W C A ST L E -O N -T Y N E 1937 (Fot.
J. Kreiner)

na szczyt Popa Iwana. Przed Obserwato
rium wita! przybyłych prezes Zarządu
Głównego LOPP — gen. Berbecki, a
następnie ks. Paszkowski w asyście ks.
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Bolesławskiego dokonali poświęcenia bu
dynku. Inauguracyjne przemówienie wy
głosił gen. Berbecki, omawiając cele jakie
przyświecały Lidze Obrony Powietrznej i
Przeciwgazowej przy podejmowaniu bu
dowy Obserwatorium. Tradycyjną wstęgę
u głównego wejścia przeciął Marszałek
Senatu Aleksander P r y s t o r, dziękując
w imieniu Parlamentu Polskiego inicjato
rom budowy i wykonawcom wszystkich
prac przy wznoszeniu Obserwatorium za
trud włożony w to dzieło. Formalnego
przekazania Obserwatorium w gestię Pań
stwowego Instytutu Meteorologicznego
dokonał inż. J. P i a s e c k i , wiceminister
komunikacji, któremu podlegał PIM. Przed
zwiedzeniem Obserwatorium i wpisem do
księgi pamiątkowej przemawiali ponad
to: Dyrektor PlM -u — Doc. Jan BJaton,
Prof. Michał Kamieński, jako przedstawi
ciel Uniwersytetu Warszawskiego oraz kie
rownik placówki na Popie Iwanie — mgr
Władysław Midowicz.
6. We wrześniu 1938 roku czasopismo
Lot i obrona przeciwlotniczo-gazowa Pol
ski opublikowało wiersz Zygmunta K o s 
mowskiego:
Obserwatorium na Pop Iwanie
Przybytku wiedzy odwiecznej Wielkiego Imienia
Wśród pasma szczytów górskich, wykuty z kamienia
Stoisz królewsko — dumny, potężny, marsowy
Słuchając szmeru potoków i wiatrów rozmowy.
Stworzył cię czyn L. O. P. P-u i wola niezłomna
Życie dał ci architekt i myśl wiekopomna
Stoisz w promieniach słońca, lub kryjesz się
w chmurach
I bije tętno życia w twych mocarnych murach.
Nocą w gwiazdy spozierasz dumnym swoim okiem
I czytasz tajemnicę — obyś był prorokiem,
Który ze zwoi nerwów zaklętych w maszyny
Słać będzie ostrzeżenia, aby nasze syny
Co orłom w Ikarowych lotach wydarły laury
Mogli lecieć dziś w chmurach, jutro ponad chmury
I chwałę swej Ojczyzny roznosić po świecie,
Bezpieczni w słońcu, w burzy i w śnieżne zamiecie...

Ocenę artystyczną tego wiersza pozosta
wiamy Czytelnikowi.
7. Podstawowym zadaniem Obserwa
torium były obserwacje meteorologiczne.
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Jak wynika ze wspomnianych już „wyni
ków spostrzeżeń meteorologicznych” na
Popie Iwanie dokonywano pomiarów
temperatury, ciśnienia atmosferycznego,
prędkości i kierunku wiatru, oceniano
zachmurzenie i widzialność, zapisywano
rodzaj opadu i jego ilość, mierzono gru
bość pokrywy śnieżnej, a także notowano
uwagi o zmianach pogody zachodzących
pomiędzy trzema stałymi terminami ob
serwacji 6h22m, 12h22m oraz 20h22ra czasu
środkowoeuropejskiego. Ponadto dla ce
lów synoptycznych wykonywano obserwa
cje meteorologiczne co trzy godziny i
przesyłano je w formie zakodowanej dro
gą radiową przez Stanisławów do Warsza
wy. Wyniki tych obserwacji były wykorzy
stywane w meteorologii lotniczej.
8. Z analizy zachmurzenia odnotowa
nego w zestawieniach miesięcznych od
października 1938 do lipca 1939 wynika,
że okres ten był wyjątkowo niekorzystny
dla obserwacji astronomicznych. W ciągu
wspomnianych 10 miesięcy było zaledwie
ok. 27 całkowicie bezchmurnych nocy, na
tomiast podczas ok. 61 nocy niebo było
dostępne dla obserwacji jedynie przez
kilka godzin. Z punktu widzenia astrono
ma najlepsza pogoda na Popie Iwanie pa
nowała w lipcu 1939 (7 nocy bezchmur
nych i 8 nocy częściowo bezchmurnych),
natomiast największe kłopoty z pogodą
mieli astronomowie w maju, kiedy nie by
ło ani jednej nocy całkowicie bezchmur
nej. Bardzo zła pogoda utrzymywała się
również w grudniu i styczniu, kiedy Ob
serwatorium najczęściej było we mgle, a
ponadto wiały silne wiatry. W ciągu oma
wianych dziesięciu miesięcy ani razu nie za
notowano bezchmurnej pogody trwającej
dłużej niż pięć dni, co stanowi sporą nies
podziankę, gdy weźmie się pod uwagę ogólne cechy klimatu Karpat Wschodnich.
9. Z informacji uzyskanych w Uniwer
sytecie Lwowskim im. Tarasa Szewczenki
wynika, że Obserwatorium na Popie Iwa
nie w latach 1939-1941 oraz po roku 1944
należało formalnie do Akademii Nauk
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Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Ra
m ateriałów mogących pom óc w rekon
dzieckiej, jednakże od roku 1946 nikt się
strukcji budynku. Samo Obserwatorium
już placówką nie interesował. W grudniu
na Popie Iwanie w przyszłości miałoby
1960 roku w Czarnohorze przebywała eks
być po części pewnego rodzaju centrum
pedycja Obserwatorium Astronom iczne
kulturalnym i miejscem spotkań intelek
go ze Lwowa, stwierdzając, iż stan budyn
tualistów, po części schroniskiem turystycz
ku jest na tyle dobry, że nadaje się do
nym. Bardzo wysokie koszty przedsięwzię
odbudowy. Dyrektor Lwowskiego O bser
cia byłyby pokryte z funduszy prywatnych.
w atorium A stronom icznego Prof. J. T.
11.
Do dnia dzisiejszego zachowała się
K a p k o zwrócił się do Władz Uniwersy
większość elementów montury 33 cm astetu z wnioskiem odbudowy gmachu ar
trografu z Popa Iwana. Leżą one porzu
gum entując, że może on pomieścić nie
cone w ogrodzie stacji zamiejskiej Lwow
tylko O bserwatorium m eteorologicznoskiego Obserwatorium w Brzuchowicach
astronom iczne, ale także laboratorium
(ukr. Briuchowiczi), około 9 km na pół
rejestrujące prom ienie kosmiczne oraz
nocny zachód od Lwowa. Zwraca uwagę
placówkę badań flory i fauny wysokogór
wysoka jakość użytych materiałów, gdyż
skiej. Projekt ten do dziś nic doczekał się
mimo upływu 50 lat zachowane części
realizacji.
konstrukcji astrografu niemal nie uległy
10.
Kolejna inicjatywa odbudowy O b korozji.
serwatorium na Popie Iwanie wyszła w
L iteratura (uzupełnienie)
roku ubiegłym od grupy ukraińskich ar
Paszkowski Edmund: Niezwykła uroczys
chitektów ze Stanisławowa (Ivanofrantość, Lot Polski No 19-20, 1936.
kivsk). Z e swoim projektem zapoznali
Zajdlcr Ludwik: Obserwatorium Astrono
oni dr. K. B u d z y ń a i mgr. J. Z u l e 
miczne w Czarnohorze, Przyroda i te
w s k i e g o z Gdańska, którzy na łamach
chnika "Ibm XVII, zeszyt 2, str. 74,
Przekroju (Nr 2416 z dn. 13 X 1991) zwró
1938.
cili się do czytelników tego poczytnego
(Obserwator) Kuźnia nauki i wiedzy, L ot
pisma z apelem o nadsyłanie wszelkich
Polski No 4,1939.

KRONIKA
GRO (Gamma Ray Observatory)
Z wahadłowca Atlantis został wystrzelony w
kwietniu 1991 roku satelita G R O przeznaczo
ny do obserwacji nieba w promieniach gam 
ma. Na jego pokładzie zainstalowane zostały
cztery rodzaje instrumentów:

Przykładowy obraz wybuchu prom ieniowania gam 
ma zarejestrow anego przez satelitę G R O 3 maja
1991 roku.

— DATS Ii (Burst and Transient Source Expe
riment) — przeznaczony do ciągłego m o
nitorowania dużego fragmentu nieba, by wy
krywać (możliwie jak najwięcej) chwilowe,
przemijające rozbłyski gamma. Składa się
z ośmiu szerokokątnych detektorów roz
mieszczonych na „górnych” i „dolnych” ro
gach sondy. Śledzić będzie rozbłyski gam 
ma, pulsary emitujące wysokoenergetycz
ne promieniowanie X , rozbłyski słoneczne.
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— E G R E T (Energctic G am m a-Ray Experi
ment) — przeznaczony do badania najbar
dziej energetycznych kwantów (od 20 MeV
do około 30 GeV!) ze zdolnością rozdziel
czą lepszą niż SAS 2 czy COS D (5 do 10
minut luku). Badać będzie między innymi
pozostałości po supernowych, aktywne ją 
dra galaktyk, obłoki molekularne.
— C O M PTEL (Imaging Compton 'Ielescope)
— teleskop gamma (1-30 MeV), którego
zdolność rozdzielcza (dzięki specjalnej te
chnice podwójnego rozpraszania comptonowskiego — raz na materiale o małym Z,
a raz o Z dużym) sięgać będzie kilku sto
pni. Pierwszy detektor, który spełnia rolę
soczewek, kieruje światło na detektor nas
tępny, który może być porównany do filmu
rejestrującego kwanty. 'lak więc można bę
dzie otrzymywać obrazy nieba w promie
niach gamma.
— OSSE (Oriented Scintilation Spectrometer)
— pozwalający oszacować wkład od tła nie
ba i określić stosunek sygnału do szumu.
Przez pierwsze dwa tygodnie OSSE śledził
pulsara w Krabie, potem źródło Cyg X -1. Do
lutego 1992 obejrzał (z bardziej znanych obiek
tów) SN 1987 A, H er X -1, Sco X -1, Eta Car,
Centrum Galaktyki.
Gdy nasi Czytelnicy dostaną num er lutowy
do ręki — OSSE patrzyć będzie na SS 433. 'let
notka tylko sygnalizuje nowe możliwości jakie
się otworzyły przed astrofizyką wysokich ener
gii — gdy zaczną napływać wyniki z G R O bę
dziemy się starali możliwie szybko je relacjo
nować.
MSK

da I Ieinmana przypadła Richardowi M c C r a y
z Uniwersytetu w Boulder. Jest to astrofizyk
zajmujący się procesami grzania i chłodzenia
materii międzygwiazdowej, galaktycznymi źród
łami rentgenowskimi, ekspandującymi otoczka
mi supernowych. Wreszcie w 1991 roku wyróż
niony został Wallace S a r g e n t z Caltech’u
(California Institute of Ttchnology) za badania
obłoków świecących w linii Lyman alfa. Uzyskał
on ważne informacje o gazowej składowej w
innych galaktykach i o naturze ośrodka... międzygalaktycznego. Tyle dane „historyczne”.
Natomiast laureatem nagrody lleinm ana za
rok 1992 został prof. Bohdan P a c z y ń s k i
— wychowanek tzw. warszawskiej szkoły as
trofizycznej prof. Stefana P i o t r o w s k i e g o .
Prof. Paczyński był przez wiele lat pracowni
kiem (jakiś czas nawet dyrektorem ) Zakładu
Astronomii PAN w Warszawie (przemianowa
nego potem na Centrum Astronomiczne im.
Mikołaja Kopernika, CAMK) i chociaż od lat
pracuje w Princeton — jego związki z Polską i
polską astronom ią są ciągle bardzo żywe (za
prasza do siebie polskich współpracowników,
sam co jakiś czas przyjeżdża, sponsoruje za
kup książek i czasopism astronomicznych,...).
Jego zainteresowania są bardzo szerokie: dyski
akrecyjnc wokół gwiazd, także wokół masyw
nych, zwartych obiektów (np. kwazarów), soczewkowanie grawitacyjne, rozbłyski gamma.
„Macierzyste” środowisko astronomiczne prof.
Paczyńskiego — warszawski CAMK — z og
romną radością przyjęło wiadomość o tym za
szczytnym wyróżnieniu. Mamy nadzieję, że i
Czytelnikom Uranii będzie przyjemnie o tym
przeczytać. A Laureatowi składamy serdeczne
gratulacje!
Redakcja

Nagrody lleinmana
Amerykańskie Towarzystwo Astronomiczne
wspólnie z Amerykańskim Instytutem Fizyki
przyznaje corocznie bardzo prestiżową nagro
dę Dannie l l e i n m a n a w dziedzinie astrofi
zyki. O jej randze może świadczyć na przykład
lista trzech ostatnich laureatów: w 1989 roku
nagrodę tę otrzymał Carl II e i Ie s z Uniwer
sytetu w Berkley za ogromny wkład w zrozu
mienie struktury, dynamiki i rozkładu materii
międzygwiazdowej; w szczególności pomiary roz
szczepienia zeemanowskiego w obłokach międzygwiazdowych pozwoliły Ileiicsowi na cieka
we badania wpływu pola magnetycznego na bar
dzo rozrzedzony ośrodek. W roku 1990 nagro
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Nowe nazwy planetoid
W numerze 12/1991 Uranii informowaliśmy o
nadaniu nazwy IAU (skrót od ang. Internatio
nal Astronomical Union — Międzynarodowa
Unia Astronomiczna) planetoidzie o numerze
katalogowym 5000. W Cyrkularzu Małych Pla
net — wydawnictwie Międzynarodowej Unii As
tronomicznej, które publikuje systematycznie
obserwacje pozycyjne, elementy orbity oraz efe
merydy komet i planetoid, ukazała się ostatnio
wiadomość o nazwaniu m. in. także następują
cych asteroid:
3999 — Aristarchus: dla uczczenia pamięci
jednego z najstarszych astronomów — żyjącego
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w III w. przed Chr. — który wsławił się m. in.
poglądem, że Ziemia okrąża Słońce,
4000 — Ilipparchus: dla uczczenia pamię
ci największego astronoma Starożytności,
4001 — Ptolemaeus: dla uczczenia pamię
ci autora Almagestu, którego idee zdominowa
ły poglądy astronomów w Europie i na Środ
kowym Wschodzie od II do XVI w.,
4500 — Pascal: dla uczczenia pamięci fran
cuskiego matematyka i filozofa Blaise Pascala
(1623-1662),

4999 — MPC: dla upamiętnienia tytułu Mi
nor Planet Circulars — Cyrkularze Małych
Planet,
5001 — EMP: dla upamiętnienia tytułu
rocznika Efemerydy Małych Planet, wydawnic
twa Instytutu Astronomii Teoretycznej w St.
Petersburgu, które ukazuje się od 1948 roku i
publikuje efemerydy i elementy orbity na bie
żącą epokę numerowanych planetoid.
K. Z.

PO RA D NIK OBSERWATORA
Apel do miłośników astronomii
Kanadyjski astronom Douglas P i t c a r i n
zwrócił się z gorącym apelem do wszyst
kich osób prowadzących miłośnicze ob
serwacje, by przekazali mu swoje wyniki
dotyczące tzw. ciemnych mgławic. Kiedy
w 1880 roku Edward E. B a r n a r d z
Uniwersytetu w Chicago zaczął systema
tyczne fotografowanie wybranych rejo
nów Drogi Mlecznej, odkrył wiele miejsc
bardzo ciemnych, prawic bezgwiezdnych.
Część z nich znamy z licznych koloro
wych zdjęć „ciemnych mgławic” — oka
zuje się jednak, że także wielu amatorów-obserw atorów mogłoby je zobaczyć,
gdyby tylko wiedzieli dokładnie gdzie ich
szukać. Na następnej stronie publikuje
my więc listę sporządzoną przez Dougla
sa Pitcarina — są to rejony, które po
winny być dobrze widziane nawet przez
średnie am atorskie instrum enty (także
lornetki). Jeśli więc ktoś ma możliwość
— bardzo prosimy o dołączenie do pro
gram u obserwacyjnego tych obiektów.
Pan Pitcarin prosi o podanie warunków
obserwacji, minimalnej widocznej jasności
gwiazd, rozmiaru instrum entu i stopnia
zaawansowania obserwatora; jego adres to:
Douglas Pitcarin
13 Ferguson Road
Nova Scotia B3A 4J8 Kanada

Przygotowana lista zawiera oryginalny
num er mgławicy według Barnarda, gwiaz
dozbiór, w którym mgławica się znajduje,
rektascensję i deklinację (epoka 2000)
środka mgławicy i „nicprzezroczystość” w
skali 1-6 (6 oznacza mgławice najciem
niejsze, najłatwiejsze do zaobserwowania).
Rozmiary podane są w minutach luku i
były pomierzone na kliszach — oczywiś
cie obserwacje wizualne mogą znacznie się
różnić od tego, co zarejestrowała fotogra
fia. Wszystkie takie różnice, zarówno w
oszacowaniu „nieprzezroczystości” jak roz
miarów, będą bardzo przydatne do ukie
runkowania dalszych badań. Rozpoczyna
jąc obserwacje najlepiej wybrać okular o
takim powiększeniu, by badany obiekt był
dwa razy mniejszy od pola widzenia. I je 
szcze jedno — w ostatniej kolum nie po
dane są uwagi, które powinny pomóc przy
identyfikacji mgławic. O ile nie uda Wam
się odróżnić tych mgławic Waszym instru
m entem — także wyślijcie tę informację.
Negatywny wynik też jest wynikiem. M a
my nadzieję, że szczęśliwi obserwatorzy po
dzielą się swoimi spostrzeżeniam i także z

Uranią.
A więc powodzenia!
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Roz
miar

4h25 + 27.0

3

12x110

16h40 -27.0

6

35x300

16h46
16h56
17h10
17h13
17h15

-21.5
-22.7
-28.4
-28.3
-21.7

2
6
5
5
3

25x50
7x12
30x20
15
20x100

Numer Gwiaz
dozbiór

a

211,213 T&u
216
Oph/
44
Sco
Oph
45
Oph
46
Oph
244
Oph
250
Oph
63

<5

64
50
68
72
70
74
75
78
79
83
84
51,47

Oph
Sco
Oph
Oph
Oph
Oph
Oph
Oph
Oph
Oph
Oph
Oph

17h17
17h02
17h20
17h23
17h23
17h25
17h27
17h30
17h38
17h38
17h46
17h05

-18.5
-34.0
-23.8
-23.5
-23.6
-24.2
-22.0
-26.0
-19.5
-20.1
-20.3
-22.4

5
6
6
6
4
5
5
6
6
6
6
6

20
16
3
4
4
15x10
25x6
60x140
3x15
4
18x2
20x80

289
84a

Sgr
Sgr

17h56 -29.0
17h57 -17.6

5
5

7x35
16

57
59
92
93
95
85
86
88
89
87
104
138
337
142/143
340
145
356
363
365
170

Oph
Oph
Sgr
Sgr
Set
Sgr
Sgr
Sgr
Sgr
Sgr
Set
Aql
Aql
Aql
Aql

?

5x10
25
8x15
3x10
15x28

Cep
Cep

17h07
17h08
18h14
18h15
18h25
18h03
18h03
18h04
18h04
18h04
18h47
19h14
19h37
19h41
19h49
20h03
21h02
21h27
21h32
21 59

-23.0
-27.5
-18.3
-18.2
-11.8
-23.0
-28.0
-24.4
-24.4
-33.0
-4.5
0.0
+12.5
+ 10.9
+ 1.4
+37.5
+6.5
+8.6
+57.0
+58.7

6
4
5
6
5
5
6
4
5
3
4
6
5
4
4
5
4
5

5
3x0.5
2x0.5
10
15x1
8x180
3
30x48
7
6x35
24
40x7
4x20
26x4

171

Cep

21h59 +58.7

5

19

34

Aur

5h45 +32.5

4

15

cyg

cyg
Cyg

7
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Uwagi
Szczelina biegnąca z północnego zachodu na
południowy wschód
Duży ciemny pasek między 22 Sco
a 22 Oph
Na ekliptyce: 20’ na północ od 24 Oph
Kleks w kształcie litery C „otwartej” na
południe
30’na zachód od M9
Wyraźny brzeg wschodni
„Dziurka” w przestrzeni
Znana mgławica „S”
30’na zachód od 44 Oph
Linia z „pączkującymi” gałęziami
„Kulka” od mgławicy „fajka”
Szczelina z niewyraźnymi brzegami
„Dziurka” w przestrzeni
Grupa nakładających się łuków
Owal z ciemnymi brzegami i jaśniejszym
środkiem
Z północy na południe
Odwrócona łezka: gwiazda 9 magnitudo
w środku
Nieregularna: „ustnik” mgławicy „fajka”
1 stopień na zachód od M 24
W tym samym polu co B 92
Z północnego wschodu na południowy zachód
Przegroda w mgławicy Troistej
Kwadratowa
Wewnątrz M8
Wewnątrz M8
Kolista
10’na północ od beta Scuti
Długi łuk otwarty na wschód
Mgławica w kształcie litery E
Trójkątna
W połowie drogi między 59 i 60 Cyg
1 stopień na północny-zachód od M39
Słaba mgławica w kształcie litery S
Ciemny ogon B 171; ma gwiazdę na każdym
brzegu
Ciemny pierścień koło gwiazd układających się
w literę C
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OBSERW ACJE

Komunikut nr 10/91 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
Wyniki obserwacji Słońca w październi
ku 1991 r. przysłało 13 obserwatorów:
M arcin B e t l e j , G rzegorz C z e p i 
c z e k, Bartosz D ą b r o w s k i , Longin
G a r k u 1, Grzegorz K i e 11 y k a, Janusz
W. K o s i ń s k i , W iktor M a j e w s k i ,
Andrzej P i l s k i , Piotr S a d o w s k i ,
Krzysztof S o c h a , Mieczysław S z u l c ,
Stanisław Ś w i e r c z y ń s k i , Jerzy Z a 
g r o d n i k . Łącznie wykonano 145 ob
serwacji w 31 dniach, Średnie dzienne
względne liczby Wolfa w październiku
1991 r. wynoszą:

1
7
3
4
5
6,
7
8

...156
...175
.. 173
...187
...182
...135
...134
...119

9 . . . ...162
10. . . ...157
11. . ...127
12. . ...135
13. . ...115
14 . . ...131
15. . ...150
16. . ...130

17 . .. 178
18. .. 137
19 . ....84
20 . . . . . 56
21 . . . . . 67
77 , .. . . . 80
73 . . .. 116
74 . . ..115

75 . . .. 151
76 . . ..166
77 . . ..169
78 . . ..744
79 . . .. 163
30 . . ..717
31 . . .. 188

Średnia miesięczna względna liczba
Wolfa w październiku 1991 r. wynosi 143,4
(142,1). Średnia względna liczba Wolfa z
jednego obrotu Słońca wynosi 131,2
(127,5). W nawiasach podano średnie li
czone bez współczynników obserwatorów.
Andrzej Pilski
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TO I OWO
Kto jest autorem słynnego dwuwiersza o Koperniku?
Bardzo często mówimy o Koperniku:
Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię,
Polskie wydało go plemię.
Wypowiadając tc słowa nic zastanawia
my się wcalc nad tym, kto jest autorem
tego dwuwiersza i kiedy on powstał.
W iktor H a h n w pracy „Kopernik w
poezji polskiej” (Mikołaj Kopernik. Księga
zbiorowa, Lwów 1924, str. 189-190) pisał:
„Z polskich wierszy napisowych znany
jest przede wszystkicm dwuwiersz, um ie
szczony na pomniku Kopernika, wystawio
nym w r. 1823 staraniem rektora akademji, ks. Scbastjana hr. Sierakowskiego w koś
ciele krakowskim akademickim św. Anny:
Polskie wydało go plemię,
Wstrzymał słońce, wzruszył ziemię.
Autor dwuwiersza tego jest nieznany; dzię
ki zwięzłości i trafnemu uchwyceniu głów
nych rysów nauki Kopernika i zaznacze
nia narodu, jest też częstokroć przytaczany”.
Pszczółka Polska nr 17 z 1823 r. (prze
druk: I. Polkowski, Kopernikijana..., t. III,
Gniezno 1875, str. 68-70) w artykule „Od
krycie pom nika Kopernika w Krakowie”,
przytacza szczegółowy opis dzieła i wszy
stkich znajdujących się na nim napisów.
Nie występuje wśród nich słynny dwu
wiersz.
Pierwsza wiadomość o istnieniu inte
resującego nas napisu na pomniku w koś
ciele św. Anny w Krakowie, pojawia się w
Gazecie Warszawskiej z 23 maja 1830 r.
(przedruk: I. Polkowski, tamże, str. 76), w
tekście nieznanego autora, napisanym z
okazji odsłonięcia pomnika Kopernika w
Warszawie. W Kalendarzu Jana Jaworskiego
na rok zwyczajny 1857 (Warszawa 1856, str.
131-139), znajduje się artykuł Hipolita
S k i m b o r o w i c z a pt. „Pomniki, wznie
sione dla uczczenia Kopernika...” (prze
druk: I. Polkowski, tamże, str. 8 2 -% ), za

wierający dokładny opis pom nika z kra
kowskiego kościoła:
„Na podstawie z czarnego m arm uru,
M uza astronom ii (U rania), jedną ręką
wieńczy popiersie bronzowc (roboty A r
ciszewskiego), wiekopomnego męża, któ
ry stał się zaszczytem i chlubą nie tylko
Polski, ale i całego rodzaju ludzkiego; dru
gą trzyma tarczę, na której widać dwie konstelacye: Tarczę Sobieskiego i Ciołka Po
niatowskiego [gwiazdozbiór wyodrębnio
ny pod koniec XVIII w. przez Marcina
O dlanickiego-Poczobutta z części gwiaz
dozbiorów Orła i Wężownika, nazwany na
cześć króla Stanisława Augusta, dziś nie
istniejący — dop. P. S. ]. Muza ma wstęgę
przepasaną przez ramię ze znakami Zodyaku. Po prawej stronic jest glob ziem
ski, po lewej obok Muzy, glob niebieski;
na podstawie tuż pod Muzą i kolumną
jest napis: „Sapcre Auso” (TŁmu, co się
mądrym być ośmielił).
Niżej między herbami Krakowa (trzy
wieże z koroną i orłem ) a akademii (dwa
berła na krzyż) jest napis: „Nicolaus C o
pernicus; Patriae, Urbis, Univcrsitatis. Dccus, H onor, G loria” (Mikołaj Kopernik,
Ojczyzny, Miasta, Akademii, Ozdoba,
Zaszczyt, Chwała). Powyżej pomnika, na
przyozdobionej stosownie ścianie, jest ob
raz słońca z promieniami, na około niego
te słowa z Pisma Świętego: „Sta sol, ne
moveare: [„Stój, Słońce, powstrzymaj swój
bieg” — tłum. wg W. Kopalińskiego, Słow
nik mitów i tradycji kultury. Warszawa 1991,
str. 1077) — dop. P. S. ] (Jozuc X, w. 12)
obejmują tę wielką prawdę, którą on pier
wszy światu objawił.
Wyżej jeszcze w półkolu dwuwiersz:
Polskie wydało go plemię,
Wstrzymał słońce, wzruszył ziemię
Ponadto Skimborowicz przyłącza łaciński
napis, znajdujący się rzekomo pod pom 
nikiem, z błędną dalą odsłonięcia monu-
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mcntu — 1809 r. Informację tę sprosto
wał już ks. Ignacy P o l k o w s k i w Kopernikijanach (t. III, przypis na str. 88):
„Autor tego artykułu wziął napis położo
ny pod litografią pom nika za napis pod
pom nikiem ”. Skimborowicz oraz publi
cysta z Gazety Warszawskiej, opisywali
krakowski pom nik nic z autopsji, lecz z
litografii, wykonanych w zakładzie lito
graficznym P. Wyszkowskiego w K rako
wie, na których dopisano nie tylko błęd
ną datę ufundowania pomnika, lecz tak
że interesujący nas dwuwiersz. Opisy tych
litografii znaleźć można w cytowanych już
kilkakrotnie Kopemikijanach I. Polkow
skiego (t. III, str. 285), a reprodukcję fo
tografii pomnika, zawiera Album wydane
staraniem Poznańskiego Towarzystwa Przy
jaciół Nauk... (Poznań 1873, tab. XI). Spra
wę wyjaśnił definitywnie Zygmunt M o c a r s k i w notatce zamieszczonej w Z a 
piskach Towarzystwa Naukowego w Toru
niu (Tbruń 1925, t. VI, nr 9, str. 112-114).
Wiemy już, że słynny dwuwiersz o Ko
perniku powstał przed 1830 r. i nic znaj
dował się nigdy na pomniku astronom a w
kościele, w. Anny w Krakowie. W spom
niany Z. M ocarski ustalił, że dwuwiersz,
0 którym mowa, znajduje się w wydanym
w 1828 r. we Lwowie, tomiku Przekłady i
ulotne wiersze Jana N epom ucena K a m i ń s k i e g o , w części „Wiersze orygi
nalne” (str. 121) i brzmi następująco:
KOPERNIK
Polskie wydało go plemię,
Wstrzymał słońce, ruszył ziemię.
Takie też wyjaśnienie autorstw a dwu
wiersza podają Henryk M a r k i e w i c z
1 Andrzej R o m a n o w s k i w zbiorze cy
tatów pt. Skrzydlate słowa (Warszawa
1990, str. 311), a także Władysław K o 
p a l i ń s k i w Słowniku mitów i tradycji
kultury (Warszawa 1991, str. 519) oraz Pa
weł H e r t z i W. Kopaliński w Księdze
cytatów z polskiej literatury pięknej od X IV
do X X wieku (Warszawa 1991, str. 121).
Jan Nepomucen K a m i ń s k i (17771855), to nieco zapomniany dziś aktor,
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reżyser, poeta, dram atopisarz, dzienni
karz i tłumacz. Kierował teatrem polskim
we Lwowie, gdzie lansował komedie A le
ksandra F r e d r y . Napisał m. in. sztukę
teatralną Zabobon czyli Krakowiacy i Gó
rale. W spółredagował Gazetę Lwowską.
Pozostawił tłumaczenia utworów F. Schil
lera i W. Szekspira oraz prace z historii
języka i filozofii. Dwuwiersz Kamińskiego stał się bardzo popularny, szczególnie
po obchodach 400 rocznicy urodzin Ko
pernika. Uwieczniony został na medalach,
tablicach i rysunkach oraz ilustracjach
książkowych.
Nie odbierając autorstwa dwuwiersza
Kamińskicmu, trzeba zauważyć, że podo
bne słowa o K operniku padły znacznie
wcześniej, bo jeszcze za życia warm iń
skiego kanonika. 16 października 1541 r.
Filip M e l a n c h t o n , niemiecki teolog i
reform ator, tak pisał do Burcarda M i t h o b i u s a : „(...) quidam putant esse
egregium catorthom a, rem tam absurdam
ornare, sicut ille Sarmaticus Astronomus,
qui moved terram et figit solem. Profecto
sapientes gubernatores deberent igeniorum pctulantiam cohercere” (Philipi Melanchtonis Opera, Corpus Reformatorum,
1837, t. IV, str. 679; reprodukcja: S. Mizwa, zob. niżej). W tłumaczeniu Józefa
Ł ę g o w s k i e g o (Młodość Kopernika w
świetle ostatnich badań, Tbruń 1923, str.
53-54), cytat ten brzmi następująco: „Nie
którzy mniemają, że jest to wybitnem dzie
łem, rzecz tak niedorzeczną upiększać, jak
ów sarmacki astronom, który porusza zie
mię a ustala słońce. Zaiste, mądrzy wład
cy powinni by wybryki genjuszów po
wstrzymać”. Zbliżone tłumaczenie znaj
duje się u Polkowskiego (Żywot Mikołaja
Kopernika, Gniezno 1873, str. 343): „Ale
to niektórzy uważają za coś wielkiego,
rzecz tak blachą wynosić jako czyn świet
nie dokonany, jak to czyni ten Sarm ata
astronom , któiy ziemi obracać się, a słoń
cu stać każe”.
F. M elanchton (1497-1560) był zdecy
dowanym przeciwnikiem teorii Kopernika,
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a cytat z jego listu, w którym nazywa as
tronoma Sarmatą, bywa przytaczany w po
lemikach na temat narodowości wielkie
go toruńczyka (np. Jan Łoś, Polskość Mi
kołaja Kopernika, Kraków 1923, str. 13).
Wypowiedź Mełanchtona i dwuwiersz
Kamińskiego zestawił w okolicznościowej
pracy pt, Nicholas Copernicus 1543-1943
(Nowy Jork 1943, str. 33) Stephen P.
M i z w a (właśc. Stefan Mierzwa). Mierz
wa nie wymienia nazwiska Kamińskiego.
Oprócz oryginalnego dwuwiersza J. N.
Kamińskiego, w literaturze popularne są
jego odmiany. Jedna polega na przesta
wieniu wierszy, druga — na zmianie wy
razu „ruszył” na „wzruszył”.
Ponadto istnieją podobne treściowo
wypowiedzi o Koperniku, nic zawsze wier
szowane, w różnych językach.
Na toruńskim pomniku astronoma,
znajduje się łacińska inskrypcja:
Terrae motor,
Solis caelique stator,
co znaczy dosłownie:
Ruszył Ziemię,
Zatrzymał Słońce i niebo.
Niemieckie tłumaczenie pomnikowego na
pisu, podał Hans S c h m a u c h Nikola-

us Kopemikus, (Kitzingen am Main 1953,
str. 3):
Die Erde setzte er in Bewegung,
Sonne und Himmel brachte erzum
Stehen.
Inną wersję tej myśli, także w języku nie
mieckim, bardzo zbliżoną do polskiej, za
wiera podtytuł książki Georga L. S t e i n w e n d e r a Die kopernikanische Welt
anschauung unwereinbar mit der Bibellehre (Gorlitz 1883):
Die Erde steht
Die Sonne geht.
We wspomnianej książce S. Mierzwy, od
najdujemy angielskojęzyczną wersję myś
li (str. 33) — w formie trójwiersza:
The sun he bade to stop, and at his,
bidding the earth began to spin —
Poland has nartured him.
Zapewne istnieją podobne wierszyki o
Koperniku także w innych językach. Melanchton i Kamiński nic spodziewali się,
że sformułowana przez nich myśl, stanie
się tak popularna i odegra ogromną rolę
w popularyzacji hclioccntryczncj teorii
budowy świata.
Pawct Sobotko

Z KORESPONDENCJI
Tydzień na szlakach astronomii w Wysokich Tatrach
Nie wszyscy wiedzą, że stosunkowo blis
ko Polski znajdują się wysokogórskie ob
serwatoria astronomiczne. Przemiany w
naszej części Europy spowodowały, że przy
stosunkowo niskich nakładach finanso
wych można dotrzeć do obserwatoriów
astronomicznych położonych w wysokich
partiach Tatr na terenie Słowacji.
Mowa tutaj o obserwatorium Skalnate Pleco i o stacji obserwacyjnej działają
cej na drugim po Gerlachu szczycie Tiłtr,
Łomnicy. Warto pamiętać, że wysokość
Łomnicy (2632 m npm) sprawia iż tam
tejsza placówka astronomiczna jest dru
gim pod względem wysokości (po słynnym

Pic Du Midi we Francji) obserwatorium
w Europie.
We wrześniu 1991 roku, wraz z żoną
podjąłem próbę dotarcia do tych placó
wek astronomicznych naszych południo
wych sąsiadów. Sprawa dojazdu okazała
się prostsza niż sądziliśmy. Autobusem
kursowym z Rzeszowa dotarliśmy do Preszowa a stamtąd, tego samego dnia do
Popradu, położonego u samego podnóża
Wysokich Titr.
Pierwszym celem naszej eskapady by
ło obserwatorium astronomiczne w miej
scowości Stara Leśna, leżącej w odległoś
ci kilku kilometrów od znanego kurortu
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Tatrzańska Łomnica. W Starej Leśnej
znajduje się obserwatorium astronom icz
ne wyposażone min. w 60 cm reflektor i
wielki spektrograf horyzontalny.
D otarcie do kolejnych obserwatoriów
położonych w sercu Tatr wymagało już
dobrych butów, plecaka i ciepłej odzieży.
Pomimo tego włożony trud warty był tego
co zobaczyliśmy. Nie bez satysfakcji mogę
stwierdzić, że bardzo nam pomogły w do
tarciu do tych bądź co bądź specjalistycz
nych (i nie dla wszystkich dostępnych)
placówek nasze legitymacje PTMA, od
różniające nas od „zwykłych” ciekawskich
turystów.
Obserwatorium Skalnate Pleso (1763
m npm), założone w 1943 roku, wyposa
żone jest w 60 cm reflektor służący do
obserwacji fotometrycznych i w 30 cm astrograf. Położone jest ono kilkaset me
trów od stacji kolejki linowej łączącej
Skalnate Pleso z Tatrzańską Łomnicą.
Stacja Obserwacji Słońca na Łomnicy
(2632 m npm), uruchom iona w 1960 ro 
ku zajmuje się monitoringiem korony sło
necznej, wykorzystując do tego celu dwa
20 cm koronografy wyposażone w filtry
„H-a lfa ” i zestaw komputerów. Jedynym
połączeniem ze światem dla Łomnicy jest
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kolej linowa łącząca ją ze Skalnatym Plesem. Obserwatorium obsługuje 1 astro
nom pełniący tam tygodniowe dyżury. Pa
norama roztaczająca się z Łomnicy jest
imponująca, a błękit nieba może przypra
wić miłośnika o zawrót głowy. O ślepia
jące Słońce na cicmnobłękitnym niebie,
obłoki przesuwające się poniżej szczytu i
ogrom gór dookoła sprawiają, że pobyt
na Łomnicy to niezapom niane wrażenie
na całe życie. Wysokogórskie obserw ato
ria astronom iczne mają swoją niezwykłą
atmosferę. O toczone górami i dziką nie
skażoną przyrodą powodują, że każdy czuje
tam prawdziwe zjednoczenie z W szech
światem, a przecież i oto chodzi w astro
nomii zwłaszcza tej amatorskiej. Wiedza
0 Wszechświecie to nie tylko suche dane
1 fakty obserwacyjne ale i dostrzeganie
piękna i ogromu otaczającej nas przyro
dy. Myślę, że w arto podjąć wysiłek aby
przynajmniej raz w życiu dotrzeć do
„świątyni muzy U ranii” jakim jest wyso
kogórskie obserwatorium astronom iczne.
Pragnę gorąco podziękować p. dr J.
Sykora z obserwatorium w Starej Leśnej
za pomoc w dotarciu do obserwatoriów
na Skalnatym Piesie i Łomnicy.
Grzegorz Kie/tyka, Krosno

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
S łońce: W punkcie równonocy wiosennej
znajduje się w tym roku 20 marca o 9h48m.
Punkt ten nosi nazwę „punktu Barana”
Dane dla obserwatorów Słońca
Data
1991
III

1
3
5
7
9
11
13
15

P
-21?74
-22.22
-22.68
-23.10
-23.51
-23.89
-24.24
-24.56

B0

Lo

-7°22
-7.23
-7.24
-7.23
-7.22
-7.20
-7.17
-7.14

338°24
311.89
285.54
259.19
232.84
206.48
180.12
153.76

Marzec 1992 r.

(zaczyna się od niego znak Barana, pierwszy ze znaków Zodiaku) i spełnia dość
ważną rolę w astronomii: od niego mierzy
(na 13h czasu środk.-curop:)
Data
1991
; III 17
19
21
23
25
27
29
31

P
-24°86
-25.13
-25.37
-25.59
-25.78
-25.93
-26.06
-26.16

B0

-7°09
-7.04
-6.98
-6.90
|
-6.82
-6.74
|
-6.64
-6.54
P — k^t odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
B0, L„ — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
27d2h49m — heliograficzna długość środka wynosi 0.

L0
127°40
101.04
74.66
48.30
21.92
355.54
329.16
302.78
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się na niebie współrzędne kątowe, rektaseensję i długość ekliptyczną. Chwilę, w
której Słońce znajduje się w punkcie Ba
rana, uważamy za początek wiosny astro
nomicznej.
W ciągu marca dnia przybywa równo
o dwie godziny: w Warszawie 1 marca Stań
ce wschodzi o 6h22m, zachodzi o 17h16m, a
31 marca wschodzi o 5h13m, zachodzi o
18h9m.
Księżyc: Bezksiężycowe noce będziemy
mieli w pierwszej połowie miesiąca, bo
wiem kolejność faz Księżyca jest w mar
cu następująca: nów 4d14h, pierwsza kwa
dra 12d4h, pełnia 18d19h i ostatnia kwadra
26d4h. W perygeum Księżyc znajdzie się
16, a w apogeum 28 marca. W marcu tar
cza Księżyca zakryje Neptuna, ale zjawi
sko to będzie u nas niewidoczne.
Planety i planetoidy: W tym miesiącu
mamy dobre warunki widoczności M e r 
k u r e g o , którego odnajdujemy wieczo
rem nad zachodnim horyzontem jako
gwiazdę około -1 wielkości; Merkurego
możemy poszukiwać w pierwszej połowic
marca. Natomiast rankiem nad wschod
nim horyzontem możemy obserwować trzy
planety: W e n u s , M a r s a i S a t u r 
na: najjaśniejsza z nich Wenus (-3.9
wielk.) świeci najniżej, nad nią odnaj
dziemy Marsa (+1.2 wielk.) i Saturna
(+0.8 wielk.). J o w i s z widoczny przez
całą noc jako jasna gwiazda -2.4 wiel
kości w gwiazdozbiorze Lwa: przez lune
ty możemy obserwować ciekawe zjawiska
w układzie czterech najjaśniejszych księży
ców Jowisza. U r a n i N e p t u n prze
bywają w gwiazdozbiorze Strzelca, wscho
dzą nad ranem, ale są jeszcze praktycznie
niewidoczne. P l u t o n widoczny jest w
drugiej połowie nocy, ale dostępny jest
tylko przez teleskopy (ok. 14 wielk.
gwiazd.). Przez lunety możemy poszuki
wać także planetoidę W e s t ę , jedną z
czterech największych planetoid. Westa
widoczna jest przez całą noc w gwiazdoz
biorze L w a (ok. 6 wielk. gwiaz.), a dla
ułatwienia odnalezienia planctki wśród

gwiazd podajemy jej współrzędne równi
kowe dla kilku dat: ld: rekt. l l h44ra7,
deki. +13°34’; l l d: rekt. l l h35m9, deki.
+ 14°56’; 21d: rekt. l l d26m6, deki. + 16°4’;
31d: rekt. l l h18m2, deki. +16°50’.
*

*

*

l d O 19h Mars w złączeniu z Księży
cem w odl. 4°. Wieczorem księżyc 1 Jowi
sza ukryty jest za tarczą, a potem w cieniu
planety. O 20h17m obserwujemy koniec
zaćmienia: księżyc ten pojawi się nagle
blisko brzegu tarczy planety (z prawej
strony, patrząc przez lunetę odwracającą).
2d Księżyc znajdzie się w złączeniu w
odl. 4° kolejno z dwiema planetami: o 2h z
Saturnem, a o 7h z Wenus. Rankiem nad
wschodnim horyzontem możemy obserwo
wać piękną konfigurację wąskiego sierpa
Księżyca z trzema planetami: Wenus, Mar
sem i Saturnem.
3/4d Księżyc 3 i jego cień przechodzą
na tle tarczy Jowisza. Księżyc 3 rozpocz
nie przejście o 0h59m, a jego cień o l h20m.
Koniec przejścia księżyca nastąpi o 4h23m,
a cienia o 4h50m.
4/5d Obserwujemy początek przejścia
księżyca 4 na tle tarczy Jowisza; księżyc
rozpocznie przejście o 0h55m, a jego cień
pojawi się na tarczy planety dopiero o
l h51m.
5/6d Księżyc 2 i jego cień przechodzą
na tle tarczy Jowisza. Obserwujemy po
czątek przejścia: księżyca o l h12m, cienia
l h29ra.
6d O 7h Merkury w złączeniu z Księ
życem w odl. 4°. O 14h złączenie Marsa z
Saturnem w odl. 0°.4.
6/7 Księżyc 1 przechodzi za tarczą Jo
wisza: o l h16mobserwujemy początek za
krycia., a o 3h43ra koniec zaćmienia.
7/8d Księżyc 2 przechodzi za tarczą, a
księżyc 1 i jego cień na tle tarczy Jowisza.
O 19h59mobserwujemy początek zakrycia
księżyca 2, o 22h32mksiężyc 1 rozpoczyna
przejście na tle tarczy planety, a o 22h43m
pojawi się na niej cień tego księżyca. O
23h6m księżyc 2 pojawi się nagle z cienia
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planety blisko prawego brzegu tarczy (w
lunecie odwracającej); o 0h47m księżyc 1
kończy przejście na tle tarczy, a o 0h59ra
cień tego księżyca schodzi z tarczy planety.
8d Księżyc 1 ukryty jest za tarczą, a
potem w cieniu Jowisza; o 22h12m obser
wujemy koniec zaćmienia tego księżyca.
9d O 5h planetoida Westa w opozycji,
a 22h M erkury w największym wschodnim
odchyleniu od Słońca (w odl. 18°).
14/15d Obserwujemy serię ciekawych
zjawisk w układzie czterech najjaśniejszych
księżyców Jowisza. Wieczorem księżyc 3
ukryty jest za tarczą planety, a o 22h12m
obserwujemy także początek zakrycia księ
życa 2. O 22h56m nastąpi koniec zaćmie
nia księżyca 3, który ukaże się nagle w
niewielkiej odległości od prawego brzegu
tarczy planety. Tymczasem od brzegu tar
czy zbliża się księżyc 1, który o 0h16mroz
pocznie przejście na jej tle, a o 0h37m po
jawi się leż na niej cień tego księżyca. O
l h39ra nastąpi koniec zaćmienia księżyca
2, o 2h31m księżyc 1 kończy przejście na
tle tarc/y, a o 2h53mcień księżyca 1 opusz
cza tarczę planety.
15/16d Księżyc 1 przechodzi za tarczą
Jowisza: o 21h26m obserwujemy początek
zakrycia, a o 0h6ra koniec zaćmienia.
16d O 16h Merkury nieruchomy w rektascensji. Wieczorem księżyc 1 i jego
cień przechodzą na tle tarczy Jowisza; ob
serwujemy koniec przejścia: księżyca o
20h57ra, cienia o 21h21m.
17d13h Księżyc w złączeniu z Jowiszem
w odl. 6°.
20d9h48ra Słońce wstępuje w znak Ba
rana, jego długość ekliptyczna wynosi 0°.
Mamy początek wiosny astronomicznej.
21/22d Tej nocy warto obserwować Jo 
wisza, mamy bowiem serię ciekawych zja
wisk w układzie jego księżyców. O 19h51m
na tarczy planety pojawi się plamka księ
życa 4 i będzie widoczna do 23h39m. O
21h19m obserwujemy początek zakrycia
księżyca 3, a o 0h27m księżyc 2. O 2h0m
księżyc 1 rozpocznie przejście na tle tar
czy, a o 2h31mpojawi się na niej jego cień.

63

0 2h54m nastąpi koniec zaćmienia księ
życa 3, a o 4h13m koniec zaćmienia księ
życa 2. Księżyc 1 kończy przejście o 4h16m,
a jego cień o 4h47m.
22/23d Obserwujemy początek zakry
cia (o 23hl l m) i koniec zaćmienia (o 2hl m)
1 księżyca Jowisza.
23d Dwa księżyce Jowisza i ich cienie
przechodzą na tle tarczy planety. Wieczo
rem na tarczy planety widoczny jest cień
księżyca 2, a od 21h0m także księżyca 1
(same księżyce są niewidoczne na tle tar
czy planety). Dalej obserwujemy koniec
przejścia: księżyca 2 o 21h41ra, księżyca 1
o 22h42m, cienia księżyca 2 o 22h49m i cie
nia księżyca 1 o 23h15m.
26d16d D olne złączenie M erkurego ze
Słońcem.
27d O 4h U ran w złączeniu z Księży
cem w odl. 1°.5. O 6h bliskie złączenie Księ
życa z Neptunem; zakrycie planety przez
tarczę Księżyca widoczne będzie w Afryce
Środkowej i południowo-zachodniej Azji.
28/29d Trzy księżyce Jowisza będą nam
kolejno znikać z pola widzenia: o 0h41m
nastąpi początek zakrycia księżyca 3, o
2h43m początek zakrycia księżyca 2, a o
3h46m początek przejścia księżyca 1 na tle
tarczy planety.
29d15h Saturn w złączeniu z Księżycem
w odl. 4°.
29/30* Dwa księżyce Jowisza przecho
dzą za tarczę planety. Obserwujemy p o 
czątek zakrycia księżyca 4 o 22h5ra, a księ
życa 1 o 0h57m. O l h50m nastąpi koniec
zakrycia księżyca 4, a o 3h56ra obserwuje
my koniec zaćmienia księżyca 1.
30/3 l d Księżyce 2 i 1 oraz ich cienie
przechodzą na tle tarczy Jowisza. O bser
wujemy początek przejścia: księżyca 2 o
21h14m, księżyca 1 o 22h12m, cienia księ
życa 2 o 22h40m i cienia księżyca 1 o
22h54m. Koniec przejścia będzie następu
jący: księżyca 1 o 0h28m, cienia księżyca 1
o l ^ , a cienia księżyca 2 o l h26m.
31d O 2h złączenie Marsa z Księżycem
w odl. 6°. Wieczorem 1 księżyc Jowisza
przechodzi za tarczą i przez strefę cienia
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planety; o 22h25m obserwujemy koniec
zaćmienia tego księżyca.
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Momenty wszystkich zjawisk podane są
w czasie środkowo-europejskim.
Opracował G. Sitarski
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W marcu 1922 roku ukazał się
pierwszy numer Uranii. Z okazji sie
demdziesięciolecia naszego pisma »v
Kronice Historycznej przypominamy
i ujawniamy różne ciekawostki z jego
dziejów, a rocznicowy zeszyt rozpoczy
namy artykułem jednego z założycieli
Uranii, dziś już ponad dziewięćdzie
sięcioletniego profesora Jana MERGENTALERA, wybitnego badacza
Słońca i zasłużonego popularyzatora
astronomii Proponujemy także lekturę
rozważań o heliosferze, do których okazją stała się przypadająca w tym
miesiącu dwudziesta rocznica wy
strzelenia sondy Pioneer 10, pierwszej
z wielkiej czwórki statków kosmicz
nych, które zrewolucjonizowały nasze
widzenie i rozumienie słonecznego uk
ładu planetarnego. Odrębny artykuł
poświęcamy ponadto Chironowi, od
krytemu 15 lat temu niezwykłemu obiektowi, który początkowo uważany
za planetoidę niedawno ujawnił oz
naki aktywności kometamej i obec
nie coraz częściej jest traktowany jak
kometa. Ze względu na swe duże roz
miary nie jest jednak typową kometą,
podobnie ja k wcześniej trudno było
go uznać za typową planetoidę. Ale
hitem tego numeru jest informacja w
Kronice o odkryciu przez polskiego
astronoma dra Aleksandra WOLSZCZANA pozasłonecznego układu pla
netarnego. Wydaje się ono być długo
oczekiwanym — nie tylko przez astro
nomów — potwierdzeniem przeświad
czenia, że nasze Słońce nie jest jedyną
gwiazdą wyróżnioną posiadaniem
planet. Rezonans społeczny z jakim
spotkało się to odkrycie zmusza mi
łośników astronomii do rozumnego i
pozbawionego emocji podejścia do
tego niezwykłego wydarzenia.

V__________________________________
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Jan Mcrgcntalcr — Wrocław

JAK SŁOŃCE CHUDNIE
Słońce to nic świeczka czy lampa naftowa,
które na promieniowanie zużywają ma
teriał — parafinę czy naftę — aż do wy
czerpania całego zapasu paliwa, kiedy jed
na i druga gasną. Ale czy rzeczywiście Słoń
ce nie zużywa materiału? Oczywiście zu
żywa. Świeci przecież kosztem energii wy
twarzanej w swym wnętrzu przez przemia
ny jądrowe. Jednak słowo „kosztem” nie
znaczy, że zmienia się jego masa całkowita
tylko, że wyczerpuje się paliwo jednego
rodzaju, by po miliardach lat ustąpić inne
mu. Tkk przynajmniej sądzono w zamierz
chłej już przeszłości, ponad pół wieku te
mu. A jak się sądzi dziś?
Na temat paliwa — podobnie jak daw
niej. Ale na temat zmiany masy całkowitej
Słońca — od czasów Einsteina pamięta
się o tym, że zachodzi równoważność ma
sy i energii, i że promieniując każde źród
ło traci także masę nie tylko dlatego że
zużywa materiał.
Jak więc to wygląda w przypadku Słoń
ca? Całkowita ilość energii wysyłanej przez
Słońce we wszystkich długościach fali wy
nosi 3.82X1026 W. Ponieważ mówimy o
energii, a nie dzielności — przeliczymy to
na ergi na sekundę. Otrzymamy wartość
5.82x 10vcrg/sck. Ale z fizyki wiemy, że
jeden erg jest równoważny masie 1.1126
x 10'21grama. Po pomnożeniu sumy emisji
promieniowania słonecznego przez tę wiel
kość wyliczymy, że strata masy, wynikają
ca z tego, że Słońce promieniuje jest spo
ra i wynosi 4.24 X1012g/s. Wydaje nam się,
że to dużo, ale w skali mas kosmicznych
jest to raczej niewiele. A już w porówna
niu z masą Słońca równą 2 x 1033 g jest to
w ogóle nic nie znaczący ułamek.
Być może światło świeczki waży rów
nie mało w porównaniu z masą parafiny
spalaną przez świecę. Ale świeczka traci
masę głównie dlatego, że w płomieniu za

mienia ciało stałe na gaz, a prócz tego
także kopci. Otóż Słońce także trochę ko
pci. Od dawna przypuszczano, że ze Słoń
ca płynie nieraz silniejszy strumień czą
stek — elektronów, które docierając do
Ziemi powodują m.in. silniejsze świece
nie zórz polarnych. Było to jednak kiedyś
tylko przypuszczenie. Z chwilą gdy sateli
ty i sondy kosmiczne (nazywane przez nie
których niefortunnie próbnikami) zaczęły
badać okolice układu planetarnego od
Słońca do Ziemi i dalej, przekonano się,
że ze Słońca płynie stale strumień materii
zwany wiatrem słonecznym. Wiatr słonecz
ny niesie elektrony, protony i niektóre ją
dra atomowe z prędkością kilkuset kilo
metrów na sekundę, przy czym jego gę
stość i prędkość oraz skład chemiczny
zmieniają się w dość szerokich granicach
w zależności od aktywności słonecznej.
Średnia ilość materii niesiona tym wia
trem jest niemała, bo prawie równej masy
jak promieniowanie, wynosi bowiem 1.35
x 1012 g/s, a więc tylko około 3 razy mniej
niż „waży” to ostatnie.
W sumie więc Słońce traci:
przez promieniowanie
4.24x 1012g/s,
przez wiatr słoneczny
1.35xl012g/s,
czyli razem
5.59x 1012g/s.
Te liczby niewiele nam mówią, ale wy
dają się duże. Policzmy jednak jaką część
swojej masy Słońce traci w ciągu roku.
Pomnóżmy więc tę liczbę przez liczbę se
kund w roku i podzielmy przez masę
Słońca. Okazuje się, że Słońce traci rocz
nie około 2x10 14 swojej masy. Jak widać
starczy mu paliwa na wiele miliardów lat.
Ale czy taka strata masy nie wpłynie na
bieg ewolucji słonecznej? Zgodnie z pra
wami ewolucji gwiazd, Słońce w obecnym
stadium rozwoju trwać jeszcze będzie około 1010 lat, zanim opuści ciąg zerowy.
Ale wiemy też, że gwiazdy o mniejszej
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masie niż Słońce dłużej niż ono przebywają
na ciągu. Czy więc ubytek masy nie spowo
duje przedłużenia obecnego stadium ewo
lucyjnego Słońca? Chyba nie bo w ciągu
tych 10 miliardów lat „waga” jego zmaleje
tylko o jedną dziesięciotysięczną (1 0 4).
Są jednak gwiazdy, dla których wiatr
gwiazdowy powoduje tak duże straty ma
terii, że wpływa to na szybkość przebiegu
ewolucji. Straty przez prom ieniowanie są
dla takich gwiazd minimalne w porówna
niu z tym, co powoduje wiatr gwiazdowy.
Najjaśniejsze z gwiazd (myślę o jasności
bolometrycznej, obejmującej wszystkie dłu
gości fali) mogą tracić przez prom ienio
wanie kilka tysięcy razy więcej niż Słońce.
Ale przez w iatr gwiazdowy może to być
nie tysiące, ale nawet miliardy razy więk
sza ilość, a w takim przypadku elektro
magnetyczne zmniejszanie masy staje się
nieistotne.
O istnieniu wiatru słonecznego dowia
dujemy się dzięki lotom sond kosmicz
nych zaopatrzonych w liczniki cząstek ele
ktrycznych. Ale z gwiazdami jest całkiem
inaczej. Nie udaje się, jak dotychczas, ulo
kować żadnej sondy, która krążyłaby do
okoła jakiejkolwiek gwiazdy. TYzeba więc
posłużyć się inną metodą — taką, która
pozwoli bezpośrednio wyliczyć prędkość
tego wiatru. Głównym źródłem informacji
o wiatrach gwiazdowych są odkształcenia
linii widmowych. Występuje to wyraźnie u
gwiazd olbrzymów będących składnikami
ciasnej pary gwiazdowej. Ale także i nie
k tóre inne gwiazdy zdradzają obecność
wiatru. W iatr gwiazdowy może wystąpić
tam, gdzie prędkość atom ów gazu w chromosferze gwiazdy osiąga prędkość więk-
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szą od prędkości ucieczki, określonej przez
pole grawitacyjne. Może tak być zatem u
czerwonych olbrzymów, u których pole
grawitacyjne na powierzchni gwiazdy jest
już tak małe, że uciekać z gwiazdy mogą
nawet atomy niezbyt gorących warstw ga
zu. Ale bywa i tak, że wiatr gwiazdowy jest
tak intensywny, że staje się widoczny gdyż
tworzy wyraźną mgławicę bezpośrednio
związaną z gwiazdą. Zdarza się i tak, że
powstaje nie wiatr stale wiejący, ale coś,
co można nazwać huraganem gwiazdo
wym, kiedy to w ciągu niewielu dni, czy
nawet godzin, odrzucana jest ogrom na
ilość m aterii i wtedy pojawia się na niebie
gwiazda Nowa lub Supernowa.
Poza tymi raptownymi wybuchami ubytek masy gwiazd jest trwałym, miliardy
lat trwającym procesem. Większość gwiazd
podobnych do Słońca chudnie równie po
woli jak ono. Ale liczne gwiazdy, znajdu
jące się w innym stadium ewolucji, zmniej
szają swoje masy o 10 10masy Słońca rocz
nie, a więc kilka tysięcy razy intensywniej.
A są jeszcze i inne gwiazdy, których rocz
ny ubytek masy może wynosi nawet 1 0 3
masy Słońca rocznie jak np. p Kasjopei,
10'5 jak H R 8752, 10 6 jak a Oriona, czy
H F jak a H erkulesa i wiele innych.
Tak duży ubytek materii, tysiące i mi
liony razy większy niż u Słońca, nie zawsze
bywa dla gwiazd katastrofalny. Jeżeli
gwiazda o masie 10 razy większej niż Słoń
ce straci w ciągu paru tysięcy lat tyle, ile
wynosi jego masa — niewiele to może za
ważyć na obserwowanym w ciągu setek lat
wyglądzie gwiazdy. Ale w krańcowym przy
padku może prowadzić do szybko nastę
pujących radykalnych zmian ewolucyjnych.

M arian G ola — Warszawa

POZA GRANICE HELI O SFERY
2 marca 1992 roku minęła dwudziesta ro 
cznica wystrzelenia sondy kosmicznej Pio
neer 10. Statek ten jako pierwszy prze
kroczył pas planetoid poza orbitą Marsa,

odbył bliskie spotkanie z Jowiszem i pom 
knął ku gwiazdom osiągając w dniu jubi
leuszu odległość od Słońca równą 54 jed
nostki astronom iczne (j.a.). Bliźniaczy
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Rys. 1 Schemat 3-wymiarowej struktury heliosfery. O z n aczo n o przybliżone położenia statków kosmicznych
Pioneer i Voyager badających wnętrze heliosfery.

statek, Pioneer 11 wystartował z Ziemi 5
kwietnia 1973 r., odbył spotkanie z Jowi
szem i Saturnem i obecnie opuszcza U k
ład Słoneczny z prędkością 2.2 j.a. w ciągu
roku. Sondy Pioneer 10 i 11 oraz nowsze
nieco statki Voyager 1 i 2 (start w 1977 r.)
nadal wykonują badania Układu Słonecz
nego poza orbitą Neptuna. Przypomnimy
pokrótce rekordową pod wieloma wzglę
dami misję Pioneerów. Następnie udamy
się ich śladem w podróż poprzez struktury
najbardziej odległych obszarów Kosmosu
penetrowanych przez ziemskie obiekty.

Misja Pioneer 10 i 11
Prace nad projektem Wielkiej Wyprawy
poza Układ Słoneczny rozpoczęto w USA
już w 1969 r. Zbudowano trzy identyczne
sondy Pioneer; dwie wystrzelono w Kos
mos, trzecią pozostawiono w Amerykań
skim Narodowym Muzeum Awiacji i As
tronautyki. Na pokładzie każdej sondy umieszczono 9 instrum entów do pomiarów
pól magnetycznych i badań m. in. plazmy
w okołoplanetamych magnetosferach, wia
tru słonecznego, meteorów, promieniowa
nia kosmicznego i nadfioletowego. Pokła
dowy kom puter Pioneera 10 od 20 lat

nadzoruje eksperymenty, gromadzi dane
pomiarowe i przesyła je na Ziem ię oraz
steruje usytuowaniem statku według roz
kazów nadsyłanych z Ziemi. Czas transm i
sji radiowych w jedną stronę na odległość
54 j.a. wynosi już 7 godzin i 28 minut.
Sygnały radiowe emitowane z Pioncera 10 (lub Pioneera 11) mają moc zale
dwie 8 watów tj. ponad 5 razy mniej niż
moc żarówki w reflektorze sam ochodo
wym. Sygnały te wysyłane są za pomocą
anteny parabolicznej o średnicy 2.7 m etra,
skierowanej dokładnie na Ziemię. N ato
miast Ziemia wykonując ruch obiegowy
wokół Słońca ciągle ucieka z pola widze
nia anteny i konieczne są co pewien czas
korekty orientacji przestrzennej statku. Z a
pewnia je system 6 maleńkich silników ra
kietowych i odpowiedni zapas hydrazyny
jako paliwa rakietowego. Dodatkową sta
bilizację przestrzenną daje ruch wirowy
wokół osi statku równoległej do kierunku
na Ziemię. Przykładowo Pioneer 10 wyko
nuje jeden obrót wokół swej osi w ciągu
13 sekund. Sondy Pioneer 10 i 11 są ogrze
wane i zasilane prądem elektrycznym o m o
cy mniejszej niż 160 watów, produkowanym
w dwu generatorach termoelektrycznych.

3/1992

URANIA

Źródłem energii cieplnej jest promienio
twórczy dwutlenek plutonu. Obliczenia
wskazują, że zapas hydrazyny i plutonu
oraz wydajność elektryczna generatorów
zapewnią funkcjonowanie Pioneera 10
nie krócej niż do roku 1997 i Pioneera 11
do roku 1994. Można szacować, że od fazy
projektowej misji Pioneerów do opraco
wania ostatnich kosmicznych pomiarów
minie ponad 30 lat, a więc cale jedno po
kolenie.
Pierwszym sukcesem Pioneera 10 było
przetarcie szlaku przez pas planetoid.
Przesadne okazały się obawy uczonych, że
niemal każdy lot poza orbitę Marsa powi
nien kończyć się zniszczeniem statku
przez meteory. Stwierdzono, że mikrometeory o średnicy 0.1-1 mm występują zale
dwie 3 razy częściej w centralnym obsza
rze pasa asteroid niż w przestrzeni wokólziemskiej. Wykryto też śladowe ilości czą
stek o średnicach mniejszych niż 0.001 mm.
Przelot Pioneera 10 w pobliżu Jowisza
przyniósł pasmo spektakularnych odkryć
astrofizycznych. Pierwszy raz wykorzystano
też pole grawitacyjne plancty-olbrzyma do
przyspieszenia sondy powyżej trzeciej pręd
kości kosmicznej. Wykonano pomiary pa
rametrów największego stacjonarnego obiektu w Układzie Słonecznym — magnetosfery Jowisza. Poprzeczny jej rozmiar
przewyższa 10 razy średnicę Słońca, a dłu
gość sięga 4.5 jednostek astronomicznych.
Gdyby magnetosfera Jowisza mogła być
widoczna z Ziemi, byłaby obiektem na nie
bie 4 razy większym od tarczy słonecznej.
O magnetosferach planct-olbrzymów pi
sano wielokrotnie, także w Uranii (8/1981,
12/1981,2/1989, i 9/1990).
Sukces spotkania Pioneera 10 z Jowi
szem pozwolił skierować sondę Pioneer 11
ku Saturnowi i dopomógł w projektowa
niu misji Voyager 1 i 2.

Heliosferą
Słońce podobnie jak plancty-olbrzymy
posiada potężną magnetosferę zwaną heliomagnetosferą lub krócej heliosferą. Jest
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to przestrzeń okołosłoneczna wypełniona
wiatrem słonecznym (oraz całym Układem
Planetarnym) i kontrolowana słonecznym
polem magnetycznym. Rozmiar heliosfery w kierunku apeksu osiąga 80-110 j.a.,
zaś ogon heliosfery może sięgać nawet 10'
j.a. Wyraźnie niesferyczny kształt helio
sfery jest efektem opływania jej przćz ma
terię międzygwiezdną podczas ruchu Słoń
ca w Galaktyce. Na zewnątrz warstwy gra
nicznej zwanej heliopauzą kontrolę nad
zjonizowaną materią przejmuje pole mag
netyczne lokalnego ośrodka międzygwiez
dnego. W tempie 11-letniego cyklu ak
tywności słonecznej następuje ekspansja i
kurczenie się zewnętrznych obszarów he
liosfery. Położenie heliopauzy jest więc
zależne od czasu.
Panuje przekonanie podparte oblicze
niami, że w wyniku zderzenia materii mię
dzygwiezdnej z wiatrem słonecznym po
wstaje fala uderzeniowa przed „czołem”
heliopauzy w odległości ok. 120-200 j.a.
Różnica prędkości między falą uderzenio
wą i napływającą materią międzygwiezdną
wynosi około 20 km/s. Pomiędzy falą ude
rzeniową i zewnętrzną heliosferą wystę
puje obszar silnego oddziaływania plazmy
kosmicznej ze słoneczną.
Morfologia i dynamika heliosfery, jej
ewolucja czasowa i przestrzenna oraz lo
kalizacja położenia heliopauzy jest szcze
gólnie intensywnie badana dzięki pomia
rom wykonywanym przez sondy Pioneer i
Voyager. Pioneer 10 wędruje przez heliosferę niemal w płaszczyźnie ekliptyki w kie
runku jej ogona, zaś Pioneer 11 i oba Voyagery podążają w stronę „czoła” helipauzy.
(Rys. 1). Wieloletnie pomiary wykonywa
ne przez sondy kosmiczne pozwalają od
tworzyć i modelować 3-wymiarową struk
turę heliosfery. Jest to struktura złożona,
wynikająca z aktywności Słońca, z konfi
guracji pola magnetycznego, ruchu wiro
wego naszej gwiazdy i ekspansji naddźwiękowego, namagnesowanego wiatru z koro
ny słonecznej. Pole magnetyczne w hcliosferze daleko poza ekliptyką przypomina
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Rys. 2 Schem atyczny przekrój heliosfery ukazuje
przybliżony kształt pola magnetycznego, położenie
helipauzy i napływ materii międzygwiezdnej.

pole solenoidu, zaś w pobliżu ekliptyki
przybiera kształt sukienki tańczącej bale
riny. W iatr słoneczny posiada średnią
prędkość 300-450 km/sek. Prędkość ta
wzrasta z odległością od ekliptyki i ze spad
kiem aktywności słoncczhej oraz prawie
nie zmienia się z odległością od Słońca.
Zmiany param etrów termodynamicznych
wiatru powodują, że z naddźwiękowego
staje się on poddźwiękowy w odległości
ok. 60-90 j.a. Zjawisku towarzyszy obec
ność fali naddźwiękowej, poza którą prze
pływ wiatru staje się turbulentny, a pole
magnetyczne nieuporządkowane (Rys. 2).
O statnie pomiary Pioneerów świadczą o
ich zbliżaniu się do frontu poddźwiękowego wiatru. Wiejący radialnie od Słońca
wiatr napotyka coraz intensywniejsze pro
mieniowanie kosmiczne oraz cząstki neu
tralne gazu międzygwiezdnego. Gaz ten
swobodnie penetruje zewnętrzną heliosferę, ponieważ jako neutralny nie oddzia
łuje z polem magnetycznym. W końcu w
większości ulega jonizacji i przechwyce
niu przez linie sił pola magnetycznego he
liosfery. Pomiary Pioneerów i Voyagcrów
sprawiają uczonym sporo kłopotu, ponie
waż dotychczas nie wykryto obecności
spodziewanych jonów, produkowanych z
gazu międzygwiezdnego.
W iatr słoneczny jest w wysokim sto
pniu niejednorodny. W konsekwencji w
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heliosferze propagują się gigantyczne ob
łoki plazmy o różnej wzajemnej prędkości
i gęstości. Przenikające się obłoki gene
rują fale uderzeniowe zwane szokami i
strum ienie cząstek o bardzo wielkiej energii. Tt z kolei są źródłem wielu proce
sów plazmowych i falowych. Badaniem
magnetosfer planet i heliosfery jako ca
łości zajmuje się fizyka kosmiczna. Nauka
ta plasuje się pomiędzy geofizyką i astrofi
zyką. Od ostatniej różni się tym, że rozwi
ja się głównie w oparciu o pomiary i eks
perymenty realizowane na statkach kos
micznych.
Polscy naukowcy z C entrum Badań
Kosmicznych wykonują znaczące w skali
światowej prace teoretyczne z fizyki kos
micznej. Duże sukcesy osiągnęli m. in. w
badaniach procesów niestabilności w oko
licy heliopauzy, w obliczeniach rozkładu
neutralnego wodoru i helu wewnątrz he
liosfery, w interpretacji odkrytego przez
sondy kosmiczne prom ieniowania radio
wego uwięzionego pod heliopauzą (patrz
Urania 11/1990). Nic mniejsze osiągnięcia
mają nasi uczeni w badaniach własności
przestrzeni wokółziemskiej i m agnetosfer
planet.

Lokalny ośrodek międzygwiezdny
Z dobrym przybliżeniem heliopazuę trak
tować można jako kres Układu Słonecz
nego. Pioneery i Voyagery jakkolwiek mil
czące i martwe, opuszczą heliosferę na
początku przyszłego wieku. O dtąd będą
statkam i międzygwiezdnymi.
Lokalny ośrodek międzygwiezdny wy
pełniony jest dość gorącym i częściowo
zjonizowanym gazem o średniej gęstości
40 tys. cząstek w jednym m etrze sześcien
nym i tem peraturze kilkudziesięciu tys.
stopni Celsjusza. Dla porównania, gęstość
wiatru słonecznego w pobliżu Ziem i wy
nosi średnio 5 milionów cząstek w metrze
sześciennym zaś maksymalnie ok. 100
mln/m3. O środek międzygwiezdny przeni
ka prom ieniowanie kosmiczne i elektro
magnetyczne, oraz pole magnetyczne
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około 50 razy słabsze niż w wietrze sło
necznym. Sam ośrodek jest źródłem mięk
kiego promieniowania rentgenowskiego.
Badania ośrodka międzygwiezdnego opie
rają się wyłącznie na obserwacjach astro
nomicznych, często wykonywanych na stat
kach kosmicznych.
A stronom ow ie badający przestrzeń
międzygwiezdną w skali Galaktyki wyróż
niają obszar wokół Słońca nazywany L o
kalnym Bąblem (ang. Local Bubble). Jest
to obszar zawierający relatywnie gorącą i
rozrzedzoną m aterię o dość nieregularnej
strukturze. Lokalny Bąbel przypomina
kształtem tułów osy. Minimalny jego roz
miar w płaszczyźnie Galaktyki sięga 30
parseków, natom iast w kierunku biegu
nów Galaktyki do 200 parseków. Pocho
dzenie Lokalnego Bąbla prawdopodob
nie ma związek z dawnym wybuchem su
pernowej w niedalekim sąsiedztwie Słoń
ca. Pioneer 10 potrzebować będzie ponad
200 tysięcy lat by dotrzeć na skraj Lokal
nego Bąbla. O wiele wcześniej, bo przed
rokiem 2020 mamy szanse uzyskać bez
pośrednie pomiary param etrów m aterii
poza heliosferą za pomocą sondy kosmi
cznej nowego typu.

Projekt sondy międzygwiezdnej
Około roku 2000 amerykańska agencja
NASA planuje wystrzelenie statku kos
micznego do badań korony słonecznej,
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Sonda m lędzy#wie2dni

Rys. 3 TVajektoria sondy kosmicznej zdolnej poko
nać dystans do N eptuna krócej niż w ciągu 2 lat.

heliosfery i przestrzeni międzygwiezdnej.
Statek, podobnie jak Pioneer 10 wyko
rzystać ma pole grawitacyjne Jowisza.
Lecz tym razem, po okrążeniu Jowisza
statek rozpocznie niemal swobodny spa
dek na Słońce przyśpieszając do niepraw
dopodobnych prędkości. Dodatkowo na
tym odcinku lotu przewiduje się użycie
wspomagającego napędu jądrowego. Po
zwoli to na przelot z prędkością 300 km/s
w odległości zaledwie 2 min km od foto
sfery. Następnie statek niemal radialnie
odleci od Słońca kierując się poza granice
heliosfery, (Rys. 3). Nowa sonda heliosfe
ry i przestrzeni międzygwiezdnej pokona
dystans do Pioneera 10 w okresie nie
spełna 4 lat. Po przejściu przez heliopauzę
i falę uderzeniową, sonda dostarczy na
Ziem ię (drogą radiową) pierwsze w histo
rii bezpośrednie pomiary param etrów oś
rodka międzygwiezdnego i prom ieniowa
nia kosmicznego.

Krzysztof Ziolkowski — Warszawa

CHIRON - NIEZWYKŁA PLANETOIDA CZY OGROMNA KOMETA?
W mitologii greckiej Chiron to najsłyn
niejszy z centaurów czyli istot przedsta
wianych jako konie z głową i torsem męż
czyzny w miejsce łba z szyją. Jak podaje
Władysław K o p a l i ń s k i w Słowniku
mitów i tradycji kultury (Państwowy Insty
tut Wydawniczy, Warszawa 1985) centaurowie byli symbolem dzikiego życia, chuci
zwierzęcej i barbarzyństwa. Ale Chiron
cieszył się dobrą sławą: prawy i mądry był

znawcą muzyki, łucznictwa i medycyny, na
uczył ludzi korzystania z ziół w lecznic
twie, wychował wielu herosów m.in. Achil
lesa. Przypadkowo zraniony zatrutą strza
łą, nie mogąc wytrzymać bólu, zrzekł się
nieśmiertelności na rzecz Prometeusza. Z e
us umieścił go na firmamencie jako gwiaz
dozbiór Strzelca. Jego imię znalazło się jed
nak na niebie dopiero piętnaście lat temu.
Chironem nazwano bowiem niezwykły
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obiekt 1977 UB, którego odkrywcą jest
amerykański astronom polskiego pocho
dzenia Charles T. K o w a l. Oto jak opisu
je on swe odkrycie w książce Asteroids:
Their Nature and Utilization wydanej w
1988 roku przez brytyjską oficynę Ellis
Horwood Ltd.:
„Od kilku lat prowadziłem ’Przegląd
Układu Słonecznego’ za pomocą 48-calowego teleskopu Schmidta Obserwatorium
Palomarskiego w Kalifornii. Celem tego
programu obserwacyjnego było po prostu
poszukiwanie nietypowych obiektów w
Układzie Słonecznym. Spodziewałem się,
że będę znajdował planetoidy grupy Apo
llo i komety, ale oczekiwałem także ja
kichś niespodzianek. Co miesiąc fotogra
fowałem fragment nieba bliski punktowi
opozycji na ekliptyce. Jest to punkt odda
lony dokładnie o 180° od Słońca. W opo
zycji planety i planetoidy poruszają się po
niebie ruchem wstecznym (tzn. w kierun
ku zachodnim) z maksymalnymi prędkoś
ciami. Widoma prędkość jest funkcją ich
odległości od Ziemi. Bardzo bliskie pla
netoidy mogą przemieszczać się nawet o
kilka stopni na dobę, podczas gdy odległe
obiekty, takie jak Chiron, poruszają się w
ciągu doby zaledwie kilka minut kątowych.
Obiekty szybkie można łatwo zauważyć
dzięki długim śladom, które zostawiają na
zdjęciach wykonanych podczas długotrwa
łych ekspozycji. Dla obiektów powolnych
trzeba wykonać dwie fotografie tego sa
mego obszaru w odstępie jednej doby. Ta
kie dwa zdjęcia porównuje się następnie
za pomocą specjalnego mikroskopu dla
znalezienia ruchomego obiektu.
Typowa fotografia zawiera 200-300 nor
malnych planetoid. Asteroidy te są tak li
czne, że śledzenie ich wszystkich jest nie
możliwe. Poszukiwałem więc jedynie ta
kich obiektów, których ruch był dużo szyb
szy lub znacznie wolniejszy od ruchu pla
netoid głównego pierścienia.
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W ten sposób w październiku 1977 ro
ku* znalazłem bardzo wolno poruszający
się obiekt. Z jego ruchu można było wyw
nioskować, że znajduje się on w pobliżu
orbity Urana. Uran i jego księżyce były w
tym czasie w zupełnie innej części nieba.
Uświadomiłem sobie, że w tej odległości
nie ma żadnego znanego ciała niebieskie
go! Po zrobieniu jeszcze kilku zdjęć stało
się możliwe obliczenie orbity. Tb potwier
dziło, że w momencie odkrycia obiekt był
odległy od Słońca o prawie 18 j.a. Jego
odległość peryhelium wyniosła 8.5 j.a. Sta
ło się jasne, że nie jest on zwykłą planetoidą. Z jego jasności dało się wywniosko
wać, że winien mieć średnicę rzędu kilku
set kilometrów. Orbita Chirona okazała
się być bardziej podobną do orbit komet
niż do jakichkolwiek innych obiektów, ale
on sam jest przynajmniej 10 razy większy
od typowych komet. Z drugiej zaś strony
jest 10 razy mniejszy od najmniejszej pla
nety.
Środki masowego przekazu natychmiast
doniosły, że odkryłem dziesiątą planetę.
Nie zabrałem głosu w tej sprawie gdyż nie
wiedziałem co powiedzieć. Ciekawe, że lu
dzie zawsze chcą wszystko nazwać i jakoś
zaszufladkować. A Chiron nie chciał się
zmieścić w żadnej szufladzie. Pozostawał
unikatem i jakakolwiek etykieta, którą by
mu przypisano nie przybliżyłaby nas do
zrozumienia prawdziwej natury tego nie
zwykłego obiektu.
Poszukując nazwy dla nowego ciała nie
bieskiego zauważyłem, że imiona mitolo
gicznych centaurów nie były jeszcze nada
ne żadnej planetoidzie. Chiron jest naj
słynniejszym z centaurów. Był synem Sa
turna i wnukiem Urana, co dobrze wiąza
łoby go z orbitą odkrytego przeze mnie
obiektu. Wydawało się więc, że będzie to
najlepsza dla niego nazwa.”**
Obiekt Kowala został sklasyfikowany
jako planetoida i umieszczony w katalogu

* A dokładnie na kliszach eksponowanych 18 i 19 października.
** Warto w tym miejscu przypomnieć, że L. Z a j d l e r , redaktor naczelny Uranii w latach 1965-1982,
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Rys. 1 Orbity Chirona i I Iidalgo.

małych planet pod num erem 2060. Podo
bnie jak Chiron wśród centaurów, tak też
i C hiron wśród planetoid zajął miejsce
wyjątkowe. Wynika ono przede wszystkim
z jego orbity. Już w kilka tygodni po od
kryciu udało się ją stosunkowo dobrze
wyznaczyć gdyż ślady Chirona znaleziono
na wielu zdjęciach archiwalnych. Uzyska
no dzięki temu sporo przedodkryciowych
obserwacji pozycyjnych wykonanych w la
tach: 1976, 1969, 1952, 1948, 1945, 1943,
1941 i nawet w 1895 roku. O parte na nich
obliczenia znanego amerykańskiego bada
cza orbit kom et i planetoid B. G. M a r s d e n a wskazywały, że Chiron okrąża
Słońce po orbicie o mimośrodzie 0.38 i
wielkiej półosi równej 13.7 j.a. położonej
w płaszczyźnie nachylonej do płaszczyzny
ekliptyki pod kątem 6.9°. W peryhelium
zbliża się więc do Słońca na odległość 8.5
j.a., a w aphelium oddala od niego aż do
18.9 j.a. Okres obiegu wokół Słońca wy
nosi 50.7 lat. Okazało się więc, że Chiron
porusza się całkowicie poza pierścieniem
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małych planet pomiędzy orbitam i Jowisza
i U rana (rys. 1), a dzięki niewielkiemu
nachyleniu może zbliżać się do Saturna.
Takiej planetoidy dotychczas nie zaobser
wowano. Najbardziej nietypowa pod tym
względem - odkryła w 1920 roku (944)
Hidalgo — obiega Słońce w okresie 14.2
lat po orbicie o mimośrodzie 0.66 leżącej
w płaszczyźnie nachylonej do płaszczyzny
ekliptyki pod kątem 42.4°. Jej peryhelium
i aphelium są oddalone od Słońca odpo
wiednio o 2.0 i 9.7 j.a.
Pierwsze obserwacje fizyczne niezwyk
łej planetoidy wskazywały, że jej jasność
absolutna wynosi +7.0 mag. Pomiary spektrofotom etryczne nie dały jednak wiary
godnej odpowiedzi na pytanie, czy powie
rzchnia Chirona pokryta jest lodem i od
bija dużo promieniowania (albedo 0.5),
czy też zawiera substancje o znacznej obfi
tości węgla odbijając bardzo mało padają
cego nań promieniowania (albedo 0.05).
A w zależności od tego jakie przyjmie się
albedo można oszacować średnicę C hiro
na od około 100 do około 300 km. Okres
jego rotacji oceniono natom iast na około
7 godzin.
Tt pierwsze informacje o ruchu i natu
rze Chirona wywołały falę spekulacji czym
w rzeczywistości jest ten nowy, dziwny obiekt i jakie może być jego pochodzenie.
Najprostszym wyjaśnieniem zagadki wy
dawało się uznanie, że jest to po prostu
kometa, którą perturbacje planetarne umieściły na obecnej orbicie. Wątpliwości
wywoływały jednak wielkie rozmiary Chi
rona. T&k dużej komety dotychczas nie ob
serwowano. Według innej koncepcji Chi
ron mógłby być planetoidą wyrzuconą z
pierścienia małych planet w wyniku zde
rzeń lub perturbacji ze strony Jowisza i
Saturna. W tym przypadku poważne za

proponował dla obiektu odkrytego przez Ch. T. Kowala nazwę Hefajstos (patrz Urania nr 3/1978). W
mitologii greckiej Hefajstos był bogiem kowali i kowalem bogów; wykonał zbroję i oręż Achillesa, berło
Zeusa, rydwan Heliosa, strzały Erosa, naszyjnik Harmonii i wiele innych dzieł. Jego imieniem nazwano
jednak nie obiekt 1977 UB lecz odkrytą w 1978 roku asteroidę 1978 SB, o numerze katalogowym 2212,
należącą do planetoid typu Apollo i poruszającą się po orbicie przypominającej kształtem i rozmiarami
orbitę komety Enckego.
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strzeżenia budził jednak brak planetoid o
orbitach pośrednich, poruszających się mię
dzy orbitam i Jowisza i Saturna, których
należało oczekiwać gdyby proponowany
mechanizm transportu Chirona z główne
go pierścienia planetoid był możliwy. Ist
nienie jedynej tego typu planetoidy, jaką
jest wspomniana wyżej Hidalgo, trudno
uznać za potwierdzenie hipotezy. Pojawi
ła się też sugestia, że Chirona i najdalsza
znana planeta Układu Słonecznego Plu
ton to po prostu dawne księżyce Neptuna,
które zostały wyrwane z macierzystego uk
ładu w rezultacie bliskiego przelotu koło
N eptuna jakiegoś masywnego ciała nie
bieskiego. Świadectwem takiej katastrofy
miałyby być nietypowe orbity, po jakich
poruszają się dziś satelity Neptuna: Ttyton i Nereida. Tk koncepcja też nie wytrzy
muje krytyki już choćby z powodu znanego
rezonansu w ruchach N eptuna i Plutona,
który wyklucza wzajemne zbliżenie się do
siebie obu tych planet. Pochodzenie Chi
rona próbowano też wiązać z układem sa
telitów Saturna i Urana, a nawet trakto
wać go jak „trojańczyka” wytrąconego z
punktu Lagrangc‘a na orbicie Saturna lub
Urana. Żadna z tych hipotez nie znalazła
jednak wiarygodnego uzasadnienia.
Ukazały się natom iast ciekawe rozwa
żania na temat dynamicznej ewolucji Chi
rona. Nie da się jej śledzić bezpośrednio,
drogą całkowania równań ruchu planetoi
dy w dużych interwałach czasu, ze względu
na niestabilność orbity Chirona spowodo
waną głównie jego zbliżeniami do Saturna
i Urana. Chodzi o to, że nawet minimalna
zmiana wyjściowych elem entów orbity po
woduje — wskutek tych zbliżeń — zupeł
nie inny przebieg ewolucji orbity. O zna
cza to, że ruchu Chirona w odległej przesz
łości i przyszłości nie da się jednoznacznie
określić. Ale można próbować go poznać
m etodam i statystycznymi. S. O i k a w a i
E. E v e r h a r t już na początku 1979 ro
ku ogłosili pierwsze wyniki tego typu ba
dań. Numerycznie ustalili mianowicie prze
bieg ewolucji orbity w 60 przypadkach
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zm ieniając za każdym razem elem enty
startowe w granicach błędów ich wyzna
czeń z obserwacji. Okazało się, że z praw
dopodobieństwem około 85 procent po
ponad 2000 okrążeń Słońca odpowiadają
cych około 100 tys. lat peryhelium orbity
Chirona przybliży się do Słońca na odleg
łość około 5 j.a. oraz, że będzie on krążył
po orbicie krótkookresowej, co oznacza,
iż kontrolę nad jego ruchem przejm ie Jo 
wisz. Podobne rezultaty uzyskali w 1990
roku G. H a h n i M. B a i l e y , którzy ba
dania przeprowadzili na bogatszym m ate
riale statystycznym używając lepszego mo
delu Układu Słonecznego. Wynika z nich,
że także i w przeszłości Chiron poruszał
się po orbicie o okresie krótszym od 20
lat. Wydaje się więc, że w historii Układu
Słonecznego obiekt ten mógł już odegrać
niepoślednią rolę jako być może źródło
niektórych kom et, planetoid typu Apollo,
a także pyłu międzyplanetarnego obser
wowanego jako tzw. światło zodiakalne.
O statnie lata pokazały ponadto, że i w
najbliższej przyszłości Chiron będzie przed
m iotem szczególnego zainteresowania as
tronomów. Po dziesięciu latach od jego
odkrycia, podczas których nie zaobserwo
wano w zasadzie żadnych nowych osobli
wości, zauważono bowiem, że Chiron po
woli zwiększa swą jasność. Pierwszy do
strzegł to astronom amerykański D. J.
T h o 1e n, który w końcu 1988 roku, za
pomocą podczerwonego teleskopu NASA
na Hawajach, stwierdził pojaśnienie pla
netoidy już prawie o jedną wielkość gwiaz
dową. Oczywiście wzrostu jasności C hiro
na należało oczekiwać w związku z jego
obecnym zbliżaniem się do Słońca (przez
peryhelium przejdzie w 1996 roku), ale
odkrycie Tholena dotyczyło szybszego prze
biegu tego zjawiska w stosunku do prze
widywań efemerydy. Czegoś podobnego nie
obserwowano dotychczas u żadnej asteroidy. Najbardziej naturalnym wyjaśnie
niem takiego pojaśnienia wydaje się przy
jęcie, że powierzchnia planetoidy pokiyta
jest lodem, który w pewnej odległości od
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Sztucznie barwiony obraz komy Chirona uzyskany w lutym 1990 roku przez R. M. Westa za pom ocą 1.5 m
teleskopu duńskiego w Europejskim Obserwatorium Południowym w La Silla (C hile).

Słońca zaczyna sublimować tworząc wo
kół niej obłok cząstek lodu i pyłu. Padają
ce nań prom ieniowanie słoneczne zostaje
rozproszone, co powoduje wzrost obser
wowanej jasności obiektu. Chirona zaczę
to więc coraz intensywniej obserwować. I
oto w kwietniu 1989 roku Karen M e e c h iM . B e l t o n dostrzegli, za pom o
cą 4 m teleskopu Obserwatorium Kitt Peak
w Arizonie, otaczającą go otoczkę pyłową.
Czyżby więc rzeczywiście Chiron był ko
metą? Wiadomość o tym odkryciu była bo

daj największą sensacją odbywającego się
w końcu kwietnia 1989 roku w Bambergu
w Niemczech kolokwium międzynarodo
wej Unii Astronomicznej zatytułowanego
„Comets in the post-H ailey era” poświę
conego przeglądowi postępu wiedzy o ko
m etach jaki przyniósł powrót komety
Hałleya do Słońca w 1986 roku. Ciekawe,
że to nie kom eta Hałleya lecz właśnie ta
jemniczy Chiron był najczęstszym tem a
tem kuluarowych rozmów podczas tego
spotkania.
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Odkrycie aktywności kom etarnej Chirona spowodowało wzmożenie zaintere
sowania tym niezwykłym obiektem. Coraz
więcej astronom ów go obserwuje i coraz
więcej ukazuje się w literaturze astrono
micznej prac jem u poświęconych. Proje
ktuje się już nawet specjalną międzynaro
dową konferencję specjalistów na jego te
mat. Czego więc dowiedzieliśmy się o nim
do tej pory?
Obserwacje R. M. W e s t a wykonane
w lutym 1990 roku w Europejskim Obser
watorium Południowym w Chile pokazały,
że koma Chirona rozciąga się już do oko
ło 20 sekund kątowych od niego i zaczyna
przybierać kształt eliptyczny. D om inują
cym kolorem jej centralnych części jest
niebieski, co wskazuje na to, że jej świe
cenie pochodzi najprawdopodobniej z roz
proszenia światła słonecznego na małych
cząstkach. Obserwowane poczerwienienie
zewnętrznych częścii komy wydaje się na
tomiast być wynikiem destrukcji najmniej
szych cząstek podczas ich oddalania się od
centrum , co powoduje, że im dalej od
środka tym więcej jest cząstek większych
w obłoku. Potwierdza to ogólną koncep
cję powstania komy w rezultacie sublimacji lodów powierzchniowych, która roz
poczęła się gdy Chiron znalazł się w od
ległości mniej więcej 12 j.a. od Słońca. Brak
dostrzegalnych zmian krótkookresowych
w strukturze komy oraz nieobecność w
niej jakichś wyraźnych strum ieni czy też
spiralnych zawirowań m aterii wskazuje,
że sublimacja zachodzi raczej na dużych
obszarach powierzchni, a nie z jakichś po
jedynczych pęknięć skorupy (jak w przy
padku jądra komety Halleya). Wnikliwa
analiza zmian jasności centralnej konde
nsacji i porównanie z wynikami szczegó
łowej fotom etrii Chirona uzyskanymi w
latach 1986 i 1988 przez S. J. B u s a, po
zwoliły Westowi oszacować okres jego ro 
tacji na 5.91783 ± 0.00005 godzin. Z aob
serwowane wydłużenie centralnych części
komy nie pokrywa się ani z kierunkiem na
Słońce, ani z kierunkiem ruchu orbitalne
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go i być może odzwierciedla kierunek osi
rotacji.
Pierwsze dowody emisji gazu z C hiro
na uzyskano również na początku 1990
roku. S. J. Bus ze współpracownikami, za
pomocą 1.8 m teleskopu Obserwatorium
Lowella, wykonał obserwacje spektrofotometryczne, na podstawie których w ko
mie Chirona odkryto rodniki cyjanu CN.
Stanowiło to jeszcze jedno potwierdzenie
kometarnej aktywności Chirona i było pier
wszą detekcją neutralnego gazu kom etarnego w tak dużej odległości od Słońca
(ponad 11 j.a.). Obecność CN w komie
Chirona może być wynikiem ciągłej emisji
gazu z jego powierzchni lub rezultatem
jakiegoś wcześniejszego wybuchu. Szcze
gółowa analiza obserwacji doprowadziła
do wniosku, że mechanizm wybuchu wy
daje się bardziej prawdopodobny.
D opiero na początku 1991 roku opub
likowano w amerykańskim tygodniku na
ukowym Science wyniki opracowań obser
wacji radiometrycznych Chirona wykona
nych w 1983 roku przez satelitę IRAS.
Dzięki powiązaniu ich z uzyskanymi w tym
samym mniej więcej czasie obserwacjami
naziemnymi M. V. S y k e s i R. G. W a 1k e r oszacowali maksymalną średnicę Chi
rona na 372 km oraz minim alne albedo na
0.027. Chiron wydaje się więc być większy
i ciemniejszy niż dotychczas sądzono, co
wskazuje na większą niż dotąd przyjmo
wano rolę grawitacji w procesie emisji py
łu i gazu z jego powierzchni.
Podczas międzynarodowej konferencji
„Asteroids, Comets, M eteors 1991”, któ
ra odbyła się w czerwcu 1991 roku we
Flagstaff w Arizonie, S. J. B u s, E. B o w e l l , S. A S t e r n i M. F. A ’ H e a r n
przedstawili wstępne wyniki analizy prze
szłości fotometrycznej Chirona. Wykorzy
stując archiwalne klisze, na których znale
ziono jego obraz stwierdzili, że na przeło
mie lat sześćdziesiątych i siedemdziesią
tych, gdy Chiron był w pobliżu swego aphełium czyli znajdował się w odległości
ponad 18 j.a. od Słońca, jego jasność
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Rys. 2 Zmiany jasności absolutnej Chirona.

absolutna była nawet większa niż obecnie
(rys. 2), co wydaje się wskazywać na to, że
również i wtedy był on aktywny kometarnie. Z pierwszą próbą interpretacji tego
niespodziewanego zjawiska wystąpili M.
V. Sykeś i P. R. W e i s s m a n na dorocz
nej konferencji Amerykańskiego Tbwarzystwa Astronomicznego w listopadzie 1991
roku. Uważają oni, że jeśli założyć, że oś
obrotu Chirona jest dość znacznie nachy
lona do płaszczyzny jego orbity i jeden z
jego biegunów skierowany jest na Słońce
w peryhelium, a drugi w aphelium, to róż
nice w ogrzaniu przez Słońce obszarów
okołobiegunowych w pobliżu peryhelium
i aphelium oraz obszarów równikowych w
okresach pośrednich, mogą wyjaśnić za
obserwowaną anomalię zmian jasności.
Czyżby więc sezonowe zmiany klimatycz
ne „sterowały” aktywnością Chirona — za
pytują autorzy referatu w jego tytule.
Odkrycie aktywności kometarnej Chi
rona wydaje się mieć bardzo daleko się
gające konsekwencje kosmogoniczne. Prze
de wszystkim trzeba podkreślić, że zaob
serwowanie wydobywających się z niego
materiałów lotnych dowodzi, iż na obe
cnej orbicie Chiron znajduje się stosun
kowo krótko, prawdopodobnie nie dłużej
niż kilkaset tysięcy lat, co jest bardzo ma
łym ułamkiem czasu życia Układu Słonecz
nego. Skąd więc przybył i jaki mechanizm
go tu sprowadził? Oczywiście odpowiedzi
na te pytania nikt jeszcze nie zna, ale pierw
sze nieśmiałe spekulacje na ten temat co

raz częściej się pojawiają. U ich podstaw
zwraca się zwykle uwagę na ciekawe po
dobieństwa pod niektórymi względami
sześciu obiektów znajdujących się w zew
nętrznych obszarach systemu planetarne
go. Oprócz Chirona wymienia się tu sa
telitę Saturna Phoebe, satelity Neptuna
Ttytona i Nereidę oraz Plutona i jego sa
telitę Charona. Wszystkie one zostały le
piej lub gorzej poznane w ostatnim dzie
sięcioleciu, w znacznej mierze dzięki misji
kosmicznej Voyagera 2.Główną ich wspól
ną cechą jest nietypowość. O niezwykłości
Chirona już wiemy. Phoebe, najdalszy sa
telita Saturna, jako jedyny w tym układzie
obiega macierzystą planetę ruchem wste
cznym po ekscentrycznej orbicie leżącej w
płaszczyźnie dość znacznie nachylonej do
płaszczyzny równika planety. Wprawdzie
sondy Voyager obserwowały go jedynie z
dużej odległości rzędu 2 min km ale zdo
łały stwierdzić, że właściwości jego powie
rzchni są zupełnie inne niż wszystkich po
zostałych satelitów Saturna, i że wykazują
spore podobieństwo do własności Chiro
na. Podejrzewa się ponadto, że Phoebe
jest źródłem pyłu, którego obecność w otoczeniu Saturna potwierdziły obserwacje
anomalii albedo powierzchni sąsiedniego
Japetusa. Wiele wskazuje na to, że Phoe
be został po prostu przechwycony przez
Saturna. Stosunkowo dobrze zbadany przez
Voyagera 2 Ttyton (któremu w jednym z
najbliższych numerów poświęcimy odręb
ny artykuł) jest dużym obiektem o pro
mieniu 1360 km i masie dwukrotnie prze
wyższającej masę Plutona. Posiada atmos
ferę, której głównym składnikiem jest azot,
a na pokrytej lodem powierzchni o dużym
albedo znaleziono oznaki działalności wul
kanicznej. Także i Ttyton okrąża swą ma
cierzystą planetę ruchem wstecznym. Ra
diometria w podczerwieni i spektrometria
Nereidy — wykonane przez sondę Voya
ger 2 — pokazały duże podobieństwo tego
satelity do Chirona pod względem rozmia
rów, masy i widma promieniowania odbi
tego od powierzchni. Jego orbita i niesyn-
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chroniczna rotacja sugerują natomiast —
podobnie jak w przypadku TYytona —
przechwyt Nereidy przez Neptuna przed
kilkuset milionami lat. Osobliwości uk
ładu Pluton — Charon, o którym ostatnio
kilkakrotnie w Uranii była mowa, uzasad
niają również i ich włączenie do grupy
sześciu obiektów, które łączy być może
wspólne pochodzenie z postulowanego
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czasem rezerwuaru komet, jakim — obok
obłoku Oorta — jest hipotetyczny pierś
cień Kuipera rozpościerający się w odleg
łości 35-100 j.a. od Słońca. Dostrzeżone
podobieństwa są na razie pierwszą przes
łanką ukierunkowującą dopiero przyszłe
badania. Chiron odegra w nich zapewne
kluczową rolę.

KRONIKA
Odkrycie pozasłonecznego układu
planetarnego
Na przełomie stycznia i lutego tego roku całą
polską prasę obiegła sensacyjna wiadomość o
odkryciu przez polskiego astronoma Aleksan
dra W o l s z c z a n a układu planetarnego wo
kół pulsara PSR 1257+12. Oficjalne doniesie
nie na ten temat ukazało się w tygodniku na
ukowym Nature datowanym 9 stycznia 1992
roku. Jest to już druga w ciągu kilku ostatnich
miesięcy wiadomość o stwierdzeniu istnienia
planet wokół innych niż nasze Słońce gwiazd.
Pierwsza, którą sygnalizowaliśmy w ubiegłoro
cznym numerze wrześniowym i która odbiła
się głośnym echem nie tylko w świecie astro
nomicznym pociągając za sobą falę komenta
rzy i spekulacji, została przez odkrywcę zde
mentowana o czym bliżej informujemy w nas
tępnej notatce. Mamy nadzieję, że podobny los
nie spotka drugiej, i że odkrycie naszego roda
ka, od ponad 10 lat pracującego za granicą,
chlubnie zapisze się w dziejach astronomii.
Pulsar PSR 1257+12 został odkryty przez
A. Wolszczana w lutym 1990 roku. Należy do
tzw. pulsarów milisekundowych gdyż okres emitowanydf przez niego pulsów wynosi zaledwie
6.2 ms. Znajduje się on w odległości około
500 parseków od Słońca. Po mniej więcej pół
torarocznym okresie obserwacji prowadzonych
za pomocą największego na świecie radiotele
skopu w Arecibo (Puerto Rico) i zebraniu po
nad 4000 pomiarów radiopulsów tej gwiazdy
neutronowej, Wolszczan wyznaczył okres jej ob
rotu na 0.00621853193177 s z dokładnością
jednostki ostatniego miejsca po przecinku tej
liczby. T&k wielką precyzję udało mu się osiąg
nąć przez wzbogacenie modelu rotacji pulsara
przyjęciem, że okrążają go dwie planety. Z za-

N ajw iększy na św iecie ra d io te le sk o p o śre d n ic y 305 ni w
A re c ib o (P u e rto R ico ).

łożenia tego wynikało, że zarówno pulsar jak i
hipotetyczne obiekty wokół niego poruszają się
względem wspólnego środka masy układu pulsar-planety. W położeniu pulsara w przestrze
ni winny więc wystąpić pewne zmiany odzwier
ciedlające ten ruch. Precyzyjna analiza dostrze
żonych przez Wolszczana nierównomiemości ok
resu pulsara potwierdziła ich istnienie i poka
zała, że maksymalna prędkość tych wahań i
maksymalna ich amplituda wynoszą odpowie
dnio ±0.7 m/s i ±900 km. Stąd można już było
obliczyć parametry przyjętego modelu tzn. masy
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planet i okresy ich obiegu wokół pulsara, w
tym samym odległości w jakich go okrążają.
Na dolne granice mas otrzymał wartości 3.4 i
2.8 mas Ziemi, a odpowiednie okresy obiegu
pulsara wyniosły 66.6 i 98.2 dni, co odpowiada
odległościom od niego równym 0.36 i 0.47
jednostki astronomicznej. Wolszczan zauważa
ponadto, że dalsze obserwacje pulsara czyli
znaczne powiększenie materiału obserwacyj
nego dla tego typu obliczeń modelowych po
zwoli być może na stwierdzenie istnienia w uk
ładzie jeszcze trzeciej planety.
Tyle o odkryciu A. Wolszczana. Trudno dziś
jeszcze wyrokować o jego znaczeniu. Niewąt
pliwie ma duże szanse być uznanym za pier
wsze stwierdzenie istnienia pozasłoncczncgo uk
ładu planetarnego, czyli stać się błyskotliwym
potwierdzeniem długich oczekiwań nie tylko
przecież astronomów. Od dawna bowiem zda
waliśmy sobie sprawę z tego, że nie udaje się
znaleźć racjonalnych argumentów przemawia
jących za tym, iż tylko Słońce jest tak bardzo
wyróżnioną w całym Wszcchświecie gwiazdą
przez posiadanie własnego układu planetarne
go. Ale wszystkie dotychczasowe próby udo
wodnienie tego kończyły się fiaskiem. Mamy
nadzieję, że odkrycie polskiego astronoma nie
podzieli ich losu.
Zrozumiały wydaje się ogromny rezonans
społeczny jaki wzbudziło to odkrycie. Nie ma
chyba człowieka, który nie zadawałby sobie dziś
pytania czy we Wszcchświecie istnieje życie
poza planetą o nazwie Ziemia. Pokazanie, że
wokół innych niż Słońce gwiazd mogą istnieć
planety podobne do naszej, przybliża nas nie
wątpliwie do odpowiedzi na to pytanie, ale jej
nie udziela. Co więcej, wyraźniej ukazuje ogrom
problemów i trudności, które coraz bardziej
wydają się piętrzyć na drodze jej poszukiwań.
Odkrycie Wolszczana jest na niej pierwszym
zdecydowanym krokiem do przodu. Próbuje się
je porównywać z odkryciem Kopernika. Tb oczywiście wielka przesada, by nie powiedzieć
nadużycie. Nie zapominajmy, że dzieło Koper
nika to nieporównanie więcej niż tylko stwier
dzenie, że Ziemia okrąża Słońce. Kopernik
zmienił myślenie człowieka, jego sposób pa
trzenia na świat i rozumienia Wszechświata.
Umiejmy na to spojrzeć we właściwych propo
rcjach.
Wg Nature 1992, 355, 145
Krzysztof Ziołkowski

Planetarna fatamorgana
We wrześniowym numerze Uranii z 1991 roku
opisane było odkrycie (przez radioastronomów z
Jodrell Bank — A Lyrie’a i M. Bailes’a) pier
wszej poza Układem Słonecznym planety. Miał
to tyć obiekt o masie rzędu 10 mas Ziemi,
krążący z okresem około pół roku po prawie
kołowej orbicie (o promieniu 100 milionów ki
lometrów) wokół pulsara PSR 1829-10. Obec
ność planety została stwierdzona dzięki syste
matycznym zmianom częstości odbieranych od
pulsara sygnałów. Niestety żywot tego odkry
cia był wyjątkowo krótki — 15 stycznia 1992
na spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa As
tronomicznego w Atlancie dr Andrew L y n n e ogłosił, że w jego obliczenia wkradł się błąd
(błędnie uwzględniono poprawki drugiego rzę
du wynikające z ekscentryczności ziemskiej or
bity). Chociaż wszystkie pomiary są prawidło
we — ich interpretacja (po ponownie przepro
wadzonej redukcji) jest zupełnie inna; obser
wowane zmiany częstości pulsara odzwiercied
lają wyłącznie niejednostajny ruch naszej Zie
mi po okołosłonecznej orbicie! Był to wyjątko
wo złośliwy zbieg okoliczności — tą samą me
todą redukowano bowiem dane.dla ponad 300
innych pulsarów nie znajdując okresowości
zmian pulsów (co było jednym z argumentów
potwierdzających obecność planety wokół
PSR 1829-10) i tylko w tym jednym przypad
ku błąd wynikający z eliptyczności orbity był
znaczący (co zaowocowało „dorzuceniem” pulsarowi planety). Nie jest to oczywiście pierw
szy przypadek odkrycia, które trzeba było od
wołać, ale (jak podkreślają wszyscy naoczni
świadkowie) Andrew Lyne zachował się tak zde
cydowanie, pokornie i skromnie, tak rzetelnie i
ze skruchą opisywał wszystkie źródła błędów
(nie starając się niczego tuszować) i tak uj
mująco wziął na siebie całą odpowiedzialność
za wprowadzenie w błąd opinii publicznej, że
feralnego odkrywcę odwołującego swoje odby
cie sala nagrodziła... długą owacją na stojąco!
A prowadzący sesję uznał wystąpienie Andrew
Lyne’a za „przykład dla wszystkich jak takie
sprawy należy załatwiać”.
Zaraz po dr Lyne ogłosił swoje odkrycie
Aleksander W o l s z c z a n (októrym informu
jemy wyżej) co w naturalny sposób wzbudziło
podejrzliwość zebranych na sali astronomów.
Pozostaje nam mieć nadzieję, że tym razem
nie będzie to kolejna fatalna pomyłka.
Wg Native, 1992, 355, 188 i 213
Magdalena Sroczyńska-Koiuchowska
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Radarowe obrazy planetoidy Kastalia
Eleonora H e l i n , amerykańska odkrywczyni
wielu nietypowych planetoid, dostrzegła na kli
szy — eksponowanej w Obserwatorium Palomarskim 9 sierpnia 1989 roku — szybko poru
szający się obiekt, który dostarczył astrono
mom możliwości ciekawych badań. Przyniosły
one nieoczekiwane wyniki. Nowo odkryty obiekt okazał się planetoidą typu Apollo (ozna
czoną prowizorycznie 1989 PB), która — jak
pokazały pierwsze obliczenia orbity — miała
zbliżyć się do Ziemi 25 sierpnia na odległość
zaledwie 0.027 j.a. czyli około 4 min km. Z a
uważono ponadto, że od 19 do 22 sierpnia bę
dzie mogła być śledzona za pomocą najwięk
szego radioteleskopu w Arecibo (Puerto R i
co), czyli że nadarza się rzadka okazja doko
nania pomiarów echa radarowego tego obie
ktu, które byłyby pierwszymi tego typu obser
wacjami planetoidy z tak niewielkiej odległoś
ci. Podczas największego zbliżenia do Ziemi nie
udało się niestety wykorzystać do tego 70 m
anteny w Goldstone (Kalifornia), która była za
jęta odbiorem danych z sondy kosmicznej Vo
yager 2 przelatującej właśnie 25 sierpnia 1989
roku w pobliżu Neptuna.
Energiczne przygotowania, polegające prze
de wszystkim na wyznaczeniu jak najlepszej efemerydy planetoidy z optycznych obserwacji
jej pozycji na niebie, doprowadziły do realiza
cji ambitnych zamierzeń. Pierwsze udane po
miary radarowe wykonane 19 sierpnia um oż
liwiły zwiększenie dokładności przewidywań
przestrzennego położenia planetoidy z począt
kowych 20 000 km (wyłącznie z obserwacji astrometrycznych) na 2 km. Było to gwarancją,
że nie zostanie ona „zgubiona”, a także umoż
liwiło stosunkowo dobre wyznaczenie orbity.
Okazało się, że planetoida okrąża Słońce w
okresie 1.096 roku.po orbicie o mimośrodzie
0.48 leżącej w płaszczyźnie nachylonej do
płaszczyzny ekliptyki pod kątem 8.9°. W peiyhelium zbliża się do Słońca na odległość 0.55
j.a., a w aphelium oddala od niego na 1.58 j.a.
Stwierdzono ponadto, że minimalne odległości
między jej orbitą, a orbitami Wenus, Ziemi i
M arsa wynoszą odpowiednio 0.064, 0.020 i
0.061 j.a., co stwarza możliwości wielu głę
bokich zbliżeń 1989 PB do tych planet. Jedno
z takich zbliżeń do Ziemi miało właśnie miej
sce wkrótce po odkryciu, a następne tak duże
nastąpi dopiero w 2046 roku. W kwietniu
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1993 roku 1989 PB minie Ziemię w odległości
0.13 j.a.
Rezultatem radarowego skanowania plane
toidy 1989 PB wykonanego w dniach 20-22
sierpnia za pomocą radioteleskopu w Arecibo
i 30 sierpnia za pomocą radioteleskopu w
Goldstone (patrz zdjęcie na czwartej stronie
okładki) jest m. in. sekwencja 64 obrazów re
produkowana na drugiej stronie okładki. Wi
dać z niej, że obiekt ten składa się z dwóch
wyraźnie zarysowanych — ale mających naj
prawdopodobniej ze sobą styczność — brył, z
których każda ma rozmiary dochodzące do 1
km. Nie jest wykluczone, że w przeszłości były
one rozdzielone i w wyniku jakiejś niezbyt
gwałtownej kolizji utworzyły obecnie obserwo
wany „kontaktowy układ podwójny”. Okres je 
go obrotu wynosi 4.07 godz. Prezentowany
„film” radarowy ukazuje rotację planetoidy
widzianą od strony jej bieguna czyli w płasz
czyźnie jej równika i obejmuje około 60 pro
cent okresu jej obrotu, co trwa około 2.5 godz.
Biały kontur na każdym obrazie jest zarysem
obwiedni całego obiektu, który uzyskano na
podstawie wszystkich pomiarów. Ponieważ oś
wietlony był ona radarem „od góry” więc jego
„dolne” fragmenty pozostały niewidoczne.
Ten bezprecedensowy wynik jest więc pier
wszym oczywistym dowodem istnienia podwój
nej planetoidy. Sposób jej powstania jest przed
miotem intensywnych badań. Wiele wydaje się
wskazywać, że mamy w tym przypadku do czy
nienia z przykładem akrecji planetezymali czyli
z przyrodniczym potwierdzeniem jednej z kon
cepcji formowania się planetoid.
W końcu ubiegłego roku planetoida 1989
PB została skatalogowana pod num erem 4769
i na wniosek głównego autora omówionych tu
badań radarowych S. J. O s t r o została naz
wana Kastalia. W mitologii greckiej jest to imię
dziewczyny, która utonęła w świętym źródle w
Delfach uciekając przed zalotami Apollina.
Wg Science 1990, 248, 1523
Krzysztof Ziołkowski

Ultrajasne galaktyki podczerwone
IRAS (Infrared Astronomical Satellite — A s
tronomiczny Satelita Podczerwony) odkrył kla
sę jasnych galaktyk, które większość energii
(ponad 95%) em itują w dalekiej podczerwieni.
Niektóre z nich wysyłają 1012 Lq (jasności Słoń
ca) na falach o długościach 8 — 1000 f i m, co
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odpowiada minimalnej granicy jasności bolometrycznej przyjętej dla kwazarów! Klasę tych
obiektów nazywamy ultrajasnymi galaktykami
podczerwonymi.
Dla astronomów galaktyki te stanowią in
teresujący przedmiot badań, gdyż: 1) stanowią
najliczniejszą we Wszechświccie populację
obiektów o jasnościach większych niż 1011 Lq ,
2) prawdopodobnie stanowią wczesny i szybki
etap w ewolucji galaktyk, a zatem poznanie
ich pozwoli lepiej zrozumieć ten wciąż niejas
ny proces.
Promieniowanie galaktyk w dalekiej pod
czerwieni pochodzi głównie z procesów absorbeji i reemisji promieniowania przez pył. W
przypadku ultrajasnych galaktyk podczerwo
nych badania satelity IRAS wskazują na ciepły
pył jako źródło promieniowania. Nie wiadomo
jednak, czy pył ten jest podgrzewany przez ma
sywne gwiazdy czy też potrzebne jest dodatko
we, silniejsze źródło energii termicznej jak np.
energia wyzwalana przy powstawaniu giganty
cznych czarnych dziur z emitującymi promie
niowanie X akrecyjnymi dyskami. Aby lepiej
poznać procesy zachodzące w tych niezwyk
łych galaktykach w obserwatorium ESO prze
prowadzono obserwacje optyczne i radiowe
ultrajasnych galaktyk podczerwonych używając
najnowszych technik obserwacyjnych. Obser
wacje optyczne wykonane za pomocą N T T
(New 'technology 'Ifclcscope — teleskopu no
wej technologii) sugerują, że morfologia tych
obiektów wyraźnie różni się od budowy chara
kterystycznej dla izolowanych galaktyk. Nie są
to więc galaktyki typu spiralnego czy też elipty
cznego. Wręcz odwrotnie — przeważają kształty
nieregularne: podwójne jądra, mosty, warko
cze. Zdjęcia tych galaktyk wyraźnie wskazują,
że mamy w większości przypadków do czynie
nia nie z jedną lecz raczej z dwoma zderzają
cymi się galaktykami, które przenikają się wza
jemnie. Podjęto również próby badania gazu
molekularnego w tych galaktykach — stwier
dzono np. bardzo dużą obfitość tlenku węgla
CO, a także silne ruchy tego gazu (szerokość
linii emisyjnych sięga nawet 1000 km/s). Bada
nia spektroskopowe 20 najjaśniejszych galak
tyk z tej grupy (znajdujących się w odległoś
ciach mniejszych niż odległość odpowiadająca
z = 0.13) wskazują na bardzo silną absorbeję
występującą w widmach tych galaktyk. Poza
tym okazuje się, że ponad 50% jąder tych galak
tyk jest typu Seyferta 2. Linie emisyjne [OIII]
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mają asymetryczny kształt, z rozbudowanymi
skrzydłami w barwie niebieskiej, co świadczyć
może o osłabieniu emisji przez poruszający się
na zewnątrz gaz zmieszany z pyłem.
Na rok 1993 planuje się misję ISO (Infra
red Space Observatory — Podczerwone O b
serwatorium Kosmiczne) — jej instrumenty bę
dą znacznie czulsze niż IRAS. Dzięki tem u as
tronomowie będą mogli badać ultrajasne gala
ktyki podczerwone nie tylko bliskie, ale przede
wszystkim te, które są bardziej odlegle. Można
się spodziewać, że ISO powinien zaobserwować
wiele obiektów tej populacji — zderzenia gala
ktyk w dalekiej przeszłości, gdy Wszechświat
był młodszy i gęstszy, na pewno były częstsze.
Wg The Messenger, 1991, No. 63.
Maria Łysik

Amerykańskie plany badań
kosmicznych
Na ostatnie dziesięciolecie X X w. Amerykanie
planują wiele ciekawych misji kosmicznych. Będą
to zarówno duże, średnie jak i małe przed
sięwzięcia. Tym samym Amerykanie chcą nad
robić lukę lat 80-tych, które nie obfitowały w
badania kosmiczne.
Szczególnie ambitne plany dotyczą dużych
misji. Są one bardzo kosztowne lecz pracują
wiele lat i są bardzo efektywne w działaniu.
'Ieleskop kosmiczny H ubble'a (UST), plano
wany na lata 80-te, rozpoczął działalność do
piero w 1990 roku. Odkryta już w czasie trwa
nia misji wada zwierciadła ma zostać usunięta
przez astronautów w 1993 roku. Zostaną ta
kże wymienione wtedy inne instrumenty. Z a 
tem można się spodziewać po tym czasie jesz
cze doskonalszych obserwacji U ST Już teraz
obrazy otrzymane przez teleskop kosmiczny ma
ją znacznie lepszą zdolność rozdzielczą niż otrzy
mane przez jakiekolwiek ziemskie obserwato
rium. Dostarcza więc H ST dokładne obrazy
planet, gromad gwiazd, galaktyk.
W roku 1991 rozpoczęło działalność G R O
(Gam m a Ray Observatory) — obserwatorium
kosmiczne promieni y. Obserwować ono bę
dzie promieniowanie w zakresie 20 keV — 30
G eV Astrofizycy planują by G R O zbadało ruch
cząstek w pobliżu gwiazd neutronowych i czar
nych dziur, rozkład promieniowania kosmicz
nego i gazu w naszej Galaktyce, promieniowa
nie gamma galaktyk i kwazarów. Naukowcy ma
ją też nadzieję, że G R O zbada także niektóre
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Model orbitalnego obserwatorium rentgenowskiego AXAF.

linie emisyjne np. linię 0.122 MeV (pochodzą
cą z pierwiastka 57Co) dla supernowej 1987 A.
Na 1992 rok planowana jest misja obserwato
rium promieni X - AXAF (Advanced X Ray Astrophysics Facility). Badać będzie ono
promieniowanie rentgenowskie w zakresie 0.1
— 10 keV. W tym też zakresie będzie mogło
dokonywać pomiarów spektroskopowych. Ob
serwatorium to badać będzie korony normal
nych i aktywnych gwiazd, przeprowadzi analizę
chemiczną pozostałości supernowych w naszej
Galaktyce i galaktykach nam bliskich. Obser
watorium to ma także wykonać obrazy (w pro
mieniach X) aktywnych jąder galaktyk i kwazarów. Z misją tą wiąże się szczególne na
dzieje, gdyż jest ono kontynuacją i rozwinię
ciem prac obserwatorium Einsteina, które zbyt
wcześnie skończyło swą działalność, choć i tak
wniosło wiele w rozwój astrofizyki. AXAF ma
być wyposażony w lepszą aparaturę niż Einste
in i ma pracować przez 15 lat. Tćik więc na
ukowcy mają nadzieję, że będzie ono wielkim
źródłem informacji. Oprócz tych trzech duż
ych misji kosmicznych, w ramach programu
EXPLORER ma podjąć działalność kilka śred
nich misji. Wszystkie one będą pracować na
statku kosmicznym Explorer, który ma być wy
niesiony na orbitę okołoziemską za pomocą ra
kiety Delta w 1992 roku. Poszczególne stacje
badawcze będą wymieniane przez astronau
tów. Zatem realizacja kolejnych misji jest oczy
wiście uzależniona od kolejnych lotów wahad
łowców. W roku 1992 ma rozpocząć pracę
stacja EUVE (The Extreme Ultraviolet Ex
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plorer), która ma badać promieniowanie ul
trafioletowe w zakresie 70-760 A. Astrofizycy
mają nadzieję, że dane przekazywane przez tę
stację pozwolą lepiej zrozumieć procesy za
chodzące w niektórych gwiazdach (m. in. w cias
nych układach podwójnych, składających się ze
zmiennych kataklizmicznych i białych karłów) i
ich atmosferach (EUVE ma zbadać gorącą
plazmę związaną z koronami gwiazdowymi). W
roku 1996 astronauci wymienią EUVE na sta
cję XTE (X-Ray Timing Explorer). Dokony
wać będzie ona obserwacji spektroskopowych i
fotometrycznych promieniowania rentgenow
skiego w zakresie energii 1-100 keV. Stacja ta
ma być wyposażona w aparaturę o bardzo du
żej czułości i doskonałej zdolności rozdzielczej
(rzędu mikrosekund). Zatem naukowcy mają
nadzieję, że dostarczane dane pozwolą uzys
kać nowe informacje o gwiazdach neutrono
wych (orbity, masy, zmiany prędkości rotacji i
in.). Zbadana zostanie także relatywistyczna
plazma w jądrach aktywnych galaktyk. Następ
na zmiana ma nastąpić w roku 1997, kiedy to
rozpocznie pracę ACE (Advanced Composi
tion Explorer). Badać będzie ono promienio
wanie kosmiczne w zakresie 0.5 keV—0.5 GeV
energii na nukleon. Na rok 1999 planuje się
ostatnią ze średnich misji. Będzie to FUSE
(Far-Ultraviolet Spectroscopic Explorer), któ
ry ma prowadzić obserwacje spektroskopowe
w dalekim ultrafiolecie, czyli dla fal krótszych
niż 1200 A Możliwość badania poszczegól
nych linii pozwoli m. in. ustalić zawartość lek
kich pierwiastków powstałych w ciągu pierwszych
trzech minut istnienia Wszechświata, co ma
podstawowe znaczenie dla kosmologii.
W latach 90-tych Amerykanie zamierzają
także kontynuować rozpoczęty w latach 80tych program „Smali Explorer”, czyli program
małych misji kosmicznych (małych satelitów).
Astronomowie oczekują m. in. na satelitę SWAS
(Submiiliter Wave Astronomy Satellite), który
badać będzie fale submilimetrowe. Oczekuje
się, że pozwoli to poznać rozkład wody i tlenu
w naszej Galaktyce (poprzez badanie linii spe
ktralnych H 2 O i O 2 ). Przyszłość pokaże ile z
tych ambitnych planów uda się zrealizować.
Jeżeli nawet tylko część z tych misji zostanie
urzeczywistniona, to i tak nasza wiedza o
Wszechświecie znacznie się powiększy.
Wg Physics Today, April 1991, 60
Maria Łysik
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KRONIKA HISTORYCZNA
Siedemdziesięciolecie „Uranii”
Siedemdziesiąt lat temu, w marcu 1922
roku, ukazał się pierwszy numer Uranii.
Okrągła rocznica skłania do zadumy nad
historią naszego pisma. Patrzymy w prze
szłość by w przyszłości lepiej służyć mi
łośnikom astronomii: Czynimy to na pro
gu przemian, które Uranię mają uatrak
cyjnić i przybliżyć większej liczbie czytel
ników. Chcemy więc ukazać tradycje, z
których wyrastamy i którym pragniemy po
zostać wierni.
• Dzieje Uranii były już kilkakrotnie na
tych łamach przedstawiane. Ostatni raz
można je było poznać z artykułu Ludwika
Z a j d l e r a pt. „Na marginesie sześćdziesięcioleda Uranii" opublikowanego w
numerze październikowym w 1979 roku.
Autor, redaktor naczelny Uranii w latach
1965-1982, przypomina w nim m. in. pre
historię pisma tzn. cztery powielaczowe
zeszyty wydane w nakładzie kilkudziesię
ciu egzemplarzy, z których pierwszy ukazał
się w 1919 roku staraniem uczniów matu
ralnych klas gimnazjów warszawskich: Ste
fana K a l i ń s k i e g o , Jana M e r g e n t a l e r a i Stanisława M r o z o w s k i e 
go, którym patronował dr Felicjan K ę 
p i ń s k i , trzydziestoczteroletni wówczas
nauczyciel astronomii, będący jednocześ
nie tymczasowym kierownikiem Obserwa
torium Astronomicznego Uniwersytetu
Warszawskiego. Entuzjazm młodych za
paleńców nauki o niebie doprowadził do
powstania międzyszkolnego Koła Miłoś
ników Astronomii, które stało się zaląż
kiem obecnego Polskiego Towarzystwa
Miłośników Astronomii, oraz do utwo
rzenia pisma, które teraz obchodzi swe
siedemdziesięciolecie. Pierwszym redak
torem Uranii był F. Kępiński, od 1927 ro
ku profesor Politechniki Warszawskiej i
założyciel jej obserwatorium Astrono
micznego, znany badacz ruchu komety
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Fot. 2 Reprodukcja okładki pierwszego numeru Uranii, któiy
ukazał się w marcu 1922 roku.

Kopffa, który zmarł w 1966 roku. Jeden z
założycieli naszego miesięcznika, dziś już
ponad dziewięćdziesięcioletni profesor
Uniwersytetu Wrocławskiego i twórca
znanej w świecie wrocławskiej szkoły heliofizyki, J. Mergentaler, jest nadal stałym
współpracownikiem Uranii — w niniej
szym numerze publikujemy jego artykuł
pt. „Jak Słońce chudnie”.
Z zamieszczonego w numerze majo
wym w 1962 roku artykułu pt. „Czterdzie
stolecie czasopisma Urania", napisanego
przez nieżyjącego już zasłużonego dzia
łacza PTMA z Krakowa Stanisława L u b e r t o w i c z a , możemy się dowiedzieć
o tym, kto i kiedy był redaktorem naczel
nym Uranii i gdzie znajdowała się siedziba
redakcji, ile ukazało się numerów i ile
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Fot. 1 Reprodukcja strony tytułowej drugiego, powielaczo
wego zeszytu Uranii. Artykuł pŁ „Wulkany na Księżycu”
napisał Jan Mergentaler.

stron zadrukowano w każdym roku oraz o
wielu innych ciekawostkach kronikarskich
dotyczących naszego pisma. Tę jakby in
wentaryzację Uranii przedłużyli do roku
1970 ‘Rideusz G r z e s i o i Jan R o l e w i c z w wydanej przez PTMA w 1971 ro
ku broszurze pt. „50 lat społecznegomiłośniczego ruchu astronomicznego w
Polsce”. Zachęcając do zajrzenia do tych
tekstów pragniemy zawarte w nich wia
domości uzupełnić dodatkowymi infor
macjami.
Pozbawienie prof. Andrzeja W r ó b 
l e w s k i e g o , obecnego rektora Uniwer
sytetu Warszawskiego, funkcji redaktora
naczelnego Uranii z końcem 1964 roku
(pełnił ją od 1959 roku) zostało spowodo
wane dopuszczeniem przez niego do dru
ku w numerze grudniowym 1963 roku
artykułu pt. „Gwiazda Betlejemska” napi

3/1992

sanego przez sędziwego już wówczas zało
życiela Uranii F. Kępińskiego. Młodszym
czytelnikom należy się w tym miejscu wy
jaśnienie, że w tamtych czasach w takim
piśmie jak Urania nie mogły się ukazywać
teksty związane choćby tylko pośrednio
m. in. z religią, biblią, kościołem itp. Mile
natomiast były widziane różne panegiryki
jak np. specjalna wkładka w numerze
kwietniowym w 1953 roku zawierająca
zdjęcie i nekrolog Józefa Stalina oraz
opatrzone niemądrym komentarzem cyta
ty z jego pism, czy też już nieco mądrzej
szy tekst, który znalazł się w numerze li
stopadowym w 1967 roku poświęcony ob
chodzonej wtedy 50 rocznicy Rewolucji
Październikowej w Rosji.
Jeszcze raz w dziejach Uranii dała o
sobie znać polityka na początku lat osiem
dziesiątych. Po wprowadzeniu 13 grudnia
1981 roku stanu wojennego, podobnie jak
prawie wszystkie pisma w Polsce, również
i Urania przestała się ukazywać. Gdy w
połowie 1982 roku można już było wzno
wić jej druk i kolportaż chcieliśmy nad
robić powstałe opóźnienie wydając wszy
stkie zaległe numery. Niestety opóźnienia
nie udało się zlikwidować i na początku
1983 roku zamiast czterech pierwszych ze
szytów wydaliśmy jeden o numerze 1-4 w
zwiększonej nieco objętości.
Wspominając stan wojenny warto ujawnić perypetie związane z numerem
grudniowym w 1981 roku, który został
wprawdzie wydrukowany przed 13 grud
nia ale nie zdążył już w terminie dotrzeć
do prenumeratorów. Rozesłany został do
piero w maju następnego roku. Przypadek
zrządził, że w tym właśnie numerze uka
zało się piękne i mądre przemówienie ów
czesnego prezesa Polskiego Tbwarzystwa
Astronomicznego doc. Jerzego S t o d ó ł k i e w i c z a wygłoszone we wrześniu 1981
roku podczas otwarcia XX Zjazdu PTA w
Krakowie. Ponadto we „wstępniaku” tego
numeru informowaliśmy o „powierzeniu
przez społeczeństwo dwóm wybitnym as
tronomom... wysokich funkcji w służbie
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polskiej nauce i dziełu odnowy życia naro
du”. Natychmiast spotkało się to z ostrą
reprymendą jednego z czytelników, który w
liście do redakcji pisał: „Stanowczo sprze
ciwiam się zamieszczeniu w grudniowym
numerze wystąpienia in extenso pana Stodółkiewicza, oraz zamieszczeniu notek o utytułowanych również in extenso związ
kowcach „Solidarności”, panach Głęboc
kich czy Stawikowskich. Miesięcznik miłoś
ników astronomii ma służyć przede wszy
stkim młodzieży, ma kształtować jej na
ukowy światopogląd, a nie służyć obsku
rantyzmowi i propagandzie „Solidarności”.
Największym dziejowym dorobkiem wszyst
kich Polaków jest ich postępowe, socjalisty
czne państwo...”
Chociaż ten incydent nie doprowadził
tym razem do zmiany redaktora naczelne
go to jednak wkrótce musiała ona i tak na
stąpić. W maju 1981 roku nagła i ciężka
choroba przykuła bowiem do łóżka L.
Zajdlera zupełnie uniemożliwiając mu
dalsze prowadzenie pisma. Wszystkie je
go obowiązki spadły wtedy na ówczesnego
sekretarza redakcji, a obecnego redaktora
naczelnego. Formalne powołanie K.
Z i ó ł k o w s k i e g o na to stanowisko na
stąpiło jednak dopiero na początku 1983
roku, a o ukonstytuowaniu się nowej re
dakcji Uranii czytelnicy zostali poinformo
wani we „wstępniaku” numeru 1-4/1983.
We wszystkich wspomnianych wyżej tek
stach o Uranii niewiele można przeczytać
o profilu pisma, jego tematyce i struktu
rze. A przecież dzięki nim właśnie pismo
nasze trwa już 70 lat w prawie nie zmie
nionym kształcie. Jak podkreśliliśmy w je
go specjalnym, 600-nym numerze, który
ukazał się na początku tego roku, Urania
służy miłośnikom astronomii rzetelnymi
informacjami o najważniejszych i aktualnych
problemach poznawania Wszechświata
oraz wszechstronną pomocą w urzeczywist
nianiu ich zamiłowań. Chce wszystkim
przybliżać niebo, odsłaniać jego tajemni
ce, ukazywać piękno, rozbudzać zaintere
sowania jego niezwykłościami, uczyć ro
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zumnego patrzenia na to, co naszą małą
planetę otacza i wokół niej się dzieje, inspi
rować aktywne uczestnictwo w amatorskim
ruchu naukowym. Jak te zadania są realizo
wane?
Zasadniczy trzon każdego numeru sta
nowi kilka artykułów przeglądowych. Sta
ramy się aby były one poświęcone najbar
dziej aktualnym zagadnieniom astrono
micznym i możliwie przystępnie oraz ca
łościowo ujmowały przedstawiany prob
lem. Ich autorami są zwykle astronomo
wie zawodowi i doświadczeni popularyza
torzy astronomii. Ostatnio coraz częściej
pojawiają się też artykuły pisane przez
młodych miłośników astronomii, laureatów
konkursów astronomicznych, studentów
itp. Poziom artykułów bywa różny: od zu
pełnie elementarnych i łatwym językiem
napisanych do trudniejszych, wymagają
cych od czytelnika pewnego przygotowa
nia, a nieraz także wysiłku dla zrozumie
nia proponowanego przez autora toku ro
zumowania. Ta różnorodność jest odpo
wiedzią na zapotrzebowanie czytelników: za
równo początkującym jak i zaawansowa
nym miłośnikom astronomii pragniemy do
starczyć materiału do przemyśleń oraz po
głębić ich wiedzę i zaspokoić ciekawość.
Czasem jakiemuś tematowi poświęcamy
cykl artykułów. Warto tu przypomnieć
szczególnie dobrze przez czytelników przy
jętą serię wybitnego kosmologa ks. prof.
Michała H e l l e r a pt. „Ewolucja kos
mosu i kosmologii” publikowaną w latach
1978-1980, która została następnie wyda
na w postaci książki i stała się bestselle
rem astronomicznym lat osiemdziesiątych.
Z zasady Urania nie publikuje oryginal
nych prac własnych autorów, wychodząc z
założenia, że naszym czytelnikom winni
jesteśmy jedynie rzetelną, sprawdzoną i
wiarygodną informację. Odstępstwa od tej
reguły zawiera dział Obserwacje, w któ
rym od czasu do czasu ukazują się opisy
jakichś spostrzeżeń lub rezultaty prac ob
serwacyjnych miłośników astronomii. Pu
blikujemy je jednak bardziej dla przykładu i
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zachęty do rozumnego patrzenia na nie
bo, niż w celu udokumentowania wyni
ków konkretnych obserwacji. Wyjątkiem
były opracowane przez profesjonalistę i
wykonywane pod jego kierunkiem miłośnicze obserwacje komet, którymi zainte
resowanie znacznie wzrosło w ciągu kilku
minionych lat, do czego być może przy
czyniło się szerokie upowszechnienie, m.
in. przez Uranię, wiadomości o kometach w
związku z powrotem do Słońca słynnej ko
mety Halleya w 1986 roku. Artykuł prze
glądowy nabiera czasem wartości orygi
nalnego przyczynku, co w szczególności
dotyczy dociekań historycznych. T&ki cha
rakter miał np. cykl niestrudzonego ani
matora amatorskich obserwacji pozycji i
zakryć w Polsce dr inż. Marka Z a w i l s k i e g o pt. „Historyczne obserwacje zja
wisk zaćmieniowych” drukowany w latach
1990-1991. W Uranii ukazało się też pier
wsze opracowanie epizodycznej historii
polskiego obserwatorium meteorologiczno-astronomicznego na Popie Iwanie w
Czarnohorze ocalonej od zapomnienia
przez prof. Jerzego K r e i n e r a (w nu
merze kwietniowym z 1989 roku uzupeł
nione nowymi informacjami w poprzed
nim numerze). W 1984 roku wystąpiliśmy
z inicjatywą zaprezentowania wszystkich
polskich instytutów i obserwatoriów astro
nomicznych. Tfcn cykl rozpoczęliśmy w nu
merze 7-8/1984 przedstawieniem Centrum
Astronomicznego im. M. Kopernika w
Warszawie. Chociaż nie zdołaliśmy uzys
kać odpowiednich artykułów ze wszyst
kich ośrodków, to jednak dziś już teksty,
których zabrakło w Uranii, zainteresowa
ny czytelnik znajdzie w ubiegłorocznym
tomie Postępów Astronomii. Wszystkie
one stanowią interesujący przegląd stanu
współczesnej astronomii polskiej.
O ciekawszych pracach polskich astro
nomów staraliśmy się informować syste
matycznie w drugiej połowie lat siedem
dziesiątych i pierwszej osiemdziesiątych w
corocznych notatkach na ten temat w Kro
nice. Dział ten przeznaczony jest przede
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wszystkim na krótkie doniesienia o naj
ważniejszych i aktualnych wydarzeniach w
świecie astronomicznym. Prezentujemy w
nim najnowsze odkrycia, znaczące opra
cowania i interpretacje, głośne hipotezy
itp. Zwykle podajemy źródło, na podsta
wie którego referowana jest omawiana pra
ca, aby ułatwić zainteresowanym ewentu
alne dotarcie do oryginalnej publikacji.
Ważnym działem Uranii jest Poradnik
Obserwatora. Zamieszczamy w nim, a
czasem także w odrębnych artykułach, róż
ne materiały instruktażowe mające nau
czyć, pomóc, ułatwić, a także zachęcić mi
łośników astronomii do budowy instru
mentów, prowadzenia obserwacji, opra
cowywania ich wyników, konstruowania
astronomicznych programów komputero
wych itd. W tym przypadku także staramy
się różnicować poziom pamiętając, że
Urania ma służyć zarówno początkującym
jak i zaawansowanym adeptom nauki o
niebie. Podobną rolę spełnia Kącik Olim
pijczyka, w którym zamieszczamy nie tyl
ko coroczne sprawozdania z przebiegu
olimpiad astronomicznych, ale przede
wszystkim omówienia różnych zadań i ich
rozwiązań głównie z zakończonych już
olimpiad. Pragniemy w ten sposób pomóc
młodym miłośnikom astronomii w przy
gotowaniach do udziału w olimpiadzie, a
starszym dać wartościowy materiał do po
głębiania i utrwalania wiadomości i umie
jętności. Poniekąd analogiczne cele przy
świecają też Nowościom Wydawniczym.
Publikowane w tym dziale recenzje i omó
wienia różnych wydawnictw astronomicz
nych nie tylko krajowych ale często i za
granicznych, mają zwrócić uwagę na war
tościowe pozycje, a czasem ostrzec przed
złymi.
W Uranii ukazują się ponadto różne
doniesienia z historii astronomii i miłośniczego ruchu astronomicznego (Kronika
Historyczna), opisy działalności polskich
miłośników astronomii (Kronika PTMA),
sprawozdania z jakichś ciekawych astro
nomicznych konferencji lub sympozjów
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naukowych oraz ważnych zebrań organi
zacji astronomicznych (Konferencje i
Zjazdy), ciekawsze fragmenty listów do
redakcji, które mogą zainteresować szer
sze grono czytelników (Z koresponden
cji), a także różne ciekawostki naukowe,
dotyczące działalności instytucji i organiza
cji naukowych, z życia astronomów itp.
(To i owo). Wiele uwagi Urania przywiązu
je do materiału ilustracyjnego. Bardzo
skromne do niedawna możliwości techni
czne ograniczały publikowanie jedynie
czarno-białych fotografii tylko do okładki
każdego zeszytu. Obecnie kolorowe zdję
cia mogą się ukazywać także i wewnątrz
numeru. Znacznie uatrakcyjnia to Uranię
tym bardziej, że ich tematyka dotyczy zwy
kle różnych rewelacji, których nie szczę
dzą nam ostatnio liczne sondy kosmiczne
czy też orbitalne obserwatoria astrono
miczne.
Każdy zeszyt Uranii kończy Kalenda
rzyk Astronomiczny, którego autorem od
początku 1960 roku jest prof. Grzegorz
S i t a r s k i , specjalista w zakresie mecha
niki nieba, wybitny badacz ruchów komet.
Forma kalendarzyka została wypracowa
na w trakcie wielu dyskusji z jego użytkow
nikami, pr/y czym trzeba podkreślić, że zna
lezienie zadowalającego kompromisu by
ło bardzo trudne. Stoimy na stanowisku,
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że kalendarzyk ma przede wszystkim służyć
początkującym miłośnikom astronomii,
tym czytelnikom Uranii, którzy dopiero
zaczynają patrzeć na niebo i chcą się
dowiedzieć, co ciekawego danego wieczo
ru mogą na nim zobaczyć. Bardziej za
awansowani obserwatorzy natomiast nie
znajdą tu wszystkich potrzebnych im in
formacji, sądzimy jednak, że będą umieli
sięgnąć po nie do innych, poważniejszych
źródeł.
Zarysowana tu struktura Uranii została
wypracowana w ciągu siedemdziesięcio
letniej już służby miłośnikom astronomii
w naszym kraju. Zamierzamy ją zachować
także w przyszłości, niezależnie od zmian
zewnętrznych, którym uległa Urania od
początku tego roku. Dodajmy, że celem
tych zmian jest przede wszystkim uatra
kcyjnienie pisma m. in. przez wprowadze
nie barwnych ilustracji oraz przywrócenie
formatu, jaki Urania miała na początku
swego istnienia. Chlubimy się tym, że jes
teśmy najstarszym polskim pismem astro
nomicznym i jednym z najstarszych wśród
czasopism popularnonaukowych, ale zda
jemy też sobie sprawę z tego jak wielkie
jest to zobowiązanie i odpowiedzialność.
Pragniemy nadal czynić wszystko by unieść
ten ciężar.
Krzysztof Ziołkowski

PORADNIK OBSERWATORA
Obserwacje zjawisk sporadycznych na Księżycu
Interesującym celem miłośniczych obser
wacji Księżyca może być poszukiwanie i
rejestracja krótko trwających zjawisk spo
radycznych na powierzchni Księżyca.
Przy dokładnym spełnieniu kilku wa
runków rezultaty takich obserwacji będą
posiadały niewątpliwą wartość naukową.
Należy przypomnieć, że problem zjawisk
sporadycznych na Księżycu pozostaje do
dzisiaj w wielu aspektach zagadkowym.
Gwałtowność pojawienia się i krótki czas
trwania czynią opisane zjawiska „nieuch-

wytnymi” dla złożonych kompleksów współ
czesnej aparatury astrofizycznej profesjo
nalnych obserwatoriów. Z tego powodu
wizualne obserwacje prowadzone przez
wielu miłośników astronomii mogłyby wy
pełnić tę lukę obserwacyjną.
Koniecznymi warunkami prowadzenia
poszukiwań i rejestracji zjawisk sporady
cznych powinny być: wystarczająco duża
rozdzielczość przyrządu, idealne warunki
atmosferyczne, krytyczny i bez uprzedzeń
stosunek do tego, co się zobaczy oraz pełna
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dokumentacja obserwowanego zjawiska
— data, czas, ocena stanu atmosfery (spo
kój i przejrzystość), przyrząd, miejsce ob
serwacji (szczególnie ważnym jest brak
źródeł światła w pobliżu miejsca obserwa
cji), położenie na powierzchni Księżyca i
charakter dostrzeżonego zjawiska. Szcze
gólnie cenne są równoczesne obserwacje
kilku obserwatorów prowadzone z różnych
miejsc, co w większości przypadków gwa
rantuje wiarygodność zjawiska, wyklucza
jąc wpływ subiektywnych ocen obserwatora.
Czym są według współczesnych danych
zjawiska sporadyczne na Księżycu? Kata
logi zauważonych szybkich zmian wyglą
du, barwy, jasności, ostrości szczegółów
powierzchniowych Księżyca zawierają już
opisy setek przypadków, których wiarygod
ność jesl duża bądź w ogóle nie ulega wąt
pliwości. Fakty stwierdzone przez różnych
obserwatorów są zebrane i poszeregowane w katalogach P. W. F l o r e n s k i c g o
iW .M . C z c r n o w a (Z SR R )iB . M i d d l e h e a r s t a (USA). Według powtarzal
ności zjawisk w danym rejonie wyróżnia
się szczególnie „aktywne” obiekty, w po
bliżu których zjawiska sporadyczne obser
wowano dziesiątki razy. Na przykład, wg
danych Middlehearsta w kraterze Aiystarch
różne zjawiska optyczne zarejestrowano
112 razy. Ich obecność w kraterze Platon
stwierdzono w 29 przypadkach. Dolina
Schrótcra jest wspominana w 15 przypad
kach. Zjawiska w kraterach Alfons i Ty
cho zarejestrowano 13 razy. Szesnaście
przypadków odnosi się do Morza Kryzy
sów. „Aktywnymi” obiektami, z reguły, są
stosunkowo młode, duże kratery. Wyraź
ną prawidłowością jest ich położenie na
peryferiach kolistych mórz lub wzdłuż sy
stemów uskoków i wałów na powierzchni
mórz.
Średni czas trwania obserwowanych
zjawisk nie przekraczał 15 minut (można
więc zaobserwować jego pełny przebieg!).
Zaobserwowano także zależność częstoś
ci pojawiania się sporadycznych zmian od
położenia Księżyca na orbicie. Okazało się,
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że najbardziej aktywny okres pojawiania
się zmian odpowiada okresowi przecho
dzenia Księżyca przez perygeum. Około
jedna czwarta wszystkich zanotowanych
przypadków przypada na okres trzech dni,
z których środkowy odpowiada położeniu
Księżyca w punkcie perygeum. Drugie
maksimum częstości zdarzeń, zawierające
w sobie ponad jedną dziesiątą wszystkich
zarejestrowanych przypadków, przypada
na tej samej długości okres w pobliżu apo
geum Księżyca.
Zgodnie z charakterem zjawisk spora
dycznych można podzielić je na cztery gru
py. Do pierwszej zalicza się zmiany zew
nętrznego wyglądu obiektu —jego kształ
tu, konturów cienia, wyglądu górki cen
tralnej itd., a także lokalne zmiany ostroś
ci obrazu, które należy odróżniać od drgań
lub rozmycia związanego z wpływem nie
stabilności atmosferycznej. Drugą grupę
tworzą przypadki zmiany jasności obiektu
lub pojawienia się różnego kształtu jas
nych plam i punktów. Do trzeciej grupy
wchodzą zmiany barwy fragmentów po
wierzchni Księżyca, do czwartej — przy
padki pojawienia się ciemnych plam.
Na załączonej mapie zaznaczone są
schematycznie obszary zachodzenia zja
wisk sporadycznych wg wymienionych ka
talogów. Posługując się tą mapą, obserwa
tor może zawczasu skoncentrować się na
„aktywnych” obiektach, które będą wido
czne przy danej fazie. Z większym praw
dopodobieństwem można zaobserwować
opisywane zjawiska w okresie przechodze
nia Księżyca przez punkty perygeum i apo
geum. Momenty te w prosty sposób określa
się np. za pomocą Kalendarza Miłośnika
Astronomii wydawanego przez PTMA.
Szczególne znaczenie ma poszukiwa
nie zjawisk na nocnej stronie Księżyca po
przez obserwację światła popielatego. W
tych warunkach pojawienie się świecących
plam lub gwałtowne zwiększenie jasności
obiektów jest szczególnie wyraźnie wido
czne. Należy jednak zwrócić uwagę na to,
że poszukiwanie zmian w świetle popielą-
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M apa zjawisk sporadycznych na powierzchni Księżyca.

tym powinno być poprzedzone dokładnym
zaznajomieniem się z wyglądem szczegó
łów powierzchni w tych warunkach.
Początkujący obserwator często bierze
jasne obiekty, oświetlone odbitym świat
łem Ziem i, za jakieś niezwykłe zjawiska.
Na przykład, dobrze widoczny w świetle
popielatym krater Arystarch zwykle jest
uważany za „wybuch” itp.

Poszukiwanie zjawisk sporadycznych
jest bardzo ważnym, lecz niezbyt wdzięcz
nym zadaniem. Wiele czasu obserwator mo
że bezowocnie stracić przy teleskopie, za
nim zauważy coś niezwykłego. Każdy ob
serwator przystępujący do badania zjawisk
sporadycznych powinien o tym pamiętać.
Do powodzenia w tej trudnej pracy pro
wadzi systematyczność i upór obserwatora.
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Jednocześnie jednak poszukiwania i ob
serwacje zjawisk sporadycznych są tym
obszarem badań Księżyca, w którym mi
łośnik astronom ii może wykonać pracę o
wyraźnym znaczeniu naukowym.
Powodzenie zależy głównie od liczby ob
serwatorów, jednocześnie i niezależnie
prowadzących obserwacje. W tym celu w
1967 roku została stworzona międzynaro
dowa sieć obserwatorów Księżyca w celu
badań zjawisk sporadycznych. Sieć ta obej
muje 147 stacji w 31 krajach. Do sieci tej
należą także miłośnicy astronom ii. Obser
wacje wykonywane w ramach tej sieci były
prowadzone m. in. w czasie lotów księ
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życowych Apollo w celu skorelowania z
analogicznymi obserwacjami przeprowa
dzanymi z orbity okoloksiężycowej.
Oddział krakowski PTM A pragnie uaktywnić członków Tbwarzystwa w tym kie
runku, gdyż wiemy, że Księżyc jest obiek
tem często „oglądanym” i można tę pasję
zamienić na obserwacje o znaczeniu na
ukowym. Powyższa instrukcja ma być te
mu pomocna. Wszelkie uwagi, a także ewentualne obserwaq'e należy kierować pod
adresem:
Tbmasz Ściężor
Oddział krakowski PTM A
ul. św. Tbmasza 30
31-027 Kraków

W ielka Mgławica w O rio n ie M 42 (N G C 1976) i mała, pyłowo-gazowa M 43 (N G C 1982). Zam ieszczony obok schematycz
ny rysunek gw iazdozbioru pozwala zorientow ać się, gdzie te mgławice leżą na niebie ( a to Betelgeuse, f i — Rigiel, y —
B ellatrix, <5 — M intaka, e — A lniłam , ? — A lnilak, u — Trapez i K — Saiph) — M 42 tworzy otoczkę wokół d — O rionis,
M 43 leży od niej na północ; obie znajdują się poniżej pasa O riona, w „mieczyku”. Taki widok jak na powyższym obrazku
zawdzięczamy dobrym teleskopom i dobiym materiałom fotograficznym — gołym okiem dostrzec można tylko rozmyte
mgiełki w tym miejscu. Miłych wrażeń!
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OBSERWACJE
Komunikat nr 11/91 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
Wyniki obserwacji Słońca w listopadzie
1991 r. przysłało 12 obserwatorów: Grze
gorz C z e p i e c z e k , Bartosz D ą b r o 
w s k i , Longin G a r k u 1, Grzegorz
K i e ł t y k a , Janusz W. K o s i ń s k i , Wi
ktor M a j e w s k i , Andrzej P i l s k i ,
Piotr S a d o w s k i , Krzysztof S o c h a ,
Mieczysław S z u l c , Stanisław Ś w i e r c zy ń s k i, Jerzy Z a g r o d n i k . Łącznie
wykonano 79 obserwacji w 23 dniach. Śred
nie dzienne względne liczby Wolfa w listo
padzie 1991 r. wynoszą:

1. . . . ...172
...143
3. . . . ...106
4 . .. ..... _
5 . ... ...114
6 ...130
7 ... ...135
8 ...143

9 ...... ... —
10. . . ...127
11. . . ...118
1? ...104
13. . . ...... 78
14. . . ...101
15, ., ...... 80
16. . . ...... 65

17 ,.... —
18. ..... —
19 ..104
?0 ..122
21 ........ 70
22 .........69
23... ..107
24... ..124

75 ,„ ,..,98
?6 , .... —
77
171
78 .... —
—
79
30... 10?

Średnia miesięczna względna liczba
Wolfa w listopadzie 1991 r. wynosi 109.3
(102.1). Średnia względna liczba Wolfa z
jednego obrotu Słońca wynosi 135.3
(135.3). W nawiasach podano średnie li
czone bez współczynników obserwatorów.
Andrzej Pilski

KRONIKA PTMA
Wacław Szymański (1905-1991)
Wacław Szymański urodził się w 1905 ro
ku w Warszawie. Dzieciństwo i młode lata
spędził w Estonii, gdzie przenieśli się jego
rodzice w 1906 roku. TMlin stał się dla
niego miastem rodzinnym. Odbył tam trzy
letnie studia politechniczne. Matematycz
na wiedza przydała mu się w dalszej pracy
zawodowej i zainteresowaniach astrono
micznych. Po II wojnie światowej powró
cił do Polski i osiedlił się wraz z rodziną w
Dąbrowie Górniczej.
Od jesieni 1950 roku prowadził własną
lunetą obserwacje Słońca, najpierw sam w
ramach Polskiego Tbwarzystwa Miłośni
ków Astronomii, a po pewnym czasie z
gromadzącymi się wokół niego innymi ob
serwatorami. Kiedy w Dąbrowie Górni
czej otwierano Pałac Kultury Zagłębia, ob
serwatorzy skupieni wokół Wacława Szy
mańskiego przeszli pod pieczę PKZ, dzia
łając nadal w ramach PTM A
Wynikami jego prac interesowały się
placówki krajowe i zagraniczne. Miał kon
takt z wieloma wydawnictwami krajowymi
jak Postępy Astronomii i Acta Geophysica
Polonica, oraz z zagranicznymi jak Sonne,

Sonne Datenblatt, Corany, Monthly Report
on Solar Radio Emission i innymi.
W roku 1980 zostało zarejestrowane
Tbwarzystwo Obserwatorów Słońca, dzia
łające obecnie na obszarze całej Polski. W
Towarzystwie tym są zrzeszeni również człon
kowie korespondenci nadsyłający swoje ob
serwacje z Anglii, Estonii, Niemiec, USA.
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W roku 1964 na kupionej przez siebie
parceli w Żarkach Letnisku (woj. Często
chowa), wybudował na własny koszt ob
serwatorium astronomiczne, wykonując sa
modzielnie wszystkie prace. W 1974 roku
obserwatorium zostało ukończone i udos
tępnione obserwatorom, młodzieży i wszys
tkim zainteresowanym astronomią.
Organizował Ogólnopolskie Zjazdy
Obserwatorów Słońca połączone z Nauko
wymi Sesjami Astronomicznymi dotyczą
cymi aktualnych zagadnień słonecznych. Wy
głaszał liczne prelekcje dla młodzieży i za
interesowanych problematyką słoneczną,
połączone z pokazami obserwacji Słońca.
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W placówce tej oprócz obserwacji Słońca
prowadził inne prace z dziedziny heliofizyki.
Ogółem wykonał 48 prac o charakterze
naukowym, publikowanych w kraju i za
granicą.
Zmarł 19 września 1991 roku i został
pochowany w Żarkach Letnisku. Jako od
dany miłośnik astronomii kierował się de
wizą „Sol omnia regit” (Słońce wszystkim
rządzi). Dzieło jego życia pozostawiło trwa
ły ślad w astronomii, a jego pamięć pozo
stanie w sercach licznego grona miłośni
ków tej nauki.
Mieczysław Jerzy Dudalo
Jerzy Tatarczyk

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Jerzy Marek Kreiner: Wybrane zagadnie
nia z astronomii. Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne, Wsrszawa 1991, nakład
19820 + 180 egz., str. 84, ilustracji 60 (w
tym 8 barwnych) plus mapa obrotowa nie
ba (wkładka).
Profesora Jerzego M. K r e i n e r a nie
trzeba chyba przedstawiać miłośnikom as
tronomii i czytelnikom Uranii. Autor i tłu
macz literatury astronomicznej (m. in. pod
ręczników i poradników) opublikował no
wy podręcznik astronomii jako uzupełnie
nie do podręcznika fizyki Krzysztofa C h y 1i dla klasy IV liceum zawodowego i tech
nikum. Książka została zatwierdzona do
użytku szkolnego przez Ministra Edukacji
Narodowej, a opracowana na podstawie
programu nauczania. Powyższa formuła
określiła z góry zarazem treść jak i kształt
książki nie pozostawiając obszernego pola
manewru dla Autora, stąd jakiekolwiek
pretensje do
układu podręcznika
kierować należy do autorów programu.
Po Wiadomościach wstępnych zawiera
jących podstawowe informacje astronomi
czne Autor przedstawił Właściwości fizycz
ne ciał Układu Słonecznego (Słońca, Księ
życa, planet i drobnych ciał). Kolejny roz

dział — Gwiazdy i materia międzygwiazdowa — zawiera w istocie rzeczy wiado
mości o naszej Galaktyce oraz o astrofizy
ce. Rozdział ostatni to Zagadnienia astro
nomii pozagalaktycznej i kosmologii. W su
mie zatem podręcznik stanowi krótkie kom
pendium wiedzy o Wszechświecie i może
być użyteczny również dla początkujących
miłośników astronomii, którzy jednak bę
dą mieli trudności z jego nabyciem. Z dru
giej strony podręcznik może stać się za
chętą do uczestnictwa w astronomicznym
ruchu miłośniczym, zwłaszcza dzięki ma
pie obrotowej nieba, wskazówkom obser
wacyjnym i zalecanej literaturze uzupeł
niającej.
Cennym uzupełnieniem jest również
krótki, z konieczności, ostatni rozdział pt.
Rola kosmonautyki w badaniach astrono
micznych. Astronautyka zresztą często
przewija się w tym podręczniku, głównie
w rozdziale poświęconym naszemu ukła
dowi planetarnemu — bez jej sukcesów
nie mielibyśmy tylu cennych informacji o
„pozaziemskich światach”.
Szkoda jedynie, iż w tak niewielkiej
objętościowo książeczce znalazło się tyle
co prawda drobnych lecz denerwujących
błędów i pomyłek, powstałych zresztą nie
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z winy Autora. Na szczęście w przygoto
wywanym do druku II wydaniu wszystkie
dostrzeżone uchybienia zostaną zlikwido
wane.
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Dla tych pierwszych nie bez znaczenia bę
dą kolorowe schematy np. diagramu H R
czy podane odległości we Wszcchświecie
(najbliższe gwiazdy, galaktyki, gromady
galaktyk). Szkoda jednak, że przykładowe
gromady gwiazd, galaktyki i mgławice
przedstawione są na zdjęciach czarno
białych i w dodatku maleńkich (trochę
większych od pudelka zapałek). Do map
dołączono ponadto część opisową: 1) kil
ka stron o układach współrzędnych i ich
odwzorowaniach na mapach (warto zwró
cić uwagę na staranne rysunki), 2) o
Wszcchświecie i zawartości map nieba
(gdzie znajdują się wyjaśnienia wszystkich
pojawiających się pojęć), 3) katalog obie
któw znajdujących się na mapach. Podano
także spis astronomicznej literatury, któ
ry może się przydać przyszłym użytkowni
kom Atlasu. W sumie — bardzo estetycz
na i przydatna książeczka godna polecenia
wszystkim Czytelnikom Uranii. Z drobnych
uchybień — Wszechświat i Układ Sło
neczny powinny być pisane „z dużej lite
ry”. No i bardzo brakuje indeksu, w któ
rym mogłyby się znaleźć także polskie na
zwy własne gwiazd (np. Kłos obok Spica).

T. Zbigniew’ Dworak

Oldrich Hlad, Franttfek Hovorka, Pavla
Polechova, Jitka Weiselova (tłumaczenie
— Andrzej Magala), Atlas Nieba 2000.0,
Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw
Kartograficznych, Warszawa 1991, stron 70.
Z prawdziwą przyjemnością należy od
notować pojawienie się na księgarskim ryn
ku Atlasu Nieba (który oprócz innych za
let ma i tę, że da się bez trudu zapakować
do plecaka na wakacyjną wędrówkę; ma
twarde okładki i rozmiar średniego zeszy
tu!). Na 18 m apach znajdziemy bardzo
czytelnie zaznaczone gwiazdy jaśniejsze niż
5.25 m agnitudo (z zaznaczeniem podwój
nych, wielokrotnych, zmiennych, nowych),
gromady otwarte i kuliste, mgławice, galak
tyki, radioźródła. Kolorowe symbole nie
słychanie ułatwiają orientację i jestem
pewna, że z książeczki tej wyjątkowo chę
tnie będą korzystać zarówno początkujący
jak zaawansowani miłośnicy astronom ii.

Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Słońce: Wznosi się po ckliptyce coraz wyżcj ponad równik niebieski, w związku z
c/ym dzień jest coraz dłuższy. W ciągu
Dane dla obserwatorów Słońca
Data
1992
IV 1
3
5
7
9
11
13
15

P
-26920
-26.26
-26.29
-26.29
-26.26
-26.20
-26.12
-26.00

B0

-6948
-6.37
-6.24
-6.12
-5.98
-5.84
-5.68
-5.53

U
289958
263.20
236.81
210.42
184.02
157.62
131.21
104.80

Kwiecień 1992 r.

miesiąca dnia przybywa prawie o dwie godżiny: w Warszawie 1 kwietnia Słońce
wschodzi o 5h10m, zachodzi o 18h10m, a 30
(na 13h czasu śro d k .-cu ro p .)

P iU

Data

lisi 1992
1 1V 17
19
i
21
I

li

23
25
27
29
V
1

P
-25985
-25.68
-25.48
-25.24
-24.98
-24.68
-24.36
-24.01

B0

-5937
-5.20
-5.02
-4.84
-4.66
-4.47
-4.27
-4.07

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
B0, L„ — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
23dl l h26m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

L0

78940
51.98
25.56
359.14
332.72
306.29
279.86
253.43
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kwietnia wschodzi o 4h7m, zachodzi o
19h10m. W kwietniu Słońce wstępuje w
znak Byka.
Księżyc: W pierwszej połowie miesiąca bę
dziemy mieli noce bezksiężycowe, bowiem
kolejność faz Księżyca jest w kwietniu
następująca: nów 3d6h, pierwsza kwadra
10dl l h, pełnia 17d6h i ostatnia kwadra
24d23h. W perygeum Księżyc znajdzie się
13, a w apogeum 25 kwietnia. W kwietniu
tarcza Księżyca zakryje Neptuna, ale zja
wisko to będzie u nas niewidoczne.
Planety i planetoidy: Nisko nad wschod
nim horyzontem odnajdziemy jeszcze W e 
n u s błyszczącą jako Gwiazda Poranna
-3 .9 wielkości. W drugiej połowie miesią
ca możemy też odnaleźć M e r k u r e g o
rankiem nad wschodnim horyzontem jako
gwiazdę około +0.5 wielk. M a r s wido
czny jest w drugiej połowie nocy jako
czerwona gwiazda +1.1 wielk. w gwiaz
dozbiorze Wodnika. J o w i s z a możemy
obserwować prawie całą noc jako jasną
gwiazdę -2.3 wielk. w gwiazdozbiorze Lwa;
przez lunety możemy śledzić ciekawe zja
wiska w układzie czterech najjaśniejszych
księżyców Jowisza. S a t u r n widoczny jest
w drugiej połowie nocy na granicy gwiaz
dozbiorów Koziorożca i Wodnika (+0.8
wielk gwiazd.). U r a n i N e p t u n wscho
dzą nad ranem, ale przebywają w gwiaz
dozbiorze Strzelca nisko nad horyzontem
i są trudne dla obserwacji. P l u t o n wi
doczny jest prawie całą noc na granicy
gwiazdozbiorów Węża i Wagi, ale dostępny
jest tylko przez duże instrumenty (ok. 14
wielk. gwiazd.).
W dobrych warunkach obserwacyjnych
jest planetoida W e s t a , którą odnajdzie
my wśród gwiazd 7 wielkości w gwiazdoz
biorze Lwa. Dla zlokalizowania planetoi
dy na niebie podajemy jej współrzędne
równikowe dla kilku dat: 2d: rekt. l l b16n!8,
deki. + 16°56’; 12d: rekt. l l h10"!9, deki.
+ 17°H ’; 22d: rekt. l l h7";9, deki. + 17°0’;
maj 2d: rekt. l l h7";8, deki. +16°27\
Meteory: W kwietniu prom ieniują m eteo
ry z roju L i r y d ó w . Radiant tęgo roju
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leży w gwiazdozbiorze Lutni i ma wspó
łrzędne: rekt. 18h8m, deki. +33°. Okres ak
tywności roju przypada od 20 do 23 kwiet
nia, a maksimum 22 kwietnia nad ranem.
W tym roku w obserwacjach meteorów
będzie nam nieco przeszkadzał blask Księ
życa.
* * *

l d O 20h Wenus w złączeniu z Księ
życem w odl. 7°. Wieczorem księżyc 2 Jo 
wisza ukryty jest w cieniu planety i o 20h4ra
obserwujemy koniec zaćmienia tego księ
życa (pojawi się on nagle w odległości rów
nej prom ieniowi tarczy od jej prawego
brzegu, patrząc przez lunetę odwracają
cą). Ponadto na tarczy Jowisza widoczny
jest do 20h43mcień jego 3 księżyca.
2d9h Złączenie Merkurego z Księżycem
w odl. 4°.
5d24h Złączenie Wenus i M erkurego w
odl. 2°.
6d O 2h44ra obserwujemy początek za
krycia 1 księżyca Jowisza przez tarczę pla
nety.
6/7d Księżyce 1 i 2 oraz ich cienie prze
chodzą na tle tarczy Jowisza. O 23h35ra
rozpoczyna przejście księżyc 2, a o 23h59m
księżyc 1. Cień księżyca 1 pojawi się na
tarczy planety o 0h48m, a cień księżyca 2 o
l h17m. Obserwujemy jeszcze koniec przej
ścia księżyca 1 o 2h14mi księżyca 2 o 2h21m.
7/8d Księżyc 1 Jowisza przechodzi za
tarczą i przez strefę cienia planety. O
21hl l m obserwujemy początek zakrycia, a
0 0h20ra koniec zaćmienia tego księżyca.
8d O 2h Merkury nieruchomy w rektascensji.
8/9d Obserwujemy serię ciekawych zja
wisk w układzie księżyców Jowisza. W ie
czorem na tle tarczy planety przechodzą
księżyce 1 i 3 oraz widać na niej plamkę
cienia księżyca 1, natom iast księżyc 2 uk
ryty jest za tarczą planety. Księżyc 1 koń
czy przejście o 20h41m, a księżyc 3 o 21h12m
1 dopiero teraz (o 21h14m) pojawi się na
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tarczy planety cień tego księżyca. Cień księ
życa 1 widoczny jest do 21h32m. Tymczasem
księżyc 2 przeszedł już przez strefę cienia
Jowisza i o 22h38mobserwujemy koniec zać
mienia tego księżyca. O 0h41m cień księ
życa 3 opuszcza tarczę planety.
13d17hJowisz w złączeniu z Księżycem
w odl. 6°.
13/14d Po północy obserwujemy po
czątek przejścia dwóch księżyców Jowisza
na tle tarczy planety: o l h46mksiężyca 1, a
0 l h58mksiężyca 2.
14/15d O 22h59m obserwujemy po
czątek zakrycia księżyca 1 przez tarczę Jo
wisza, a o 2h15m koniec zaćmienia tego
księżyca.
15/16d Tfcj nocy warto obserwować Jo
wisza. Wieczorem księżyc 4, oddalony od
brzegu tarczy prawie o jej średnicę, wkrót
ce wniknie w strefę cienia, a tymczasem
do brzegu tarczy zbliżają się księżyce 1,2 i
3. O 20h13mobserwujemy początek przej
ścia księżyca 1 na tle tarczy planety, a o
20h32mpoczątek zakrycia księżyca 2 przez
tarczę Jowisza. O 21hl l mna tarczy planety
pojawi się cień księżyca 1, a o 21h16ra księ
życ 3 rozpoczyna przejście na tle tarczy. O
22h29m księżyc 1 kończy przejście na tle
tarczy. O 22h44m obserwujemy początek
zaćmienia księżyca 4. O 23h26mcień księ
życa 1 schodzi z tarczy Jowisza. O 0h44ra
nastąpi koniec przejścia księżyca 3 .0 l h13m
obserwujemy koniec zaćmienia księżyca 2
1w tym samym momencie na tarczy plane
ty pojawi się cień księżyca 3. O 2h24mob
serwujemy jeszcze koniec zaćmienia księ
życa 4, który pojawi się nagle daleko, bo w
odległości prawie dwóch średnic tarczy od
jej prawego brzegu (w lunecie odwracają
cej).
19d 20h56mSłońce wstępuje w znak By
ka; jego długość ekliptyczna wynosi 30°.
200 12h Neptun nieruchomy w rektascensji.
21/22d O 0h49mobserwujemy początek
zakrycia 1 księżyca Jowisza przez tarczę
planety. O 2h Uran nieruchomy w rektascensji.
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22/23d Znów warto wieczorem obser
wować Jowisza. O 22h3m księżyc 1 rozpo
cznie przejście na tle tarczy planety, a o
22h55mnastąpi początek zakrycia księżyca
2 przez tarczę planety. O 23h6m na tarczy
Jowisza pojawi się cień księżyca 1. O 0h18m
księżyc 1 ukończy, a o 0h51mksiężyc 3 roz
pocznie przejście na tle tarczy planety.
Cień księżyca 1 będzie widoczny na tarczy
Jowisza do l h21m.
23d O 13h nastąpi złączenie Księżyca z
Uranem w odl. ok. 2°, a o 15h Księżyc
znajdzie się w bliskim złączeniu z Neptu
nem; zakrycie planety przez tarczę Księ
życa widoczne będzie na Pacyfiku i w Ame
ryce Północnej. O 16h Merkury znajdzie
się w największym zachodnim odchyleniu
od Słońca (w odl. 27°).
23/24d Od 19h16mksiężyc 1 ukryty jest
za tarczą Jowisza, a do brzegu tarczy zbli
ża się powoli księżyc 4. Obserwujemy te
raz kolejno: o 21h40ra początek przejścia
księżyca 4, o 22h39ra koniec zaćmienia księ
życa 1, a o l h32mkoniec przejścia księżyca 4
na tle tarczy planety.
24d Wieczorem obserwujemy koniec
przejścia księżyca 2 (o 20h23m) i jego cie
nia (o 22h35m) na tle tarczy Jowisza.
26d O 3h złączenie Saturna z Księży
cem w odl. 5°. Wieczorem księżyc 3 ukryty
jest w cieniu Jowisza i o 22h49ra pojawi się
nagle w odległości równej średnicy tarczy
od jej prawego brzegu (będzie to koniec
zaćmienia tego księżyca).
27d 8h Planetoida Westa nieruchoma w
rektascensji, zmienia kierunek swego ruchu
wśród gwiazd na sklepieniu niebieskim.
29s 8h Mars w złączeniu z Księżycem w
odl. 7°.
29/301 Obserwujemy o 23h53m począ
tek przejścia księżyca 1 i o l h0rajego cienia
na tle tarczy Jowisza oraz o l h21mpoczą
tek zakrycia księżyca 2 przez tarczę pla
nety.
SO*1 Księżyc 1 przechodzi za tarczą i
przez strefę cienia Jowisza; o 21h7m na
stąpi początek zakrycia, a o 24h34mkoniec
zaćmienia tego księżyca. O 22h po raz drugi
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w tym miesiącu Księżyc znajdzie się w
złączeniu z Merkurym, tym razem w odl. 8°.
w
,
•u • •i
i
M omenty wszystkich zjawisk podane
są W czasie Środkowo-europejskim.

3/1992

Uwaga: jeśli nastąpi zmiana czasu na
letni, należy do każdego podanego mom entu dodać l h.
Opracował G. Sitarski
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Przez rynek wydawniczy, zalewany
ostatnio pseudonaukową szmirą, prze
mknęła niedawno książka wobec któ
rej miłośnicy astronomii nie powinni p o 
zostać obojętni. W Nowościach Wyda
wniczych publikujemy jej obszerne omówienie. Trzeba wielkiej erudycji i dos
konałego wyczucia słowa pisanego by
— trawestując wyrażoną w przedmo
wie do niej myśl Autora — „oddać na
strój tej osobliwej nauki, jaką jest kos
mologia, to swoiste szaleństwo radyka
lnych uogólnień i nonszalanckich przy
bliżeń nie do sprawdzenia, worek z ca
łą fizyką podparty wyrafinowanymi m e
todami matematyki”. Dr Krzysztof M A 
ŚLANKA, krakowski kosmolog pracu
jący w Centrum Astronomicznym im.
M. Kopernika, w czterech esejach skła
dających się na tę niepozorną książecz
kę, oddaje całe bogactwo i piękno tego,
co przyjęto dziś określać mianem stan
dardowego modelu Wszechświata. Czyni
to nie tylko z budzącym zaufanie znaw
stwem ale także z udzielającą się czy
telnikowi fascynacją i zachwytem nad
dotychczas zrekonstruowaną historią i
wyłaniającym się z niej sensem Wszech
świata. A by zachęcić Czytelników Ura
nii do trudu zdobycia „Kosmologii
Współczesnej” K. M aślanki (wydanej
niestety h» nakładzie zaledwie 1000 eg
zemplarzy) rozpoczynamy niniejszy nu
mer artykułem Autora tej książki, który
wydaje się być atrakcyjnym i cennym
jej uzupełnieniem.
Pozostałe spośród najważniejszych
tematów proponowanych w tym m ie
siącu to: projekt kosmiczny Ułysses, któ
ry pozwoli p o raz pierwszy spojrzeć na
heliosferę spoza płaszczyzny ekliptyki;
ciekawe zjawiska na powierzchni Mar
sa; gwiazda beta Pictoris, wokół której
zaobserwowano procesy mogące świad
czyć o tworzeniu się układu planetar
nego. M amy nadzieję że różnorodność
problematyki tego numeru umożliwi każ
demu Czytelnikowi Uranii znalezienie
w nim czegoś interesującego dla siebie.
' ------------------------------------------------------------------------------
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Krzysztof Maślanka — Kraków

JAK OBALIĆ TEORIĘ WIELKIEGO WYBUCHU
Dyskusja nad poprawnością teorii gorące
go Wielkiego Wybuchu zdaje się powoli
zanikać. Prawdę mówiąc na ogól nie wy
szła ona poza ramy prasy codziennej. Fa
chowcy nie ekscytowali się tym specjalnie.
Było w tym wszystkim słabe echo napraw
dę wielkiej i bezpowrotnie już zakończo
nej dyskusji sprzed blisko trzydziestu lat,
tj. zanim odkryto przesądzające o wszy
stkim reliktowe promieniowanie tła. Od
krycie to pogrzebało szanse teorii stanu
stacjonarnego, postulującej ciągłą kreację
materii z niczego oraz brak początkowe
go, gorącego stanu. Niekwestionowany
zwycięzca — zaproponowany przez G a m o w a jeszcze w 1948 roku — model
gorącego Wielkiego Wybuchu otrzymał po
tym odkryciu tytuł „standardowy”.*
Jego twórcy, najwyraźniej spokojni o
dalsze losy swego modelu, lojalnie wska
zali na jego potencjalne słabe punkty w
celu przyszłego ewentualnego podważe
nia całej idei. Skoro sami wręczają broń
zagorzałym oponentom swych poglądów
w tak jawny sposób, to muszą być napraw
dę pewni zalet i słuszności obranej przez
siebie drogi. Oto one: zestaw sześciu prak
tycznych wytycznych do działania dla prze
ciwników Big Bangu:
1. Systematyczne, bardzo głębokie zli
czenia galaktyk.
Pokazać, że faktyczny rozkład galaktyk
w dostępnej obserwacjom części Wszech
świata jest skrajnie niejednorodny (np.
jest typu fraktalnego, tj. ściśle spełnia pra
wo niezmienniczości względem symetrii
skalowania). Jak wtedy pogodzić z takim
rozkładem niewątpliwą jednorodność kos
micznego promieniowania tła?
2. Rozkład przestrzenny galaktyk a
promieniowanie reliktowe.
*

Prowadząc głębokie przeglądy galak
tyk dowieść, że fluktuacje w przestrzen
nym rozkładzie gęstości galaktyk, uśred
nione po odległości rzędu przynajmniej
długości Hubble’a, tj. 6000//i50Mpc, są wię
ksze niż graniczna wartość SN/N ~ 1CM
wynikająca z faktycznie obserwowanych na
niebie fluktuacji kosmicznego promienio
wania tła. Mówiąc po prostu: odstępstwa
od jednorodności dwu głównych (znanych)
składników Wszechświata — materii oraz
promieniowania — muszą być ze sobą po
wiązane, skoro wiadomo, że kiedyś, przed
rekombinacją wodoru, obydwa te składni
ki intensywnie ze sobą oddziaływały. (Po
jawiający się w wielu formułach korygują
cy parametr /i50 przyjmuje wartość gdzieś
pomiędzy 1 a 2. W sposób jawnie nonsza
lancki kryje on w sobie naszą wciąż sporą
ignorancję co do „stałej” Hubble’a. Z de
finicji jest to stosunek prawdziwej — a
dokładnie nieznanej nam — jej wartości
do wartości dość prawdopodobnej, chyba
nieco zaniżonej, równej zupełnie umow
nie 50 km/s/Mpc.)
3. Spektroskopia obiektów pozagalaktycznych.
Znaleźć pozagalaktyczny obiekt z pro
centową zawartością pierwotnego (tj. po
chodzącego z „pierwszych trzech minut”)
helu wyraźnie różną od 24% — tylko bo
wiem taka wartość jest konsystentna z te
orią nukleosyntezy pierwotnej i nie ma tu
specjalnej możliwości manewru. Dotych
czasowe, niełatwe i obarczone błędami, ob
serwacje są nieźle zgodne powyższą war
tością.
4. Przeglądy przesunięć widmowych.
Odkryć skrajnie dalekie obiekty z wid
mem przesuniętym ku fioletowi, a zatem
zbliżające się do nas. Fakt taki byłby raczej

Więcej szczegółów na ten temat oraz pewne tło historyczne zawiera mój artykuł w Wiedzy i Życiu nr
11/91 pt. Obrona Wielkiego Wybuchu.
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nie do pogodzenia z ustaloną kinematyką
rozszerzającego się modelu standardowe
go, lub przynajmniej z powszechnie przy
jętą, naturalną interpretacją przesunięć
widmowych jako wywołanych przez efekt
Dopplera.
5. Szukanie skrajnie starych obiektów.
Odkryć gromadę kulistą o wieku np.
/o= 10u lat; wtedy iloczyn H j a wypadnie
znacznie poza zakresem dopuszczalnym
przez obserwacje. Rtkt taki wywołałby kon
sternację nie mniejszą, niż wskazanie na
Ziemi skał starszych od powszechnie przy
pisywanego jej wieku.
6. Eksperymenty w ramach fizyki wy
sokich energii.
W tej ostatniej możliwości rolę teles
kopu przejmuje akcelerator. Chodzi o to,
by w zderzeniach prowadzonych na przy
kład w nowym akceleratorze LEP znaleźć,
powiedzmy, dwa dodatkowe neutrina; wte
dy ogólna ich liczba Nv byłaby równa 5.
Standardowy model kosmologiczny jest
konsystentny z liczbą neutrin równą trzy.
Czy któraś z tych możliwości spełni się?
Byłoby to nader zaskakujące. Co zatem
dalej?
A oto niektóre z możliwych (niekonie
cznie estetycznych) prognoz przyszłości
kosmologii. Mam nadzieję, że ten, kto do
patrzy się w tych rozważaniach jakichś śla
dów gorzkiej ironii lub może jawnego cy
nizmu, będzie też w stanie zdobyć się na
pobłażliwość.
1. Wszechświat jest (znacznie, trochę
— niepotrzebne skreślić) bardziej skom
plikowany niż nam się dotychczas zdawa
ło, w każdym razie bardziej, niż byśmy so
bie tego życzyli. W każdym pokoleniu lu
dzi zajmujących się problemami podsta
wowymi, zwłaszcza zaś zagadnieniami o
niewątpliwych implikacjach filozoficznych,
drzemie w jakieś formie coś, co nazwał
bym „kompleksem murarzy”: to oni właś
nie będą tymi, którzy położą dach budo
wanego gmachu. Ci zaś, którzy przyjdą po
nich zadbają już tylko o wykończenie de
tali; być może ważnych i złóżonych, ale nie
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będących już w stanie zmienić stvlu glo
balnej architektury gmachu.
Historia konsekwentnie i bezlitośnie
przekreśla takie ambitne plany (a może
chęci przedwczesnego, niezasłużonego od
poczynku).
2. Fizyka procesów elementarnych jest
prosta, estetyczna i pełna symetrii. Tb zda
je się już nie ulegać wątpliwości, jeśli tyl
ko pamiętać, że następujące zwroty są, w
głębokim sensie fizycznym, synonimami:
małe skale odległości — wielkie energie
— wysokie temperatury — zunifikowane
siły. Tliki też był wczesny Wszechświat, tuż
po swym „stworzeniu” (cokolwiek by pod
kładać pod to umowne hasło).
Jednak obecnym — starym, wielkim,
chłodnym — Wszechświatem rządzi jego
własna „biologia”; teoria — w ostatecz
nym rozrachunku — zbyt złożona, by ją
ogarnąć i przetestować. A zatem bardziej
opis niż zrozumienie.
W takiej sytuacji niewesoła przyszłość
należy już nie do genialnych Einsteinów,
eleganckich Diraców czy sprytnych Feynmanów, ale do gromady wytrwałych i bez
imiennych wyrobników: astronomów-obserwatorów, techników doświadczalnych
oraz interpretatorów poszukujących wszel
kich możliwych korelacji w tym, co ci pier
wsi pracowicie dostarczą. Wszyscy oni bę
dą skwapliwie korzystać z wytworów pro
ducentów komputerowego software’u w
celu tzw. redukcji danych i ich statystycz
nej analizy. Dzięki takim programom ko
lory i rozmaite efekty uwydatnią heroicz
ny wysiłek ich użytkowników; skutecznie
zaś — przynajmniej dla niefachowców,
dziennikarzy oraz przyznających fundusze
czynników rządowych — zamaskują żenu
jącą płytkość przedstawianych wyników.
Nastąpi epoka czyścicieli obserwacyjnych
szumów i rachmistrzów od pikseli na ek
ranie komputera. Osobnik, dopasowujący
wartości liczbówe w ramach jakiegoś wie
loparametrowego modelu, będzie już miał
opinię ambitnego „teoretyka”.
3. Praktyczna możliwość to wciąż od-
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grzcwać i trzymać przezornie w odwodzie
rozm aite stare, niem odne i zarzucone po
mysły, którym nie było dane sprawdzić się.
Jest ich wiele, niektóre prawie na pewno
dość głębokie i estetyczne. Historia (a w
każdym razie konfrontacja z doświadcze
niem) z jakichś powodów obeszła się z nimi
niewdzięcznie. Znam ienne przykłady:
• stała kosmologiczna — największy „błąd”
Einsteina i jej druga młodość w prze
braniu energii próżni kwantowej;*
• hipoteza Diraca: zmienna w czasie „sta
ła” grawitacyjna;
• teoria grawitacji Dicke’go-Bransa wraz
z rozmaitymi wariacjami;
• odrzucony przez większość kosm olo
gów, choć cierpliwie reanimowany przez
nielicznych, model stanu stacjonarne
go z kreacją m aterii z niczego;
• ładne na pierwszy rzut oka, ale w isto
cie budzące mieszane uczucia, wielo
wymiarowe modele czasoprzestrzeni ty
pu Kaluzy-Kleina, czy wielkie a niespeł
nione nadzieje na unifikację sił przyrody
oraz jeszcze z tuzin innych pomysłów.
W stosownym momencie, kiedy to sta
gnacja w rozwoju nauki staje się trudna
do zniesienia i brak nowych pomysłów,
warto wyciągać po kolei z lamusa owe sta
rocie i, oglądając na nowo w świetle współ
czesnej wiedzy, próbować wbudowania ich
do aktualnych teorii.
4. W miarę możliwości przygotowywać
rozmaite, wzajemnie dopełniające się, alter
natywne scenariusze wydarzeń we Wszechświecie tak, by spełnione było kryterium
starożytnych: tertium non datur.**
"Rika ostrożna asekuracja zwiększy (do
kładnie do jedynki) prawdopodobieństwo
poprawnego odgadnięcia; co więcej, poz
*
**
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woli uniknąć dyshonoru z powodu uwik
łania się w jakiś szczególny, ulubiony sce
nariusz, który może nie wytrzymać kon
frontacji z obserwacjami. Dotychczasowe
przykłady (dość bezwiednego chyba?) sto
sowania takiej metody:
• problem ostatecznych losów Wszech
świata:
1. model otwarty, wiecznie ekspandu
jący.
2. model zamknięty, skończony w cza
sie, zmierzający do Wielkiego Końca,
• scenariusze powstawania galaktyk i ich
gromad:
1. „odgórne”, top-dow n — fragmentacja powstałych na początku dużych
struktur na mniejsze (teoria tzw. bli
nów Zeldowicza),
2. „oddolne”, bottom -up — łączenie
się małych obiektów w duże twory,
• hipoteza ciemnej, niebarionowej m ate
rii, której istnienie niezbędne jest dla uratowania atrakcyjnego modelu inflaęj j» ł ł ł

1. gorąca — np. neutrina,
2. zimna — np. aksjony lub fotina (któ
re występują w niektórych współczes
nych teoriach cząstek elementarnych).
Na zakończenie drobna refleksja zwią
zana z ostatnią z wymienionych hipotez.
Niedawno zaowocowała ona niespodzie
wanie ogólnymi konsekwencjami i rozpa
liła wyobraźnię tych, którzy lubią niezo
bowiązujące refleksje nad filozoficznym
implikacjami kosmologii. Jeśli bowiem hi
poteza ciemnej m aterii jest prawdziwa, to
ponad 90% zawartości Wszechświata sta
nowią egzotyczne cząstki, których nikt nig
dy nie widział, całkowicie odm ienne od
znanych nam barionów, tj. protonów lub

Por. artykuł pt. Struktura nicości, Wiedza i Zycie nr 9/90.
W duchu — zawsze prawdziwej! — prognozy pogody wg Kornela Makuszyńskiego, która lapidarnie
ilustruje podstawowy aksjomat teorii probabilistycznej: prawdopodobieństwo jakiegokolwiek zdarzenia
+ prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego = jeden (tzn. zdarzenie jest pewne):
Jak na świętego Prota
jest pogoda albo słota,
to na świętego Hieronima
jest deszcz, albo go ni ma.
* * * Por. Najnowsze dzieje hipotezy inflacji, Urania nr 4/91.
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neutronów. Stąd logiczny wniosek: gwiaz
dy, planety a także człowiek — wszystko
to zbudowane jest ze szczególnej, a dla
Wszechświata jako całości — zupeinie nie
typowej materii. Można wręcz pójść jesz
cze dalej i snuć rozmaite fantazje, ude
rzając przy okazji w nutę patriotyczną: oto
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Kopernik wyrzucił Ziemię z centrum świata
i sprowadził ją do rangi niepozornej pla
nety, później to samo spotkało Słońce. Tfcraz współczesna kosmologia detronizuje
człowieka jako zbudowanego z jakichś nie
typowych resztek kreacji!

Łukasz M. Błęcki — Warszawa

ULYSSES - ODYSEJA KOSMICZNA 1990-1995
6 października 1990 roku prom kosmicz
ny Discovery wyprowadził z portu zwane
go Ziemią, na trasę pięcioletniej podróży,
statek o pięknej nazwie Ulysses.
W powszechnej świadomości imię Ulis
sesa (Odyseusza) kojarzy się z wędrówką
przypadkową, bez celu, wypełnioną nie
fortunnymi przygodami, a co najważniej
sze wędrówką niezamierzoną przez ucze
stniczących w niej żeglarzy. Nadanie jed
nej z ważniejszych misji kosmicznych os
tatniej dekady XX wieku imienia króla z
Itaki może więc wydawać się czymś dziw
nym i nieuzasadnionym. Czy tak jest w
istocie?
Projekt Ulysses jest efektem przeszło
dziesięcioletniej pracy naukowców z Eu
ropejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i amerykańskiej NASA Początkowo program
nosił nazwę „Out of Ecliptic” (Poza ekliptykę), później został przemianowany na
„International Solar — Polar Mission”
(Międzynarodowa misja badania biegunów
słonecznych). Ostateczną nazwę Ulysses
nadał misji profesor Bruno B e r t o l l i
— włoski uczony, będący członkiem ze
społu kierującego pracami nad przygoto
waniem projektu.
„... Zważcie plemienia waszego przymioty
Nie przeznaczono wam żyć, jak zwierzęta,
Lecz poszukiwać i wiedzy, i cnoty...”

Fot. 1. Start promu kosmicznego Discovery z sondą
kosmiczną Ulysses w dniu 6 października 1990 r.
(fot. NASA).

Przytoczone powyżej strofy, wypowie
dziane przez Odysa w XXVI pieśni Bo
skiej Komedii, przedstawiają go i jego wę-

drówkę w zupełnie innym świetle. Dante
wkładając w jego usta te słowa czyni z nie
go nowożytnego poszukiwacza i badacza
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Fot. 2. Z djęcie sondy U lysscs w chwilę po opuszcze
niu ładowni wahadłowca Discovery (fot. NASA).

nieznanych światów. Taka interpretacja wę
drówki Odysa uzasadnia zaproponowanie
nazwy misji przez włoskiego profesora.
Ulysses będzie pierwszym statkiem ,
który opuści płaszczyznę ekliptyki i „spoj
rzy” na Układ Słoneczny w trzecim wy
miarze, a przede wszystkim przebada pasy
okołobiegunowe Słońca. Wysłanie statku
w tym kierunku sprawiało wiele kłopo
tów. Wszystkie dotychczasowe pojazdy opuszczały Ziem ię wykorzystując jej ruch
obrotowy i orbitalny wokół Słońca. Wyjś
cie poza płaszczyznę ekliptyki, tak aby sta
tek mógł polecieć w rejony biegunów sło
necznych, wymaga dodatkowej prędkości
42 km/s (skierowanej prostopadle do płasz
czyzny ekliptyki), co przy obecnym pozio
mie techniki jest nieosiągalne. W związku
z tym postanowiono, dla wprowadzenia
statku w ten obszar, wykorzystać olbrzy
mią energię grawitacyjną „zgromadzoną”
w Jowiszu. Takie możliwości wykorzysta
no już podczas podróży statków Voyager
do dalekich planet.
Po starcie Ulysses połączony był z dwo
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ma dodatkowymi członami: PAM (ang.
Payload Assist M odule) oraz IUS (ang.
Interial U pper Stage) umożliwiającymi opuszczenic orbity okołoziemskiej i póź
niejsze manewrowanie. Po zbliżeniu się
do Jowisza w lutym 1992 roku został „wy
pchnięty” na orbitę okołosłoneczną pros
topadłą do ekliptyki. W maju 1994 roku
pojazd znajdzie się w pobliżu południo
wego bieguna Słońca i przez dwa miesiące
będzie prowadził pomiary. W lutym 1995
roku przetnie ekliptykę, znajdując się jed
nocześnie w peryhelium swojej orbity. Po
56 miesiącach lotu Ulysses dotrze do bie
guna północnego Słońca i we wrześniu 1995
roku zakończy swoją misję. Rysunek na
pierwszej stronie okładki przedstawia tra
jektorię lotu sondy.
Dlaczego ta wyprawa kosmiczna jest
tak ważna i interesująca, jakich nowych
informacji możemy oczekiwać od nauko
wców prowadzących badania w czasie jej
trwania? Patrząc na fotografie Słońca wy
konane w różnych mom entach wielolet
niego okresu obserwacji, stwierdzamy wy
raźną asymetrię w jego aktywności. Ina
czej wyglądają na tych fotografiach obsza
ry w okolicach równika, a inaczej rejony
okołobiegunowe. Należy zatem spodzie
wać się, że także przestrzeń międzypla
netarna wypełniona ciągłym strum ieniem
gazu zjonizowanego (plazmy) zwanym wia
trem słonecznym w różnych szerokościach
heliosferycznych będzie wykazywać różne
własności. Nasza wiedza o przestrzeni mię
dzyplanetarnej opiera się na pom iarach w
płaszczyźnie ekliptyki oraz na rozważa
niach teoretycznych opisujących zachowa
nie wiatru słonecznego poza nią. Badania,
które będą prowadzone z pokładu Ulyssesa pozwolą stworzyć pełny trójwymiaro
wy obraz heliosfery czyli obszaru Wszech
świata, w którym znajduje się Układ Sło
neczny, i którego granice wyznacza oddzia
ływanie wiatru słonecznego z materią międzygwiazdową.
Naukowców szczególnie interesuje ja 
ki jest udział wiatru słonecznego w cał-
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kowitym bilansie energii wypromieniowywanej ze Słońca. Podejrzewa się, że w re
jonach biegunów słonecznych strumień
wiatru słonecznego może być inny niż w
płaszczyźnie ekliptyki i aby określić jego
całkowity wkład w bilans energii wysyłanej
ze Słońca należy przeprowadzić pomiary
na całej drodze od bieguna południowego
do północnego.
Głównym składnikiem wiatru słonecz
nego są protony, cząstki a i elektrony, ale
występują w nim także cięższe jony. Infor
macja o rozkładzie przestrzennym i gęs
tości poszczególnych składników w róż
nych rejonach przestrzeni międzyplanetar
nej będzie jedną z podstawowych, których
oczekuje się od misji Ulysses.
W wietrze słonecznym w płaszczyźnie
ekliptyki obserwuje się czasem strumienie
plazmy o prędkości około 1000 km/s, któ
ra znacznie przewyższa średnią prędkość
wynoszącą około 500 km/s. Interesującą
sprawą jest, czy takie przyspieszone stru
mienie występują także poza płaszczyzną
ekliptyki.
Dla uzyskania odpowiedzi na powyż
sze i prawdopodobnie wiele innych pytań,
na pokładzie Ulyssesa umieszczone zos
tały dwa przyrządy: The Solar Wind Plas
ma Experiment (oznaczony skrótem BAM)
i The Solar Wind Ion — Composition Ex
periment (GLG). Pierwszy z nich składa
się z dwóch niezależnych bloków —jeden
przeznaczony do badania elektronów dru
gi dodatnich jonów; oba będą określały
główne parametry plazmy — gęstość, tem
peraturę, prędkość przepływu i jego kie
runek. Zakres energii cząstek badanych
za pomocą tego przyrządu wynosi od 1 do
900 eV dla elektronów i od 257 eV/Q do
35 keV/Q (symbol eV/Q oznacza energię
przypadającą na jednostkę ładunku). Przy
rząd GLG ma zadanie określenia składu
chemicznego jonowej części wiatru słonecz
nego. Wyniki tego eksperymentu umożli
wią odpowiedź na pytania:
• gdzie w koronie słonecznej rodzi się
wiatr słoneczny,
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Rvs. 1. S tru k tu ra pola m agnetycznego w heliosferze
(fot. ESA ).

• jakie są mechanizmy grzania korony
słonecznej,
• czy w skali globalnej zmienia się skład
wiatru słonecznego?
Wiatr słoneczny, który jest bardzo do
brym przewodnikiem, unosi ze sobą sło
neczne pole magnetyczne. Mówi się, że
jest ono wmrożone w plazmę wiatru. Jed
nocześnie linie sił pola są „uczepione”
powierzchni Słońca, które także jest do
brym przewodnikiem. Ruch obrotowy Słoń
ca i wypływ wiatru słonecznego powodują
powstanie bardzo złożonej, oryginalnej stru
ktury, która oczywiście jest trójwymiaro
wa. Dotychczasowe pomiary pozwoliły ok
reślić strukturę pola magnetycznego tylko
w płaszczyźnie ekliptyki. Oczywiście ist
nieją teoretyczne wyobrażenia całości, ale
dopiero pomiary dokonane w obszarach
pozaekliptycznych pozwolą na stworzenie
pełnego obrazu. Rys. 1 przedstawia linie
sił pola magnetycznego w przestrzeni mię
dzyplanetarnej określone w oparciu o po
miary w płaszczyźnie ekliptyki i obliczenia
teoretyczne. Weryfikacja tego modelu jest
podstawowym zadaniem, które pomogą
rozwiązać pomiary prowadzone przez
dwa magnetometry na pokładzie Ulysse
sa. Szczególnie ciekawe mogą być wyniki
pomiarów w pobliżu biegunów, gdzie ruch
obrotowy ma już znacznie mniejszy wpływ,
a strumień wiatru słonecznego może być
słaby. Czy w tych obszarach powstają ja
kieś osobliwe punkty pola magnetycznego?
Międzyplanetarne pole magnetyczne
będzie mierzone za pomocą dwóch mag-
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Rys. 2. W nikanie promieniowania kosmicznego w
obszar heliosfery (fot. ESA).

nctom etrów — indukcyjnego i helowego,
wykorzystującego zjawisko rezonansu ją 
drowego. Dla uniknięcia zakłóceń pom ia
rów przez korpus statku i pracującą apa
raturę umieszczone zostały na wysięgniku
o długości 5 m. Zakres mierzonych war
tości indukcji pola magnetycznego wynosi
od 0.01 do 44000 nT z rozdzielczością 4 pT.
Struktura pola magnetycznego, prze
bieg jego linii sił, a także wartości natę
żenia mają istotne znaczenie dla przeni
kania promieniowania kosmicznego w obszar heliosfery. Rys. 2 przedstawia roz
kład natężenia promieniowania tak, jak wy
obrażają go sobie naukowcy obecnie. Czy
obraz ten zostanie potwierdzony, uzupeł
niony czy zmieniony po misji Ulyssesa po
każą wyniki otrzymane z następujących eks
perymentów: Energetic Particle Com po
sition Experim ent (EPAC) i Cosmic R aySolar Particle Experiment (SIM). Oba mają
określać natężenie strumieni cząstek o bar
dzo wysokich energiach (do 300 M eV dla
elektronów i do 600 M cV/nukleon dla ją
der). Niskoenergetyczną składową promie
niowania kosmicznego będzie mierzyć przy
rząd LAN, a odpowiadający mu zakres energii jest równy od 30 do 300 keV (ele
ktrony) i od 50 keV do 5 M eV (jony).
Jak już wyżej wspomniałem, heliosfera
jest obszarem w przestrzeni kosmicznej, w
którym zamknięty jest Układ Słoneczny
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wraz z wiatrem słonecznym. Jego granice
są wyznaczone przez oddziaływanie m ate
rii międzygwiazdowej złożonej głównie z
gazu neutralnego z wiatrem słonecznym.
Granica ta nic jest całkowicie szczelna i
znaczna część gazu neutralnego spoza he
liosfery może wpływać do jej wnętrza. Ja
kie są jego własności (skład, tem peratu
ra), gdzie się gromadzi, jak wygląda jego
cyrkulacja wewnątrz heliosfery? Na te py
tania powinniśmy otrzymać odpowiedź z
przyrządu GAS umieszczonego na pokła
dzie Ulyssesa.
W teoriach kosmogonicznych, a szcze
gólnie dla wyjaśnienia powstawania uk
ładów planetarnych, ogromną wagę ma wie
dza o mikrocząstkach stałych, czyli pyłach
znajdujących się w przestrzeni kosmicznej
i ich oddziaływaniach z plazmą i gazem
neutralnym. O obecności pyłu w Układzie
Słonecznym wiemy pośrednio, bowiem
jest on czynnikiem powodującym tak zwa
ne świecenie zodiakalne nieba, będące re
zultatem rozproszenia światła słoneczne
go na drobinkach pyłu. Występowanie py
łu, rozkład jego gęstości i rozmiary oraz
ich skład chemiczny jest badany w ekspe
rymencie G R U na pokładzie Ulyssesa.
Można za jego pomocą rejestrować czą
stki o masach od 2 x l 0 15 do 2 x l0 ~ 9 gra
ma, określając również ich prędkość, kie
runek lotu a także ładunek elektryczny.
W czasie badań plazmy międzyplane
tarnej niezwykle pożyteczne inform acje
uzyskiwać będzie można z eksperymentu
STO, który jest przeznaczony do badania
fal plazmowych i elektromagnetycznych.
Plazma jest ośrodkiem, w którym fale są
zjawiskiem najbardziej powszechnym, a ich
znajomość dostarcza informacji o stanie
plazmy, o polu magnetycznym oraz stru 
mieniach cząstek. Informacje te są tym bar
dziej cenne, że właśnie fale dostarczają ich
nie tylko z miejsca, gdzie są badane, ale
także z odległych rejonów Kosmosu. Ba
dania fal na pokładzie Ulyssesa prowa
dzone są za pomocą dwu anten dipolo
wych: 72-metrowej prostopadłej do osi sta-
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tku i 8-m ctrow ej równoległej do niej oraz
ramowej anteny magnetycznej.
Kompleks falowy wykorzystany zosta
nie do niezwykle interesujących badań,
mających doprowadzić do ewentualnego
wykrycia fal grawitacyjnych powstających,
wg ogólnej teorii względności, w czasie
gwałtownych procesów astrofizycznych
(np. przy wybuchu supernowej). W tych
badaniach układ Ziem ia — Ulysses stano
wi ogrom ną, można powiedzieć kosmicz
ną, antenę dipolową dla zaburzeń pola gra
witacyjnego. Statek kosmiczny w tym za
burzeniu wykonywać powinien ruch har
moniczny, a emitowana przez układ STO
fala elektromagnetyczna docierać będzie
do Ziem i z fluktuującą częstotliwością.
Spodziewane fluktuacje są wynikiem efe
ktu D opplera i przypuszcza się, że będą to
bardzo niewielkie zmiany. Czy będą w ogóle
zauważalne, pokażą wkrótce wyniki eks
perymentu.
Badania heliosfery są główną częścią
program u opisywanej misji, ale nie jedy
ną. Opisany powyżej eksperyment poszu
kiwania fal grawitacyjnych, czy też bada
nie prom ieniowania kosmicznego pocho
dzącego spoza Układu Słonecznego są przy
kładami na to, że misja Ulysses ma także
zadania sięgające dalszego Kosmosu. Je
szcze jednym przykładem niech będzie eks
perym ent HU S badający rozbłyski pro
mieniowania X oraz y. Jednym z podsta
wowych jego zadań jest określenie chara
kterystyk widmowych promieniowania X
pochodzącego od Jowisza. Zadanie to by
ło wykonywane w czasie zbliżenia do pla
nety w lutym 1992 roku. Oczywiście ok
reślenie rozkładu przestrzennego natęże
nia promieniowania X oraz gamma po
chodzenia słonecznego jak i spoza Ukła
du Słonecznego będzie prowadzone w cią
gu całego czasu trwania misji.
W uzupełnieniu warto podać kilka da
nych technicznych sondy.
długość:
szerokość:

3,2 m,
3,3 m,

wysokość:
średnica parabolicznej
anteny komunikacyjnej:
masa — całej sondy:
—aparatury naukowej:

105
2,1 m,
1,65 m,
370 kg,
55 kg.

Ulysses zasilany jest z radio-izotopowego generatora (RTG) o mocy wynoszą
cej na początku misji 285 W, a pod koniec
255 W.
Od startu misji m inęło już 17 miesięcy,
pojawiły się już pierwsze publikacje infor
mujące o wynikach eksperymentów. Naj
ważniejszą informacją jest to, że wszystkie
przyrządy funkcjonują poprawnie i dane o
przestrzeni międzyplanetarnej zgadzają się
z obrazem dotychczasowym. Słońce w cza
sie prowadzonych badań znajduje się w
fazie bliskiej maksimum swojej aktywnoś
ci, dlatego obserwowane zaburzenia za
równo pola magnetycznego jak i strum ie
nia plazmy są bardzo intensywne. Cieka
we są rezultaty badania składu chemiczne
go wiatru słonecznego. Stwierdzono wys
tępowanie znacznych ilości cięższych jo 
nów o bardzo wysokim stopniu jonizacji
(np. C7\ C«+, 0 7+, Si8+, Si7+, Fe11+, Fel0+,
Fe9+, Fe8+). Między październikiem 1990,
a marcem 1991 roku przeciętych zostało
kilka międzyplanetarnych fal uderzenio
wych i zaobserwowano związane z nimi
silne zaburzenia pola magnetycznego. Eks
peryment falowy daje znakom ite obser
wacje, wśród których wyraźnie można za
uważyć emisje związane ze słonecznymi
rozbłyskami radiowymi III typu, prom ie
niowaniem kilometrowym Ziemi, decyme
trowym Jowisza, a także linie plazmowe
charakterystyczne dla wiatru słonecznego.
Analiza pomiarów pod kątem poszukiwa
nia fal grawitacyjnych pozwala na pewien
optymizm, ponieważ efekty związane z
plazmą nie są tak silne jak początkowo
przypuszczano i nie mają większego wpły
wu na te bardzo subtelne pomiary. Iym
stwierdzeniem można zakończyć. Oczeku
jemy następnych pomyślnych kom unika
tów od naszego wysłannika do nieznanych
światów Odyseusza-Ulissesa.
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Stanisław R. Brzostkicwicz — Dąbrowa Górnicza

BURZE PYŁOWE NA MARSIE
Mars —jak pewnie wielu z nas pamięta —
uchodził niegdyś za „planetę nadziei”. Prze
cież jeszcze dwadzieścia lat temu sądzono,
że wprawdzie panują na nim bardzo suro
we warunki, ale miały one być na tyle
zbliżone do ziemskich, iż nie wykluczano
możliwości istnienia lam jakiegoś prymi
tywnego życia. Co więcej — nie brako
wało i takich, którzy dopuszczali możli
wość występowania na Marsie wyższych
form życia, a nawet życia rozumnego. Dziś
oczywiście większość uczonych stanowczo
odrzuca te poglądy, a — biorąc pod uwagę
współczesną wiedzę na temat natury tej
planety — stanowisko to jest w pełni uza
sadnione. Przede wszystkim na Marsie pa
nują niższe temperatury niż kiedyś sądzo
no i chociaż posiada on atmosferę, to jed
nak w porównaniu z ziemską atmosferą
ma ona bardzo małą gęstość i zupełnie
inny skład chemiczny. Z drugiej zaś strony
obserwujemy na tej planecie zjawiska, które
przypominają pewne zjawiska występują
ce na Ziemi, a niekiedy właściwie niczym
szczególnym się od nich nic różnią. Do
takich zjawisk zaliczyć między innymi na
leży burze pyłowe obserwowane na Mar
sie w postaci żółtych obłoków.
Żółte obłoki na Marsie astronomowie
dostrzegli już w ubiegłym stuleciu. Długo
jednak nie potrafiono rozpoznać ich na
tury, bo dopiero na początku XX wieku
Eugene M. A n t o n i a d i i Percival L o 
w e l l jako pierwsi wysunęli przypuszcze
nie, że mogą to być tumany pyłu i piasku
unoszone przez wiatry z powierzchni marsjańskich lądów. Obserwacje w pełni po
twierdziły te przypuszczenia, wiatry na
Marsie — jak to wykazały późniejsze ba
dania — są dostatecznie silne, by podnieść
tumany drobnego pyłu na wysokość kilku
kilometrów i rozprzestrzenić je na dużych
obszarach. Jedna z największych tego ro

dzaju burz rozpoczęła się 29 sierpnia 1956
roku; wkrótce potem obłok pyłu i piasku
pokrywał już wiele milionów kilometrów
kwadratowych powierzchni planety, prze
słaniając na dwa tygodnie niemal całą jej
południową półkulę. Spowodowało to zna
czne oziębienie tej półkuli Marsa w na
stępstwie czego po kilku dniach od daty
rozpoczęcia się burzy południowa czapa
polarna wyraźnie zwiększyła swe rozmia
ry. Tb samo można powiedzieć o burzy,
która rozpoczęła się 22 września 1971 ro
ku nad Ziemią Noachis; po kilku dniach
tumany pyłu i piasku zasłoniły niemal całą
powierzchnię marsjańskiego globu. W stre
fie równikowej prędkość wiatru wynosiła
wtedy średnio 30 m/s, a w pierwszych dniach
trwania burzy była nawet dwa razy więk
sza. Mieliśmy zatem do czynienia z praw
dziwym huraganem i jest całkiem zrozu
miałe, że na powierzchni Marsa musiał on
pozostawić trwale ślady. Zostały one zare
jestrowane na obrazach otrzymanych za
pomocą krążącej wokół marsjańskiego glo
bu sondy Mariner-9. Właśnie w oparciu o
nie astronom amerykański Carl S a g a n
sporządził mapę powstałych z pyłu pasów,
rozciągających się po zawietrznej stronie
wielu kraterów, co umożliwiło wyciągnię
cie ciekawych wniosków na temat cyrkula
cji tamtejszej atmosfery. Dalszych infor
macji w tym zakresie dostarczyły badania
wykonane w latach 1976-1980 za pomocą
sond Viking.
Cyrkulacja powietrza na Marsie oka
zała się być podobna do cyrkulacji powie
trza na Ziemi. Należało się zresztą tego
spodziewać, bo przecież okres obrotu ma
rsjańskiego globu wokół osi nie różni się
wiele od okresu rotacji globu ziemskiego,
a przy tym osie obrotu obu planet są na
chylone względem płaszczyzn ich orbit
niemal pod takim samym kątem, co w tym
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M ozaika zdjęć powierzchni Marsa wykonanych za pom ocą sondy kosmicznej Viking Orbiter; średnica w idocz
nego u góry krateru wynosi ok. 110 km.

przypadku ma duże znaczenie. Po prostu
na obu ciałach niebieskich występują ana
logiczne strefy klimatyczne i takie same
pory roku, choć te ostatnie są na Marsie
prawie dwa razy dłuższe od pór roku na
Ziem i (rok m arsjański liczy przecież
686,996 dni ziemskich!). W tym przypad
ku ważne jest wreszcie i to, że atmosfery
obu planet przepuszczają znaczną część
prom ieniowania słonecznego, toteż są ogrzewane nie tylko z zewnątrz przez bez

pośrednio na nie padające prom ieniowa
nie Słońca, ale i od spodu ciepłem wypromieniowywanym przez ich powierzchnię.
Nie znaczy to jednak wcale, by m eteorolo
gia Marsa niczym nie różniła się od m e
teorologii Ziem i i by przebieg zjawisk a t
mosferycznych był na nim dokładnie taki
sam jak na naszej planecie. Nie jest to
możliwe już chociażby z tego powodu, że
planety te krążą w różnych odległościach
od Słońca i otrzymują od niego niejedna-
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kowc ilości energii. Ponadto na M arsie
praw dopodobnie nigdy nie było occnu,
który pełniłby — podobnie jak na Ziemi
rolę naturalnego kondensatora ciepła, a
to przecież nie jest obojętne dla jego kli
m atu i tamtejszej m eteorologii. Po prostu
powierzchnia marsjańskiego globu dość
gwałtownie reaguje na wszelkie wahania
tem peratury i tym samym oddzialywuje na
cyrkulację atmosfery.
Burze pyłowe na M arsie są oczywiście
ściśle związane z ruchami tamtejszego po
wietrza i w związku z tym trzeba choćby
pobieżnie omówić powyższe zagadnienie.
Przede wszystkim należy pam iętać o tym,
iż marsjańska atm osfera — tak samo jak
atm osfera Ziemi i każdej innej planety
posiadającej twardą powierzchnię — nie
może pozostawać w spoczynku. Obok
prądów pionowych, wywołanych nagrze
waniem się dolnych warstw powietrza cie
płem wypromieniowywanym przez grunt
planety, tworzą się również prądy pozio
me, czyli po prostu wiatry. A ponieważ
Mars w porównaniu z Ziemią — ma o
wiele bardziej jednorodną powierzchnię,
więc cyrkulacja powietrza na nim jest du
żo mniej skomplikowana niż na naszej pla
necie. Krótko mówiąc — w okolicach przyrównikowych powietrze ogrzewa się naj
silniej i ogrzane unosi się do góry, gdzie
następnie się ochładza i odpływa w kie
runku biegunów, aby tam znowu opaść w
dół i przy powierzchni ponownie prze
mieszczać się ku równikowi. Tli wychło
dzone powietrze na nowo się ogrzewa i
następnie cały ten proces się powtarza.
Przedstawiony wyżej schemat cyrkula
cji marsjańskiego powietrza został nieco
uproszczony. W rzeczywistości jest on
bardziej skómplikowany już chociażby z
tego powodu, że powierzchnia Marsa na
różnych szerokościach areograficznych róż
nie się ogrzewa, co okazuje się mieć duże
znaczenie. Ponadto prądy powietrza pod
wpływem obrotu marsjańskiego globu ule
gają odchyleniu od południkowego kie
runku w prawo (na północnej półkuli) lub
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w lewo (na południowej półkuli). Zjawi
sko takie występuje także na Ziemi, a po
nieważ już w XIX wieku odkrył je i po raz
pierwszy opisał m atematyk i inżynier fran
cuski G aspard G. de C o r i o l i s , nosi
ono nazwę „efektu Coriolisa”. Należy też
wspomnieć o „strefach Hadleya” (nazwa
pochodzi od działającego w XVIII wieku
przyrodnika angielskiego Johna H a d 
le y a ) , które regulują cyrkulacje powietrza
w strefach po obu stronach równika, a
które obserwujemy też na Ziemi. Powsta
ją one nad najcieplejszymi obszarami obu
planet, lecz w warunkach panujących na
M arsie mogą się niekiedy łączyć w jedną
„strefę Hadleya”, co na naszej planecie
nie jest możliwe ze względu na obecność
mórz i oceanów. Są one bardzo efektow
nymi regulatoram i i stabilizatoram i tem 
peratury, gdyż podczas dnia pochłaniają
ciepło, niewiele się przy tym nagrzewając,
nocą zaś wypromieniowują je wolno i w
rezultacie nie dochodzi do znacznego spa
dku ich temperatury. Mars tymczasem po
zbawiony jest takiego uniwersalnego re
gulatora ciepła i dlatego występują na nim
gwałtownie skoki tem peratury. A w do
datku marsjańska atm osfera ustawicznie
się zmienia, gęstość jej nie jest przecież
stała, ciśnienie przy powierzchni waha się
w ciągu tamtejszego roku od 600 do 1000
Pa. Wszystko to razem sprawia, że na
M arsie powstają silne prądy powietrza,
silniejsze nawet niż na Ziemi. O ile jed
nak na naszej planecie trwa to właściwie
nieustannie przez cały rok, to tam obser
wujemy je głównie na przełom ie zimy i
wiosny, a wraz z nadejściem lata wszystko
się jakby uspokaja. A zatem burze pyłowe
na M arsie możemy zaliczyć do zjawisk wy
stępujących właściwie tylko sezonowo.
Najbardziej sprzyjające warunki do
powstawania burz pyłowych na M arsie
występują — jak się wydaje — podczas
jego przejścia przez peryhelium orbity.
Jest to całkiem zrozumiałe, ponieważ o r
bita ta jest stosunkowo znacznie wydłu
żona (jej m imośród wynosi 0,0933), toteż
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w tym czasie glob marsjański otrzymuje
od Słońca o około 40% więcej energii niż
wtedy, gdy znajduje się w pobliżu aphelium orbity. K rótko mówiąc — w czasie
przejścia przez peryhelium powierzchnia
M arsa bywa najsilniej ogrzewana, skut
kiem czego kontrast między jego najcie
plejszymi i najchłodniejszymi obszarami
jeszcze bardziej wzrasta. Wieją tam wów
czas najsilniejsze wiatry i z marsjańskich
pustyń zwiewają tumany pyłu, który długo
potem unosi się w powietrzu. A ponieważ
w tym okresie na południowej półkuli pla
nety kończy się zima, najsilniejsze burze
pyłowe rodzą się właśnie na tej półkuli, a
ściślej — w pobliżu Równiny Hellas (H el
las Planitia), czemu najwidoczniej sprzyja
odpowiednie ukształtowanie tamtejszego
terenu. W ciągu kilku zaledwie dni taka
burza może objąć swym zasięgiem całą
powierzchnię M arsa i wtedy dla ziemskie
go obserwatora niemal całkowicie zani
kają utwory albedowe lub z trudem je wi
dać, gdyż w tym czasie zostają zasłonięte
tum anam i pomarańczowego pyłu. Do nie
dawna takie burze obserwowano głównie
podczas wielkich opozycji Marsa, a więc
przede wszystkim wtedy, gdy znajdował się
najbliżej Ziemi. A le powstają one także w
innych latach, lecz nie zawsze są odpo
wiednie warunki do ich obserwacji przez
naziem ne teleskopy i możemy je śledzić
jedynie za pom ocą sond kosmicznych.
Szczególnie pom ocne pod tym względem
okazały się sondy Viking, dzięki którym
mogliśmy się dowiedzieć, że burze pyłowe
o zasięgu globalnym nie pojawiają się w
każdym m arsjańskim roku, co na razie
stanowi dla planetologów dużą zagadkę.
Natom iast bardzo często występują tam
trudne do obserwacji z Ziem i burze o za
sięgu lokalnym.
Niestety, o mechanizmie powstawania
burz pyłowych na Marsie wciąż wiemy bar
dzo mało i na ten tem at możemy jedynie
wysuwać mniej lub bardziej praw dopo
dobne domysły. Wprawdzie takie zjawiska
występują też na Ziem i i nawet odgrywają
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ważną rolę w ziemskiej meteorologii (mie
szkańcy Środkowej Europy także są od
czasu do czasu zasypywani pyłem przywia
nym przez wiatr z Sahary), to jednak do
piero astronautyka umożliwiła ich wnikli
we badanie. Uczeni dysponują zatem już
pewnymi danymi na ten tem at i wykorzy
stują je do zrozumienia zjawisk obserwo
wanych na Marsie. Zakłada się na przy
kład, że tamtejsze burze pyłowe o zasięgu
globalnym wywołują przede wszystkim
ziarenka pyłu o średnicy od 5 do 10 mi
kronów. Gdy wieje odpow iednio silny
wiatr i „wydmucha” je z m arsjańskich
pustyń, wówczas mogą się one wznieść
ponad powierzchnię planety na wysokość
40-50 km i w stosunkowo krótkim czasie
rozprzestrzenić na cały glob Marsa. W lo
kalnych burzach pyłowych biorą nato
miast udział głównie ziarenka nieco więk
sze (o średnicy od 10 do 100 mikronów),
które wprawdzie słabiej do siebie przyle
gają i w związku z tym łatwiej je zwiewać z
marsjańskich pustyń, ale za to nie unoszą
się już tak wysoko i szybciej opadają na
powierzchnię planety, toteż taka burza
trwa zazwyczaj tylko parę dni.
Są to oczywiście na razie przypuszcze
nie oparte na obserwacji ziemskich burz
pyłowych. Tymczasem marsjańska atm o
sfera jest niepom iernie rzadsza od atm o
sfery naszej planety, a przy tym właści
wości tamtejszego pyłu mogą być zupełnie
inne lub przynajmniej w jakimś stopniu
różnić się od pyłu z pustyń Ziemi. Mimo
to burze pyłowe na obu planetach powin
ny mieć podobny przebieg nawet wtedy,
gdy ich wstępne param etry i zasięg będą
trochę inne. W każdym razie z dotychcza
sowych badań wynika, iż ilość pyłu uno
szona w atmosferze Ziem i jest mniej wię
cej taka sama, jak ilość pyłu w atmosferze
Marsa. O ile bowiem jego ogólna masa w
ziemskiej atm osferze wynosi w ciągu roku
2 x l 0 12 kg, to w analogicznym okresie
marsjańska atm osfera — jak się dziś oce
nia — zawiera go 3 x l 0 12 kg. Trzeba jed
nak uwzględnić fakt, że Ziem ia ma dużo
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potężniejszą atmosferę, masę jej ocenia
się na 5,3 x l 0 18 kg, podczas gdy masę at
mosfery Marsa tylko na 2 x l 0 16 kg. A za
tem o ile w czasie burzy na Saharze w
jednym metrze sześciennym tamtejszego
powietrza znajduje się zaledwie 1 mili
gram pyłu, to w przypadku globalnej bu
rzy marsjańskiej jeden metr sześcienny
tamtejszej atmosfery musi go zawierać co
najmniej dwa razy więcej. Nic więc dziw
nego, iż atmosfera Marsa podczas global
nej burzy pyłowej pochłania znaczną część
promieniowania słonecznego (w innym
okresie stanowi to jedynie 3% ), a około
40% tego promieniowania odbija się od
ziarenek pyłu i umyka z powrotem w prze
strzeń kosmiczną. Marsjańska atmosfera
jest prawic izotcrmiczna i ma wtedy wyż
szą temperaturę od powierzchni planety.
Po prostu w czasie burzy pyłowej dociera
do niej o wiele mniej promieniowania sło
necznego niż zwykle, toteż jej temperatu
ra spada wówczas o 20-30 stopni w sto
sunku do tej, jaka panuje tam podczas
dnia poza burzami. Stan ten może się na
Marsie utrzymywać nawet przez cztery mie
siące i w tym czasie czapa polarna planety
zazwyczaj zwiększa swe rozmiary.
Burze pyłowe musiały niewątpliwie
odcisnąć swe piętno na wyglądzie marsjańskiego krajobrazu. Korazja czyli ero
zja coliczna (wiatrowa) jest zapewne tym
czynnikiem, który odgrywał i odgrywa waż
ną rolę w kształtowaniu powierzchni Mar
sa, a w każdym razie na obrazach otrzy
manych za pomocą sond kosmicznych wi
dać skutki jej niszczącego działania. Wys
tarczy przyjrzeć się tamtejszym kraterom,
by naocznie się przekonać, iż mają one
jakby zamazane zarysy, przez co — zda
niem niektórych — marsjański krajobraz
wydaje się być mniej „dziki”. Na obrazach
przekazanych przez aparaturę sond Vi
king widzimy wreszcie, że powierzchnia
Marsa pokryta jest licznymi kamieniami i
naniesionym przez wiatr piaskiem, two
rzącym charakterystyczne dla krajobrazu
pustynnego wydmy. Z podobnymi, ciągną
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cymi się setkami kilometrów przestrzenia
mi lotnych piasków spotykamy się rów
nież na Ziemi. Do najpospolitszych nale
żą barchany, czyli sierpowatego kształtu
wydmy, zwrócone rogami w kierunku wie
jącego wiatru. Zbocze takiego barchanu
skierowane pod wiatr jest zawsze łagodne,
podczas gdy zawietrzne bywa strome, po
nieważ wiatr tocząc ziarenka piasku po
powierzchni pustyni wtacza je po łagodnie
nachylonym zboczu barchanu aż do jego
szczytu, skąd spadają one na stronę za
wietrzną. Prócz barchanów wiatr formuje
na obszarach pustyń piaszczystych o wiele
większe wydmy, przypominające kształtem
długie waty, mające niekiedy kilkadziesiąt
metrów wysokości. Z a przykład takiego
właśnie krajobrazu może służyć saharyjskic „morze piasku” w pobliżu El Qued w
Algierii.
Z takim samym lub podobnym typem
krajobrazu można zapewne spotkać się w
wielu rejonach Marsa. Musimy jednak pa
miętać o tym, że wiatr może nie tylko prze
nosić z miejsca na miejsce ogromne ilości
piasku, ale ma również duże „zdolności”
rzeźbiarskie. Na naszej planecie jest to og
raniczone przez szatę roślinną i wilgot
ność podłoża, czego lam oczywiście bra
kuje, toteż w marsjańskim krajobrazie
twory ze śladami takiego oddziaływania
mogą być na każdym kroku. Oczywiście
sam wiatr, polegający przecież jedynie na
ruchu mas powietrza, nie może wywierać
żadnej działalności rzeźbotwórczej. W tym
celu posługuje się specyficznym „dłutem”,
którego rolę pełnią unoszone lub toczone
przez niego ziarenka pyłu i piasku. Ude
rzają one o skały z różną siłą i w len spo
sób je polerują, a często dążą w nich za
głębienia i bruzdy, nadając z czasem takim
odłamkom skalnym i pustynnym głazom
charakterystyczny kształt graniastych ka
mieni. M ają one wygładzone ściany lub
pokrywa je niezliczona liczba drobnych
jamek i wtedy mają taki wygląd, jak osob
nik po przebytej ospie. Licznie występują
one w okolicach lądowisk Yikingów, na
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jednym z nich można nawet dopatrzeć się
zarysu litery „B”, co tak podnieciło zwo
lenników idei Ericha von D a n i k e n a.
W rzeczywistości zaś owa litera jest zu
pełnie przypadkowym układem jamek, naj
prawdopodobniej wyżłobionych przez roz
pędzone ziarenka piasku. Zapewne na
Marsie znajduje się więcej podobnych
„rzeźb”, ale trzeba się też liczyć z tym, iż
mogą tam być jeszcze inne, nie występują
ce na Ziemi przejawy niszczącego działa
nia wiatru. Być może coś więcej na len
temat będziemy mogli powiedzieć już w
najbliższych latach, bo przecież na rok
1994 planowana jest kolejna, bardzo sta
rannie przygotowywana wyprawa bezzałogowa na tę ciekawą, wciąż intrygującą pla
netę. Do jej badań mają być między inny
mi po raz pierwszy użyte balony, które
przed kilku laty pomyślnie zdały egzamin
na Wenus. Mars ma jednak dużo rzadszą
atmosferę (odpowiada ona mniej więcej
gęstości atmosfery ziemskiej na wysokości
około 35 km) i dlatego muszą to być balo
ny całkiem innego typu.
Na bardzo ciekawy pomysł wpadł uczony francuski Jacques B 1a m o n t (to
on właśnie zaprojektował i kierował wenusjańskim eksperymentem). Doszedł on
bowiem do wniosku, iż w przypadku Mar
sa najlepiej będzie użyć podwójnego balo
nu, z których jeden byłby wypełniony wo
dorem lub helem, a drugi marsjańskim po
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wietrzem, czyli po prostu tlenkiem węgla.
Gdy promienie słoneczne ogrzeją niższe
warstwy atmosfery Marsa, wypełniony ta
kim gazem balon podniesie na wysokość
kilkuset metrów kontener z przyrządami
naukowymi, a wiatr dokona reszty i prze
mieści to wszystko na inne miejsce. Nato
miast w nocy, kiedy temperatura marsjańskiej atmosfery i powietrza w balonie opadnie, kontener łagodnie osiądzie na po
wierzchni planety. Utrzymujący go jednak
balon będzie wisiał nad nią na pewnej wy
sokości, gdyż jego opadnięciu zapobieg
nie ten drugi balon, który — jak już wspo
mniano — ma być wypełniony lekkim ga
zem. Słuszność założeń Blamonta potwier
dziły próby przeprowadzone w roku 1990
na kalifornijskiej pustyni Mojave (panu
jące tam warunki w jakimś stopniu imi
tują warunki na Marsie) i miejmy nadzie
ję, że w październiku 1995 roku nad po
wierzchnią marsjańskiego globu zawisną
balony z gondolą, zawierającą co najmniej
kamerę i trzy spektrometry (gamma, IR i
neutronowy). Wyniki badań mają być dro
gą radiową przekazywane do krążącej po
orbicie okołomarsjańskiej stacji, a stam
tąd zostaną retransmitowane na Ziemię.
A zatem już za trzy lata powinniśmy się
dowiedzieć czegoś nowego o burzach py
łowych na Marsie i o ich roli w kształtowa
niu tamtejszego krajobrazu.

Cecylia Iwaniszewska — Toruń

Z WIZYTĄ W CENTRUM ASTRONOMICZNYM W PUNĘ - INDIA
Wyjeżdżałam z Warszawy 4-go grudnia
1991 roku, w śniegowo-deszczową zawie
ruchę, gdy nie było wiadomo, czy „Barba
ra po wodzie, czy po lodzie” a wylądo
wałam w Punę następnego wieczoru przy
ciepłej, letniej pogodzie. Punę to czteromilionowe miasto położone ok. 150 km
na zachód od Bombaju. Mój hotel Sahara
był położony na obrzeżu miasta, po prze
ciwległej stronie ulicy znajdowały się już

piaszczyste, czy raczej gliniaste wzgórza,
skąpo porośnięte wysuszoną roślinnością,
parę domów, zaś obok oczywiście kilka
lepianek, slumsów. Zakurzoną ulicą prze
mykały autobusy miejskie, samochody osobowe, taksówki, a także riksze motoro
we. Ale znacznie większy ruch panował na
ulicach bliższych centrum, gdzie zwłasz
cza w godzinach porannego i popołudnio
wego nasilenia ruchu (godziny pracy ad-
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m inistracji w Centrum były 11-18) p oja
wiało się wiele skuterów, i to nawet pro
wadzonych przez panie, tradycyjnie ubra
ne w kolorowe sari. Powiedziano mi, że
jest to specyfiką stanu M aharashtra, czy
raczej sam ego m iasta Punę, gdyż gdzie
indziej nic jest przyjęte, aby kobiety p o
ruszały się takimi środkam i lokom ocji jak
motocykl i skuter, muszą zadowolić się
rikszami!
W pobliżu hotelu Sahara zaczynało się,
oddzielone od m iasta, osiedle Uniwersy
tetu Poona. W nazwie uczelni zachowano
jeszcze pisownię angielską, ale sam o m ia
sto wróciło do swej dawnej nazwy — Pu
nc. N a rozległym terenie, wśród niewiel
kich lasków porozrzucano budynki uczel
ni, w większości jednopiętrow e, połączo
ne siecią asfaltowych dróg. O dległości są
tak znaczne, że pracownikom opłaca się
jeździć po osiedlu rowerami, aby potem
pozostaw ić je przy bram ie i przesiąść się
do autobusu m iejskiego. Po przejechaniu
około dwóch kilometrów dociera się do
terenu budowy Centrum A stronom ii i A s
trofizyki (Inter-U niversity Centre for A s
tronomy and Astrophysics, IU C A A ). Dy
rektorem je st znany astrofizyk i kosm olog
prof. Jayant V. N a r 1 i k a r, który w sierp 
niu ub. roku bawił w Polsce uczestnicząc w
toruńskiej konferencji G IR E P ’u; odwie
dził wtedy również Warszawę i Kraków.
Centrum zostało powołane do istnie
nia w 1988 r. przez Uniwersytecką K o 
m isję Finansow ania w Delhi. Je g o celem
jest rozwijanie własnej działalności nau
kowej, w spółpraca naukowa z innymi o ś
rodkami uniwersyteckimi, ale przede wszys
tkim podniesienie poziom u kształcenia
astronom ów na poziom ie uniwersytec
kim. Obecnie tylko dwa uniwersytety, w
Patiala i w Hyderabadzie, prowadzą studia
kończące się uzyskaniem stopnia m agistra
i doktora astronom ii. W 1988 r. zbudowa
no dla IU C A A pierwszy budynek, A D ITI,
dziś mieszczą się tam laboratoria. A stro
nomowie korzystali początkow o z gościny
sąsied n iego N arodow ego Centrum R a 
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dio-A strofizyki. Obecnie ukończona je st
następna część, A K A SH G A N G A , zespół
połączonych w kwadrat żółtych piętrowych
domków mieszkalnych dla personelu, które
prowizorycznie wykorzystywane są przez
Centrum. U zasadnieniem takiej właśnie
kolejności budowy było stwierdzenie: „d o 
my m ieszkalne m ogą być wykorzystywane
dla potrzeb biurowych, podczas gdy sytu
acja przeciwna nie jest m ożliw a!” Z wew
nętrznego podwórka, które właśnie w cza
sie mego pobytu uzyskiwało utwardzoną
powierzchnię, wchodzi się do kolejnych
segmentów: do adm inistracji, do biur a s
tronomów, do biblioteki i stołówki, do po
koi gościnnych. Dyrektor od paru m iesię
cy m ieszka ju ż w swym bungalowie, o to 
czonym kawałkiem ogrodu, gdzie pieczo
łowicie sadzi się kwiaty, niektóre drzewa i
krzewy, zakłada trawniki. Problem utrzy
mania dostatecznej wilgotności wokół roś
lin jest ogrom nie ważny w kraju, w którym
deszcze padają tylko w ciągu kilku letnich
miesięcy. D latego też najczęściej widuje
się przy domach kwiaty i krzewy ustaw io
ne w doniczkach i skrzynkach, które za
pewniają utrzymanie wilgoci.
Wokół zbudowanych już domków krzą
tali się robotnicy, porządkując teren, a w
sąsiedztwie wznosili „naukow e” budynki
Centrum. W pracy pom agały im kobiety,
nosząc w płaskich koszykach na głowie
piasek, żwir, kamienie. A ż chciałoby się
im podsunąć, aby używały choćby taczek,
które przecież pozwoliłyby na szybszy
transport m ateriału! A le, ja k mi to niejed
nokrotnie powtarzano, „praca je st tania” ,
to znaczy robocizna je st tania i cała rodzi
na krząta się przy pracy, aby ja k najwięcej
zarobić. Żeby lepiej zarobić, robotnicy
pracują niekiedy nawet w niedzielę, właś
nie tego dnia kładziono dywanik asfaltowy
przed bungalowem dyrektora. Żeby było
bliżej do m iejsca pracy, robotnicy zbudo
wali sobie prowizoryczne dom ki, slumsy,
tuż obok w znoszonego obiektu, na tere
nie działki astronom icznej. Chyba op u sz
czą to m iejsce po ukończeniu pracy?
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Wśród hałasu i zgiełku, a przede wszys
tkim wciskającego się wszędzie pyłu, Cen
trum pracuje norm alnie: odbywają się za
jęcia dla studentów, prowadzone są semi
naria, przyjeżdżają goście krajowi i zagra
niczni (było ich ponad 100 w r. 1991), o r
ganizowane są mniejsze i większe konfe
rencje. Jak wynikało z ostatniego sprawoz
dania prof. J. V. Narlikara za 1990-91 r. w
okresie tym pracowano nad następujący
mi problemami: ogólna teoria względnoś
ci bez form metrycznych, falc grawitacyj
ne, przesunięcia kwazarów ku czerwieni,
widma kwazarów w zakresie prom ieni X,
fotom etria galaktyk w systemie CCD. D a
ne obserwacyjne do tego ostatniego tem a
tu pochodzą z 2,3 m teleskopu Vainu Bappu w Kavalur, należącego do Indyjskiego
Instytutu Astrofizyki w Bangalore, oraz z
1 m teleskopu w Nainital, północna India.
Badanie te odbywają się we współpracy z
placówkami w Bangalore, z Instytutem Ba
dań Podstawowych Tlita w Bombaju i z
innymi.
W czerwcu 1990 r. zorganizowano w
Punę trzytygodniową szkolę astrofizyczną
dla 40 studentów kierunków nauk ścisłych
i technicznych. IUCAA organizowało rów
nież 3 -4 dniowe mini-szkoly lub m iniwarsztaty, w Punc oraz w uniwersytetach
w M adurai, Hyderabadzie i Ahmedabadzie. Poruszana tematyka to: teoria ziaren
materii międzygwiazdowej, kosmiczne stru
ny, astrofizyka podczerwona, symulacja dla
n-ciał, astrofizyka relatywistyczna. Spec
jalnie uroczyście obchodzona jest co roku
rocznica położenia kamienia węgielnego
pod budowę Centrum , 29 grudnia, kiedy
wygłaszany jest uroczysty wykład zapro
szonego astronom a lub fizyka.
Zespół pracowników naukowych IUCAA stanowi 10 osób, personel nauko
wo-techniczny — 8 osób, zaś 21 osób to
personel administracji i obsługi. Pracow
nicy naukowi Centrum prowadzą zajęcia
dydaktyczne dla magisterskiego kursu fi
zyki Uniwersytetu Poona. W omawianym
okresie wykładali elektrodynamikę, teorię
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względności, fizykę matematyczną, kosmo
logię, astrofizykę, m etody obserwacyjne
wraz z pracownią, opiekowali się też stu
denckimi projektam i badawczymi. Wygła
szali też swe referaty na sem inariach w
Punc i w innych Ośrodkach, a także pro
wadzili wykłady i odczyty popularne. Peł
ny wykaz tytułów zawiera sprawozdanie
dyrektorskie.
W kraju tak rozległym jak India trud
no jest organizować spotkania dla osób
pracujących na terenie całego kraju ze
względu na duże odległości do pokonania.
IUCAA organizuje zatem kilka razy w ro
ku Regionalne Spotkania Dyskusyjne dla
uniwersytetów z pewnej części kraju, lub
nawet tylko jednego stanu. A trzeba pa
miętać, że w kraju jest około 150 uniwer
sytetów i instytutów naukowych. Spotka
nia takie, poświęcone dyskusjom np. na
temat reformy programu studiów, albo se
minarium z referatami przeglądowymi, słu
żyć mają przede wszystkim integracji, na
wiązywaniu bliższych kontaktów między
osobami pracującymi w tej samej dziedzi
nie. A odległości do pokonania są rzeczy
wiście duże: sama jechałam ponad 13 go
dzin pociągiem ekspresowym z Punc do
Hyderabadu, położonego w sąsiednim sta
nic A ndhra Pradesh. A np. z Kalkuty do
Hyderabadu jedzie się pociągiem aż 36
godzin! Są oczywiście krajowe linie lotni
cze, ale kto może sobie na taki przelot
pozwolić?
Wyposażenie instrum entalne IUCAA
to 14 calowy teleskop Celestron i 8 calo
wy teleskop Ultima, sterow ane kom pute
rem, wyposażone w kamery CCD, używa
ne do celów szkoleniowych. Jest także cały
zespół komputerów, używanych również w
bibliotece i w administracji Centrum . Po
przednio, IUCAA korzystało z term inalu
z C entrum Informatyki w Punc. I tu takie
moje wspomnienie. Przed dwa dni intry
gowały mnie wielkie litery „NIC” świecą
ce wieczorem niedaleko „mojej” Sahary,
dlaczego reklam uje się coś, czcgo (oczy
wiście po polsku) nie ma? Trzeciego dnia
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poszłam sprawdzić i okazało się, że „nic”
oznaczało jednak coś: to było Narodowe
Informatyczne Centrum!
Miałam również w Punę spotkanie z
miłośnikami astronomii. Na firmowym pa
pierze Jyoptirvidya Parisanstha, JVP lo
kalne towarzystwo astronom iczne (nies
tety nie zapam iętałam dokładnie, które z
tych wyrazów oznacza astronom ię, a które
stowarzyszenie w lokalnym języku marathi!) zaprosiło mnie do wygłoszenia odczy
tu w niedzielę wieczorem, w budynku sta
nowiącym chyba rodzaj domu kultury, w
centrum miasta. Okazało się, że przewod
niczącym J VP jest prof. Naresh K. D a d h i c h z IUCAA, zastępca prof. Narlikara.
Obaj profesorowie towarzyszyli mi pod
czas tego spotkania, na które ku mojemu
zdziwieniu przybyło 60 osób. Okazało się,
że w niedzielny wieczór cały dom kultury
tętnił życiem, były różne imprezy, głównie
jednak muzyczne (dość hałaśliwe). Dowie
działam się przy okazji, że w kraju nie ma
jednej organizacji miłośników astrono
mii, właśnie IUCAA wspólnie z JVP zor
ganizowały w styczniu 1991 w Punę pier
wsze spotkanie miłośników astronom ii z
Indii. Przybyło na nie ponad 200 osób, dru
gie spotkanie planowane jest na 1992 r. w
Nagpur. W program ie spotkania znalazły
się referaty astronomów zawodowych, oraz
15 prac prezentujących działalność miłoś
ników astronom ii w różnych dziedzinach.
Prof. J. V. N arlikar specjalnie apelował do
uczestników spotkania w Punę, aby wspo
magali akcję wychowywania społeczeństwa
poprzez naukowe tłumaczenie zjawisk za
chodzących na niebie, aby skutecznie wal
czyli z ciągle jeszcze zakorzenionymi za
bobonami.
Na zakończenie — dwa cytaty pocho
dzące z przeciwległych stron świata, wypo
wiedzi nie-astronom ów na tematy związa
ne z astronomią. Otóż w styczniu 1991 r.
otw arta została w Państwowym Muzeum
Archeologicznym w Warszawie wystawa
„Sztuka Majów”. W przemówieniu am ba
sadora Meksyku wygłoszonym z tej okazji
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JYOTIRVIDYA PARlSANSTHA PUNĘ
znalazł się fragment zaczerpnięty z „Vi
sion de A nahuac” pisarza meksykańskie
go Alfonso Reyesa (1889-1659), który wy
dał mi się szczególnie odpowiedni dla spo
pularyzowania z okazji spotkań z astrono
mami w różnych krajach. O to ten meksy
kański tekst:
„Jaka by nie była głoszona doktryna
historyczna [... ] łączy nas z rasą przeszłość
[... ] wspólnota wysiłku na rzecz ujarzm ie
nia naszej dzikiej i nieposkrom ionej natu
ry, wysiłku, który jest podstawą historii.
Łączy nas także wspólnota bardziej głębo
ka: codziennych doznań wobec tego sam e
go zjawiska przyrody [podkreślenie CI].
Doznanie wrażliwości wobec świata kształ
tuje i zapładnia wspólnotę dusz”.
I oto zacytowawszy powyższy fragment
na zakończenie mojego spotkania z mi
łośnikami astronom ii i pracownikami pla
netarium N ehru w New Delhi, przeczyta
łam na ścianie w gabinecie dyrektora taki
oto fragment przemówienia [tłumaczenie
CI] Indiry Gandhi, wygłoszonego na o t
warciu tej placówki w 1984 r.:
„Nigdy w pełni nie poznamy samych
siebie, o ile nie poznamy naszego związku
z resztą wszechświata [podkreślenie CI].
Mam nadzieję, że to nowe planetarium
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otworzy okna do zewnętrznego wszech
świata dla wielu młodych i nie tak zupeł
nie młodych zwiedzających placówkę, i że
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wzmoże zapał do poznawania i odkrywa
nia, które przecież są podstawami każdej
twórczej i rozwijającej działalności”.

KRONIKA
Beta Pictoris
Od dziewięciu lat beta Pictoris (IID 39060,
IIR 2020) przykuwa uwagę obserwatorów z
coraz większą siłą. Po raz pierwszy gwiazda ta
znalazła się w centrum zainteresowania astro
nomów gdy obserwacje satelity IRAS (ang. In
fra Red Astronomical Satellite) wykazały ist
nienie znaczącej nadwyżki promieniowania pod
czerwonego (w zakresie od 12/<m do 100 /im)
pochodzącego z najbliższego otoczenia tego obiektu. Dzięki IRASowi już w 1983 r. stwier
dzono, że wiele gwiazd, które wydawały się być
zupełnie normalnymi gwiazdami ciągu główne
go, wykazuje nadwyżki promieniowania elek
tromagnetycznego w dziedzinie podczerwonej.
Pierwszym obiektem tego typu okazała się Wega, najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Lut
ni. W 1984 r. A u m a n n wraz ze współpra
cownikami wykazał, że nadwyżka promienio
wania podczerwonego z Wegi najprawdopodo
bniej jest wynikiem promieniowania cieplnego
ziaren o rozmiarach rzędu milimetra i o tem
peraturze około 85 K, znajdujących się w dys
ku pyłowym wokół gwiazdy. Ziaren o tak du-

Fol. 1. O braz dysku pyłowego wokół Bela Pictoris uzyskany
za pom ocą satelity IRAS.

żych rozmiarach nie zaobserwowano dotąd w
żadnych mgławicach pyłowych będących skład
nikami materii międzygwiazdowej. Z tego po
wodu uważa się, że „gruboziarniste” dyski py
łowe są kandydatami na dyski protoplanetarne. Zapoczątkowało to w drugiej połowie lat
osiemdziesiątych intensywne badania około 20
gwiazd typów widmowych A i B, wykazujących
znaczne nadwyżki promieniowania podczerwo
nego i nazywanych czasami gwiazdami wegopodobnymi. Jednym z tego typu obiektów była
właśnie fi Pictoris. Dalsze obserwacje tego obiektu potwierdziły istnienie rozległego dysku
pyłowego wokół gwiazdy rozciągającego się od
17 do 790 j.a. od jej powierzchni. Wydaje się,
że to jeden z największych dysków w obiek
tach tego typu. Dla porównania, zewnętrzny
promień dysku pyłowego wokół Wegi sięga około 240 j.a., zaś wokół Formalhauta (a PsA)
-4 5 0 j.a.
Późniejsze obserwacje, dokonane za pomo
cą satelity IUE (ang. International Ultraviolet
Explorer) wykazały istnienie także dysku gazo
wego wokół fi Pic. Dysk gazowy jest dużo mniej
szy od dysku pyłowego — jego rozmiary są w
przybliżeniu równe rozmiarom orbity Marsa. Jak
wiemy, wyznacza ona wewnętrzną krawędź pa
sa orbit planetoid w naszym Układzie Słonecz
nym. Jeżeli fi Pictoris jest noworodzącym się uk
ładem planetarnym, to nie jest jasne, dlaczego
dysk gazowy nadal istnieje w najbliższym oto
czeniu gwiazdy. Zgodnie z powszechnie przy
jętym scenariuszem powstawania układów pla
netarnych resztki gazu — a później — pyłu są
wymiatane poza pas planet przez silny wiatr
gwiazdowy z ciała centralnego. Z teorii ewolucji
gwiazd wynika, że z powierzchni każdej gwiaz
dy jeszcze przed osiągnięciem przez nią ciągu
głównego wypływa silny wiatr gwiazdowy. Uważa
się, że fi Pictoris, przeszła już ten etap. Speku
luje się zatem, że obserwowany dysk gazowy
powstał później (i ciągle jest wzbogacany) dzięki
powolnemu rozkładowi ziaren znajdujących się
w bardziej odległym dysku pyłowym.
Szczegółowa analiza obserwacji podczerwo
nych dokonanych przez naziemne teleskopy
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F oL 2. Wizja malarska straktuiy dysku gazowego wokół Bela Pictoris oparta na obserwacjach 11ST.

wykazuje istnienie pierścieniowych struktur zło
żonych na przemian z rzadszych i gęstszych sku
pisk materii w zewnętrznych rejonach dysku
pyłowego. Pasma o obniżonej gęstości mogą
wskazywać na istnienie protoplanct, które w
trakcie formowania wymiatają (zjadają) materię
ze swej drogi zwiększając rozmiary i masę. Być
może proces powstawania planet zachodzi rów
nież w wewnętrznych obszarach dysku pyłowe
go. Niestety przy obserwacjach naziemnych,
wewnętrzne rejony dysku pyłowego (poniżej
około 70 j.a.) oraz — położone jeszcze bliżej
gwiazdy — rejony dysku gazowego nikną w blas
ku gwiazdy centralnej.
Tfen bardzo intrygujący obiekt, jako jeden
z pierwszych, został objęty programem badaw
czym "teleskopu Kosmicznego Hubble’a (H ST
od ang. Hubble Space "telescope) wyniesione
go na orbitę w 1990 roku. Dzięki dużej roz
dzielczości przyrządów spektroskopowych umieszczoqych na H ST można było z finezyjną
wręcz dokładnością zbadać strukturę wewnę
trznego dysku gazowego, mającego (jak wspom

niałam wcześniej) rozmiary orbity Marsa. Do
tego typu badań w spektroskopii często używa
się linii żelaza — w tym wypadku linii jedno
krotnie zjonizowanego żelaza. Na podstawie
analizy kształtu i intensywności tej linii oraz jej
zmienności można wyznaczyć rozkład i ruch
atomów żelaza w różnych miejscach dysku, co
z kolei pozwala poznać rozmieszczenie i ruch
materii w całym dysku gazowym. 'Icleskop H ST
przeprowadził dwie obserwacje w odstępie dwu
dziestu trzech dni. Wynik był fascynujący. Dra
matycznie zmieniające się profile linii żelaza w
pewnych miejscach dysku gazowego wskazy
wały na istnienie kłaczkowatych, gęstych struk
tur materii. Szczegółowa analiza zmian poz
woliła stwierdzić, że te gęste struktury powoli
zbliżają się po spirali ku powierzchni gwiazdy z
prędkością liniową około 50 km/s (—200000
km/godz). Astronomowie spekulują, że zgęszczenia materii są lodowymi kometami powsta
łymi w dysku pyłowym otaczającym dysk gazo
wy. Być może, oddziaływania tych komet z cia
łami o masach porównywalnych z naszym Księ-
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życem wywołały perturbacje ich początkowo sta
bilnych orbit powodując obserwowane opada
nie w kierunku ciała centralnego.
Choć uzyskaliśmy wiele przesłanek istnie
nia planet w dysku pyłowym wokół p Pictoris
ciągle nie ma niezbitych dowodów potwierdza
jących tę hipotezę. Badanie tego obiektu jest
tym ciekawsze, że masa i promień gwiazdy cen
tralnej są podobne do masy i promienia nasze
go Słońca.
Parametry p Pictoris:
a (2000.0)
6 (2000.0)
odległość (pc)
paralaksa
OTv
typ widmowy
masa
promień

5h47m17*
-51°4’
18
0,”061
3,85
A5 V
2 M0
-1 ,7 Ro

Jej wiek szacuje się na kilkaset milionów
lat, czyli jest ona gwiazdą dużo młodszą od
Słońca, dopiero co osiadłą na ciągu głównym.
Jeśli zatem planety rzeczywiście powstały, czy
też powstają wokół p Pic, mamy szansę „po
wtórki historii” naszego Układu Planetarnego.
Dalsze obserwacje tego obiektu pozwolą zwe
ryfikować obecnie teorie powstawania ukła
dów planetarnych. Problem na ile analogie do
Układu Słonecznego można prowadzić dalej, z
powodu braku dokładniejszych danych, należy
pozostawić filozofom i autorom powieści science
fiction.
Na koniec warto podkreślić, że p Pic nie
jest jedynym obiektem, wokół którego być może
istnieją planety. Obecnie wydaje się, że pow
stawanie planet wokół gwiazd jest dość pow
szechnym zjawiskiem we Wszechświecie. Po
twierdzeniem tej tezy jest opisane w poprze
dnim numerze odkrycie dwóch planet krążą
cych wokół pobliskiego pulsara o numerze ka
talogowym PSR 1257+12, których odkrywcą
jest polski astronom Aleksander W o l s z c z a n
obecnie pracujący w Arecibo w Puerto Rico.
Małgorzata Królikowska-Sohan

Znów niezwykła planetoida
Kilka miesięcy temu donosiliśmy (Urania nr
11/1991, str. 3035 ° odkryciu planetoidy 1991
DA o największej — wśród dotychczas zna
nych asteroid — odległości aphelium równej
22.2 j.a. Tfen rekord nie trwał długo. 9 stycznia
1992 roku D. L. R a b i n o w i t z (Kitt Peak

Observatory, Arizona USA) zaobserwował obickt 19v2 AD, który w aphelium oddala się
od Słońca aż do 32.2 j.a. Niezależnymi jego
odkrywcami są też G. S. i E. M. S h o e m a 
k e r , którzy odnaleźli go na kliszy eksponowa
nej 1 stycznia w Obserwatorium Palomarskim.
Pierwsze obliczenia orbity niezwykłej planctoidy wykonane przez G. V. W i 1i a m s a wska
zywały, że jej ruch jest podobny do ruchu Chirona, dużej planetoidy, która ujawniła niedaw
no oznaki aktywności kometarnej (patrz arty
kuł w poprzednim numerze Uranii. Pierwsze
obserwacje fizyczne nowo odkrytego obiektu
nie wykazały istnienia wokół niego obłoku py
łowo-gazowego, jaki dostrzeżono wokół Chirona. Okazało się natomiast, że ma on nie
wielkie albedo równe 0.08. Oszacowanie śre
dnicy dało wartość 140 km. Zmiany jasności
świadczące o rotacji obiektu zachodzą w okre
sie 9.h996 ± 0.h030. Dzięki znalezieniu kilku ob
serwacji przed od kryciowych planetoidy 1992 AD
udało się już stosunkowo nieźle wyznaczyć jej
trajektorię. Wykorzystując 42 pozycje obejmu
jące okres od 6 listopada 1989 roku do 5 lute
go 1992 roku polski astronom G. S i t a r s k i
obliczył, że porusza się ona po orbicie, której
wielka półoś wynosi 20.459 ± 0.007 j.a., a mimośród 0.5754 ± 0.0001 i która jest położona
w płaszczyźnie nachylonej do płaszczyzny ekliptyki pod kątem 24.°6860 ± 0.°0002. Przez
peryhelium oddalone od Słońca o 8.68 j.a. prze
szła 26 września 1991 roku. Okres jej obiegu
wokół Słońca jest równy 92 lata.
Krzysztof Ziołkowski

Nazwa nowo odkrytego księżyca
Saturna
Już wszystkie znane księżyce Układu Słonecz
nego mają własne nazwy (mowa oczywiście o
obiektach na pewno istniejących). Podczas bo
wiem ostatniego Kongresu Międzynarodowej
Unii Astronomicznej (który odbył się w okre
sie od 23 lipca do 1 sierpnia 1991 roku w Bue
nos Aires) nie tylko zatwierdzono nazwy od
krytych w roku 1989 sześciu księżyców Neptu
na (Naiad, Thalassa, Despoina, Galatea, La
rissa, Proteus), ale również nadano nazwę do
tąd bezimiennemu, od niedawna znanemu księ
życowi Saturna (1981 S 13). Otrzymał on imię
Pan, ponieważ krąży w przerwie Enckego i —
podobnie jak greckie bóstwo opiekuńcze pa
sterzy i trzody — też „opiekuje się” pobliskimi
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pierścieniami Saturna. W len sposób znikła os
tatnia „biała plama” w nazewnictwie księżyców
tego układu, składającego się z 18 definityw
nie istniejących obiektów (wiele wskazuje na
to, że jest ich więcej, lecz trzeba je dopiero
udokumentować na podstawie wnikliwej anali
zy materiałów otrzymanych za pomocą sond
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Voyager). A oto pełny wykaz nazw księżyców
Saturna (uporządkowano je według wzrastają
cej odległości od Saturna): Pan, Atlas, Promefheus, Pandora, Janus, Epimetheus, Mimas,
Enccladus, 'Ićlhys, Telcsto, Calypso, Dione, H e
lene, Rhea, Tytan, Hyperion, Japet, Phoebe.
Stanisław R. Brzostkicwicz

OBSERWACJE
Obiektyw zwierciadlany jako teleskop
i astrograf
W ubiegłym roku kupiłem obiektyw foto
graficzny MTO-IOOO (oznaczenie fabry
czne MC M TO -11 CA) o ogniskowej
1000 mm i otworze względnym 1:10. Ma
on układ optyczny typu „zwierciadło-menisk”, co czyni jego konstrukcję bardzo
zwartą. Do znajdującego się na tylnej ścia
nie tubusa standardowego gwintu M 42x 1
dorobiłem tuleję z wyciągiem okularowym,
uzyskując w ten sposób teleskop wizualny.
O perując kilkoma okularam i i telekonwerterem , mogę uzyskiwać powiększenia
od 20 do 240 razy. Rozdzielczość telesko
pu sięga ok. 1,4 sekundy luku, zasięg jas
ności do 11,5m(w obrębie miasta). W sprzy
jających warunkach atmosferycznych z po
większeniem 160 razy daje on jasne i kla
rowne obrazy Księżyca i planet. Przykła
dowo w kraterze Clavius mogę dostrzec
ok. 20 drobnych kraterków.
Od kilku lat głównym tem atem moich
zainteresowań jest astrofotografia, dlate
go postanowiłem sprawdzić przydatność
MTO-IOOO w tej dziedzinie. Zdjęcia prób
ne wykonywałem na panchromatycznym
negatywie Fotopan H L (27 DIN), następ
nie stosowałem negatywy barwne produ
kcji japońskiej FUJI 400 HG (27 DIN)
oraz FUJI 160 HG (33 DIN). Są to dos
konałe materiały dla fotoamatorów, spraw
dzone również przez miłośników astrofotografii.
Zachęcające wyniki uzyskałem podczas
fotografowania Księżyca na materiałach

Fot. 1. Zdjęcie gromady gwiazd M 45 Plejady wyko
nane przez Leszka Marcinka podczas 30 min ekspo
zycji.

barwnych, z zastosowaniem telekonwerterów wydłużających ogniskową od 2 do 8
metrów. Stosowałem ekspozycje w grani
cach 0,25 sek. z pominięciem migawki aparatu, która generuje szkodliwe wstrzą
sy. Naświetlenie kadru polegało na deli
katnym podniesieniu pokrywy obiektywu,
jego szybkim odsłonięciu i ponownym za
kryciu. Tfcn prosty sposób okazał się wy
starczający, o czym świadczą załączone fo
tografie.

Fot. 2. Zdjęcia Księżyca wykonane przez Leszka M arcinka podczas 0.25 sek. ekspozycji, lewe w dniu 29
września 1991 r. i prawe w dniu 9 lutego 1992 r.

Znacznie trudniejsze okazało się uży
cie MTO-IOOO do długoczasowych ekspo
zycji nieba, za pośrednictwem mechaniz
mu paralaktycznego z napędem ręcznym
(patrz: Urania nr 1/92). Dopuszczalny
błąd prowadzenia astrografu o ognisko
wej 1000 mm nie powinien przekraczać 5
sekund łuku w polu widzenia lunety pro
wadzącej, ponieważ prowadzi to do roz
mycia obrazów słabych gwiazd, natom iast
jaśniejsze gwiazdy przybiorą na emulsji
kształt „fasolek”. Prowadzenie astrografu
wymaga od fotografującego pełnej kon
centracji i cierpliwości. Jak każdy złożony
układ optyczny, również ten obiektyw jest
czuły na zmiany tem peratury otoczenia,
co objawia się w postaci przesunięcia og
niska. Dla MTO-IOOO przesunięcie ogni

ft

ska powyżej 0,3 mm oznacza znaczące po
gorszenie obrazu.
Jako pierwsze tematy zdjęciowe wybra
łem mgławicę M42 w O rionie i M45 Pleja
dy. W obu przypadkach zastosowałem 3 0 to minutowe ekspozycje na negatywie bar
wnym FU JI 1600 H G . Ponieważ fotogra
fowałem z balkonu czwartego piętra bu
dynku, znajdującego się na południowych
peryferiach Lublina, zdecydowałem się na
świetlać o połowę krócej niż trzeba, z oba
wy że światła osiedla zadymią negatyw. Po
wywołaniu okazało się, że w takich w arun
kach możliwe było wykonanie pełnej go
dzinnej ekspozycji, gdyż „pozwala” na to
światłosiła 1:10. Na oryginalnej odbitce
przedstawiającej Plejady, widać gwiazdy o
jasności do 14-15m. Nie jest to oczywiście
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Leszek Marcinek

Komunikut nr 12/91 Sekcji Obserwacji
Słońca PTMA
Wyniki obserwacji Słońca w grudniu 1991
r. przysłało 11 obserwatorów: Grzegorz
C z e p i c z e k , Bartosz D ą b r o w s k i ,
Longin G a r k u 1,Grzegorz K i c ł t y k a ,
Janusz W. K o s i ń s k i , Wiktor M a j e -

ws k i , Andrzej P i 1s ki , Krzysztof S o 
c h a , Mieczysław S z u l c , Stanisław
Ś w i e r c z y ń s k i , Jerzy Z a g r o d n i k .
Łącznie wykonano 95 obserwacji w 24
dniach. Średnie dzienne względne liczba
Wolfa w grudniu 1991 r. wynoszą:
1. .....78,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

.... 73,
' -

__ -

...124,
...126,
...138,
...153,

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

193,
. .232,
. .201,
. . 174,
. 116,
. . 124,
.
. ..134

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

. 112,
-

...94,
...96,
...98,
. 100,

... -

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

. 134,
00

kres możliwości tego obiektywu, który w
idealnych warunkach atmosferycznych i
maksymalnej ekspozycji powinien zarejes
trować gwiazdy do 17m.
Uniwersalność obiektywu MTO-IOOO
oceniam jak najbardziej pozytywnie. Jako
średniej wielkości teleskop wizualny w zu
pełności spełnia moje oczekiwania. Jako
astrograf pozwoli mi zdobyć cenne doś
wiadczenie, w rejestrowaniu obrazów noc
nego nieba.

jo
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. 122,
. 156,
. 138.

. 114,

Średnia miesięczna względna liczba
Wolfa w grudniu 1991 r. wynosi 125,7
(127,6). Średnia względna liczba Wolfa z
jednego obrotu Słońca wynosi 101,8
(98,5). W nawiasach podano średnie li
czone bez współczynnikówtłbserwatorów.
Andrzej Pilski

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Krzysztof Maślanka: Kosmologia Współ
czesna. Wydawnictwo „Secesja”, Kraków
1991, stron 75, nakład 1000 egz.
Książka jest niepozorna. Pod względem
objętości i formatu zdecydowanie odwrot
nie proporcjonalna do rozmiarów obie
ktu, o którym w całości traktuje. Wydana
skromnymi środkami, na pewno nie przy
ciąga wzroku — jest jakby z innej epoki.
Ale wytłoczony na okładce rok wydania i
przede wszystkim jej zawartość przekonu
ją, że książka jest absolutnie świeża, aktu
alna aż do granic możliwości wydawniczych.
Autor Kosmologii współczesnej jest do
brze znany czytelnikom Uranii. Przed laty
na jej łamach ukazał się cykl jego arty
kułów poświęconych kosmologii wczesne
go Wszechświata. Uzupełniony o inne, li
czne jego prace popularne w Problemach,
Wiedzy i Życiu, Delcie — by wymienić tyl
ko pisma bardziej znane, uaktualniony —
wszak kosmologia jest jedną z najdynami
czniej rozwijających się nauk — przybrał

formę czterech esejów, z których każdy
stanowi rozdział w omawianej książce.
Thidno nie uznać Kosmologii współ
czesnej za wydarzenie na rynku literatury
popularnonaukowej. Pod względem stylu,
swady wypowiedzi, głębokości refleksji czy
odpowiedzialności za słowo można ją po
równać tylko z książkami Hellera. Jest też
z tego punktu widzenia na pewno nie gor
sza od znanej książki Hawkinga, której,
mimo wszelkich innych zalet, brak tego
dramatyzmu i dynamiki akcji, sprawiają
cych, że książkę czyta się jak fascynującą
powieść sensacyjno-historyczną. Jej bo
hater, Wszechświat, jawi się jako coś ży
wego, niebanalnego, zaskakującego wie
lością twarzy.
Jest też ona zupełnie różna od innej
znakomitej książki, której tytuł „Pierwsze
trzy minuty” stał się już literackim ekwi
walentem poważnego, naukowego sformu
łowania: „epoka wczesnego Wszechświa
ta”. Książka Weinberga to solidny wykład,
ale by przez nią przebrnąć trzeba mieć
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determinację alpinisty, a nie łowcy przy
gód. Książka Maślanki nie ma takich am
bicji, jest przeznaczona dla publiczności
bez większych skłonności do masochistycz
nego używania terminologii fizycznej tam,
gdzie to samo wyrazić można językiem
prostym, klarownym, nie pozbawionym li
terackiego zacięcia.
Są wszakże w tej książce i słabsze miej
sca, które trudno byłoby, również spec
jaliście, znaleźć u Weinberga, a nawet (i to
tylko przez odpowiednio silnie powięk
szające szkło i pomijając zamierzone au
torskie poglądy) u Hawkinga. Nie jest ich
wiele i nic ciążą istotnie na wyrażonej do
piero co ogólnej opinii o książce. Myślę,
że przy większej koncentracji i wnikliw
szym przejrzeniu manuskryptu, sam autor
byłby w stanie je wyeliminować. Tfcraz jed
nak pozostaje to, bynajmniej nie naj
wdzięczniejszym, obowiązkiem recenzen
ta. Wrócimy do nich w dalszym ciągu.
Wpierw przedstawimy meritum książki.
Pierwsze trzy rozdziały Kosmologii
współczesnej łączą się w pewną całość i
mimo, że tytuł „Standardowy model kos
mologiczny” zarezerwowany jest dla roz
działu drugiego, to sądzę, że z powodze
niem można by go odnieść do całej triady.
Zaczyna się ona w rozdziale pierwszym,
ogólnym, ale dość kompletnym naświet
leniem ewolucji Wszechświata. W opar
ciu o całą nagromadzoną do tej pory wie
dzę fizyczną i obserwacje astronomiczne,
przyprawiony mniej lub bardziej pikan
tnymi w swej spekulatywności hipoteza
mi, scenariusz rozwoju Wszechświata, jak
gdyby kpiąc sobie z całej jego złożoności,
przedstawia się zadziwiająco prosto. Do
tego stopnia, że mieści się na jednej stro
nic książki w postaci tabelki, stanowiącej
finał rozdziału pierwszego.
Żeby jednak czytelnik nie uległ złudze
niu, że Wszechświat to najprostsza rzecz
we... Wszechświecie, rozdział drugi podej
muje próbę omówienia wszystkich waż
nych i subtelnych, a także niejasnych lub
wręcz nieczytelnych miejsc tego obrazu.
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Jednym z nich, krańcowo różnie trakto
wanym nawet przez poważnych badaczy,
jest koncepcja inflacji, jednego z filarów
całego modelu. Z racji tej szczególności
autor poświęca jej osobny rozdział, tak
jak poprzednie napisany z dużym znaw
stwem i wyczuciem tematyki, ale kto wie,
czy nic najlepszy w całej książce. Wszy
stkie trzy stanowią znakomite, „kieszon
kowe” uzupełnienie cytowanej książki
Weinberga:
Ostatni rozdział traktuje o fenomenie
strun kosmicznych. Chwała autorowi że
podjął tę tematykę, zdumiewająco słabo
spopularyzowaną w polskim piśmiennic
twie. Tb zdumienie potęguje fakt, iż stru
na kosmiczna jest tworem wyjątkowo pro
stym. Dlatego wydawać by się mogło dziw
nym, gdyby natura, tak przecież lubująca
się w prostocie, nic skorzystała z tego po
mysłu. Wykład jest fachowy i przekony
wujący, szkoda jednak, że autor nie zrobił
w tym miejscu krótkiego ekskursu w his
torię. Jest po temu szczególna okazja przy
omawianiu pola grawitacyjnego struny
(str. 65-67, rys. 5 b). Pierwszym, który je
opisał był bowiem polski fizyk — Andrzej
S t a r u s z k i e w i c z , profesor Uniwersy
tetu Jagiellońskiego. Historia strun datu
je się od jego pracy w A d a Physica Poloni
ca z 1963 r. Rozwiązanie znalezione przez
Staruszkiewicza jest tak podstawowe jak
metryka Schwarzschilda i dlatego dziwi,
że przy jego omawianiu nagminnie pomi
ja się nazwisko odkrywcy. Pomysły Wittena i innych, które znalazły miejsce w tym
rozdziale, mogą nie przetrwać najbliższej
dekady, metryka Staruszkiewicza będzie
ważna do końca Wszechświata.
Większość błędów w tej książce to błę
dy małego kalibru, ale nieznośne, wywołu
jące nieprzyjemny zgrzyt w zestawieniu z
ogólnie wysokim jej poziomem. Dotyczą
one zwłaszcza nie zawsze przemyślanego
używania angielskiej terminologii fizycznej.
Oto przy dyskusji strun pojawia się ter
min cusp (str. 69), tłumaczony jako „os
trze”, co wystarczająco dobrze oddaje je-
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go istotę. Jednak w dalszym ciągu tekstu
au to r używa wymiennie obu tych nazw,
jakby bez wiary, że język polski, którym z
taką swobodą posługuje się na kartach
książki, może właściwie opisać rzeczywis
tość. Czy „czarna dziura” jest naprawdę w
czymś gorsza od black hole? A już mariaż
polszczyzny i języka Szekspira w postaci
cusp-ów jest z lekka koszmarny. Podobna
uwaga odnosi się do słowa confinement,
które w polskiej terminologii naukowej
już dawno zostało zastąpione „uwięzie
niem” i jeśli pojawia się, to tylko żargon
— wcale nie najstosowniejsza forma ję
zyka dla prac popularnych z ambicjami
literackimi. (Co więcej termin ten wys
tępuje po raz pierwszy na str. 14, ale aby
poznać jego znaczenie niewtajemniczony
czytelnik musi czekać aż do str. 58).
A utor często obok polskich terminów
podaje ich angielskie ekwiwalenty. O ile
zrozumiałe może to być w przypadku „in
flacji” (której rodowód, nawiasem m ó
wiąc, jest bardziej łaciński niż angielski),
„zapachów” czy „fałszywej próżni” po to
by wytłumaczyć pochodzenie tych nazw,
to co najmniej dyskusyjne jest już umiesz
czenie takiego odnośnika obok „teorii ce
chow ania” (kom u to potrzebne?), a w
przypadku „zamrożenia” (str. 36), które
użyte jest w jak najbardziej naturalnym,
aczkolwiek przenośnym znaczeniu, pro
wadzi do swoistego kuriozum. Tb tak jak
by ktoś napisał: „Zam rożenie (ang. fre
ezing out) płac w sferze budżetowej...”. W
tekście chodzi o zamrożenie stosunku n/p,
użycie zaś odnośnika do języka angiel
skiego może sugerować pewne podteksty,
np. że chodzi o jakiś termin specjalisty
czny, który nie ma ugruntowanego pol
skiego odpowiednika.
Wreszcie, autor nie może zdecydować
się, czy pisać „fałszywa” próżnia czy też
„fałszywa próżnia”, a angielski równoważ
nik tego term inu zostaje wprowadzony na
chybił trafił, trochę na zasadzie: „lepiej
późno niż wcale”.'O tóż, tylko: „fałszywa
próżnia”, jeśli chodzi o nazwę pewnego

4/1992

stanu fizycznego. Brak cudzysłowu też nie
spowodowałby chyba błędu, gdyż jest to
termin na tyle już „zasiedziały” w polskim
nazewnictwie, że można traktować go bez
tej „cudzysłowiowej ostrożności”. (Tb sa
mo dotyczy również „prawdziwej próżni”).
Książka pełna jest rozmaitych porów
nań i przenośni, które sprawiają, że czyta
się ją lekko, potoczyście. Ttudno jednak
bez zastrzeżeń przyjąć to, co autor pisze
na str. 31: „(...) w ekspandującej przes
trzeni każdy foton „puchnie” razem z nią
(...)”. Foton jest cząstką niem aterialną,
trudno przypisać mu jakiekolw iek roz
miary, chyba jedynie rozmiary detektora,
którym się go rejestruje. „Puchnięcie” fo
tonu jest więc tak dalece posuniętą hiper
bolą, że może wręcz prowadzić do nie
właściwych wyobrażeń odnośnie jego na
tury. Poza tym, jak z owego „puchnięcia”
miałoby wynikać „poczerwienienie” foto
nu?
M ożna też polemizować z tłumacze
niem Big Crunch jako „Wielkiego K ońca”
(str. 16). Ani nie jest to nazwa powszech
nie przyjęta, ani też bardziej obrazowa niż
„Wielkie Zgniecenie”, za którym osobiś
cie optuję, chociażby przez zwykłą para
lelę do „Wielkiego Wybuchu” (Big Bang),
którego nikt nie nazywa „Wielkim Począ
tkiem ”. Zresztą, byłby to raczej marny niż
wielki koniec, nie mówiąc już o tym, że
tak jak nie ma podstaw, by jakikolwiek
m om ent w historii Wszechświata uznać za
jego początek, tak też trudno sugerować
cokolwiek na tem at jego końca.
Mimo wielkiej zręczności w prezento
waniu trudnych zagadnień, doskonałej, tra
fiającej do każdego argumentacji, w jed 
nym miejscu (str. 69) autora zdecydowa
nie zawodzi intuicja. O to co pisze: „(Pra
wo to wynika z zasady wariacyjnej ó Jds,
która wymaga, by długość linii świata cząs
tki była ekstremalna; ds jest interwałem
czasoprzestrzennym)”. A wszystko po to,
by „prosto” skomentować pierwszą zasa
dę dynamiki Newtona! Pomijam już fakt,
iż fragment ten wygląda jak wyrwany z ksią-
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żki, przy której nawet Pierwsze trzy minuty
jawią się jako niewinna lektura dla pen
sjonarek. Skutek takiego komentarza nie
jest trudny do przewidzenia: specjaliści
wzruszą w tym miejscu ramionami, a czy
telnik, któremu matematyka kojarzyła się
z bólem głowy na pewno nie „nabawi się”
po tym innych skojarzeń.
Oprócz tych błędów, raczej drugorzęd
nych, jest błąd poważny. Przytoczmy krót
ki wyciąg ze str. 24: „(...) mion, który (z
wyjątkiem masy i czasu życia), niczym nie
różni się od elektronu (...)”. Nie jest to
prawdą! Zasadnicza różnica między ele
ktronem a mionem polega na tym, że ob
darzone są one różnymi liczbami leptonowymi — pewnymi kwantowymi charakte
rystykami, których fizycznego znaczenia
ciągle jeszcze nie rozumiemy, ale które (a
dokładniej prawo ich zachowania), deter
minują oblicze mikroświata. Nawet jeśli
autor nie chciał wdawać się w dyskutowa
nie liczb leptonowych, to trudno takie
rozwiązanie tej kwestii uznać za najwłaś
ciwsze. Jest bowiem dla liczby leptonowej
jak i mnóstwa innych pojęć fizycznych, od
których aż roi się na kartach Kosmologii
współczesnej, stosowne miejsce w słow
niczku. Szkoda, że autor o nim zapom
niał, warto jednak umieścić go w następ
nym wydaniu.
Tak jak warto przemyśleć tytuł książki.
Kosmologa współczesna jest tytułem, któ
ry sugeruje kompletność wykładu. Tym
czasem takie fundamentalne zagadnienia,
nadające kierunek rozwoju współczesnej
kosmologii, jak kreacja Wszechświata z
„niczego”, powstawanie galaktyk, czy też
ciągle jeszcze dyskutowana sprawa asyme
trii barion-antybarion, te dwie ostatnie
trudne do przecenienia z antropocentrycznego punktu widzenia, znajdują w
książce miejsce bardziej między wiersza
mi niż w zasadniczym tekście. Byłoby rze
czą cenną, gdyby autor, którego talent po
pularyzatorski nie podlega dyskusji, uczy
nił je tematem rozważań w następnym wy
daniu książki.
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Ale nawet wtedy tytuł Kosmologia
współczesna jawić się będzie jako nad
miernie akademicki, zbyt surowy by przy
ciągnąć nic tylko wiernych czytelników te
go typu literatury. Zdaję sobie sprawę jak
trudno jest wymyślić naprawdę dobry ty
tuł, ciągle niedościgłym i pod tym wzglę
dem wzorcem pozostają książki Hellera,
nic ulega jednak wątpliwości, że właściwy
tytuł może książkę dodatkowo promować.
Na koniec warto zadbać o to, by książ
ka w tak rozszerzonej i ulepszonej wersji
wyszła w większym nakładzie, w wydaw
nictwie, którego marka dorównywałaby jej
walorom.
Waldemar Puszkarz

Błażej Feret Atlas Nieba Zodiakalnego
2000.0 (z katalogiem), Wersja 3.0, Łódź
1991, cena 80.000. -zł.
Anonsujemy z przyjemnością tę este
tycznie wydaną i niezwykle użyteczną —
przede wszystkim dla obserwatorów (ale
nie tylko dla nich) — pozycję, którą Autor
poddaje ciągłemu doskonaleniu w kolej
nych wersjach. Z satysfakcją również na
leży podkreślić, że Autor wywodzi się z
grona wytrawnych i najbardziej zaangażo
wanych działaczy Sekcji Obserwacji Pozy
cji i Zakryć PTM A a reprezentuje kwali
fikacje profesjonalne. W oparcowaniu swo
jego Atlasu oparł się na dwóch katalogach
gwiazd, a mianowicie: SAO — 1984 (Star
Catalog Smithsonian Astrophysical Ob
servatory) i AGK 3 — 1978 (Atronomische Gesellschaft Katalog Nr 3), istnieją
cych od jakiegoś czasu również w postaci
skomputeryzowanej. We wstępie dowiadu
jemy się, że powstanie Atlasu należy zaw
dzięczać uprzejmości Obserwatorium As
tronomicznego i Centrum Danych Gwiaz
dowych w Strasburgu, które udostępniło
taśmy magnetyczne zawierające owe pod
stawowe katalogi gwiazdowe.
Omawiany Atlas składa się z 27 map; w
tym 24 map pasa ekliptycznego, każda o
rozmiarach l h20m w rektascensji i 25° w
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deklinacji oraz 3 map uzupełniających, obejmujących 3 gromady otwarte (Plejady,
Hiady i Pracsepe).
Mapy zawierają jaśniejsze niż 8,5 mag.
gwiazdy pasa zodiakalnego wybrane z ka
talogu SAO i uzupełnione na podstawie
AGK 3. Rozmiary kropek oznaczające
jasności gwiazd na mapach są oparte w
aasadzie na wartościach wizualnych kata
logu SAO, lecz dla tych gwiazd, które fi
gurują tylko w AKG 3 — przyjęto za tym
katalogiem ich reprezentację przez jasności
fotograficzne.
Część katalogowa Atlasu podaje na 65
stronicach ok. 17300 pozycji za SAO i ok.
6600 za AGK 3. Zbiory te w dużej mierze
zachodzą na siebie. Niezależnie od tego
listy katalogowe poszczególnych map frag
mentami wykazują powtórzenia, gdyż ma
py zazębiają się. Identyfikacja gwiazd opiera się w zasadzie na części katalogowej
Atlasu, chociaż w przypadku gwiazd jaś
niejszych wystarczą oczywiście mapy. Warto
zaznaczyć, że oprócz gwiazd podano na
mapach zasadniczych także obiekty kata
logu Messiera jaśniejsze niż 8.5 mag.
Autor mówiąc w opisie o zasięgu jasnościowym Atlasu używa zarówno formy
„jaśniejsze niż” jak i „o jasności większej
od”; wydaje się, że ze względu na kierunek

skali fotometrycznej gwiazd należy uznać
raczej pierwszą z tych form za właściwszą.
Atlas Fereta bierze się do ręki z taką
przyjemnością, że chciałoby się mieć jego
rozszerzenie na całe niebo. Wtedy (a mo
że nawet w kolejnych, ulepszanych wer
sjach obecnego atlasu) Autor zapewne uz
na za sensowne zadanie sobie trudu ujed
nolicenia jasności gwiazd, prezentowa
nych na mapach, w systemie wizualnym.
Pas zodiakalny nieba to, co prawda, tylko
(a może aż) ok. 22% powierzchni sfery
niebieskiej; do zrobienia pozostaje więc
jeszcze przeszło 3 razy tyle pracy ile już
zostało włożone w Atlas. Przy pełnej kom
puteryzacji zarówno danych jak i obliczeń
nie jest to jednak perspektywa zniechę
cająca, nawet gdy dojdzie jeszcze kwestia
wyboru odwzorowań kartograficznych dla
części o wyższych deklinacjach.
Niezależnie od tych uwag należy pod
kreślić z naciskiem, że prezentowany tu
Atlas Nieba Zodiakalnego B. Fereta jest
już sam w sobie wystarczająco dużym suk
cesem Autora, który wysuniętą tu propo
zycję rozszerzenia wykonanej dotychczas
pracy — na całe niebo — bez ograniczają
cego przymiotnika, może pełnoprawnie uważać za coś w rodzaju wołania o bisy.
Jan Mictclski

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Słońce: Deklinacja Słońca stale w maju
wzrasta, w związku z czym w ciągu miesią-

Maj 1992 r.

ca dnia przybywa o półtorej godziny. W
Warszawie 1 maja Słońce wschodzi o 5h5m,

Dane dla obserwatorów Słońca (na 13h czasu środk.-europ.)
Lq
Data
P
Data
P
B0
B0
1992
1992
-2.34
V 1
-4.07
253.43
V 17
-20.20
-24.01
-3.87
-19.60
-2.10
3
-23.63
227.00
19
-1.87
5
-23.22
-3.66
-18.98
200.56
?•
21
7
-22.78
-3.44
174.12
> ;
23
-18.34
-1.64
-17.66
-1.40
9 ,
-22.32
-3.23
147.68
ill;
25
-16.98
-1.16
11
-21.83
-3.01
121.23
27
-2.78
13
-21.31
94.78
. «
29
-16.26
-0.92
-2.56
15
-20.77
68.32
' |
31
-15.52
-0.68
P- kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy,
B0, Lę- heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
2<?l17“58m- heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

M

Lo
41.88
15.42
348.96
322.50
296.04
269.58
243.11
216.64
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zachodzi o 20h2m, a 31 maja wschodzi o
4h41m, zachodzi o 20h47m. W maju Słońce
wstępuje w znak Bliźniąt.
Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest w ma
ju następująca: nów 2d20h, pierwsza kwa
dra 9d18h, pełnia 16d18h i ostatnia kwadra
24d18h. W perygeum Księżyc znajdzie się 8
maja, a w apogeum 23 maja. W tym mie
siącu tarcza Księżyca zakryje Neptuna, ale
zjawisko to widoczne będzie tylko w Azji.
Planety i planetoidy: W pierwszej połowic
miesiąca rankiem nad wschodnim hory
zontem możemy odnaleźć M e r k u r e 
go jako gwiazdę około -0.3 wielkości.
M a r s widoczny jest w drugiej połowie
nocy jako czerwoma gwiazda +1 wielk. na
granicy gwiazdozbiorów Wodnika i Ryb.
J o w i s z a możemy obserwować przez
większą część nocy jako jasną gwiazdę -2.5
wielk. w gwiazdozbiorze Lwa; przez lune
ty możemy śledzić ciekawe zjawiska w uk
ładzie czterech najjaśniejszych księżyców
Jowisza. S a t u r n widoczny jest w dru
giej połowie nocy na granicy gwiazdozbio
rów Koziorożca i Wodnika (+0.7 wielk.
gwiazd.). U r a n (6 wielk.gwiazd.)i N e 
p t u n (8 wielk.) przebywają w gwiazdoz
biorze Strzelca nisko nad horyzontem i są
trudne do obserwacji. P l u t o n widoczny
jest prawie całą noc na granicy gwiazdoz
biorów Węża i Wagi, ale dostępny jest
tylko przez duże instrumenty (ok. 14 wielk.
gwiazd.). W e n u s zmierza do górnego
złączenia ze Słońcem i jest niewidoczna.
W dobrych warunkach obserwacyjnych
jest planetoida We s t a , którą możemy
odnaleźć wśród gwiazd 7 wielk. w gwiaz
dozbiorze Lwa. Dla łatwiejszego zlokali
zowania planetki na niebie podajemy jej
współrzędne równikowe dla kilku dat: 2d:
rekt. l l h7. m8, deki. + 16°27’; 12d: rekt.
l l h10. m6, deki. +15°34’; 22d: rekt. l l h15.
m9, deki. +14°26’; czerwiec l d: rekt. l l h23.
m5, deki. +13°5\
Meteory: Od 1 do 8 maja promieniują
metory z roju h Akwarydów. Radiant me
teorów leży na równiku niebieskim na
granicy gwiazdozbiorów Wodnika, Ryb i

Pegaza (rekt. 22h24m). Maksimum aktyw
ności przypada 5 maja, a warunki obser
wacji są w tym roku dobre (Księżyc kilka
dni po nowiu), rj Akwarydy są związane z
orbitą komety Halleya.
* * *

l d7h Jowisz nieruchomy w rektascensji.
l/2d Obserwujemy przejście księżyca 2
i jego cienia na tle tarczy Jowisza oraz
koniec przejścia księżyca 1. Księżyc 2 roz
pocznie przejście o 21h5m, ale w tym czasie
na tarczy planety widoczny jest cień księ
życa 1. Sam księżyc 1 kończy przejście o
21h36m, a jego cień opuszcza tarczę plane
ty o 22h4m. Cień księżyca 2 pojawi się o
23h28m. Koniec przejścia księżyca 2 nastą
pi o 23h52m, a jego cień widoczny będzie
do 2h12m.
2d Obserwując Jowisza w godzinę po
zachodzie Słońca możemy dostrzec koniec
zaćmienia jego 4 księżyca, który ukryty w
cieniu planety pojawi się nagle o 21h21mw
odległości większej niż dwie średnice tar
czy od jej prawego brzegu (patrząc przez
lunetę odwracającą).
3d Z prawej strony Jowisza (w lunecie
odwracającej) obserwujemy koniec zakry
cia (o 23h3m) i początek zaćmienia (o
24h21m) 3 księżyca planety.
7d O 23h59mobserwujemy początek za
krycia 1 księżyca Jowisza przez tarczę pla
nety.
8/9* Obserwujemy przejście 1 księżyca
i jego cienia na tle tarczy Jowisza oraz
początek przejścia księżyca 2. Księżyc 1
rozpocznie przejście o 21h12m, a jego cień
o 22h24m; koniec przejścia księżyca 1 na
stąpi o 23h27m. O 23h36ra księżyc 2 osiąg
nie brzeg tarczy Jowisza i rozpocznie
przejście na jej tle. Cień księżyca 1 wido
czny będzie do 0h38ni, a cień księżyca 2
pojawi się dopiero o 2h6m.
90 O 21h58mmożemy w pobliżu prawe
go brzegu tarczy Jowisza (patrząc przez
lunetę odwracającą) dostrzec koniec zać
mienia jego 1 księżyca.
lO*1 W pobliżu Jowisza dostrzegamy
brak księżyca 2 (ukryty jest w cieniu pla-
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nety), a księżyc 3 zbliża się do brzegu tar
czy. O 23h13m obserwujemy koniec zać
mienia księżyca 2, a o 23h19m początek
zakrycia księżyca 3. O 24h Jowisz znajdzie
się w złączeniu z Księżycem w odl. 6°.
12d3h Pluton w przcciwstawicnu ze
Słońcem względem Ziemi (w opozycji).
14/15d Do 21h33mna tarczy Jowisza wi
doczny jest cień jego 3 księżyca. Księżyc 1
zbliża się do brzegu tarczy planety i o
l h52n’ nastąpi początek jego zakrycia.
15d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy początek
przejścia: księżyca o 23h5mi cienia o 24hlBm.
16d Księżyc 1 Jowisza ukryty jest w cie
niu planety. O 23h53m obserwujemy ko
niec zaćmienia (blisko prawego brzegu
tarczy w lunecie odwracającej).
17/18d Do 21hl m na tarczy Jowisza wi
doczny jest cień jego 1 księżyca, a księżyc
w ukryty jest w cieniu planety do l h48m
(koniec zaćmienia).
18d Bardzo blisko brzegu tarczy Jowi
sza widoczny jest księżyc 4. O 23h28m na
stąpi początek zakrycia tego księżyca przez
tarczę planety.
2011Ó 21hl l m Słońce wstępuje w znak
Bliźniąt, jego długość ekliptyczna wynosi
wówczas 60°. O 22h Księżyc znajdzie się w
złączeniu z Uranem w odl. 2°, a o 23h w
bliskim złączenie z Neptunem; zakrycie
planety przez tarczę Księżyca widoczne bę
dzie w środkowej części Azji.
21/22d Księżyc 3 przeszedł już na tle
tarczy Jowisza, a dopiero teraz obserwuje
my przejście jego cienia w godzinach od
22h10mdo l h32m.

4/1992

23d14h Złączenie Saturna z Księżycem
w odl. 5°.
23/24d Księżyc 1 Jowisza przechodzi za
tarczą i przez strefę cienia planety. O
22h5mobserwujemy początek zakrycia, a o
l h48mkoniec zaćmienia tego księżyca.
24dKsiężyc 1 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec
przejścia: księżyca 1 o 21h42m, a jego cie
nia o 22h56m. O 23h7m obserwujemy jesz
cze początek zakrycia księżyca 2 przez tar
czę planety.
26d Do 23h22mna tarczy Jowisza wido
czny jest cień jego 2 księżyca.
27d Od 20h59mdo 24h16mpo tarczy Jo
wisza wędruje wolno cień jego 4 księżyca.
28d O l l h Mars znajdzie się w złącze
niu z Księżycem w odl. 7°. Od 20h59m do
24h28m księżyc 3 przechodzi na tle tarczy
Jowisza i jest niewidoczny (jego cień poja
wi się na tarczy planety dopiero dwie go
dziny po północy).
29d5h Saturn nieruchomy w rcktasccnsji.
30* Księżyc 1 zbliża się do brzegu tar
czy Jowisza. O 24h0ra obserwujemy począ
tek zakrycia tego księżyca przez tarczę
planety.
31d O 18hgórne złączenie Merkurego ze
Słońcem. Wieczorem obserwujemy przej
ście 1 księżyca i jego cienia na tle tarczy
Jowisza: początek przejścia księżyca o
21h22m, a jego cienia o 22h37m; koniec prze
jścia księżyca o 23h37m, a cienia o 24h51m.
Momenty wszystkich zjawisk podane
są w czasie wschodnio-europejskim (cza
sie letnim w Polsce).
Opracował G. Sitarski

OGŁOSZENIA
Kupię obiektyw soczewkowy o średnicy 100 mm i ogniskowej 1000 mm lub podob
ny. Andrzej Owczarek, Osiedle Konstytucji 3 Maja 23/9, 63-200 Jarocin.
Sprzedam widłowy montaż paralaktyczny (skale, drobny ruch, prowadzenie ręczne,
możliwość zamontowania silnika), płyty szklane o średnicy 150 mm, Atlas Gwiazd.
A. Mączewski, ul. Warszawska 3312, 11-700 Mrągowo.
Sprzedam okulary ortoskopowe Zeissa: 10, 12 i 25 mm, dysk szklany o średnicy
250 mm, optykę do teleskopu Shafera <f> 250, teleskop Newtona <f> 110, <p 1000.
Henryk Bors, ul. Elektoralna 19B/33, Warszawa.
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OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA
Składka członkowska w 1992 roku wynosi 60.000,— zł, dla emerytów i rencistów oraz studenów,
młodzieży i dzieci zniżka 30.000,— zł. Składkę można podzielić tylko na okresy półroczne. Wpisowe
do Tbwarzystwa 20.000,— zł.
Obecnie wysyłamy następujące broszury, ceny wraz z opłatą pocztową
członkowie
niezrzeszeni
Amatorski teleskop zwierciadlany
6.000, —
7.000, —
Najdalsze planety Układu Słonecznego
8.000, —
9.000, —
Kalendarz Miłośnika Astronomii
18.000,—
20.000,—
I I. Korpikiewicz Smutne Niebo
19.000,—
19.000,—
Obrotowa Mapa Nieba (z folią)
10.000,—
11.000,Obrotowa Mapa Nieba (karton)
8.000,—
9.000,—
Odznakę członkowską
18.000,—
Ponadto: Urania numery czarnobiałe z roku 1990 i 1991 w cenie 3.000,— zł, Urania numery
kolorowe z roku 1991 w cenie 6.500,— zł, pasek ze zdjęciami W naszej Galaktyce w cenie 2.000,—
zł, T. Banachiewicz — Twórca Krakowianów w cenie 2.000, — zł, OAreologii czyli geologii Marsa w
cenie 2.000,— zł. Do tych przesyłek należy doliczyć dodatkowo 2.000,— zł na koszta przesyłki.
Pieniądze prosimy przesyłać pocztą, a nie na konto (to bardzo przyspiesza operacje).
Starsze Uranie z lat 80-tych wysyłamy (pod warunkiem, żc je posiadamy) w cenie 1.500,— zł za
egzemplarz plus 2.000,— zł za przesyłkę. Opłatę za przesyłki z tymi egzemplarzami Uranii prosimy
przekazać po otrzymaniu przesyłki.

Adresy Oddziałów PTMA
(I)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
( I I)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

Białostocki — Kolonia Księżyno, 15—601 Białystok,
Częstochowski,
Fromborski — Muzeum Kopernika, ul. Katedralna 8, (jest to również adres Sekcji Obserwato
rów Słońca i Sekcji Obserwatorów Meteorów),
Gdański,
Gliwicki - ul. PKWN 23/1,44-100 Gliwice,
Grudziądzki — Planetarium, ul. Krasickiego 5,86-300 Grudziądz,
Jeleniogórski — Plac Piastowski 15,58-560 Jelenia Góra,
Kielecki,
Krakowski — ZG PTMA, ul. Św. Tbmasza 30/8,31-027 Kraków, (tymczasowo należy trakto
wać ten adres jako adres Sekcji Obserwacji Gwiazd Zmiennych),
Krośnieński — Czajkowskiego 92,38-400 Krosno,
Lubelski — Instytut Fizyki, Plac M. Curie-Skłodowskiej p. 254 20-031 Lublin,
Łódzki - Planetarium, ul. Pomorska 16,91-416 Łódź, tel. 33-13-63 (jest to również Adres
Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć),
Niepiołomicki — Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne, Niepołomice
Nowosądecki - ul. Śniadeckich 6/10,33-300 Nowy Sącz,
Olsztyński — Obserwatorium, ul. Żołnierska 13,10-558 Olsztyn,
Opolski,
Poznański — ul. Findera 37,61-772 Poznań,
Puławski — ul. Filtrowa 32,24-100 Puławy,
Rzeszowski — ul. Paderewskiego 42,35-528 Rzeszów,
Szczeciński - D. K. „Hetman ul. 9-go Maja 17, 70-136 Szczecin,
Śląski — Planetarium Śląskie, skr. poczt. 10,41-500 Chorzów,
Tbruński — ul. Kopernika 42, 87-100 Tbruń, (jest to również adres Sekcji Obserwatorów
Komet),
Warszawski — CAMK, ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, (jest to również adres Sekcji
Instrumentalnej),
Wrocławski, ul Piotra Skargi 18a, 50-082 Wrocław
Zielonogórski — Zakład Astrofizyki WSP, ul. Lubuska 2,65-069 Zielona Góra.
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OGŁOSZENIA
Plakat „Mapa Księżyca” (kopia Mapy z Atlasu Macieja Mazura) wysyła za zalicze
niem pocztowym: Zakład Usługowo Handlowy, ul. Broniewskiego 38/5, 43-300
Bielsko Biała.
Czasopismo „VADEMECUM MIŁOŚNIKA ASTRONOMII” cena 7.800 zł za egzem
plarz oraz „Kalendarzyk Astronomiczny na 1992 rok” cena 5.800, — zł zakupisz
przesyłając zamówienie na adres PWN „VEGA”, 95-035 Ozorków skr. poczt. 63 lub
dokonując wpłat na konto PKO O/Zgierz nr 47627-65692-136.
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Przed dwoma miesiącami pisaliś
my w U ranii o niezwykłościach od
krytej piętnaście lat temu planetoidy
Chiron, która okazała się być kome
tą. W poprzednim numerze informo
waliśmy o odkryciu na początku tego
roku podobnego do Chirona obiektu
1992 AD. Dostrzeżenie ich podo
bieństw do niektórych księżyców Sa
turna, Neptuna i Plutona, a także do
samego Plutona, wydaje się wskazy
wać na istnienie w zewnętrznych rejo
nach systemu planetarnego jakiejś
nieznanej dotychczas klasy ciał. Czyż
byśmy zatem byli świadkami począt
ków poznania czegoś zupełnie nowe
go w naszym Układzie Słonecznym?
Ta frapująca perspektywa zmusza po
niekąd do głębszego wniknięcia w za
gadnienia z tą sprawą związane. W
niniejszym numerze proponujemy więc
zaznajomienie się z księżycem Neptu
na Trytonem, który — obok Chirona
— jest chyba najlepiej dziś znanym
członkiem tej wyłaniającej się praw
dopodobnie nowej grupy obiektów. A k
tualny stan wiedzy o nim sumuje we
wstępnym artykule mgr Jerzy KU
CZYŃSKI. Ponadto w Kronice pro
ponujemy przypomnienie sobie najbar
dziej wiarygodnego scenariusza pow
stania Układu Słonecznego, a także
lekturę artykułu prof. Jana MERGENTALERA o gwiazdach typu T Tauri,
o których sąd»się, że. stanowią pier
wsze, początkowe stadium ewolucji
gwiazd. Ich badanie może więc wiele
powiedzieć o narodzinach naszego
Słońca. Wśród wielu innych tematów
poruszanych w tym numerze wymień
my budzące wiele emocji zagadnienie
cykliczności aktywności Słońca i jej
wpływu na to, co dzieje się na Ziemi,
problem istnienia fal grawitacyjnych,
ciekawostki o powstającym najwięk
szym obecnie na świecie teleskopie
oraz intrygujące tytułem doniesienie o
błękitnych maruderach.
V_________________________________/
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Jerzy Kuczyński — Chorzów

PECHOWIEC
Powyższy tytuł dotyczy największego sate
lity Neptuna. Ttyton, bo o nim mowa, miał
pecha do... polskich popularyzatorów. W
prawie wszystkich polskich opracowa
niach Ttyton to jeden z największych sate
litów w Układzie Słonecznym. Specjalnie
poświęcony planetom i ich księżycom nu
m er Delty (grudzień 1990) podaje śred
nicę Ttytona jako równą 5000 km. Po
średnie (asekuranckie?) stanpwisko zaj
muje encyklopedia Wiedzy i Życia Układ
Słoneczny podając na str 36, że jest on
większy, a na str 43, że jest on mniejszy od
naszego Księżyca. 1 nic licząc niskona
kładowej broszurki T. Z. Dworaka Najdal
sze Planety Układu Słonecznego (podającej
podstawowe dane i własności fizyczne Try
tona), nie mogącej jednak konkurować z
wielkonakładową prasą typu Delta, to właś
ciwie wszystko co można o Trytonie prze
czytać w Polsce. A co rzeczywiście o nim
wiadomo? Ograniczając się tylko do jed
nego czasopisma Science, Vol. 245-251 z
lat 1989-1991 można znaleźć na tem at
tego jednego (ale bardzo interesującego)
satelity około stu stron tekstu. M ateriału
więc nic brakuje. Spróbujmy streścić owe
sto stron.
Przytoczmy przede wszystkim param e
try Ttytona: Średnica 2705±6 km masa
2.141 x 1022kg, średnia gęstość 2.054±0.032
kg/m5. A więc „polskie dane” są prawic
dw ukrotnie przesadzone jeśli chodzi o
średnicę (7-krotnie w masie). Do cieka
wostek ruchu Ttytona należy fakt, że po
rusza się on ruchem wstecznym. Sugeruje
to, że Ttyton nie jest „własnym” księżycem
Neptuna, a został „schwytany” z sam o
dzielnej orbity. Autorzy jednej z koncep
cji twierdzą, że po wychwycie, w ciągu ok.
miliarda lat trwającej ewolucji pod wpłyPor. artykuł o Chironie w Uranii nr 3/1992.

Rys. 1 Droga Voyagera przez system Neptuna.

wcm sił pływowych, Ttyton mógł osiągnąć
obecną prawie kołową orbitę. W trakcie
„relaksacji” mógł oddziaływać na Nereidę
przecinając około stu milionów razy jej
orbitę (tłumaczy to wydłużony kształt jej
orbity). W trakcie tego miliarda lat siły
pływowe powinny stopić wnętrze Ttytona.
Można zapytać jakie dane potwierdzają tę
hipotezę. Wymienia się tu dwa (poza kształ
tem orbity Nereidy i wstecznym ruchem
Ttytona) fakty. Na wykresie g ęsto ść -p ro 
mień Ttyton zajmuje miejsce w pobliżu
Plutona (rys. 2), co sugeruje ich podobne
własności i pochodzenie. Przy okazji war
to wspomnieć o koncepcji wskazującej na
możliwość istnienia wielu ciał typu P luto
na i C harona na peryferiach Układu Sło
necznego.*
Drugim istotnym faktem jest krajob
raz. Ttyton pozbawiony jest wielkich kra
terów. W ogóle kraterów jest tu raczej
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Rys. 2 Promienie i gęstości satelitów planet zew
nętrznych.

mało i mają niewielkie średnice (liczba i
wielkość jest porównywalna z morzami
księżycowymi). Wydaje się, żc kratery te
pochodzą z upadków komet. Niektóre mo
gą mieć charakter wulkaniczny. Wszystko
to świadczy o młodości powierzchni, a tym
samym o niedawnym stanic płynnym prze
widywanym przez hipotezę wychwytu.
Najbardziej wyróżniającą Ttytona spo
śród ciał Układu Słonecznego cechą po
wierzchni jest duże, wynoszące 0.8-0.9 al
bedo. Na powierzchni księżyca widać ob
szary ciemniejsze, jednak nawet one są bar
dzo jasne — kolory od żółtego do „brzo
skwiniowego”. Największą chyba niespo
dziankę sprawiła jednak tem peratura. Nie
tak dawno jeszcze sądzono, żc tem peratu
ra Ttytona jest zbliżona do temperatury
Neptuna. Łącznie ze znacznie zawyżoną
oceną średnicy i masy dało to asumpt do
spekulacji o istnieniu na powierzchni Ttytona zjawisk typu meteorologicznego, w
których rolę analogiczną do roli wody w
ziemskiej atmosferze odgrywałby azot. Oczekiwano więc śniegów i deszczów azoto
wych dających w efekcie rzeki i jeziora
ciekłego azotu. Aby takie zjawiska mogły
mieć miejsce temperatura powierzchni po
winna być bliska temperatury punktu po
trójnego azotu, a więc ok. 63 K. Podróż
Voyagera rozwiała te nadzieje. Tfcmperatura powierzchni Ttytona okazała się jed
nolita i wynosi 34-41 kelwinów. W sumie
Ttyton wydaje się być najzimniejszym cia
łem Układu Słonecznego. Nie znaczy to,
żc ten zimny glob jest pozbawiony zjawisk
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z zakresu termodynamiki. Jest nawet chy
ba wprost przeciwnie — obserwuje się na
nim ogrom ne bogactwo zjawisk atmosfe
rycznych. Wprawdzie atmosfera jest bardzo
rzadka (jej ciśnienie wynosi 1.60±0.03 Pa),
to jednak subtelna równowaga (nierówno
waga?) termodynamiczna manifestuje się
w bardzo gwałtowny sposób. Atmosfera to
prawic czysty azot. Powierzchnia Ttytona
zbudowana jest głównie z azotu. Niewiel
ką choć istotną domieszkę stanowią wę
glowodory (m etan), a nawet tlenki węgla.
Najbardziej spektakularnym zjawiskiem
na powierzchni Ttytona są gejzery, czy ra
czej pióropusze. Wysokość tych pióropu
szy sięga ośmiu kilometrów. Są to więc
rzeczywiście imponujące obiekty. Do in
nych zjawisk atmosferycznych należą ob
łoki i mgły. Dzięki istnieniu takich obie
któw można było pokusić się o pomiar
prędkości wiatrów i „cyrkulacji ogólnej”.
Jak się wydaje wiatry (o prędkościach rzę
du kilkunastu metrów na sekundę), przy
powierzchni mają przeważające kierunki
N E —E. Na wysokości 1-3 kilometrów no
tuje się wiatr wschodni, powyżej ośmiu
kilometrów obserwuje się wiatry zachod
nie. TYzcba dodać, żc dotyczy to szerokoś
ci „geograficznej” (trytograficznej?) 15°45°S, bo te szerokości zostały najlepiej
zbadane przez Voyagera (półkula połud
niowa).
Wszystkie te zjawiska wymagają wyjaś
nienia. Naturalnym wydaje się twierdze
nie, żc głównym m otorem zjawisk na po
wierzchni Ttytona powinno być Słońce. A
warunki oświetleniowe na Ttytonie są
skomplikowane, ^ s ta rc z y powiedzieć, że
zwrotnik w zależności od pory „klimatycz
nej” może wypadać od 10 do 52 stopnia
szerokości południowej (rys. 3). W czasie
odwiedzin Voyagera Słońce znajdowało się
na 45°S, a więc było tam wówczas „gorące
lato” (i długie, gdyż cykl sezonowy na Tty
tonie wynosi 165 ziemskich lat). Przy oka
zji warto zauważyć jak interesująco wy
gląda bilans energetyczny Ttytona. Oczy
wiście najpoważniejszym źródłem energii
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Dała
Rys. 3 Cykl sezonowy na Trytonie — punki podsloneczny w funkcji czasu (w latach ziemskich).

dostarczanej Ttytonowi jest Słońce. Uwz
ględniając albedo można ocenić, że Try
ton otrzymuje około 1012 dżuli na sekun
dę. Istotne znaczenie ze względu na zjawi
ska atmosferyczne mogą mieć jeszcze dwa
inne źródła energii. Jednym z nich jest
rozpad promieniotwórczych nuklidów za
wartych we wnętrzu księżyca (ok. 1011 W).
Drugim okazuje się być Neptun. Mimo
niskiej temperatury (59.3±0.2 K) jednak
promieniuje i dla bardzo zimnego Ttytona
jest ciałem relatywnie ciepłym i bardzo
dużym. TYaklując go jak ciało doskonale
czarne możemy obliczyć strumień energii
na powierzchni Ttytona
N

=

2 o T \l

-

(1

-

&Riyi) «

o T \r/R) \

gdzie r i R to odpowiednio średnica Nep
tuna i orbity Ttytona. Podstawiając war
tości (r = 25225 i R = 354600 kilomet
rów) uzyskujemy 3.6 miliwata na metr
kwadratowy na strumień energii pocho
dzącej z promieniowania cieplnego Nep
tuna w odległości równej promieniowi or
bity Ttytona. Wynik ten oznacza, że stru
mień energii pochodzącej od Neptuna jest
zaledwie sto razy mniejszy od energii po
chodzącej ze Słońca (absorbowanej, po
uwzględnieniu albeda). Można więc za
sadnie (co do pewnego stopnia) twierdzić,
że Ttyton jest... planetą mającą dwa słoń
ca. Nic więc dziwnego, że mamy na nim
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niesamowite bogactwo zjawisk termody
namicznych, takich jak wspomniane już
pióropusze.
Oba dobrze obserwowane pióropusze
znajdowały się na półkuli południowej
(49°S i 57°S), co sugeruje „słoneczny na
pęd”. Najpopularniejszą hipotezą tłuma
czącą powstanie pióropusza jest „efekt
szklarniowy”. Światło słoneczne powodu
je sublimację gazu wewnątrz warstwy przez
roczystego stałego azotu. Przy odpowie
dnio dużym ciśnieniu gaz otwiera ujście ze
„szklarni” i następuje wybuch gejzeru.
Wystarczy temperatura wyższa zaledwie o
4 K od otaczającego „szklarnię” mrozu, by
wyjaśnić obserwowane własności pióropu
sza. Zakładając, że cała dostępna energia
zamienia się w energię kinetyczną pręd
kość opuszczającego „szklarnię” gazu wy
niesie 180 m/s. Aby taki pióropusz osiąg
nął obserwowaną wysokość ośmiu kilomet
rów wystarczy średnica otworu ok. 20 m i
wypływ rzędu 5 kg/s (wysokość osiągnięta
przez taki pióropusz zależy od średnicy
otworu). W takim przypadku, przy pew
nych dodatkowych założeniach (m. in. o
zawartości kryształków lodu w pióropu
szu), z zachodniego pióropusza mogłoby
wypływać około 400 kilogramów gazu na
sekundę. Wtedy obszar zasilania pióropu
sza powinien wynosić około stu kilome
trów kwadratowych, a przy szacowanym
czasie erupcji na około 108sekund, pióro
pusz mógłby wyrzucić masę odpowiada
jącą warstwie dwumetrowej grubości. Jak
widać są to bardzo poważne ilości materii.
Na zjawisko może mieć również wpływ cie
pło wewnętrzne księżyca. Ciepło wewnę
trzne Ttytona może pochodzić z dwu źró
deł. Z jednej strony zgodnie ze wspom
nianą na początku hipotezą Ttyton do nie
dawna był pod wpływem dużych sił pływo
wych rozgrzewających jego wnętrze. Część
tej energii powinna się zachować do teraz.
Z drugiej strony poważnym źródłem ciep
ła powinien być rozpad promieniotwórczy
nuklidów zawartych w skałach tworzących
jego wnętrze, a mogących jak się szacuje
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dostarczać do powierzchni energię równą
10% energii pochodzącej ze Słońca.
Inną, konkurencyjną hipotezą tworze
nia się pióropusza jest mechanizm „trąby
powietrznej” przez unoszenie pyłu (ter
min „trąba powietrzna” nic wydaje się naj
szczęśliwszy, w oryginale znajduje się ok
reślenie „dust devil” — w dosłownym tłu
maczeniu „diabeł pyłowy”, i oznacza coś
co różni się od tornada m.in. o rząd m niej
szą prędkością wiatru). W tym przypadku
ilości m aterii przenoszonej (unoszonej)
przez pióropusz są niewielkie. W rzeczy
wistości pył ma znikome znaczenie w ta
kim pióropuszu. Jest raczej przypadkowym
dodatkiem . Sam mechanizm powstawania
pióropusza, w tym modelu, jest bardzo
prosty. Nieco ciemniejszy obszar (wystar
czy albedo 0.6-0.8) rozgrzewa się trochę
bardziej od otoczenia. W przypadku albe
da 0.8 tem peraturę można ocenić na 48 K
(taką właśnie temperaturę potwierdzają po
miary radiowe). Prędkość unoszenia nad
rozgrzanym obszarem jest proporcjonal
na do &T/r, przy skrajnie niskiej tem pera
turze Ttytona wielkość ta osiąga duże war
tości, wielokrotnie przewyższające spoty
kane na Ziemi. Pojawia się wir unoszący
kurz na ogrom ne wysokości. Z a tą hipo
tezą przemawia fakt, żc pióropusz wydaje
się raczej pływać niż przebijać się przez
atm osferę Trytona. Hipoteza wydaje się
jednak mieć dużo mniej zwolenników.
Następną ciekawą sprawą są mgły i ob
łoki. Obłoki są prawdopodobnie zbudo
wane z kryształków azotu i występują w
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formie oddzielnych chmur. Ich rozmiesz
czenie zależy od szerokości trytograficzncj. Na południc od szerokości 30°S za
słonięcie powierzchni wynosi 37%, a w
kierunku równika spada do 6%. Mgły są
zbudowane prawdopodobnie z m etanu i
mają dość dużą rozciągłość powierzch
niową.
Zjawiska atmosferyczne tworzą skom 
plikowaną „cyrkulację ogólną”. Sublimującc na letniej półkuli gazy są przenoszo
ne i odkładane na zimowej. Nie trudno
zauważyć, żc kluczową sprawą w takiej sy
tuacji staje się ciepło utajone. Stosunko
wo szybki transport gazów powoduje wy
dzielanie się dużej ilości ciepła w czasie
rcsublimacji na półkuli zimowej. Z dru
giej strony sublimacja na półkuli letniej
uniemożliwia wzrost tem peratury. Cały
proces prowadzi więc do jednolitej, bar
dzo niskiej tem peratury na całym globie.
Ponieważ temperatura sublimacji azotu wy
nosi 38 K, taka też powinna być tem pera
tura księżyca, co jest zgodne z pomiarami.
Jak widać z tego krótkiego i uprosz
czonego przeglądu, Ttyton jest globem za
sługującym na zainteresowanie. Na zakoń
czenie warto jeszcze przypomnieć, iż więk
szość informacji o tym księżycu pochodzi
z okresu zaledwie 10 godzin, a więc za
pewne statystyka pióropuszy, kierunków
wiatrów czy powierzchni chm ur ulegnie
zmianie przy dalszych badaniach. Ale ra
czej na pewno nie ulegnie zmianie ocena
— Ttyton to jedno z najciekawszych ciał
Układu Słonecznego.

Jan M ergcntalcr — Wrocław

TROCHĘ WIADOMOŚCI O GWIAZDACH TYPU T TAURI
Istnieje wiele typów gwiazd zmiennych.
Jedne — bardzo regularnie zmieniające
jasność, jak gwiazdy zaćmieniowe, czy pul
sujące — pozwalają przewidzieć na wiele
lat naprzód jak będą się zachowywać. Inne
mają nieraz bardzo kapryśny charakter.
Przykładem takiej kapryśności są gwiazdy

typu T Thuri. O nich właśnie chcę opowie
dzieć w możliwie krótki sposób, choć te
mat jest bardzo obszerny. Gwiazdy te zmie
niają jasność w sposób zupełnie chaotycz
ny, Am plituda zmian jesi nieraz spora,
dochodząca do paru wielkości gwiazdo
wych, bardzo różna w różnych długościach
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Diagram H R z zaznaczonymi gwiazdami tracącymi masę w postaci wiatru. NI — tem po utraty m aterii (w
masach Słońca na rok; — logM = 5 oznacza wiatr wywiewający z gwiazdy 0.00001 masy Słońca rocznie).
Większe kółka — szybsza utrata m aterii przez gwiazdę; kółka pełne w środku — gwiazdy stare, odchodzące od
ciągu głównego; kółka puste — gwiazdy młode, dążące do tego ciągu; na ciągu głównym na samym dole
zaznaczony jest słaby w iatr słoneczny. Jak widać młode gwiazdy T Thuri tracą m asę bardzo szybko.

fali. Wprawdzie w ostatnich czasach, przy
użyciu analizy Fouriera, udało się natrafić
na ślad kilkudniowej, dość regularnej okresowości zmian blasku, ale byl -to za
pewne efekt czysto geometryczny, będący
objawem obrotu osiowego, a więc nic zwią
zany ze zjawiskami fizycznymi.
Są to na ogół gwiazdy młode, typu wid
mowego od F do M, na gałęzi karłów, a
więc o widmie zbliżonym do słonecznego.
Na norm alne widmo, z liniami absorbcyjnymi jak u Słońca, nakładają się linie em i
syjne, nieraz bardzo intensywne, zjonizowanego wapnia, zjonizowanego żelaza, ne
utralnego wodoru. A więc jednocześnie
obserwuje się widmo gwiazdy podobnej

do Słońca oraz gorącej gwiazdy wykazują
cej emisję podobną do emisji gwiazd typu
widmowego A. Jedną z ciekawszych infor
macji, jaką dostarcza widmo absorbcyjne,
jest obecność lini o długości fali 6707A,
której źródłem są atomy litu. Jest to dlate
go ważna informacja, że lit występuje w
m aterii międzygwiazdowej, a w gwiazdach
pojawia się tylko w ich wczesnej młodości.
Z obserwacji tej wynika więc prosty wnio
sek, że zmienne typu T T&uri są gwiazdami
bardzo młodymi i że narodziły się dopiero
niedawno z pierwotnej mgławicy. Być m o
że niewiele dawniej niż pierwotny czło
wiek na Ziem i, a więc miliony, a nie mi
liardy lat temu jak Słońce.
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Przy takiej różnorodności widmowej
zrozumiałe jest, żc inne zjawiska zacho
dzą w krótkofalowym promieniowaniu, a
inne w przedziale optycznym. Tlik więc w
pozafioiccic niektóre gwiazdy wykazują
krótkotrw ale wahania jasności. Występu
je to u T Tiiuri i jest tłumaczone jako su
mowanie się często pojawiających się sil
nych rozbłysków, które obejm ują niewiel
ką powierzchnię gwiazdy, ale ilość ich i
częstość występowania daje w efekcie kil
kum inutowe zmiany jasności w tym prze
dziale widma. Występują prócz tego silne
wybuchy jasności — „flary” — trwające
kilkanaście godzin i dłużej, przy czym am 
plituda zmiany jasności jest wielokrotnie
wyższa w pozafioiccic niż w czerwieni. W
tym pierwszym przedziale może osiągać
ponad jedną wielkość gwiazdową, a na fa
lach dłuższych zaledwie 0,2 wielkości.
Tb silne wahania jasności na falach
krótszych nic są łatwe do wyjaśnienia. Mło
de chłodne gwiazdy zachowują się tak, jak
gorące starsze przedstawicielki typów wid
mowych A. Wrócę jeszcze do tego proble
mu. Na razie parę uwag o tym, co się dzie
je na długich falach. Tlitaj zarówno obser
wacje w podczerwieni, jak i w przedziale
radiowym, zdają się zgodnie mówić o tym,
kto jest odpowiedzialny za świecenie w
tym przedziale; w dodatku potwierdzają
te opinie obserwacje polaryzacji światła.
Wszystkie te rodzaje obserwacji zdają się
wyraźnie mówić, że promieniowania te po
chodzą nie z fotosfery gwiazdowej, ale z
obszernej, chłodnej powłoki pyłowej, two
rzącej coś w rodzaju dysku, czy mgławicy,
czy strum ieni m aterii będącej po prostu
pyłem międzygwiazdowym składającym się
z krzemianów, a być może także z bryłek
lodowych, podobnie jak w kometach. Tem
peratura takiej powłoki, nieco wyższa bli
żej gwiazdy, spada na zewnątrz poniżej ty
siąca stopni, ib k a interpretacja wydaje się
słuszną jeszcze i dlatego, że gwiazdy typu
T Thuri znajdują się zwykle w okolicach
obfitujących w ciemne, pyłowe mgławice,
albo nawet są związane z niewielkimi ob
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łokami pyłowymi, podobnie jak gwiazdy
H erbiga-H aro.
Być może więc prom ieniow anie w
podczerwieni i prom ieniowanie radiowe
mogą być stosunkowo łatwo wytłumaczo
ne, przynajmniej dla niektórych gwiazd.
Gorzej jest z wyjaśnieniem zmian i struk
tury atmosfery samej gwiazdy. Istnieje bo
gata literatura fachowa dotycząca tego za
gadnienia, a specjalnie obecności jedno
czesnej pozafioletu w emisji, jak u gwiazd
gorących, i widma absorbcyjnego, jak u
gwiazd chłodniejszych. Próbowano szukać
wyjaśnienia tego przez założenie, że gwiaz
da traci masę i to w skali miliony razy
większej niż Słońce. Młody wiek gwiazd
tego typu nie sprzyja jednak takim wyob
rażeniom . Niem niej trudno uzgodnić z
obserwacjami założenia o spadku znacz
nych ilości m aterii na gwiazdę. Thkże inne
podejścia teoretyczne nic dały całkowitej
możliwości zrozum ienia zachowania się
gwiazd zmiennych typu T T&uri. Żeby nie
komplikować opisu, przytaczaniem róż
nych teorii, podam, w skrócie zresztą, opis
poglądu na fizykę tych gwiazd według ar
tykułu monograficznego z 1989 roku L. V.
K u h i i L. B. C r a m a.
W gwiazdach zmiennych typu T Thuri
mamy do czynienia z fotosferą typu wid
mowego od F do M, zależnie od tego z
jakim egzemplarzem mamy do czynienia.
Jest to zwykłe widmo z liniami absorbcyjnymi. Ponad fotosferą występuje chromosfera, znacznie grubsza niż u Słońca, sięga
bowiem 100 lub może więcej kilometrów
w głąb fotosfery. Jest ona źródłem emisji
takich jak linie H i K wapnia zjonizowanego i podobnych linii magnezu. Linie te
występują silniej w czasie wzrostu aktyw
ności gwiazdy. W wyższych warstwach chromosfery powstają linie silnie zjonizowanych m etali w przedziale nadfioletowym i
rentgenowskim. Jeszcze wyżej tworzy się
otoczka będąca źródłem balmerowskiej se
rii wodorowej. W tej otoczce występuje
rozkład prędkości świadczący o istnieniu
w iatru gwiazdowego. Ale prócz ruchów
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mówiących o wietrze, występują prądy do
góry i powrotne ku fotosferze. A na zew
nątrz — daleko sięgający, otaczający gwiaz
dę niesymetryczny obłok pyłu. Ale gdy ob
łok ten jest bardzo duży — tworzący wi
doczną mgławicę — mówimy żc gwiazda
jest typu gwiazd Hcrbiga-Haro.
Na zakończenie pytanie, czy warto na
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mawiać miłośników astronomii do obser
wowania tych gwiazd? Może tak? Przy
zwyczajamy się do takich gwiazd zmien
nych których maksima czy minima blasku
można zawsze przewidzieć, lub do efek
townych gwiazd Nowych. A tu stale nie
wiadoma. I stale nic do przewidzenia. Czy
można tym się znudzić?

Adam Michalec — Kraków

ZATOPIENI W SŁOŃCU
„Słoneczko, śliczne oko, dnia oko pięknego!

[...]
Ty nas ogrzewasz, ty nam wszystko z nieba dajesz,
Bez ciebie noc, z tobą dzień jasny, gdy ty wstajesz.
Szymon Szymonowie, Zcńcy

Wiele miejsca w literaturze pięknej po
święcone jest Słońcu, czego przykładem
jest ten urywek z sielanki Szymona S z y m o n o w i ca (1558-1629) Żeńcy. Wybra
łem go tutaj dlatego, abyśmy sobie uświa
domili jak wiele pracy włożyły pokolenia
astronomów we współczesną wiedzę o
Słońcu od tego czasu, gdy sielankę tę pisał
Szymonowie, a G a l i l e u s z wynalazł lu
netę. Nic mniej miejsca, w fachowej lite
raturze astronomicznej poświęconej Słoń
cu, zajmują badania wpływu aktywności
Słońca na naszą planetę. Słońce uważamy
za aktywne, gdy wzrasta ilość energii wy
syłanej przez naszą gwiazdę w przestrzeń
międzyplanetarną. Ma to miejsce wtedy,
gdy na Słońcu pojawiają się tzw. obszary
aktywne, które widzimy jako ciemne pla
my na jasnej tarczy Słońca. Spowodowane
to jest obecnością w nich silnych pól mag
netycznych, które zmieniają warunki fizy
czne w jakich zwykle znajduje się plazma:
pole magnetyczne ogranicza dopływ ener
gii promienistej z wnętrza Słońca, przez
co obszary te stają się chłodniejsze o oko
ło 1500 K niż otaczająca je fotosfera, a my
widzimy je jako ciemne plamy na jasnym
tle. Obserwacje plan słonecznych pozwa-

łają wprowadzić pewien wskaźnik liczbo
wy, określający stan aktywności Słońca.
Liczba Wolfa — bo taką nazwę nadano,
na cześć autora, temu wskaźnikowi aktyw
ności, wprowadzonemu w 1848 roku —
podają informację o ilości grup i pojedyn
czych plam, na widocznej z Ziemi, powie
rzchni tarczy Słońca. Dzisiaj stosuje się
też inne wskaźniki aktywności Słońca; przy
kładowo można tu wymienić obserwowa
ny strumień radiopromieniowania Słońca
na fali 10,7 cm, który jest niezależny od
warunków pogodowych na Ziemi.
Jak wiemy z wielowiekowych obserwa
cji, w zmianach aktywności Słońca, można
wyróżnić różne cykle, o okresach zmian w
przybliżeniu równych około: 11, 22 i 90
lat, a być może jeszcze dłuższych.
Odstęp czasu, od minimum do mini
mum, średnich rocznych liczb Wolfa nazy
wamy cyklem. Według W a l d m e i e r a ,
cykl pierwszy — czyli minimum aktywnoś
ci Słońca — rozpoczął się w 1755 roku;
poprzedził go cykl zerowy z maksimum w
1750.3 r. Stąd obecnie żyjemy w cyklu XXII,
którego maksimum przypadło na przeło
mie lat 1990/1991.
Okres 11—letni, odkryty przez S c h w a b e g o w 1843 roku, jest miarą zmian ak
tywności słonecznej tj. całego zespołu zja
wisk zachodzących w atmosferze Słońca,
takich jak: plamy, pochodnie, rozbłyski,
protuberancje, wybuchy radiowe, rentge-
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Rys. 1. Tzw. wykres motyla czyli zależność szerokości hcliograficznej pojawiania się plam słonecznych od fazy
11-lctnicgo cyklu aktywności Słońca.

nowskic czy protonowe. Czas życia takie
go obszaru — w zależności od fazy cyklu
— ocenia się na ponad 5 miesięcy.
Obszary aktywności — a więc i plamy
— nie pojawiają się w dowolnych m iej
scach na tarczy Słońca. Występują w zasa
dzie w odległości 40° od równika słonecz
nego, i żeby było ciekawiej, to plamy no
wego cyklu „rodzą” się daleko od równi
ka, a każde następne występują na coraz
mniejszych szerokościach hcliograficznych,
by pod koniec cyklu, pojawiać się tylko w
jego pobliżu. Zjawisko to, zwane dryfem
plam w szerokości hcliograficznej, odkry
te przez C a r r i n g t o n a w 1858 r., umożliwia zaliczenie pojawiającej się pla
my do starego lub nowego cyklu. Przed
stawienie położeń plam na tarczy Słońca
we współrzędnych hcliograficznych w po
szczególnych cyklach, tworzy tzw. wykres
motyla, uzyskany po raz pierwszy przez
M a u n d e r a w 1904roku (rys. 1).
Okres 11-lctnich, maksymalnych zmian
liczby plam na Słońcu, zawiera się w grani
cach od 7.3 do 17.1 lat, ze średnią wartoś
cią około 10.9 lat, natom iast średni okres

między m inimami wynosi ok. 11.1 lat
(zmiany od 9.0 do 13.6 lat). Zm ienia się
też z cyklu na cykl minimalna i maksymal
na liczba plam. Średnia jej wartość w ob
serwowanych cyklach wynosi 108.2 (od 48.7
do 201), zaś średnia minimalna 5.1 (0 do
11.2). Średni czas jaki upływa od minjmum do maksimum wynosi 4.5 lat, a od
maksimum do minimum około 6.5 lat, przy
czym asymetria cyklu wzrasta wraz z wyso
kością maksimum. Tfcn uproszczony opis
cyklu nie wyczerpuje wszystkich jego osobliwości. Nie jest więc cykl słoneczny
takim regularnym zjawiskiem jakbyśmy to
sobie wyobrażali.
22-letni okres zmian magnetycznych
na Słońcu to okres zmian biegunowości
plam słonecznych, którem u podlega oko
ło 97% pojawiających się plam. Został on
wykryty przez H a l a i N i c o l s o n a w
1925 roku. Do obserwacji tego zjawiska
wymagane są specjalne instrum enty —
magnetografy — umożliwiające badanie
biegunowości pól magnetycznych w pla
mach słonecznych, w związku z tym, ob
serwacje te — w przeciwieństwie do zli-
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czania plam — wykonuje się tylko w spe
cjalistycznych ośrodkach, na ogól niedos
tępnych dla amatorów.
Badania cyklu 22-lctniego (składają
cego się zawsze z dwóch cykli 11-lctnich)
służą, między innymi, do weryfikacji teorii
pochodzenia magnetyzmu i zjawisk plamotwórczych na Słońcu, znanych pod naz
wą teorii dynamo.
Obserwuje się też cykl 27 dniowy, wy
kryty przez Carringtona w 1858 roku, któ
ry związany jest z okresem tzw. synodyczncj (czyli obserwowanej z Ziem i) rotacji
Słońca, co przy niejednorodnym rozmiesz
czeniu obszarów aktywnych na tarczy sło
necznej, powoduje okresowe wahania ob
serwowanego natężenia promieniowania
radiowego, rentgenowskiego i korpuskulamego. Musimy sobie uzmysłowić, że Słoń
ce nie rotuje jak ciało sztywne. Doba na
Słońcu, w obszarach przyrównikowych trwa
ok. 25 dni, w strefach „umiarkowanych”
ok. 27, zaś w podbiegunowych ok. 33, by
na biegunach osiągnąć ok. 35 dni; stąd
mamy do czynienia z efektem rotacji róż
nicowej Słońca, mechanizmem napędza
jącym pojawianie się centrów aktywnych.
K apitalne znaczenie dla obserwacji
plam na Słońcu miało — jak już wspom
niałem na wstępie — skonstruowanie przez
Galileusza lunety. Od roku 1610 datują się
coraz częstsze obserwacje optyczne Słoń
ca, a od połowy XVIII w. dysponujemy
praktycznie ciągłymi obserwacjami plam.
Pierwsze obserwacje plam słonecznych
w Polsce, prowadzone były w latach 1614—
1618 przez oo. Jezuitów w Kaliszu, a obe
cnie ich obserwacjami, opracowaniem wy
ników obserwacji i udostępnianiem dla wy
korzystania przez instytucje i osoby zain
teresowane, zajmuje się Tbwarzystwo O b
serwatorów Słońca w Dąbrowie Górniczej
oraz Sekcja Obserwacji Słońca PTM A we
From borku.
Dłuższe cykle z pewnością istnieją, ale
dotychczasowa seria obserwacyjna jest je
szcze zbyt krótka, aby można pewnie ok
reślić ich długość.
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Zapiski historyczne, oraz badania ob
fitości izotopu węgla 14C w słojach przyro
stów rocznych u sekwoi amerykańskich
pokazują, że aktywność słoneczna w cza
sie ostatnich tysięcy lat zmieniała się zna
cznie. Zmiany te w ostatnim m ilenium
scharakteryzowane zostały Wielkim M a
ksimum (900-1300) oraz minimami: Sporera (1460-1550) i M aunderą (16451715). W czasie Wielkiego M aksimum,
aktywność Słońca była prawdopodobnie
znacznie większa niż obserwowana obec
nie w cyklu XXII (większa aktywność to:
większa liczba silnych rozbłysków, więk
szy poziom słonecznego prom ieniowania
kosmicznego, większe zaburzenia ziem
skiego pola magnetycznego, zwiększony
wpływ Słońca na biosferę). N atom iast
wspom niane dwa minima, były znacznie
niższe i dłuższe niż minimum z 1986.5 ro 
ku, między XXI i XXII cyklem.
Warto tu zwrócić uwagę na pewną ko
relację między aktywnością Słońca a kli
matem. Otóż, w okresie Wielkiego Maksi
mum, średnia tem peratura Ziem i była wy
ższa o kilka dziesiątych stopnia niż obec
nie. Właśnie na ten okres przypadają wiel
kie wyprawy Wikingów i odkrycie przez
nich nowego lądu — późniejszej Ameryki.
Tb w ich wspomnieniach G renlandia po
została zieloną wyspą.
Pod koniec tego okresu przypadały na
jazdy TMarów na E uropę i Polskę: I —
1241, II - 1259-60, i III - 1287-S8. Z a
tem duża aktywność Słońca wywierała —
być może — wpływ na historię odkryć ge
ograficznych, czy też ułatwiała podboje
lub wielką migrację ludności. W m iarę
rozwoju techniki, człowiek uniezależniał
się od kaprysów aury. Zatem możemy so
bie postawić pytanie: czy w dzisiejszych
czasach wpływ aktywności Słońca na his
torię zmalał?
„H istoria lubi się powtarzać” — jakże
często słyszymy to powiedzenie. Jeśli rze
czywiście ona się powtarza, to rodzi się
pytanie jak często, a stąd krok do poszu
kiwań cyklu powtórzeń.
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Jeśli prześledzimy pewne wydarzenia
historyczne w Polsce, Europie czy na Świccie, w okresie od roku 1750 (weźmy przy
kładowo z encyklopedii hasło Rewolucja)
to otrzymamy wykres przedstawiony w ze
szycie 2 ubiegłorocznych Postępów Astro
nomii na str. 91. Powstał on jako symbol
uświadomienia sobie faktu, że jesteśmy
wraz z Ziemią zatopieni w atmosferze sło
necznej, która na nas oddziaływujc. Z te
go subiektywnego i niepełnego zestawie
nia wydarzeń historycznych (zachęcam
czytelników do uzupełnień), widać ude
rzającą ich zbieżność z momentami ma
ksimów aktywności słonecznej.
Wydaje mi się, że aktywność Słońca
oddziaływuje na te narody, które są dale
kie od równowagi politycznej, ekonomi
cznej czy społecznej. Wtedy też, pod wpły
wem zaburzeń pola magnetycznego Ziemi
ze strony aktywnego Słońca, być może po
przez efekt rezonansów Schumanna, na
rastają nastroje rewolucyjne wśród ludz
kiej populacji, co musi prowadzić do gwał
townych przemian społecznych właśnie w
okresach maksimów aktywności Słońca.
W świetle powyższego, nabiera rumień
ców wykres występowania w Polsce kryzy
sów, w artykule prof. Ł. T u r s k i e g o i
d rJ. T a t a r k i e w i c z a z nr IflW iedzyi
Życia (1990). Należy mieć nadzieję, że nie
dojdzie u nas do nowego kryzysu, a praw
dziwa demokracja obroni się sama przed
następstwami kolejnego maksimum aktyw
ności Słońca.
Jeśli chodzi o ostatni okres — do któ
rego sięgamy pamięcią osobiście - to ak
tywność Słońca w XIX cyklu była najwięk
sza we wspomnianym (od 1750 r.) ciągu
obserwacyjnym, i już w 1956 roku średnie
miesięczne liczby Wolfa osiągały duże war
tości (—140). Cykl XX charakteryzował
się płaskim maksimum i praktycznie przez
trzy lata 1968-1970 liczby Wolfa wynosiły
około 100 (wtedy przypadają rozruchy
studenckie w Europie, „Dziady” — Ma
rzec 68 i Grudzień 70 w Polsce). Także
maksimum XXI cyklu rozciągało się na
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lata 1979-81. Obecnie, przeżyliśmy już ma
ksimum XXII cyklu, którego termin prze
widywany był na epokę 1991.1, a jak wyni
ka to z dotychczasowych obserwacji, było
to bardzo silne maksimum, drugie co do
wielkości w dotychczasowej serii obserwa
cyjnej.
Czyżby właśnie to maksimum znalazło
swoje odbicie w wydarzeniach w Chinach,
ZSRR czy w krajach Europy centralnej i
wschodniej? Minimum między XXII i
XXIII cyklem spodziewane jest w 1998.5,
[zgodnie z wynikami krakowskich obser
wacji radiopromieniowania Słońca, pro
wadzonymi od 1957 roku na częstotliwoś
ci 810 MHz (37 cm)], zaś maksimum XXIII
cyklu będzie prawdopodobnie w 2002.5,
co potwierdzają dotychczasowe przewidy
wania uzyskiwane na podstawie obserwa
cji optycznych z lat 1750-1991.
W zeszycie 3 z 1991 r. Postępów Astro
nomii został okrutnie wyśmiany mój rysu
nek z nr 2, jako nieomal owoc ciemnogro
du i astrologii. Poczułem się tak — prze
praszam anatomów —jak autor atlasu ana
tomicznego człowieka posądzony o sprzy
janie pornografii. Pokuszę się tutaj o pew
ne uzasadnienie statystyczne, tej — jak się
wydaje — kuriozalnej zależności, być mo
że nie wszystkich czytelników satysfakcjo
nujące. Przejdźmy zatem do rozważań sta
tystycznych.
Mamy do dyspozycji dwa rozkłady:
F(t) — średnie roczne wartości liczb Wol
fa,
/(/) — funkcję dyskretną — szereg obser
wacyjny — w odstępach roku, z war
tościami 0 lub 1; gdzie: 0 — brak zda
rzenia historycznego, 1 — gdy ono wys
tępuje.
Liczba zdarzeń historycznych: n = 1... N.
Dokonujemy splotu tych funkcji:

i otrzymujemy Tł — średnią wartość liczb
Wolfa dla danego szeregu obserwacyjnego.
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W rozważanym przykładzie z zeszytu 2
Postępów Astronomii:
N — 22 i U = 115.25±39.
Można oczywiście przyjąć dowolną licz
bę (np. 3, 5 lub 30) ważnych wydarzeń
historycznych, które „wstrząsnęły” Świa
tem, w oparciu o rozpisaną ankietę wśród
historyków (nie powiadamiając ich w ja
kim celu), aby być w zgodzie z teorią po
bierania próbek losowych.
Dokonano następnie 10 tysięcy nieza
leżnych generacji /(/) szeregów obserwa
cyjnych, po 22 elementy, w przedziale 17491990. Otrzymano w ten sposób losowy roz-

Rys. 2. Rozkład częstości występowania średnich
liczb Wolfa.

klad częstości występowania średnich liczb
Wolfa 7f, który po normalizacji do 22 obiektów, przedstawiony jest na rys. 2 (li
nia przerywana); naniesiono też nasz sze
reg obserwacyjny. Przeprowadzono nas
tępnie nieparametryczny test serii, celem
sprawdzenia hipotezy, czy nasz szereg ob
serwacyjny to próba losowa. W tym przy
padku, przy: nx = n2 = N = 22 i założonym
poziomie istotności a = 2.5%, odczytuje
my z tablic statystycznych (liczbę serii na
poziomie a) — ka = 16, zaś liczba serii z
rys. 1 wynosi k = 8. Zatem k<ka tzn., żc te
dwie próby różnią się istotnie, czyli po
chodzą z różnych populacji.
Widać stąd, że w żaden przypadkowy
sposób nie można wygenerować losowej
zbieżności przedstawionych tu wydarzeń hi
storycznych z maksimami aktywności Słoń
ca. Możemy zatem przyjąć, żc istnieje ja
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kiś związek między aktywnością Słońca, a
procesami historycznymi na Ziemi; z tym,
żc nic znamy cxplicite tej zależności. Na
leży jednak mieć nadzibję, żc przewidywa
nia aktywności Słońca —już w niedalekiej
przyszłości — trzeba będzie traktować tak,
jak obecnie wykorzystujemy prognozę po
gody w życiu codziennym.
Od roku 1957, kiedy narodziła się as
tronautyka, wzrosło ogromnie zaintereso
wanie możliwościami prognozowania ak
tywności słonecznej. Są one wykorzysty
wane m. in. przy planowaniu lotów kosmi
cznych. Chodzi o to, aby astronauci byli
narażeni na jak najmniejsze dawki pro
mieniowania. Dzięki prognozom, udaje się
przewidzieć natężenie wiatru słonecznego
i maksymalnie przedłużyć czas życia ko
sztownych laboratoriów kosmicznych, do
bierając odpowiedniej wysokości orbity w
zależności od fazy 11-lctnicgo cyklu. Cho
ciaż — jak to bywa z prognozami — nie
wszystko można przewidzieć w aktywnoś
ci Słońca.
Przykładem, może tu być aktywny ty
dzień Słońca z października 1989, kiedy to
energia wystrzelonych protonów przewyż
szyła całkowitą energię wszystkich proto
nów wyrzuconych przez Słońce w całym
XXI cyklu. Globalnie, aktywny okres Słoń
ca między sierpniem a październikiem
1989, wyzwolił z naszej gwiazdy energię
promieniowania kosmicznego przewyższa
jącą całkowite wydatki energetyczne Słoń
ca poniesione w cyklach XX i XXI. W
rezultacie pojawienia się „aż takich” ob
szarów aktywności na Słońcu, mieliśmy do
czynienia z olbrzymimi burzami geomag
netycznymi, co zaowocowało m. in. możli
wościami podziwiania w Polsce i w kra
jach śródziemnomorskich (co tam należy
do rzadkości) pięknej zorzy polarnej. Od
czuli to też — niestety — astronauci ame
rykańscy z wahadłowca Atlantis, (mieli m.
in. zadanie terminowego wysłania próbni
ka Galileo do Jowisza), którzy w paździer
niku 1989 r. mimo że latali na niskiej pra
wie równikowej orbicie, obserwowali licz-
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ne błyski w swoich oczach będące efektem
przenikania energetycznych protonów (o
energiach powyżej 10 M eV) przez ich cia
ła. Kolejne, tak duże burze geomagnetycz
ne, przeżyliśmy w marcu i czerwcu 1991 r.,
co wskazuje na zakończenie okresu ma
ksimum w XXII cyklu i przejście w fazę
spadku aktywności Słońca.

(...]•*' stronic wschodu
Widać z bielszego nieco na niebie obwodu,
Ze słońce wstało, tędy ma zstąpić na ziemię,
Lecz idzie niewesoło i po drodze drzemie.
Za przykładem niebieskim wszystko się spóźniło
Na ziemi; [...]
I w lasach cisza. Ptaszek zbudzony nie Śpiewa,
Otrząsnął pierze z rosy, tuli się do drzewa,
Głowę wciska w ramiona, oczy znowu mruży
I czcka słońca...

Po takiej wiadomości, lepiej wróćmy
znów do literatury pięknej, tym razem do
fragmentu z Pana Tadeusza Adama Mic
kiewicza (Ks. VI. Zaścianek):

Poczekajmy więc i my — zatopieni w
atm osferze Słońca — zapamiętajmy daty
przyszłego minimum (1998.5) i maksimum
XXIII cyklu aktywności Słońca (2002.5).
Czas pokaże, czy H istoria się powtórzy.

M aria Łysik — Warszawa

CZY FALE GRAWITACYJNE NAPRAWDĘ ISTNIEJĄ?
Tfcoria grawitacji Newtona, którą tak do
brze znamy z lekcji fizyki w szkole podsta
wowej czy średniej, wspaniale opisuje zja
wiska grawitacyjne. Bez trudu więc potra
fimy obliczyć np. czas po jakim kamień
spadnie na Ziem ię jeżeli rzucimy go z
wysokości h, czy też prędkość satelity znaj
dującego się na orbicie o prom ieniu R i
wiele, wiele innych podobnych problemów
spędzających uczniom sen z powiek. Ale
już pod koniec szkoły średniej uczniowie
zostają zaznajomieni z elem entam i Szcze
gólnej Tfcorii Względności (STW), stwo
rzonej na początku XX wieku przez ge
nialnego A lberta E i n s t e i n a , której
podstawowym postulatem jest to, żc pręd
kość z jaką mogą rozchodzić się jakiekol
wiek sygnały czy informacje, nie może prze
kroczyć prędkości światła (czyli 300 000
km/s). A zatem co wnikliwszy uczeń zacz
nie się zastanawiać czy wszystko jest w
porządku z teorią Newtona, skoro np. je
śli mamy dwie masy przyciągające się gra
witacyjnie siłą
F = G ^~ i jedną z nich odsuniemy od drugiej o
odległość d, to natychmiast siła działająca

między nimi zmieni się i będzie wynosić

„

„

F —G

mM
(ir + d )2 ’

gdzie m i M to masy, zaś r jest odległością
początkową między nimi. W term inach
pól grawitacyjnych powiedzielibyśmy, że
informacje o zmianie pola według teorii
Newtona rozchodzą się natychmiast czyli
z nieskończoną prędkością, co stoi w jaw
nej sprzeczności z teorią Einsteina. Th, a
także inne przyczyny, złożyły się na to, że
Einstein po sformułowaniu Szczególnej
Tfcorii Względności zabrał się za poważ
niejsze zadanie — sformułowanie Ogólnej
Tfcorii Względności OTW (czyli ogólnej
teorii grawitacji uwzgędniającej skończo
ną prędkość rozchodzenia się sygnałów).
Einstein zmienił nasze wyobrażenia i
intuicje. Na otaczające nas zjawiska m a
my patrzeć w ramach czasoprzestrzeni —
gdyż współrzędne przestrzenne i czasowe
nie transform ują się niezależnie. Zatem
tylko w pewnych specyficznych sytuacjach
możemy mówić oddzielnie o czasie i o ta
czającej nas przestrzeni, co zwykło być nor
malne w teorii Newtona. Geniusz, pra
cowitość i wnikliwość Einsteina pozwoliły
mu zrozumieć prawa rządzące czasoprze-
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Rys. 1. Promieniowanie grawitacyjne ograniczonego układu mas (źródło A), z daleka od tego układu, jest falą
kulistą.

strzenią. Jako fundament swojej teorii gra
witacji Einstein przyjął że:
•
•

m ateria jako źródło grawitacji zakrzy
wia czasoprzestrzeń,
czasoprzestrzeń (w zależności od za
krzywienia) determ inuje ruch materii.

Stąd też światło poruszające się po naj
prostszej (najkrótszej) drodze nic musi
koniecznie poruszać się po liniach pros
tych, jeżeli tylko mamy do czynienia z
silnymi polami grawitacyjnymi zakrzywia
jącymi czasoprzestrzeń. Oczywiście na codzień spotykamy się ze słabymi polami, a
zatem efekty zakrzywienia są zaniedbywalne. Dlatego też możemy być spokojni,
że nasi nauczyciele fizyki mieli rację, gdy
na lekcjach optyki sugerowali nam, że świa
tło rozchodzi się po liniach prostych. Lecz
już np. Słońce (które ma masę 10ug, czyli
1026 ton!) lekko ugina światło, czy też ogólniej falc elektromagnetyczne przebie
gające w jego pobliżu. Einstein w oparciu
o swoją teorię grawitacji potrafił obliczyć
ten kąt (1.75 sekundy łuku), zaś współ
cześni mu astronom owie zmierzyli, że z
dużą dokładnością wynosi on właśnie tyle.
Dlatego też nowo powstałą teorię od razu
potraktow ano poważnie, choć próbowa

no ją wiele razy podważyć, to i tak ostała
się wszelkim takim próbom.
Wróćmy teraz do przykładu przytoczo
nego na początku. O tóż według teorii
Einsteina zmiana położenia masy (czy też
ogólniej zmiana pola grawitacyjnego) po
woduje rozchodzenie się fali grawitacyj
nej, czyli lekkiego zaburzenia czasoprze
strzeni. Fale grawitacyjne, podobnie jak i
falc elektromagnetyczne, mogą rozchodzić
się zarówno w ośrodku materialnym jak i
w próżni. Mają one jeszcze wiele innych
analogii. Tak jak dla fal elektromagnetycz
nych źródłem może być dowolny ładunek
zmieniający swoją wartość lub położenie,
tak i dla fal grawitacyjnych źródłem jest
dowolna masa, której wartość lub poło
żenie zmienia się. Titkże kształt fali grawi
tacyjnej i elektromagnetycznej daleko od
źródła fali jest taki sam, a mianowicie jest
falą kulistą (rys. 1). M imo wielu analogii,
występuje jednocześnie wiele różnic. Dla
tego też nie można tak prosto przenosić
wszystkich naszych intuicji. Różnice wyni
kają z tego że równania Maxwella rządzą
ce światem zjawisk elektromagnetycznych
są liniowe, natom iast równania Einsteina
rządzące zjawiskami grawitacyjnymi są to
równania nieliniowe (nieliniowość równań
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Einsteina oznacza że pole wytworzone
przez jakieś dwa źródła nic jest po prostu
sumą pól wytwarzanych przez każde źród
ło z osobna). I tak np. w przeciwieństwie
do promieniowania elektromagnetyczne
go nic występuje grawitacyjne prom ienio
wanie dipolowe. Zaś podstawowa różnica
jest taka, żc prom ieniowanie grawitacyjne
jest po prostu bardzo słabe: średnia moc
dowolnego układu promieniującego gra
witacyjnie jest proporcjonalna do czynni
ka G/cs (gdzie G to stała grawitacji, a c to
prędkość światła) i jest rzędu 10
Z da
wał sobie już z tego sprawę sam Einstein,
a przy poziom ie ówczesnej techniki wątpił
w ogóle w możliwość zarejestrowania tych
fal. Dlatego też szybko ustalił się pogląd,
że choć fale grawitacyjne wynikają z jak
najbardziej poprawnej i powszechnie uz
nanej Ogólnej Tfcorii Względności, to są
tworem nic istniejącym (bo zbyt słabym by
ludzki zmysł czy też przyrząd je zarejes
trował).
Mijały jednak lata, rosło zainteresowa
nie teorią grawitacji Einsteina, jak i nasza
wiedza o obiektach znajdujących się we
Wszechświecie. Rozwój techniki (a prze
de wszystkim elektroniki) po drugiej woj
nie światowej pozwolił podjąć pierwsze
próby nad generacją i detekcją fal grawi
tacyjnych. Najbardziej pionierskie i zara
zem udane były próby amerykańskiego fi
zyka Josepha W e b e r a, który od lat 60tych prowadzi intensywne badania nad de
tekcją fal grawitacyjnych. Skonstruował on
„antenę” grawitacyjną (rys. 2), którą sta
nowi olbrzymi aluminiowy walee (o dłu
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gości 1.5 m, średnicy C.6 m i całkowitej
masie 1.4 tony). Walec ten zawieszony jest
tak, aby był odizolowany od wszelkich zew
nętrznych wstrząsów, zaś środkowa część
walca oblepiona jest piezoelektrycznymi
kryształami. Jeżeli do tego układu dociera
fala grawitacyjna to powinna ona wzbu
dzić drgania mechaniczne walca. Oczywiś
cie drgania te są bardzo słabe, lecz dzięki
kryształom piezoelektrycznym zostają one
zamienione na drgania elektryczne, które
są następnie bardzo silnie wzmacniane i
rejestrowane. Od 1969 roku Weber obser
wuje wprawdzie regularne wzbudzenia swo
jej anteny ale przypuszcza się raczej, że
odpowiedzialny jest za to inny czynnik niż
falc grawitacyjne. Sceptycyzm bierze się
stąd, że inne anteny grawitacyjne, zbudo
wane na podobnej zasadzie co i antena
Webera, przez inne grupy naukowców nie
zarejestrowały takich wzbudzeń. Oczywiś
cie, wszystko to nic jest jeszcze potwier
dzeniem tezy, że fale grawitacyjne w ogóle
nie istnieją.
O statnio naukowcy amerykańscy roz
poczęli pracę nad zupełnie nowym typem
detektora fal grawitacyjnych, wykorzystu
jącym zjawisko interferencji strum ieni la
serowych. LIG O (ang. Laser Interferom e
ter G ravitational Wave Observatory) czyli
laserowy interferom etr do obserwacji fal
grawitacyjnych ma zostać uruchomiony w
latach 90-tych w Stanach Zjednoczonych
w Kalifornii przy słynnym K alifornijskim
Instytucie Technologicznym. Składać się
on będzie z dwóch par testowych mas umicszczonych na końcach długich (2.5 km!)
rur leżących w prostopadłych względem
siebie podziemnych tunelach (rys. 3). Tbstowe masy znajdują się w dokładnie takiej
samej odległości, jeżeli jednak dotrze do
nich fala grawitacyjna to spowoduje ona
minimalne drgania tych mas, co z kolei
m inimalnie zmieni odległości. Cały więc
problem polega na umiejętności pom iaru
takich minimalnych różnic odległości. W
planowanym detektorze stosuje się w tym
celu interferencję dwóch sygnałów lasero-
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Testowe masy zaopatrzone w
zwierciadła
/^ \ Komora rozdzielająca wiązkę
^
laserową na dwie wiązki
■ ■ i Laser
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r~~l D etektor
—

Wiązka laserowa

R y s. 3. S c h e m a t b u d o w y L I G O .

wych biegnących dwoma prostopadlynii do
siebie rurami. Ponadto nim sygnały wrócą
do laserowego detektora przebywać będą
odległość między testowymi masami tysią
ce razy, dzięki czemu nawet minimalne
przesunięcie testowych mas ma szansę dać
obserwowalną różnicę faz sygnałów lase
rowych. Istnieje już prototyp tego urzą
dzenia, m ożna więc mieć nadzieję że
L IG O wkrótce dostarczy pierwszych in
formacji.
A ntena Webera i jej podobne, a także
LIGO, mogą rejestrować promieniowanie
grawitacyjne dochodzące do nas z różnych
zakątków Wszechświata, gdzie istnieje wie
le różnych źródeł tego promieniowania.
Możemy domyślać się, że dane źródło bę
dzie tym silniejsze im ma większą masę
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(ogólniej wytwarza silniejsze pole grawi
tacyjne) i im szybciej się porusza. A strofi
zycy zaś przeprowadzili żm udne rachunki
w oparciu o OTW i znajomość procesów
zachodzących w różnych obiektach aby oszacować m. in. moc prom ieniowania gra
witacyjnego danego obiektu. Okazuje się
więc, że wybuchające gwiazdy supernowe,
zapadające się gwiazdy, układy podwójne
gwiazd, pulsary, czarne dziury, wszelkie wy
buchy w naszej czy też innych galaktykach,
zderzające się czarne dziury itp, są silnymi
źródłami promieniowania grawitacyjnego.
Astrofizycy sądzą również, że powinno ist
nieć tło promieniowania grawitacyjnego
które by było pozostałością wczesnych etapów ewolucji Wszechświata. Dlatego też
naukowcy nie dają za wygraną i ciągle pró
bują złapać te „słabiutkie” fale. Tym bar
dziej, że dokładne obserwacje pulsara ra
diowego PSR 1913+16, wchodzącego w
skład układu podwójnego, pozwalają do
kładnie zmierzyć tem po zmniejszania się
okresu orbitalnego. Tfcmpo to jest dokład
nie takie jak wynika z obliczeń, jeżeli zało
żyć że to fale grawitacyjne unoszą ze sobą
energię tego układu. D latego też dla więk
szości astrofizyków pulsar PSR 1913+16
jest pośrednim dowodem na istnienie fal
grawitacyjnych, a więc stanowi doping do
poszukiwania metody detekcji tych fal na
Ziemi.

Stanisław R. Brzostkicwicz — Dąbrowa C

TELESKOP KECKA
Ustawiony w roku 1947 na Mt Palomar
teleskop H ale’a do niedawna wydawał się
być szczytowym osiągnięciem techniki. Je
go pięciometrowe zwierciadło waży prze
cież około 20 ton, a dwukrotnie większe
zwierciadło byłoby ośm iokrotnie cięższe i
tym samym jeszcze bardziej podatne na
odkształcenia. Tiki teleskop musiałby jed
nocześnie mieć dużo solidniejszy m ontaż i
znacznie większą kopułę, co nie byłoby
łatwe do realizacji. A przy tym ten trud

byłby najprawdopodobniej i tak daremny,
gdyż ruchy turbulcntne ziemskiej atm o
sfery uniemożliwiają „klasycznym” tele
skopem — bez względu na wielkość jego
zwierciadła — osiągnięcie większej siły
rozdzielczej niż pół sekundy łuku. Z tego
też powodu astronom owie byli przeko
nani, iż nie ma najmniejszego sensu budo
wanie teleskopu, którego zwierciadło by
łoby większe od pięciometrowego zwier
ciadła teleskopu H ale’a. Niezbyt udane
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Zdjęcie kopuły mieszczącej teleskop Kccka

wyniki uzyskane sześciometrowym teles
kopem ustawionym w Górach Kaukazu
zdawały się te poglądy potwierdzać, lecz
— jak to w życiu często bywa — wytrwa
łym _iiuj . -iększe przeszkody udaje się po
konać. W latach siedemdziesiątych nas
tąpił nieoczekiwany zwrot w technice o p 
tycznej i pojawiły się możliwości budowy
teleskopu pozwalającego przekroczyć tę
— zdawało się — zaklętą granicę. Optyka
adaptacyjna — jak tego dowodzą obser
wacje wykonane takim teleskopem na La
Silla w Chile — umożliwia otrzymywanie
obrazów o nieosiągalnej dotąd sile roz
dzielczej.
Spełnił się sen astronom ów o możli
wości sięgnięcia głębiej w przestrzeń kos
miczną bez potrzeby wynoszenia telesko
pów poza ziemską atmosferę. A wszystko
właściwie zaczęło się już w roku 1953, kie
dy to Horacy W. B a b c o k z Instytutu
Carnegiego w Waszyngtonie podał sposób
przechytrzenia natury i zaproponował roz
wiązanie, które — jak dowodził — umoż
liwi otrzymywanie z powierzchni Ziemi ob
razów ciał niebieskich z dużo większą niż
dotąd silą rozdzielczą. Początkowo nie bar
dzo w to wierzono, lecz dalsze badania
wykazały słuszność proponowanych przez
niego założeń i od tego czasu niczym „grzy
by po deszczu” zaczęły pojawiać się proje
kty wielkich teleskopów z optyką adapta
cyjną. Ich realizacja stała się oczywiście
możliwa dzięki osiągnięciom elektroniki,
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tego „cudownego dziecka” drugiej połowy
kończącego się właśnie stulecia, odgrywa
jącego coraz większą rolę w wielu dziedzi
nach naszego życia. Dotyczy to naturalnie
także astronom ii, bo przecież trudno so
bie wyobrazić jej rozwój bez radiotelesko
pów, sztucznych satelitów Ziem i i sond
międzyplanetarnych, czy też bez maszyn
matematycznych (kom puterów). Właśnie
to ostatnie urządzenie okazało się nieod
zowne przy realizacji pomysłu Babcoka,
choć nie było to takie proste i wymagało
jeszcze wielu przemyśleń. Tego zadania
podjął się między innymi Jerry E. N e l 
s o n z Uniwersytetu Kalifornijskiego w
Berkeley, gdyż to on właśnie w roku 1977
wystąpił z pomysłem, aby główne zwier
ciadło teleskopu nie było wykonane z jed
nolitej płyty szklanej, lecz składało się z
odpowiedniej liczby autom atycznie stero
wanych segmentów. Tfcn niezwykły pomysł
spotkał się z nadzwyczaj ostrą krytyką, po
jawiło się wiele wątpliwości i niejeden eks
pert dowodził, iż lepiej odlać i wyszlifować jednolite zwierciadło o niezbyt dużej
grubości. A ponieważ z jego transportem
byłyby duże kłopoty, radzono odlać płytę i
następnie poddać ją obróbce w miejscu,
gdzie dany teleskop będzie ustawiony, co
przy dzisiejszym stanie techniki jest moż
liwe do wykonania. Thidno powiedzieć, czy
i cwcntualrtie kiedy zakończyłby się ten
spór, gdyby oryginalny projekt Nelson nie
okazał się atrakcyjny dla mecenasa i gdyby
ten jednoznacznie go nie rozstrzygnął. Czę
sto bowiem wielkie projekty naukowe są
realizowane w Stanach Zjednoczonych ze
środków ofiarowanych przez zamożnych
obywateli tego kraju.
Astronomowie amerykańscy pełną garś
cią korzystali i — jak się przekonamy —
nadal korzystają z hojności tamtejszych lu
dzi biznesu. Wystarczy przecież przypom
nieć, że około 1875 roku znany fabrykant
fortepianów i organów J. L i c k przezna
czył znaczne fundusze na budowę obser
watorium astronomicznego, upam iętnia
jąc w ten sposób swoje nazwisko (chodzi
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oczywiście o Obserwatorium Licka). Po
dobnie postąpił amerykański magnat C. T.
Y e r k e s , który przeznaczył ogrom ne su
my na budowę i wyposażenie noszącego
dziś jego nazwisko obserwatorium (O b
serwatorium Yerkesa szczyci się najwięk
szym refraktorem świata). Bardzo zaś za
służone dla astronom ii obserwatorium na
M ount Wilson, założone przez Instytut
Carnegiego z Waszyngtonu (instytucja ta
nosi nazwisko amerykańskiego przemys
łowca A. C a r n e g i e ) , swój dwu i półmet
rowy teleskop zawdzięcza funduszom ofia
rowanym przez m agnata przemysłowego
J. D. H o o k c r a. Tb samo można powie
dzieć o obserwatorium na M ount Palomar, zbudowanego dla odmiany z fundu
szy Fundacji Rockefellera (patronem fun
dacji jest J. D. R o c k e f e l l e r , założy
ciel Standard Oil Company). Najwidocz
niej na taką postawę bogatych Ameryka
nów duży wpływ wywarł John Q uines
A d a m s , szósty z kolei prezydent Stanów
Zjednoczonych (urząd ten sprawował w
latach 1825-1829). Nie tylko należycie oceniał on znaczenie astronom ii dla kultu
ry, lecz jednocześnie był przekonany o jej
wpływie na rozwój innych nauk i współ
pracujących z nią dyscyplin technicznych,
a tym samym o oddziaływaniu na rozwój
gospodarczy kraju. W każdym razie dowo
dził, iż „dojrzałość danego stanu (lub na
rodu) mierzy się tym, ile i jakie ma obser
watoria astronom iczne”. Może ta prawda
dotrze kiedyś do naszych rodzimych biznesmanów i zaczną oni naśladować swych
amerykańskich kolegów?
Ale odłóżmy te marzenia do lepszych
czasów i zajmijmy się dalszymi losami pro
jektu Nelsona. Przyszłość nie zapowiadała
się dla niego zbyt różowo, długo na jego
tem at toczono jedynie ożywione dyskusje,
lecz w roku 1983 sytuacja niespodziewanie
zaczęła zmieniać się na lepsze. Wtedy to
bowiem M arion H o f f m a n , wdowa po
zmarłym im porterze samochodów Wolkswagen na rynek amerykański, chcąc uczcić
pam ięć męża postanowiła ofiarować U ni
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wersytetowi Kalifornijskiemu 36 milionów
dolarów pod warunkiem, że zostaną one
przeznaczone na budowę największego —
jak zaznaczyła — teleskopu świata. Nieste
ty, ofiarodawczyni parę dni później zm ar
ła (chorowała na raka) i najpraw dopodob
niej nic zdążono jej zakomunikować tego,
iż deklarowana przez nią kwota jest sta
nowczo za mała na realizację projektu
Nelsona. Wprawdzie pięciometrowy tele
skop na M ount Palomar kosztował tylko 6
milionów dolarów, ale budowano go pra
wic pół wieku tem u i w ciągu tych kilku
dziesięciu lat siła nabywcza dolara znacz
nie zmalała na skutek inflacji. Na szczęś
cie sprawa na tym się nie zakończyła. W
następnym bowiem roku Fundacja im. Wil
liama M. K e c k a (nosi ona nazwisko za
łożyciela Superior Oil Company) ofiaro
wała Kalifornijskiemu Instytutowi Tbchnologiczncmu na taki sam cel aż 70 milio
nów dolarów. Obie uczelnie szybko doszły
do porozumienia i postanowiły połączyć
swe finansowe środki na realizację projek
tu Nelsona. Ttlcskop został zbudowany z
funduszy ofiarowanych przez Fundację
Kecka, a Uniwersytet Kalifornijski ma po
krywać koszty związane z jego eksploa
tacją (według przewidywań będą one rocz
nie wynosić kilka milionów dolarów). W
ten oto sposób pieniądze zarobione z im
portu samochodów i na ropie naftowej
przyczynią się do dalszego rozwoju astro
nomii, bo przecież teleskop Kecka (taką
nazwę nosi nowe astronomiczne oko świa
ta) jest największym aktualnie teleskopem
na świecie i za jego pom ocą dokonane
zostaną zapewne wspaniałe odkrycia.
Nowy olbrzym optyczny ustawiony zos
tał na szczycie wygasłego wulkanu hawaj
skiego M auna Kea (4205 m n.p.m.). Są tu
doskonałe warunki obserwacyjne, zwłasz
cza na „uprawianie” astronom ii w pod
czerwieni, toteż pracuje tam już kilka spe
cjalnie do tego celu przystosowanych tele
skopów (średnice ich mieszczą się w gra
nicach od 300 do 380 cm). Żaden z nich
nie może oczywiście konkurować z teles-
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kopem Kccka, którego główne zwierciad
ło przypomina pszczeli plaster miodu. Skła
da się ono bowiem z 36 dokładnie wyszlifowanych, ściśle do siebie przylegają
cych sześciokątnych segmentów, tworzą
cych razem powierzchnię dorównującą
powierzchni jednolitego zwierciadła o
średnicy 10 m. Każdy z tych segmentów
ma 1,8 m średnicy, lecz zaledwie 8 cm gru
bości, skutkiem czego waży tylko 440 kg
(waga całego zwierciadła wynosi 14,4 ton).
Segmenty spoczywają na specjalnych
wspornikach, a pod każdym z nich znajdu
je się odpowiedni czujnik, który dwa razy
w ciągu sekundy przekazuje informacje do
centralnego kom putera. I t n z kolei błys
kawicznie dokonuje analizy i przesyła po
lecenia do wspomnianych wsporników, wy
posażonych w urządzenia regulujące, dzięki
którym bez przerwy utrzymywane jest pra
widłowe położenie poszczególnych seg
mentów zwierciadła. Po prostu nieustan
nie dokonuje się korekcji jego krzywizny i
w ten sposób na bieżąco elim inuje się
zniekształcenia obrazów wywołane rucha
mi turbulcntnym i atmosfery.
Tak więc teleskop Kccka charakte
ryzuje się dużą światlosiłą (długość ogni
skowej wynosi 17,5 m) i nieosiągalną do
tąd rozdzielczością. Można zatem mieć na
dzieję, że umożliwi zarówno obserwacje
rodzących się dopiero gwiazd, jak i do
strzeżenie planet krążących — być może
— dookoła sąsiednich słońc. Będzie oczy
wiście można także obserwować galaktyki
około 8 razy słabsze niż to jest możliwe za
pom ocą istniejących już teleskopów, czyli
zajrzeć w przestrzeń kosmiczną mniej wię
cej trzy razy dalej i tym samym zobaczyć
Wszechświat w czasie, gdy — zgodnie z
koncepcją Wielkiego Wybuchu — był jesz
cze bardzo młody. D okonane w listopa
dzie 1990 roku próbne obserwacje zdają
się tę nadzieję w pełni uzasadniać, choć
nie obeszło się bez pewnych problemów,
które jednak nie dotyczyły optyki. Nies
prawne okazało się urządzenie napędowe,
toteż podczas tej próby teleskop Kccka
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ani drgnął i mimo dużych wysiłków nie
udało się go skierować na pożądany punkt
nieba. Wszyscy byli tak przejęci samym
eksperym entem , że w pierwszej chwili
nikt z obecnych nie zwrócił uwagi na wadę
układu zasilającego i na jej usunięcie trze
ba było poświęcić parę dni. Próbę pono
wiono 24 listopada, tym razem wszystko
odbyło się zgodnie z planem, uzyskano
przepiękny obraz galaktyki N G C 1232
(gwiazdozbiór Erydan). Jest to galaktyka
spiralna, oddalona od nas o około 65 mi
lionów lat świetlnych, widoczna nawet
przez przyrządy am atorskie w postaci
mglistego obłoczka 11 wielkości gwiazdo
wej i rozmiarach 7 x 6 m inut łuku. Na ob
razie otrzymanym za pomocą teleskopu
Kccka wyraźnie widać jasne jądro galakty
ki, jej ramiona spiralne, ciemne obłoki py
łowe i świecące mgławice w pobliżu gorą
cych gwiazd. M ożna na nim rozróżnić dwa
punkty oddalone od siebie o kąt, pod ja 
kim widzimy reflektory sam ochodu z od
ległości około 400 km. I chociaż podczas
próby zamontowanych było tylko 9 seg
mentów zwierciadła teleskopu Kecka, zdo
łały one zebrać tyle światła, ile zbiera pię
ciometrowy teleskop na M ount Palomar.
Wszystkie zatem segmenty winny zbierać
czterokrotnie więcej światła od zwierciad
ła teleskopu palomarskiego i w stosunku
do niego uzyskać przynajmniej dw ukrot
nie większą zdolność rozdzielczą.
Wyniki uzyskane podczas tej pierwszej
obserwacji nowym teleskopem zrobiły wiel
kie wrażenie na kierownictwie Fundacji
im. Williama Kccka. Miało to bardzo ko
rzystne dla astronom ii amerykańskiej na
stępstwa, bo już w kwietniu 1991 roku za
powiedziano podarowanie dalszych 74,6
milionów dolarów na budowę drugiego,
identycznego co do wielkości i konstruk
cji teleskopu — Kccka II, który ma być
gotowy do roku 1996 i być ustawiony w
pobliżu Kccka I. Będą one mogły praco
wać oddzielnie lub zostaną z sobą elektro
nicznie połączone, tworząc w ten sposób
interferom etr o bardzo dużych możliwoś-

148

URANIA

ciach. Wydajność tego układu jcszczc bar
dziej wzrośnie, gdy — jak się planuje —
wspomogą go cztery teleskopy o średnicy
1,5 m każdy. Będzie to wówczas najwięk
szy i najnowocześniejszy instrument opty
czny świata, choć trudno dziś przewidzieć,
czy długo utrzyma ten prymat. Przecież
nie tylko na deskach projektantów, ale i w
budowie znajdują się dalsze, równic wiel
kie teleskopy. Wystarczy wspomnieć o za
chodnioeuropejskim Bardzo Wielkim Tbleskopie, w skrócie zwanym VLT (Very
Large Tfclescope). Ma to być interfero
metr składający się z czterech teleskopów
o średnicach 8,2 m i ośmiu jednometrowych
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teleskopów wspomagających, toteż — zda
niem głównego projektanta Jacquesa M.
B e c k e r s a — za jego pomocą uda się
uzyskać rozdzielczość dwóch tysięcznych
sekundy łuku, co — przekładając na zwy
czajny język — umożliwi dostrzeżenie na
Księżycu kilkumetrowego obiektu. Pier
wszy segment tego gigantycznego inter
ferometru ma się znaleźć na Ccrro Parnal
w Chile już w roku 1996, a trzy następne
— według optymistycznych przewidywań
Beckersa — ustawione tam zostaną rok
później. A zatem u schyłku XX stulecia lub
na początku XXI wieku możemy spodzie
wać się nowych odkryć astronomicznych.

KRONIKA
Błękitni Maruderzy
Za pomocą teleskopów naziemnych daje się
rozdzielić na poszczególne gwiazdy jedynie ją
dra najmniej skoncentrowanych gromad kulis
tych. Sprawia to ogromna gęstość gwiazd w
centrach tych gromad. Często zmuszeni jesteś
my poprzestawać na obszarach mniej zatłoczo
nych, a zatem położonych daleko od środka
gromady. Fakt ten tłumaczy ogromne zainte
resowanie jakie wzbudził latem ubiegłego ro
ku artykuł Francesco P a r e s e e (Space Tele
scope Science Institute) i jego kolegów zamie
szczony w Nature (July 25,1991), a opisujący
obserwacje jądra 47 Tuc — gęstej gromady ku
listej, dokonane za pomocą teleskopu kosmicz
nego (HST). W obserwacjach użyto filtrów ul
trafioletowych, co pozwoliło na „wycięcie” świat
ła dominujących w zakresie widzialnym czer
wonych olbrzymów i zajrzenie do środka gro
mady. Rezultat był zaskakujący, w samym cen
trum gromady znaleziono 21 jasnych, niebies
kich obiektów, które można utożsamić z gwiaz
dami typu Blue Stragglers (w skrócie BS, a w
tłumaczeniu polskim „Błękitni Maruderzy”).
Gwiazdy tego typu znalazł po raz pierwszy
amerykański astronom Alan S a n d a g e w
1953 roku w gromadzie M 3. Wyglądają one
jak zwyczajne gwiazdy ciągu głównego (tzn. pa
lące wodór w jądrze), które z niewiadomych
przyczyn zamiast odewoluować do obszaru czer
wonych olbrzymów (jak inne gwiazdy o takich

Diagram I I - R dla gwiazd gromady kulistej 47 Tucanae

samych masach w tym samym czasie) zamarudzily dłużej niż powinny na ciągu głównym.
W ciągu prawic 40 lat, które upłynęły od
znalezienia pierwszych BS odkryto ich wiele w
gromadach kulistych, w starych i młodych gro
madach otwartych, a także pośród gwiazd pola
z halo galaktycznego. Stworzono też liczne hi
potezy tłumaczące ich powstanie. Pierwsza, na
suwająca się w sposób oczywisty, zakładała, że
BS wyglądają na młodsze niż reszta gromady,
ponieważ w istocie są młodsze (powstały póź
niej). Hipoteza ta może tłumaczyć istnienie BS
jedynie w młodych gromadach otwartych, bo
wiem gromady stare nie zawierają dostatecznej
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Zdjęcie jądra gromady kulistej 47 Tucanae wykonane za pomocą Teleskopu Kosmicznego Ilubble’a, na którym znaleziono
21 gwiazd zwanych błękitnymi maruderami.

zasobów wodoru w jądrze), ponieważ potrafią
ilości gazu, niezbędnego do utworzenia następ
efektywniej mieszać bogatą w wodór materię z
nego pokolenia gwiazd.
zewnętrznych części gwiazdy do obszaru gdzie
W chwili obecnej rozważa się poważnie trzy
zachodzą reakcje termojądrowe. Źródłem bar
hipotezy;
1.
BS dłużej niż inne gwiazdy pozostają na dziej wydajnego mieszania mogłyby być np. szyb
ka rotacja lub silne pole magnetyczne.
ciągu głównym (przypomnijmy, że odejście od
2. BS powstały w ciasnych układach podciągu głównego związane jest z wyczerpaniem
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wójnych w rezultacie przepływu materii z masywnicjszcgo, szybciej ewoluującego składnika
na drugi składnik, pierwotnie mniej masywny
(z tym samym procesem mamy do czynienia w
tzw. paradoksie Algola). Wzbogacona o prze
chwyconą materię gwiazda staje się gorętsza,
jaśniejsza i może być obserwowana jako BS.
Inną możliwość stwarzają układy kontaktowe
(są to układy podwójne, których składniki znaj
dują się w fizycznym kontakcie). Rachunki mo
delowe opisujące ewolucję układów kontakto
wych przewidują w jej końcowym etapie po
wstanie pojedynczej, szybko rotująccj gwiazdy
— produktu zlania się (koalesccncji) składni
ków układu. Hipoteza łącząca istnienie BS z
ewolucją gwiazd podwójnych ma silne podsta
wy, ostatnio zaobserwowano bowiem kilka BS
będących równocześnie krótkookresowymi uk
ładami zaćmieniowymi.
3. BS tworzą się w wyniku zderzeń gwiazd
ciągu głównego w gęstych systemach gwiazdo
wych (jak np. gromady kuliste). Z symulacji
numerycznych wynika, że dla pewnego zakresu
parametrów opisujących zderzenia dochodzi do
koalesccncji składników, a powstała gwiazda jest
masywniejsza i dobrze wymieszana. Ta hipote
za wydaje się szczególnie kusząca w odniesie
niu do jąder gęstych gromad kulistych (jak np.
47 Tuc), w których zderzenia muszą być częste.
Silna koncentracja BS w jądrze 47 Tlić do
wodzi, że są to obiekty bardziej masywne niż
inne gwiazdy gromady (cięższe gwiazdy chęt
niej spływają do środka, „topią się”), co prze
mawia za hipotezami 2 lub 3. Oczywiście jest
możliwe, że mechanizmów odpowiedzialnych za
powstanie BS jest kilka, na razie jednak wciąż
nie wiadomo, który jest dominujący.
Beata Mantr

Gwiazda nowa i... nowy problem?
Ponad rok temu, w marcu 1991, miłośnicy as
tronomii w Japonii i w USA, niezależnie od
siebie, odkryli w gwiazdozbiorze Herkulesa nie
słychanie jasną (5 wielkości gwiazdowej), nową
gwiazdę zwaną dziś Nova Her 1991. Bardzo
szybko traciła ona swój blask (o 2 wielkości
gwiazdowe przez dwa dni; jest to najszybciej
gasnąca znana nowa) i dla amatorskich instru
mentów przestała być widoczna. Śledziły ją jed
nak ciągle, na różnych długościach fal, liczne
grupy astronomów — w końcu okazja uchwy
cenia wybuchu nowej nie zdarza się często.
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Szczególnie interesujące były obserwacje rent
genowskie, bo do tej pory zaledwie 3 nowe
obserwowano blisko optycznego maksimum tak
że w promieniach X — gwiazdę V 1500 Cyg
za pomocą satelity SAS-3, NQ Vul za pomocą
ARIELa V i PW Vul za pomocą EXOSAT’a.
Dla tych obiektów (podobnie jak dla kilku in
nych nowych, obserwowanych znacznie później
po wybuchu) udało się jednak określić tylko
górną granicę emisji rentgenowskiej. Tb zaś z
kolei pozwalało sądzić, że rentgenowsko świeci
materia „paląca się” na powierzchni białego kar
ła. Zgodnie bowiem z dzisiejszym stanem wie
dzy wybuchy nowych pojawiają się w układach
gwiazd podwójnych, gdzie jeden ze składników
(biały karzeł) przechwytuje materię z wypeł
niającego powierzchnię Roche’a składnika dru
giego (karła ciągu głównego). Na powierzchni
białego karła gromadzi się więc materia boga
ta w wodór, a dostatecznie duża jej ilość, w
wysokich temperaturach i pod wysokim ciśnie
niem, może spowodować wybuch termoją
drowy obserwowany jako rozbłysk gwiazdy.
Takiemu wybuchowi towarzyszy wyrzut około
0,00001-0,0001 masy Słońca z prędkością do
chodzącą do kilkuset km/s, a promieniowanie
rentgenowskie jakiego się można przy tym spo
dziewać powinno docierać do obserwatora na
Ziemi znacznie później niż rozbłysk optyczny.
Tymczasem dane z satelity ROSAT wykazują
silną emisję rentgenowską Nowej Her 1991
zaledwie 5 dni po wybuchu gwiazdy! Nie może
więc ona pochodzić z powierzchni białego kar
ła — jej źródłem jest raczej gorący szok w
materii okołogwiazdowej; albo przed wybu
chem wokół białego karła już istniała wydmu
chana zeń materia (i wybuch ją tylko zagęścił i
podgrzał tak, że zaczęła rentgenowsko świe
cić), albo świeci materia wyrzucana podczas
wybuchu. W każdym razie obserwowany stru
mień rentgenowski pochodzi od gorącego i...
dość gęstego ośrodka (czego dotychczasowe
modele gwiazd nowych nie przewidywały).
Wg Nature, 1992, 356, 222.
Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska

Ciągle jeszcze SN 1987 A
Od wybuchu supernowej 1987A w Wielkim Ob
łoku Magellana upłynęło już ponad 5 lat —
po co więc jeszcze do tego tematu wracać?
Dla Czytelników Uranii po to, by podkreślić
wagę amatorskich obserwacji astronomicznych.
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Otóż na czterech przypadkowych zdjęciach okolic Wielkiego Obtoku Magellana, wykonanych
przez miłośników astronomii w Australii 22 i
23 lutego 1987 roku, znalazła się nasza super
nowa! Z materiału tego można oszacować jej
blask przed samym wybuchem — okazuje się,
że gwiazda była o kilka dziesiątych wielkości
gwiazdowych jaśniejsza niż to do tej pory wyli
czano! Wrócą więc do tego problemu także
teoretycy. Uik więc mimo wszystkich proble
mów i ogólnej apatii — róbmy swoje! Brawo
dla miłośniczych obserwacji!
Wg The Messenger 1991, No. 66,56
MSK

Krótka historia Układu Słonecznego
Odkrycie planet wokół pulsara stanowi wyzwa
nie dla planctologów — trzeba bowiem wy
jaśnić jak mogły tam powstać. Nim przedsta
wimy nowe teorie opisujące narodziny takich
obiektów — przypomnijmy najbardziej praw
dopodobny scenariusz powstawania planet w
naszym Układzie Słonecznym (patrz ilustracje
na następnej stronie). Około 5 miliardów lat
temu w swojej wędrówce wokół Centrum Ga
laktyki zimny obłok gazowo-pyłowy dogonił ra
mię spiralne, a więc wpłynął do gęstszego oś
rodka. Wówczas to albo zaczął się grawitacyj
nie zapadać, albo już trwające zapadanie się
przyspieszył (rys. 1). Wiele wskazuje na to, że
bliski wybuch gwiazdy supernowej spowodował
dodatkową kompresję i kolejne przyspieszenie
tego procesu. Taki zapadający się ku środkowi
obłok — jeśli początkowo wykazywał choćby
ślad obrotu — coraz bardziej się rozkręcał (jak
przy piruetach łyżwiarz na lodowisku; musi być
zachowany moment pędu!) i spłaszczał. Pow
stawał dysk materii krążący wokół formującej
się gwiazdy (protosłońca) i prawdopodobnie sil
na struga (dżet), którą część masy szybko wy
pływała z układu (rys. 2). Rodzące się w cen
trum Słońce ogrzewało bliskie sobie rejony dys
ku, ale daleko, tam, gdzie było chłodno, siły
molekularne pozwalały „zlepiać się” cząstkom
pyłów (rys. 3). T&kie „zarodki”, tzw. planetozymale, chętnie sklejały się dalej, aż stały się na
tyle duże, że zaczęły grawitacyjnie wychwyty
wać materię ze swojej okolicy (rys. 4). Zarów
no tę z sąsiedztwa jak i tę, którą w postaci
silnego wiatru wydmuchiwała młodziutka gwiaz
da (tak powstawały planety jowiszowe). Jed
nocześnie dysk stawał się chłodny także blisko

Słońca — już i tam powstawały planetozymale
„sklejające się” w protoplanety. Ale te młod
sze planety formowały się w nieco innych wa
runkach — sporo materii dysku wiatr słonecz
ny już wywiał, międzyplanetarna przestrzeń zos
tała dość skutecznie „wymieciona” (rys. 5). Po
zostało centralne ciało — Słońce, dziewięć
znanych dziś planet i resztki materii dysku, z
których planeta nigdy nie zdołała się utworzyć
(pas planetoid).
Opisany model narodzin planet musi jed
nak wyglądać zupełnie inaczej w takich ukła
dach planetarnych, gdzie „Słońcem” jest pul
sar. Ale to już temat do następnego numeru
Uraniil
Wg Observer, 1991, Vol. 1, No. 3.
Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska

Czyżby odkryto czapę polarną
Merkurego?
W sierpniu 1991 roku Merkury przechodził mię
dzy Ziemią a Słońcem (dolna koniunkcja wy
padła 21 sierpnia) i astronomowie amerykańs
cy (Martin S 1a d e, Duanc M u h 1e m a n,
Bryan B u t l e r i Raymond J u r g e n s ) je
go dogodne położenie względem naszej planety
wykorzystali do obserwacji radarowych. Sygnały
radiowe w kierunku globu merkuryjnego wy
syłano za pomocą 64 metrowego radiotelesko
pu w Goldstone, odbite zaś od niego sygnały
radarowe odbierano największym i najczulszym
radiointerferometrem świata, w skrócie zwa
nym VLA (Very Large Array). Obrazy zesta
wione na podstawie tych sondowań wykazały,
iż struktura powierzchni Merkurego jest —
zgodnie zresztą z oczekiwaniem — bardzo po
dobna do struktury powierzchni Księżyca. Uczo
nych zaskoczyła jedjóiie,jasna” plama, położona
dokładnie na północnym biegunie planety, do
złudzenia przypominająca czapy polarne Mar
sa. Na razie nie wiadomo, czy mamy tu do
czynienia jedynie z jakimś specyficznie ukształ
towanym terenem, czy też rzeczywiście z two
rem sezonowym, powstałym na skutek obniże
nia się temperatury. W tym ostatnim przypad
ku byłby to teren pokryty cienką warstwą lodu
lub raczej szronu, czego oczywiście wykluczyć
nie można, bo chociaż na zwróconej w danym
czasie ku Słońcu półkuli Merkurego tempera
tura w punkcie podsłonecznym dochodzi do
770 kelwinów (w tej temperaturze topi się już
ołów), to jednak na odwrotnej półkuli spada
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Sekwencja 5 obrazów przedstawiających najbardziej dziś prawdopodobną koncepcję powstania Układu Słonecznego. Ich
omówieniu poświęcona jest notatka p t „Krótka historia Układu Słonecznego”.

ona do 100 kelwinów i dwutlenek węgla znajdu
jący się w jego rozrzedzonej atmosferze (ciśnie
nie przy powierzchni wynosi tylko 2 x l(h 12 Ps)
mógłby zamarznąć. Niestety, o merkuryjnej at
mosferze posiadamy na razie bardzo skąpe wia

domości. Nie wiemy nawet tego, czy i w jakim
stopniu tworzące je gazy pochodzą z rozpadu
pierwiastków promieniotwórczych, a w jakim
stopniu z oddziaływania Słońca, ściśle zaś m ó
wiąc — wiatru słonecznego. A może jak twierdzi
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moskiewski astronom Wisil I. M o ro z - zawie
ra ona także niewielkie ilości dwutlenku węgla?
Tb frapująca niewątpliwie zagadka rozwią
zana zostanie może już w 1993 roku. Merkury
znowu znajdzie się w korzystnym położeniu do
przeprowadzenia podobnych sondowari rada
rowych, do czego planuje się także użyć radiointerferometru VLA w Nowym Meksyku, lym
razem do obserwacji dostępne będą okolice po
łudniowego bieguna planety.
Wg Lunar and Planetary Information Bul
letin No. 62 (February 1992)
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O brazy radarow e M erkurego wykonane 8 sierpnia (lewe) i
23 sierpnia (praw e) 1991 roku, na klóiych w yraźnie w ido
czne są jasne plamy na północnym biegunie planety.

Stanisław R. Brzostkicwicz

PORADNIK OBSERWATORA
ta quasiparaboliczna (mimośród jej orbity
wynosi 0.9998), która porusza się w płasz
czyźnie nachylonej do płaszczyzny ekliptyki
pod kątem 113.5° (czyli jej ruch jest wstecz
ny). Przez peryhelium oddalone od Słoń
ca o 0.84 j.a. przejdzie 24 lipca 1992 roku.
W połowie lipca znajdzie się najbliżej Zie
mi, którą minie w odległości 0.9 j.a. Poni
żej podajemy jej efemerydę (a — rektasccnsja i <5 — deklinacja w epoce 2000.0, A
— odległość od Ziemi, r — odległość od
Słońca, mag. — jasność).

Kometa Shoemaker-Lcvy (1991al)
Zachęcamy do poszukiwania komety, która
w miesiącach letnich tego roku powinna
być widoczna na wieczornym niebie przez
niewielkie nawet lunety. Jest to nowa ko
meta odkryta 6 października 1991 roku
przez znanych amerykańskich poszukiwa
czy k o m etG .S. S h o e m a k e r i D. L e 
vy c g o. Z obliczeń B. G. M a r s d e n a
opartych na 71 obserwacjach pozycyjnych
wykonanych od momentu odkrycia do 2
lutego 1992 roku wynika, żc jest to kome
Data
1992

VI

VII

VIII

a
2
7
12
17
22
27
2
7
12
17
22
27
1
6
11
16
21
26
31

1
1
1
2
3
4
7
10
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12

32.5
43.3
58.5
22.5
6.9
45.4
50.1
5.9
4.6
32.6
47.9
56.9
2.5
6.1
8.5
10.1
11.4
12.4
13.4

K.

ó
+ 54
+58
+62
+67
+ 72
+77
+77
+70
+59
+47
+35
+24
+ 16
+ 8
+ 2
- 3
- 7
-11
-14

27.7
3.1
13.7
3.9
27.5
25.8
55.0
51.6
50.9
35.6
39.8
59.4
54.8
22.2
7.1
6.3
32.0
21.2
42.7

A

r

1.70
1.57
1.44
1.32
1.20
1.09
0.99
0.93
0.90
0.90
0.94
1.01
1.11
1.21
1.33
1.44
1.56
1.67
1.78

1.26
1.20
1.14
1.08
1.03
0.98
0.94
0.90
0.87
0.85
0.84
0.84
0.85
0.87
0.90
0.93
0.98
1.03
1.08

mag.
9.7
9.3
8.9
8.4
8.0
7.6
7.2
6.9
6.7
6.6
6.6
6.8
7.0
7.3
7.6
8.0
8.4
8.7
9.1

z.
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OBSERWACJE
Perseidy ’91 (I)
Perseidy są tym rojem meteorów, który
najbardziej regularnie i ze znaczną fre
kwencją zjawia się na niebie. Jest to rój
obserwowany od dawna. Ttudno określić
jego wiek, można jedynie stwierdzić, że
jest stary. Świadczy o tym jego znaczna
szerokość; Ziemia przecina go ponad 4
tygodnie.
Przez najgęstszą część strumienia czą
stek, pochodzących najprawdopodobniej
z komety 1862 III P/Swift-Tlitle (kolejne
jej przejście przez peryhelium zapowiada
ne jest na listopad tego roku), Ziemia prze
chodzi w okolicach 12 sierpnia.
W latach 1984-1991 maksima przypa
dały w następujących momentach (UT):
1984 sierpień 12.1
1988 sierpień 12.2
1985 sierpień 12.7
1989 sierpień 12.8
1986 sierpień 13.0
1990 sierpień 13.0
1987 sierpień 13.2
1991 sierpień 13.0
W maksimum obserwuje się kilkadzie
siąt zjawisk w ciągu godziny, ale nierzad
ko zdarza się ich więcej.
Regularne badania Perscid rozpoczął
w 1869 roku W. F. D e n n i n g . Thvają one
do dzisiaj, dzięki czemu jest to chyba naj
lepiej poznany rój. Także polscy miłośnicy
astronomii mają swój udział w obserwa
cjach. Od kilku łat pod sierpniowym nie
bem zbiera się grupa zapaleńców. Dodam,
że grupa ta wciąż się powiększa.
Tak też było w roku 1991. Program obejmujący obserwacje roju Perseid rozpo
czął się 16 lipca i trwał do 22 sierpnia.
Wzięły w tych obserwacjach udział 52 oso
by. Wyróżnić można trzy duże grupy ob
serwatorów. Pierwsza, złożona głównie z
członków Pracowni Komet i Meteorów,
PTMA i tzw. niezależnych (29 osób) pro
wadziła prace we Fromborku. Druga, zło
żona z 13 osób (współpracownicy PKiM)
prowadziła prace w Sandomierzu. I wresz
cie trzecia, 10 osobowa operowała w Kroś
nie i Klimkówce k. Rymanowa. (Członko

wie Oddziału PTMA w Krośnie). Oczy
wiście w grupach następowały zmiany, a
niektórzy obserwatorzy prowadzili też pra
ce indywidualne. Nie sposób jest podać
pełną listę obserwatorów. Wymienię jed
nak tych najaktywniejszych. Byli to (w na
wiasie podano liczbę udziałów w wyzna
czaniu liczb godzinnych): Krzysztof G d u 
l a (10), Wacław M o s k a l (9), Marek i
Albert K r z y ś k ó w (9), Wojciech S i a t r a k (7), Rafał M r o z i e w s k i (7),
Piotr D u r o s z (7), Janusz W. K o s i ń 
s k i (6), Arkadiusz O l e c h (6), Piotr
G i l (6), Ryszard B e l c h (6), Robert
Ć w i e r t n i a (5),A netaJ. L i s (5 ),An
na G a r n y s (5),Tbmasz W e s e l a k (5),
Jerzy Z a g r o d n i k (5), Sabiana Ł u 
k a n i u k (5).
W sumie zostało wyznaczonych 98 liczb
godzinnych. Uzyskano dane (jasność, bar
wa) o ponad 500 zjawiskach. Pomyślnie
zakończyły się też próby obserwacji foto
graficznych (P. W o ź n i a k, J. W. Kosiń
ski). Rejestrowano również dokładne cza
sy pojawień meteorów w celu określenia
obserwowanej struktury roju (A Olech,
R. Ćwiertnia, P. S c h i l l i n g ) . Zebrany
materiał — a jest go dużo — jest opraco
wywany i po zakończeniu ukaże się w Ura
nii jako druga część tego artykułu.
Pragnę podziękować wszystkim obser
watorom za przekazane wyniki i zaprosić
na Perseidy ’92.
Janusz IV Kosiński

Komunikat
Podobnie jak w roku ubiegłym, planowa
na jest organizacja III Seminarium Meteorowo-Mctcorytowego. Odbędzie się
ono w dniach 9-10 sierpnia we Frombor
ku. Informacje i zgłoszenia udziału pod
adresem:
SEKCJA METEORÓW I METEORYTÓW
PTMA

skr. poczt. 6,14-530 Frombork
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Zorza polarna

Wieczorem, 26 lutego 1992 roku, widocz
na była zorza polarna. Tb niecodzienne
zjawisko obserwowali miłośnicy astrono
mii z Oddziału Krośnieńskiego PTMA
(Ryszard D e r e n i o w s k i , Renata i
Grzegorz K i e ł t y k o wi e , Lesław M a t c r n i a k, Mariusz Ś w i ę t n i c k i ) i n a
podstawie nadesłanych opisów można od
tworzyć jego przebieg. Początkowo zorzę
zaobserwowano ok. godziny 19 csc, jako
czerwony obłok na wysokości 20 stopni
nad północnym horyzontem. Obłok utrzy
mywał się do godz. 19:10. Następnie zorzę
obserwowano od godz. 20:20 do godz.
20:47, kiedy to pojawił się na północy, na
wysokości 30 stopni, obłok koloru różo
wego o rozmiarach 15x15 stopni. Wraz ze
wzrostem jasności zorzy utworzyły się (15
stopni na prawo od obłoku) dwa pionowe
pasy kolorli białego. Po godzinie 20:47
zjawisko znowu ustało. Między godz. 21:15
a 21:30 zorza przybrała na efektywności
— obłok ciemnoczerwony, na prawo od
gwiazdozbioru Kasjopeji, leżący w poło
wie odległości między horyzontem a Gwiaz
dą Polarną. Po godz. 21:30 zorza zaczęła
powiększać swoje rozmiary równocześnie
tracąc na jasności. Zorza przestała być
dostrzegalna około godz. 22:50.
Przy okazji warto może dodać żc zorza
polarna widoczna w Polsce 1 listopada

1991 roku (patrz Urania nr 1/1992) była
także obserwowana przez miłośników as
tronomii z Oddziału PTMA w Krośnie.
Grzegorz Kicltyka

Komunikat n r 1//92 Sekcji Obserwacji
Słońca PTMA
Wyniki obserwacji Słońca w styczniu 1992
r. przysłało 11 obserwatorów: Grzegorz
C z e p i e c z e k , Bartosz D ą b r o w s k i ,
Longin G a r k u 1,Grzegorz K i e ł t y k a ,
JanuszW. K o s i ń s k i , W i k t o r M a j e w 
s k i , Andrzej P i l s k i , Piotr S a d ó w - ;
ski, Krzysztof S o c h a , Stanisław Ś w i e r c z y ń s k i , Jerzy Z a g r o d n i k . Łącznie
wykonano 102 obserwacje w 26 dniach.
Średnie dzienne względne liczby Wolfa w
styczniu 1992 r. wynoszą:
1. . . . ...105
97
\ . . . . . 114
4 . . , . . . 128
. . 135
6,... . . 177
7 . . . . . . 166
8 . . . . .. 159

? . . . . ....

_
9 ....
10. . . ...145
11. . . ...141
17 , . . ...146
n .. ........97
14, .,
—
15, „ ........ 65
16. . .
—

....
....

17 ....70
18 ....75
19, . , ..104
20 . . . ..101
21 . . . ..105
77 ..........94
23 . . . ..101
24 ..........96

25 . . . 105
76 , 108
27 . . . . 164
78
—
79 ,197
,,279
30 ...
31 ,,,
—

....
....

Średnia miesięczna względna liczba
Wolfa w styczniu 1992 r. wynosi 126,9
(128.3). Średnia względna liczba Wolfa z
jednego obrotu Słońca wynosi 127,9
(130.4). W nawiasach podano średnie li
czone bez współczynników obserwatorów.
Andrzej Pilski

Z KORESPONDENCJI
v*

Dr Krzysztof M a ś l a n k a , autor książki
pt. Kosmologia Współczesna, której ob
szerne omówienie ukazało się w poprze
dnim numerze, nadesłał następujący ko
mentarz do tej recenzji:
Myślę, że omawiając moją Kosmologię
współczesną Recenzent przesadził zarów
no z pochwałami (znacznie), jak i z zarzu
tami (trochę).
Zestawienie jej z książkami H e 11 e r a czy bestsellerem H a w k i n g a jest ty

leż mile, co niezasłużone. Jedynym prak
tycznym skutkiem takich komplementów
będą kwaśne komentarze moich autentycz
nie ambitnych kolegów.
Przechodząc do rzeczy. W przypadku
— jak to określił Recenzent — „jednego
poważnego błędu”, asekuracyjnie zasłonię
się cytatem z wykładów uznanego autory
tetu, zmarłego przed trzema laty Richarda
F e y n m a n a. Chodzi tu o zdanie z tekstu
mojej książki: „(...) mion, który (z wyjąt-
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kicm masy i czasu życia), niczym nic różni
się od elektronu
Recenzent stanow
czo nie zgadza się z tym stwierdzeniem,
zatem nic widzi też całego problem u fizy
cznego.
A oto co na ten sam tem at pisze Feyn
man:
,Je d n ą z takich cząstek jest mion: pod
każdym względem jest on tym samym co
elektron, z wyjątkiem tego, żc posiada
znacznie wyższą masę (...) Tb tak, jakby Bóg
chciał spróbować innej liczby na masę!”
R. P. Feynman, QED — The Strange Theory o f Light
and Matter, Princeton 1985, str. 143.

Zagadkowość istnienia dodatkowej czą
stki, „ciężkiego elektronu” wielokrotnie
podkreślał amerykański fizyk, Isidor R a b i. Podczas pewnej konferencji pod ko
niec lat czterdziestych zapytał patetycznie
— „Któż tak zarządził?!” — najwyraźniej
sugerując, żc za tajemniczym istnieniem
„niepotrzebnego” mionu stoją jakieś wyż
sze moce.
Jedno więc nie powinno ulegać tu w ąt
pliwości: albo rację mają Fcynman i Rabi
(oraz ja), albo Recenzent.
Parę słów wyjaśnienia odnośnie do tłu
maczenia Big Crunch jako „Wielki Ko
niec”, a nic — jak zaleca Recenzent —
„Wielkie Zgniecenie”.
Big Crunch — to dosłownie „Wielkie
Skrzypienie” (albo chrupnięcie, chrzęst).
W oryginale brzmi to zgrabnie i niemal
rymuje się z Big Bang; ma ponadto pe
wien odcień ironiczny. Nic jest to bynaj
mniej zwrot używany często. Wybitny an 
gielski fizyk i świetny popularyzator, P. C.
W. D a v i e s , umieszcza go w cudzysło
wie. Wszyscy chyba zgodzą się, że dosłow
ne tłumaczenie brzmi po polsku okrop
nie, nie mówiąc już o trywialnych skoja
rzeniach. (Big Bang to też nie jest Wielki
Wybuch, ale dosłownie Wielki Trzask).
Co do sugestii „Wielkie Zgniecenie”,
to najwyraźniej nastąpiła tu pomyłka: Re
cenzentowi chodzi o zupełnie inne słowo
angielskie, crush (zgniatać). Nawiasem mó
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wiąc, pracując kiedyś nad tłumaczeniem
tekstu do Problemów, zagadnąłem w tej
sprawie ks. prof. Hellera. O n to właśnie
zasugerował mi „Wielki Koniec”.
Zgadzam się, żc książka wymaga słow
niczka terminów trudniejszych. Jego brak
nic wynika „z zapom nienia”. Po prostu
wydawnictwo, w którym oryginalnie złoży
łem maszynopis (i które, nim zbankruto
wało, przetrzymało go dwa lata) wydawało
jedynie broszurki o objętości 60 stron.
Gdybym więc mógł cokolwiek dodać, to
byłby to raczej jakiś esej końcowy.
Przez tc dwa lata wiele działo się w
kosmologii, a ja, śledząc z niepokojem do
niesienia w Nature, bez końca wykreśla
łem nieaktualne fragmenty i dopisywałem
nowe. Potem kazano mi zlikwidować
wszystkie przypisy („bo wydawnictwo nie
ma możliwości, ani tradycji przypisów”).
Wtedy przekornie powstawiałem je do te
kstu, razem z ową nieszczęsną całką funk
cjonalną „przy której Pierwsze trzy m inu
ty jawią się jak niewinna lektura dla pen
sjonarek”.
Znaczne powodzenie Kosmologii współ
czesnej zaskoczyło przede wszystkim jej au
tora. Książeczka doczekała się trzech po
zytywnych recenzji, a większość nakładu
została sprzedana w ciągu wakacji w jed
nej tylko księgarni w Krakowie. Bardziej
niż o rzekomych talentach popularyzacyj
nych jej autora, świadczy to o zapotrzebo
waniu czytelników na przystępne teksty o
kosmologii. Pierwowzorem całości był cykl
artykułów w Uranii przed czterem a laty, a
jej redaktor był pierwszym, który życzliwie
potraktował moją nieśmiałą propozycję.
Bynajmniej nie było to dla mnie wtedy
czymś oczywistym. Większość wydawców
nic odpisywała na listy. Jeden z nich, obie
cawszy wcześniej współpracę, oświadczył
po upływie pól roku wprost: „Zapchałem
pod sam sufit już trzy magazyny książka
mi, których nikt nic chcc mi kupić, a pan
tu z jakąś kosmologią!”
Krzysztof Maślanka

URANIA

157

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Czerwiec 1992 r.

5/1992

S łońce: Przez dwie dekady miesiąca de
klinacja Słońca ciągle jeszcze wzrasta osiągając w dniu przesilenia letniego, 21
czerwca, wartość największą; Słońce wstę
puje wówczas w znak Raka i mamy po
czątek lata astronomicznego. W związku z
tym w czerwcu przypada najdłuższy dzień i
najkrótsza noc w roku na naszej półkuli.

W Warszawie 1 czerwca Słońce wschodzi
o 4h20ra, zachodzi o 20h48ra, 22 czerwca
wschodzi o 4h14m zachodzi o 21h2m, a 30
czerwca wschodzi o 4h18m, zachodzi o
21hl m.
W czerwcu zdarzy się całkowite zać
mienie Słońca widoczne na półkuli połud
niowej.

D a n e dla o b serw ato ró w S łońca (n a 14h czasu wsch. -e u r o p .)
Data
1992
VI 1
3
5
7
9
11
13
15

P
-15915
-14.39
-13.61
-12.81
-12.00
-11.17
-10.62
- 9.48

Bo
-0956
-0.32
-0.08
+0.16
+0.40
+0.64
+0.88
+ 1.12

Lo
203941
176.94
150.48
124.00
97.53
71.06
44.59
18.11

Data
1992
VI 17
19
21
23
25
27
29
VII 1

P

Bo

-8960
-7.73
-<3.85
-5.96
-5.06
-4.16
-3.26
-2.34

+ 1936
+ 1.59
+ 1.82
+2.06
+2.28
+2.52
+2.74
+2.96

Lo
351964
325.16
298.69
272.22
245.74
219.27
192.80
166.32

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — hcliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
16d22h50m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

K siężyc: W czerwcu Księżyc będzie dwu
krotnie w nowiu, pierwszego i ostatniego
dnia miesiąca. Kolejność faz Księżyca jest
w czerwcu następująca: nów l d6h, pier
wsza kwadra 7d2 3 \ pełnia 15d7h, ostatnia
kwadra 23d10h i jeszcze raz nów 30d14h. W
perygeum Księżyc znajdzie się 4 czerwca,
a w apogeum 19 czerwca. W czerwcu tar
cza Księżyca zakryje Neptuna, a także zda
rzy się częściowe zaćmienie Księżyca, ale
zjawiska te będą u nas niewidoczne.
P la n e ty i p lan eto id y : W drugiej poło
wie miesiąca możemy próbować odnaleźć
M e r k u r e g o wieczorem nad zachod
nim horyzontem jako gwiazdę około zero
wej wielkości. M a r s widoczny jest w
drugiej połowie nocy jako czerwona gwiaz
da około +1 wielk. na granicy gwiazdoz
biorów Ryb i Barana; Mars zbliża się teraz
do Ziem i i jego jasność w ciągu miesiąca

nieco wzrasta. J o w i s z a możemy ob
serwować w pierwszej połowie nocy jako
jasną gwiazdę -2 wielk. w gwiazdozbiorze
Lwa; przez lunety widoczne są ciekawe
zjawiska w układzie czterech najjaśniej
szych księżyców Jowisza. S a t u r n widocz
ny jest raczej w drugiej połowie nocy na
granicy gwiazdozbiorów Koziorożca i Wod
nika (+0.6 wielk. gwiazd.). U r a n (6 wielk.
gwiazd.) i N e p t u n (8 wielk.) widoczne
są przez cała noc, ale przebywają w gwiaz
dozbiorze Strzelca nisko nad horyzontem i
są trudne do obserwacji. P l u t o n wido
czny jest prawie całą noc na granicy gwiaz
dozbiorów Węża i Wagi, ale tylko przez
duże teleskopy (ok. 14 wielk. gwiazd.).
W e n u s jest niewidoczna.
Wieczorem widoczna jest jeszcze planctoida W e s t a, którą możemy obserwo
wać przez lunety wśród gwiazd 7.5 wiel-
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kości w gwiazdozbiorze Lwa. Natomiast
przez całą noc widoczna jest P a l l a s w
gwiazdozbiorze Herkulesa, ale trudniej
sza do obserwacji, bo słabsza (9.5 wielk.).
Dla łatwiejszego odnalezienia planetoid
na niebie podajemy ich współrzędne rów
nikowe dla kilku dat.
Westa: l d: rekt. l l h23.5m,dckl. + 13°5’;
l l d: rekt. l l h329"\ deki. +11°33’; 21d: rekt.
l l h43.9m; lipiec l d: rekt. l l h56.2m, deki.
+8°5\
Pallas: l d: rekt. 18h8.9m, deki. +24°17’;
l l d: rekt. l S W ^ , deki. +24°48’; 21d: rekt.
17h52.4m, deki. +24°50’; lipiec l d: rekt.
17h44.2m2, deki. +24°21\
M eteory: Od 10 do 21 czerwca promie
niują meteory z roju L i ry d ó w. Radiant
meteorów leży w gwiazdozbiorze Lutni w
pobliżu Wegi i ma współrzędne: rekt.
18h32m, deki. + 35°. Rój nie jest bogaty, a
w dodatku warunki obserwacyjne są w tym
roku słabe ze względu na Księżyc w pełni.
*

*

*

l d Księżyc 1 Jowisza ukryty jest za tar
czą i w cieniu planety; o 22h 12mobserwu
jemy koniec zaćmienia (blisko prawego
brzegu tarczy patrząc przez lunetę odwra
cającą).
2d Księżyc 2 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza. O 23h17mobserwujemy
początek przejścia cienia, a o 23h28m ko
niec przejścia księżyca.
7d O 9h Jowisz w złączeniu z Księżycem
w odl. 7°. Księżyc 1 i jego cień przechodzą
na tle tarczy Jowisza; widoczny jest po
czątek przejścia: księżyca o 2317mi cienia
o 24h31m.
8d Dwa księżyce Jowisza ukryte są w
cieniu planety. Obserwujemy koniec zać
mień: księżyca 3 o 23h43m, a księżyca 1 o
24h7m.
9d Do 21h14mna tarczy Jowisza widocz
ny jest cień jego 1 księżyca. Księżyc 2 zbli
ża się do brzegu tarczy i o 23h21mrozpocz
nie przejście na jej tle.
l l d Wieczorem w pobliżu Jowisza do
strzegamy brak jednego księżyca, bowiem

5/1992

o 225Omnastąpi koniec zaćmienia 2 księży
ca Jowisza.
13d18h Górne złączenie Wenus ze
Słońcem.
15d Częściowe zaćmienie Księżyca u nas
niewidoczne. Zaćmienie widoczne będzie
na Antarktydzie, we Wschodniej Afryce i
w całej Ameryce. Podczas największej fazy
zaćmienia 0.7 średnicy tarczy Księżyca za
kryte będzie cieniem Ziemi. Tego dnia aż
trzy księżyce Jowisza przechodzą za tarczą
planety. My obserwujemy tylko początek
zakrycia księżyca 1 o 22h32m i koniec za
krycia księżyca 3 o 22h51m (początek zać
mienia tego księżyca nastąpi o 24h19m).
16dKsiężyc 1 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec
przejścia: księżyca o 21h59mi jego cienia o
23h9m.
17d Księżyc znajdzie się w złączeniu z
dwiema planetami: o 3h z Uranem w odl.
2°, a o 6hw bliskim złączeniu z Neptunem;
zakrycie Neptuna przez tarczę Księżyca
widoczne będzie we wschodniej części Ameryki Północnej, na Grenlandii oraz w
Europie Zachodniej wraz z Wyspami Bry
tyjskimi.
18d W pobliżu Jowisza widać tylko je
go trzy księżyce, bowiem księżyc 2 od
20h18mukryty jest za tarczą planety.
19d O l h planctoida Pallas w przeciw
stawieniu ze Słońcem względem Ziemi (w
opozycji). O 21h złączenie Saturna z Księ
życem w odl. 5°.
21d5h14m Słońce wstępuje w znak Ra
ka, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 90°; mamy początek lata astronomi
cznego. Wieczorem z prawej strony tarczy
Jowisza (w lunecie odwracającej) widocz
ny jest 4 księżyc który wolno oddala się od
brzegu tarczy, by o 24h5ra zniknąć w cieniu
planety (początek zaćmienia).
22d Dwa księżyce Jowisza zbliżają się
do brzegu tarczy planety, aby skryć się za
nią: o 23h29mksiężyc 3, a o 24h30mksiężyc 1.
23d4h Merkury w złączeniu z Polluksem, jedną z dwóch jasnych gwiazd w gwiaz
dozbiorze Bliźniąt, w odl. 5°. Wieczorem
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księżyc 1 wraz ze swym cicnicm przecho
dzi na tle tarczy Jowisza; początek przej
ścia księżyca nastąpi o 21h41m, a jego cie
nia o 22h50m.
25d O 22h59ra nastąpi początek zakry
cia 2 księżyca Jowisza przez tarczę planety.
24d Księżyc 1 przechodzi za tarczą i
przez strefę cienia Jowisza; o 22h26m ob
serwujemy koniec zaćmienia tego księżyca.
26d10h Złączenie M arsa z Księżycem w
odl. 6°.
27d Do 21h6m na tarczy Jowisza wido
czny jest cień jego 2 księżyca.
29d Bardzo blisko brzegu tarczy Jowi
sza widoczny jest jego księżyc 4, który o
22h15ra rozpocznie przejście na tle tarczy
planety.
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301Całkowite zaćmienie Słońca, u nas
niewidoczne. Zjawisko widoczne będzie w
środkowej części Ameryki Południowej i
w południowo-zachodniej Afryce, ale pas
zaćm ienia całkowitego przebiega tylko
przez południowe wody Atlantyku. Księ
życ 1 zbliża się do brzegu tarczy Jowisza; o
23h39mksiężyc rozpocznie przejście na tle
tarczy planety, a jego cień pojawi się do
piero o 24h44m.
Momenty wszystkich zjawisk podane
są w czasie wschodnio-curopejskim (cza
sie letnim w Polsce).
Opracował G. Sitarski

A d resy O d d ziałó w PTMA
(1) Białostocki — Kolonia Księżyno, 15-601 Białystok,
(2) Częstochowski,
(3) From borski — M uzeum Kopernika, ul. Katedralna 8, (jest to również adres Sekcji
Obserwatorów Słońca i Sekcji Obserwatorów M eteorów),
(4) Gdański,
(5) Gliwicki - ul. PKWN 23/1,44-100 Gliwice,
(6) Grudziądzki — Planetarium , ul. Krasickiego 5,86-300 Grudziądz,
(7) Jeleniogórski — Plac Piastowski 15,58-560 Jelenia Góra,
(8) Kielecki,
(9) Krakowski — Z G PTMA, ul. Św. Tbmasza 30/8, 31-027 Kraków, (tymczasowo
należy traktować ten adres jako adres Sekcji Obserwacji Gwiazd Zmiennych),
(10) Krośnieński — Czajkowskiego 92,38-400 Krosno,
(11) Lubelski — Instytut Fizyki, Plac M. Curie-Skłodowskiej p. 254 20-031 Lublin,
(12) Łódzki — Planetarium , ul. Pomorska 16, 91-416 Łódź, tel. 33-13-63 (jest to
również Adres Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć),
(13) Niepolomicki — Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne, Niepołomice
(14) Nowosądecki — ul. Śniadeckich 6/10,33-300 Nowy Sącz,
?15) Olsztyński — Obserwatorium, ul. Żołnierska 13,10-558 Olsztyn,
(16) Opolski,
(17) Poznański — ul. Findera 37,61-772 Poznań,
(18) Puławski — ul. Filtrowa 32,24-100 Puławy,
(19) Rzeszowski — ul. Paderewskiego 42,35-528 Rzeszów,
(20) Szczeciński — D. K. „H etm an” ul. 9-go Maja 17, 70-136 Szczecin,
(21) Śląski — Planetarium Śląskie, skr. noczt. 10,41-500 Chorzów,
(22) Tbruński — ul. Kopernika 42,87-100 Tbruń, (jest to również adres Sekcji O bser
watorów Komet),
(23) Warszawski — CAMK, ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, (jest to również adres
Sekcji Instrum entalnej),
(24) Wrocławski, ul Piotra Skargi 18a, 50-082 Wrocław
(25) Zielonogórski — Zakład Astrofizyki WSP, ul. Lubuska 2,65-069 Z ielona Góra.
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OGŁOSZENIE
Olsztyńskie Planetarium zaprasza miłośników astronomii w wieku 14-19 lat na
obóz do Fromborka w dniach 27 lipca - 9 sierpnia 1992 r. Zgłoszenia do 15 czerwca
przyjmuje Planetarium, al. Piłsudskiego 38,10-450 Olsztyn.
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Materia, która wypełnia Wszechświat,
w przeważającej części występuje w p o 
staci plazmy. W stanie tym przynaj
mniej część elektronów jest swobodna,
oderwana od jąder. Plazma wypełnia
jąca przestrzeń kosmiczną jest bardzo
rzadka, rzadsza niż najlepsza „próżnia”
osiągalna w ziemskich laboratoriach.
W plazmie kosmicznej zachodzą proce
sy prowadzące do pojawienia się popu
lacji cząstek o energiach znacznie więk
szych od energii prowadzącej do rozkła
du termicznego. Cząstki te, z powodów
historycznych nazywane promieniami
kosmicznymi, grają ważną rolę w m o 
delowaniu wielu zjawisk w astrofizyce.
Przykładowo można wymienić wybuchy
na powierzchni Słońca, falę uderzenio
wą na brzegu magnetosfery Ziemi, fale
rozchodzące się w ośrodku międz)>gwiazdowym po wybuchu supernowych, czy
wreszcie akrecję materii w tak odległych
od siebie obiektach ja k ciasne układy
podwójne gwiazd lub aktywne jądra ga
laktyk i kwazary. Artykuł, którym rozpo
czynamy niniejszy numer, jest pierwszą
częścią opracowania mającego na celu
wprowadzenie Czytelnika w niektóre
zagadnienia fizyki promieni kosm icz
nych. W szczególności omawia ono naj
lepiej obecnie zbadany, „dyfuzyjny"pro
ces przyśpieszania cząstek w falach uderzeniow)>ch. Ponieważ tematyka ta m o
że być dla wielu Czytelników nowością,
więc sporo miejsca poświęcono wpro
wadzeniu potrzebnego podstawowego
zakresu wiadomości z fizyki i astrofizy
ki, a — dla ułatwienia przyswojenia
przedstawianego materiału — na koń
cach kolejnych części artykułu zamiesz
czono kilkuzdaniowe podsumowania.
Wśród pozostałych tematów propo
nowanych do rozważenia w tym miesią
cu zwracamy uwagę na omówione w
Kronice „gorące” zagadnienia związa
ne z najnowszymi, sensacyjnymi odkry
ciami: anizotropowości promieniowa
nia tła i pozasłonecznego układu planev tamego.___________________________ y

162

URANIA

6/1992

Michał Ostrowski — Kraków

O PEWNEJ HIPOTEZIE POCHODZENIA PROMIENIOWANIA
KOSMICZNEGO (I)
1. Wstęp
Na początku XX wieku odkryto dziwne
zjawisko powolnego rozładowywania się
nawet najlepiej izolowanych elektrosko
pów. Jedynym wyjaśnieniem tego zjawiska
było przyjęcie, że w otaczającym urządze
nie powietrzu zachodzą ciągle procesy jo 
nizacji atomów, a uwolnione przy tym ła
dunki prowadzą do neutralizacji zgroma
dzonego na elektroskopie ładunku. Po
czątkowo przyjmowano, że to naturalna
promieniotwórczość Ziemi jest odpowie
dzialna za tę jonizację, gdy cząsteczki fi, a
zwłaszcza bardzo przenikliwe prom ienie y
powstałe z rozpadu jąder prom ieniotwór
czych zderzają się w danym ośrodku z ato
mami i mogą wyrywać z nich elektrony.
Ale w takim przypadku wzniesienie się
wysoko nad powierzchnię Ziemi powinno
znacznie ograniczyć wydajność jonizacji i
szybkość rozładowywania elektroskopu.
Tymczasem pomiary dokonane przez Wi
ktora H e s s a w trakcie wysokich lotów
balonowych w roku 1912 pokazały, że po
początkowym zmniejszeniu się szybkości
jonizacji, potem , wraz ze wzrostem wy
sokości, jonizacja zaczęła silnie narastać.
W ten sposób wykazano eksperym ental
nie, że przynajmniej część prom ieniowa
nia jonizującego powietrze pochodzi spo
za atmosfery ziemskiej. Zatem musiało
ono pochodzić z kosmosu. Z odkryciem
tym powstał problem jakie jest źródło (czy
źródła) promieniowania, nazwanego kil
kanaście lat później promieniami kosmi
cznymi.
Jeszcze bardziej fundam entalną kwe
stią był problem jaka jest natura tego pro
mieniowania. Fale to czy cząstki, a także
jakie fale lub cząstki? Odpowiedź na to
pytanie uzyskano w eksperymentach prze

prowadzonych w latach dwudziestych i trzy
dziestych. Wbrew początkowemu przeko
naniu, że chodzi tu o bardzo przenikliwą
odm ianę prom ieni y, stwierdzono, że pro
mienie kosmiczne podobnie do elektro
nów z rozpadu fi, pozostawiają długie śla
dy w kom orze Wilsona i ulegają odchyla
niu w polu magnetycznym. Muszą być za
tem cząstkami niosącymi ładunek elektry
czny. W ciągu osiemdziesięciu lat od balo
nowych lotów Hessa wiedza o składzie pro
mieniowania kosmicznego uległa ogrom 
nemu wzbogaceniu. Wiemy, że w jego skład
wchodzą różnego rodzaju cząstki elem en
tarne, takie jak protony, elektrony czy neu
trina, a także ich antycząstki, jądra pier
wiastków i fotony, czy też w końcu cała
gama cząstek wtórnych, powstałych w tra
kcie zderzeń tych pierwszych z m aterią, a
wszystkie one niosą ze sobą olbrzymie energie. Na pytanie o pochodzenie tych cząs
tek nie ma do tej pory pełnej i jednoznacz
nej odpowiedzi. W artykule tym będziemy
starali się przedstawić najważniejsze wy
niki badań nad obiecującą hipotezą, że źró
dłem większości prom ieni kosmicznych w
galaktykach są fale uderzeniowe propa
gujące się w ośrodku międzygwiazdowym
na skutek wybuchów supernowych. Na po
czątku jednak zajmiemy się podstawowy
mi danymi dotyczącymi prom ieni kosmi
cznych i omówimy niektóre zagadnienia
fizyczne potrzebne do zrozumienia dysku
towanych dalej procesów przyśpieszenia.

2. Podstawowe dane na temat promie
niowania kosmicznego
Badania nad promieniowaniem kosmicz
nym angażują obecnie liczne grupy bada
czy stosujących całą gamę różnych technik
eksperymentalnych, naziemnych, balono
wych i kosmicznych, a także pomiary w
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Rys. 1. Widmo energetyczne dla części promienio
wania kosmicznego złożonej z protonów i jąder ato
mów. Zwróćmy uwagę, że na osiach przedstawiono
logarytmy: energii E i gęstości cząstek o danej ener
gii f(E ). Pionową linią przerywaną oddzielono za
kres „niskich” energii, w którym na pomiary ma
wpływ modulacja wiatrem słonecznym. Dla porów
nania naszkicowano za pomocą linii przetywanej wy
gląd widma termicznego dla cząstek o temperaturze
T = 108K (tX jT a 10keV).

głębokich kopalniach, w wodach oceanicz
nych i w lodach Antarktydy. Poniżej zbie
rzemy podstawowe dane uzyskane w tych
eksperymentach, przy czym chwilowo skon
centrujemy się głównie na tzw. ciężkiej
składowej promieniowania kosmicznego,
w skład której wchodzą protony i jądra
atomowe. W tych cząstkach zawarta jest
prawic cala energia promieniowania kos
micznego wypełniającego przestrzeń po
między gwiazdami w galaktykach podo
bnych do naszej. Na rys. 1 naszkicowano
wygląd ich widma energetycznego* (zwróć
my uwagę, że na osiach użyto wielkości
logarytmicznych). Teśli spróbujemy porów
nać ten rozkład z widmem termicznym
znanym z podręczników fizyki, to od razu
zauważymy drastyczną różnicę w zakresie
*
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energii powyżej maksimum dla przedsta
wionych krzywych. Termiczne widmo szyb
ko tam zanika, podczas gdy widmo pro
mieniowania kosmicznego rozciąga się nie
przerwanie do niewyobrażalnie wysokich
energii rzędu 1011GeV (1 GeV = 109eV).
W zakresach energii, gdzie na rysunku to
widmo jest bliskie prostej, mówimy, że ma
ono charakter potęgowy: f ( E ) <x-E-° (jeśli
f<xE-° to logf = - o logE + const).** Thki
kształt widma świadczy o braku równowa
gi termicznej (zderzeniowej) pomiędzy czą
stkami. Przechodząc na stronę niskich energii nie znajdziemy jednoznacznie ok
reślonej granicy, minimalnej energii od
dzielającej promienie kosmiczne od ato
mów termicznej plazmy. Ponieważ tempe
ratura w ośrodku międzygwiazdowym by
wa rzędu 104-7 K (w skali energetycznej
odpowiada to w przybliżeniu zakresowi
od 1 eV do 1 keV), więc zwykle cząstki o
energiach kilkudziesięciu kiloelektronowoltów (keV) będziemy już zaliczali do
promieni kosmicznych. Porównanie ma
ksymalnych i minimalnych energii pro
mieni kosmicznych, ich różnicy o 15 rzę
dów wielkości, pozwala zrozumieć potrzebę
angażowania wielu przeróżnych metod eks
perymentalnych przy ich badaniu. Nie bę
dziemy ich tu jednak omawiać, a zajmie
my się tylko uzyskanymi wynikami.
T&szeroka skala energii musi po zasta
nowieniu budzić poważne zdziwienie: ja
kie mechanizmy są w stanie przyśpieszyć
cząstki od termicznych energii rzędu elektronowoltów do tych, sięgających — jak
łatwo przeliczyć — ergów i Jouli? Na to
pytanie astrofizycy nie potrafią w chwili
obecnej dać jednoznacznej, pełnej odpo
wiedzi. Zwłaszcza pochodzenie cząstek o

Widmo energetyczne, to funkcja f(E ), która mówi ile cząstek o danej energii E znajduje się w jednostce
objętości.
** Dla porównania: aby wyrwać elektron z atomu wodoru potrzebna jest energia około 11 eV; energia
równoważna masie spoczynkowej elektronu wynosi Ec,o = m^-c2- 500 keV, a dla protonu E p,0 = m pc2 a 1
GeV; proton biegnący z prędkością połowy prędkości światła ma energię kinetyczną E t a 150 MeV, a ten
z E t = 1 GeV ma prędkość v = 0.87 c. Gdy zwiększamy wartość a to prosta na płaszczyźnie (log£, log/)
staje się bardziej stroma. Dlatego przy porównywaniu widm, te, o większym a nazywamy bardziej stromy
mi, a te o mniejszym a bardziej płaskimi. Na rys. 1 część widma CD jest stromsza niż AB.
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Rys. 2. Szkic trajektorii cząstek prom ieniowania
kosm icznego w obszarze w iejącego wiatru słon ecz
nego. Punkt w środku oznacza pozycję Słońca, a ok 
rąg wokół niego jest orbitą Ziem i. Strzałkami zazna
czon o kierunki wiatru słonecznego. Wiatr ten wieje
w obszarze w okół Słońca, który nazywamy heliosferą. Jej prom ień wynosi ok oło 100 jednostek astrono
micznych. W iększość cząstek niskich energii wpa
dających do heliosfery jest wypychana przez wiatr
słoneczny z powrotem w przestrzeń między gwiazdo
wą.

energiach przewyższających Ea s 1015 eV,
jeśli pominiemy kilka niepotwierdzonych
hipotez na ten temat, pozostaje niewyjaś
nione. W dalszej części tego artykułu wie
le uwagi poświęcimy mechanizmowi przys
pieszania cząstek w falach uderzeniowych,
czyli temu, który jest przypuszczalnie od
powiedzialny za cząstki promieniowania
kosmicznego o energiach od ułamków
G eV do E 0.
Wróćmy jeszcze do rys. 1. Dolny za
kres energii, poniżej około 3 GeV, został
oznaczony jako podlegający modulacji sło
necznej. Pod tym term inem kryje się pro
ces regulowania strum ienia cząstek pro
mieniowania kosmicznego docierających
do Ziemi z przestrzeni międzygwiazdowej,
przez wiejący wiatr słoneczny (rys. 2). Wiatr
ten składa się z rozrzedzonej plazmy z
wmrożonym w nią polem magnetycznym,
oddalającej się od Słońca z prędkością kil
kuset kilometrów na sekundę. Niesione
pole magnetyczne pociąga ze sobą na zew
nątrz, czyli „odpycha” naładowane elek
trycznie cząstki promieniowania kosmicz
nego. W ten sposób modyfikowana jest
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ilość cząstek, które są w stanie przedyfundować z przestrzeni otaczającej heliosferę
w okolice Ziemi, do urządzeń rejestrują
cych. Proces tego odpychania jest silniej
szy w okresach dużej aktywności Słońca,
gdy mamy szybszy wiatr, a ponadto silniej
działa na cząstki o niższych energiach. Z
tego powodu widmo przedstawione na
rys. 1 w zakresie niskich energii nie wyni
ka z bezpośrednich pomiarów, lecz jest
modelowane w oparciu o znajomość pro
cesu oddziaływania cząstek z wiatrem sło
necznym. Dodajmy jeszcze, że przy naj
niższych energiach w zakresie od kiloelektronowoltów do pojedynczych megaelektronowoltów na strum ień cząstek z rys. 1
nakłada się szybko zmienna składowa energicznych cząstek generowanych w wy
buchach słonecznych i falach uderzenio
wych w heliosferze. Zjawiska te dostar
czają astrofizykom wspaniałego laborato
rium do badania procesów przyśpieszania
cząstek. Niestety z uwagi na ograniczony
zakres tego artykułu nie będziemy się ni
mi tutaj zajmowali.
Streszczenie: Pojedyncze cząstki pro
mieniowania kosmicznego niosą energie
od kiloelektronowoltów do setek m iliar
dów gigaelektronowoltów. W szerokich za
kresach energii widmo prom ieni kosmicz
nych ma charakter potęgowy. Strumień
cząstek o niskich energiach docierający do
Ziemi jest modulowany przez wiatr sło
neczny.

3. Zachowanie wysokoenergetycznych
naładowanych cząstek w ośrodku mię
dzygwiazdowy m.
Naładowane prom ienie kosmiczne poru
szają się w namagnesowanej plazmie oś
rodka międzygwiazdowego po spiralnych
trajektoriach wzdłuż linii sił pola mag
netycznego. Dlaczego jednak te cząstki
nie utracą swojej energii w trakcie zde
rzeń z atom am i i jonam i zawartymi w tej
plazmie? Jeśli spróbujemy ocenić częstość
zderzeń wysokoenergetycznych cząstek z
atom am i (to znaczy z elektronam i na or-
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bitach atomowych i z nukleonami w ją 
drach atomów) to sprawa staje się jasna.
Weźmy dla prostoty atomy wodoru, któ
rych jest w przestrzeni najwięcej. Każdy z
nich tworzy dla cząstki promieniowania
kosmicznego małą tarczę, .z którą cząstka
ta może się zderzyć. Promień takiej tarczy
R zależy oczywiście od energii i rodzaju
zderzających się cząstek, ale dla intere
sujących nas przede wszystkim cząstek o
energiach rzędu G eV wystarczy jego zgrub
na ocena: i? a ICH2 cm. Rozpatrywane czą
stki promieniowania kosmicznego lecą z
prędkością bliską prędkości światła c. Je ś
li uwzględnimy teraz fakt, że średnia gęs
tość atomów w przestrzeni międzygwiazdowej wynosi około jednej cząstki na cen
tymetr sześcienny to łatwo wyliczyć, że
promienie kosmiczne mogą lecieć przez
miliony lat zanim się zderzą z jakimś ato
mem (wyliczenie tego może być intere
sującym ćwiczeniem dla czytelnika!). Po
miary pól magnetycznych w ośrodku międzygwiazdowym pozwalają na ocenę ich
średniej indukcji magnetycznej na kilka
tysięcznych części Gaussa. W takim polu
cząsteczka promieniowania kosmicznego
obiega wokół swojej orbity cyklotrono
wej. Przy rozpatrywanych energiach okres
obiegu i promień orbity cyklotronowej są
proporcjonalne do energii cząstki E : jeśli
E 2 1 G eV to promień orbity jest porów
nywalny do jednostki astronomicznej (od
ległości Ziemia — Słotne), a okres obiegu
jest ułamkiem godziny. Widać zatem, że to
pola magnetyczne a nie zderzenia z czą
stkami decydują o tym dokąd wędrują czą
stki w Galaktyce. Dzięki temu promienie
kosmiczne tworzą „gaz bezzderzeniowy” i
mogą utrzymywać rozkład energetyczny da
leki od równowagowego (termicznego).
Wróćmy jednak do pól magnetycznych.
Gdyby były one bardzo gładkie, to stru
mienie energicznych cząstek pędziły by po
*
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Rys. 3. Oddziaływanie wysokoenergetycznej cząste
czki promieniowania kosmicznego z falą Alfv£na.
Cząstka, której pęd byt początkowo nachylony wzglę
dem pola magnetycznego B pod kątem a0, po od
działywaniu z falą zmienia to nachylenie do a t. Kil
ka takich oddziaływań może doprowadzić do zmiany
kierunku ruchu cząstki wzdłuż pola. Pole magnety
czne na rysunku znajduje się w zjonizowanym gazie.
W przypadku fal Alfvdna zaburzenia pola magnety
cznego i związane z nimi ruchy plazmy są skierowa
ne prostopadle do pola, a przesuwają się wzdłuż nie
go z prędkością Alfvćna Va- Prędkość ta jest u nas o
wiele mniejsza od prędkości cząstki i dlatego naszki
cowaliśmy ten rysunek tak, jakby fala Była nierucho
ma.

nich jak po torach z prędkością bliską pręd
kości światła. Jeśli badamy jednak zacho
wanie się tych cząstek w otoczeniu Słońca,
to takich strumieni się nie obserwuje, a
rozkład kierunków promieni kosmicznych
jest prawie izotropowy. Wnioskujemy stąd,
że ich ruch ma raczej charakter dyfuzyjny,
z cząstkami błądzącymi w przód i w tył
wzdłuż linii sił pola magnetycznego. Co
powoduje zmiany kierunku cząstek pod
nieobecność zderzeń z innymi cząstkami?
Okazuje się, że rolę centrów rozpraszają
cych gra znowu pole magnetyczne, a mó
wiąc ściślej zaburzenia tego pola rozcho
dzące się w ośrodku jako fale magnetohydrodynamiczne. Wśród kilku rodzajów tych
fal najbardziej obiecujące jako potencjal
ne centra rozpraszania dla cząstek promie
niowania kosmicznego są fale Alfvćna*

Fale Alfvćna, tak jak fale na wodzie, są falami poprzecznymi. Rozchodzą się one wzdłuż pola mag
netycznego, ale wprowadzane przez nie zaburzenia tego pola są skierowane prostopadle względem niego.
W przeciwieństwie do fal dźwiękowych nie zmieniają one gęstości ośrodka przez który przechodzą i stąd
bierze się bardzo słabe ich tłumienie w zjonizowanym gazie.
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(rys. 3). Wynika to stąd, że są one bardzo
słabo tłum ione w zjonizowanym ośrodku
przestrzeni m iędzygwiazdowej, dzięki cze
mu mogą się propagować przez długi czas
rozpraszając przy okazji cząstki prom ie
niowania kosmicznego. Inne typy fal pla
zmowych tracą szybko energię ogrzewając
plazmę.
Nasuwa się następne pytanie: skąd się
biorą te fale, dlaczego plazma wypełnia
jąca przestrzeń nie znajduje się w bezru
chu? Co pewien czas przechodzą przez nią
fale uderzeniowe po wybuchach gwiazd,
wieją wiatry gwiazdowe, występują rozm a
ite niestabilności plazmowe. W ten spo
sób ośrodek międzygwiazdowy jest wypeł
niony rozchodzącymi się na wszystkie
strony zaburzeniami plazmy i pola mag
netycznego. Ich amplituda jest zwykle bar
dzo mała, ale nawet takie małe zaburzenia
działające przez długi czas mogą znacznie
zaburzyć trajektorie cząstek. W przypad
ku, gdy na początku większość cząstek bieg
nie wzdłuż pola w jednym kierunku, to
wtedy ujawnia swą obecność dodatkowy
mechanizm zwiększający efektywność roz
praszania i przyspieszający dochodzenie
cząstek do rozkładu izotropowego. Ten
mechanizm to tak zwana „niestabilność
strum ieniowa”. Polega ona na tym, że od
działywania strum ienia cząstek biegną
cych w jedną stronę w polu magnetycznym
z istniejącymi tam falami Alfvćna prowa
dzi do zwiększania amplitudy tych fal ko
sztem energii pobranej od cząstek. Pow
stające silniejsze fale bardziej efektywnie
rozpraszają biegnące cząstki.
Reasum ując: naładowane cząstki pro
mieniowania kosmicznego poruszają się
w ośrodku międzygwiazdowym w sposób
dyfuzyjny, w przybliżeniu wzdłuż linii sił
pola magnetycznego. W trakcie tego ru
chu rozpraszają się one na zaburzeniach
pola w postaci fal Alfvćna. Zderzenia p ro
mieni kosmicznych z atom am i występują
bardzo rzadko i będą istotne jedynie wów
czas, gdy będziemy analizować ich losy w
skali czasu przewyższającej milion lat.
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4. Bilans energetyczny dla promienio
wania kosmicznego w Galaktyce, a hi
potezy na temat źródeł, z których to
promieniowanie pochodzi
W tej chwili znanych jest bardzo wiele zja
wisk, w trakcie których naładowane czą
steczki są przyśpieszane do wysokich energii. Aby ocenić, które z tych zjawisk
mogą grać rolę źródeł obserwowanego pro
mieniowania kosmicznego spróbujmy oce
nić stawiane im wymagania energetyczne.
Aby wyliczyć ile energii w postaci prom ie
niowania kosmicznego jest średnio dostar
czane na jednostkę czasu do przestrzeni
międzygwiazdowej w dysku Galaktyki przyj
mijmy, że to co obserwujemy znajduje się
w stanie stacjonarnym (tzn. średnio nie
zmienia się w czasie). Oznacza to, że ilość
dostarczanej energii równa się ilości ener
gii uciekającej z dysku w obszary korony
galaktycznej, a potem dalej w przestrzeń
międzygalaktyczną. Strum ień uciekającej
energii można dosyć prosto ocenić. Do tego
niezbędna jest jednak mała dygresja o cza
sie przebywania cząstek promieniowania
kosmicznego w dysku naszej Galaktyki.
Niektóre spośród jąder wchodzących
w skład promieniowania kosmicznego, błą
dząc w przestrzeni przez miliony lat, zde
rzają się z atom am i gazu. W trakcie takich
zderzeń ulegają one przem ianom jądro
wym rozpadając się i tworząc rozmaite
w tórne cząstki i jądra. N iektóre z nich są
jądram i promieniotwórczymi i ulegający
mi powolnemu rozpadowi, tworząc jesz
cze inne jądra. Z badań laboratoryjnych
na Ziem i znamy średnie czasy życia tych
nietrwałych jąder. W oparciu o te dane i o
dokonane pomiary stosunku ilości jąder
promieniotwórczych do produktów ich roz
padu w promieniowaniu kosmicznym oce
niono, że czas przebywania tych cząstek w
dysku galaktycznym wynosi około 20 min
lat, przy energii cząstki około 1 GeV. Po
nieważ cząstki w tórne poruszają się za
sadniczo tak samo jak i pierwotne, więc
wiek ten stanowi dobrą ocenę czasu prze-
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bywania wszystkich prom ieni kosmicznych
(o podobnych energiach) w G alaktyce, od
„m o m e n tu ” przyśpieszenia d o chwili ucieczki z dysku. Oczywiście cząstki o zna
cznie większych energiach m ogą uciekać
znacznie szybciej — b rak tu bezp o śred 
nich pom iarów — ale nie wpływa to isto t
nie na bilans stra t energetycznych z tego
pro steg o pow odu, że w iększość energii w
prom ieniow aniu kosm icznym jest zaw ar
ta w cząstkach o energiach bliskich 1 GeV.
W eźmy energ ię prom ieniow ania kos
m icznego zaw artą w całej objętości dysku
naszej G alaktyki: gęstość energii p ro m ie
ni kosm icznych (około 1 eV /cm 3) m noży
my przez o b jęto ść dysku o średnicy około
30 kpc i efektywnej grubości 200 pc (1 pc
(parsek ) ss 3 lata św ietlne). O trzym am y
energ ię e s 4.1047J. Poniew aż cząsteczki
prom ieni kosmicznych potrzebują średnio
r s£ 20 m in lat na ucieczkę z G alaktyki,
w ięc tem p o ich p rodukcji rek o m p en su ją
ce te straty w ynosi e/r 2 1033 J/s. Z a sta 
nówm y się teraz nad możliwymi źródłam i
w ysokoenergetycznych cząstek w G alak 
tyce. W iemy przy tym, że nie m ogą się o n e
m ieścić w e w nętrzach gwiazd gdzie ew en
tu a ln e przyśpieszanie byłoby zaham ow a
n e przez zderzenia z gęstą m aterią. S poś
ród procesów zachodzących w rzadkim oś
ro d k u pom iędzy gwiazdam i, angażujących
przy tym duże ilości energii, m ożem y wy
m ienić p o tężn e w iatry gwiazdowe wiejące
od młodych masywnych gwiazd typu O i B,
obszary m ag n eto sfer szybko w irujących
gwiazd neutronow ych (pulsarów), czy w re
szcie p o tężn e fale uderzeniow e pow stają
ce przy w ybuchach supernow ych. Pierwszy
z tych czynników, wiatry gwiazdowe, mógł
by przyśpieszać cząstki w falach u derze
niowych, k tó re pow stają na styku w iatru z
o środkiem międzygwiazdowym. G dy oce
nim y je d n a k całość energii uw alnianej w
postaci w iatru, to o kazuje się, że je st jej
nieco za m ało naw et gdyby w całości za
m ieniła się na energię pro m ien i kosm icz
nych, co je st m ało praw dopodobne. N a to 
m iast energ ia zaw arta w ruchu o b ro to 

167

wym gwiazd neutronow ych i energia kin e
tyczna ruchu m aterii w yrzuconej w trakcie
wybuchów supernow ych wystarczy z n ad 
datkiem . Problem z przyśpieszaniem w pulsarach je st w tej chwili nie do końca wy
jaśniony. W iadom o, chociażby z obserw a
cji prom ieniow ania synchrotronowego pul
sarów (prom ieniow anie relatywistycznych
elektronów w polu m agnetycznym ), że za
chodzą w nich procesy przyśpieszania czą
stek. N ie bardzo je st jed n ak w iadom e dla
czego miałyby o n e pro d u k o w ać cząstki
prom ieniow ania kosm icznego z w idm em
potęgow ym i składem chem icznym p o d o 
bnym do rejestrow anego. O becnie dosyć
pow szechnie sądzi się, że gros p ro m ien io 
w ania kosm icznego w galaktykach sp iral
nych pochodzi z pozostałości po su p e rn o 
wych. W trakcie jednego wybuchu tego
typu uw alnia się od około 1043 do ponad
101S J energii w postaci energii kinetycz
nej w yrzuconej m aterii. Jeśli w eźm iem y
za średnią 10** J i przyjm iem y ocenę czę
stości wybuchów w naszej galaktyce na 1
na 30 lat, to energia je st uw alniana w tem 
pie ss ló 35 J/s. Gdyby z tej energii tylko
kilka pro cen t zam ieniło się w energię p ro 
mieniowania kosmicznego, to już by wystar
czyło. D rugiego w ażnego arg u m en tu do s
tarcza rozw ijana obecnie teo ria dyfuzyj
nego przyśpieszania cząstek w falach u d e
rzeniowych powstających po wybuchu. Po
kazuje ona, że w sposób bardzo naturalny
proces ten pro d u k u je w idm a o p a ra m e t
rach podobnych do obserw ow anego oraz,
że m oże działać z w ym aganą wydajnością.
Streszczenie: Pom iary obfitości ją d e r
prom ieniotw órczych w p ro m ieniow aniu
kosm icznym pozw alają ocenić ich średni
czas życia w dysku galaktycznym. O cen ia
n e stąd tem po produkcji p rom ieni kosm i
cznych znacznie ogranicza m ożliw e h ip o 
tezy na tem at źródeł tego prom ieniow a
nia. W chwili obecnej pozostałości po wy
b uchach supernow ych uznaw ane są za
główne źródło tych cząstek, chociaż m e
chanizm y przyśpieszania działają w w ielu
innych obiektach.
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TO I OWO O TOPOGRAFII NAJWIĘKSZYCH KSIĘŻYCÓW
UKŁADU SŁONECZNEGO
Ile księżyców krąży dokoła planet Układu
Słonecznego? Niestety, na to jakże proste
— mogłoby się zdawać — pytanie nie po
trafimy na razie udzielić ścisłej odpowie
dzi, bo najprawdopodobniej jeszcze nie
wszystkie zostały odkryte, lecz najnowszy
wykaz zawiera aż 61 takich obiektów. Są
to oczywiście przeróżne ciała zarówno je
żeli idzie o rozmiary i masy, jak i o kształ
ty. Z jednej więc strony mamy kuliste księ
życe porównywalne wielkością i masą z
Merkurym (Ganimedes, Tytan), z drugiej
zaś strony występują obiekty zupełnie nie
pozorne i nieregularne, przypominające
raczej planetoidy niż nasz Księżyc (za
przykład mogą służyć marsjańskie księ
życe). A przy tym natura nie była jednako
wo szczodra dla wszystkich planet, gdyż
jedne z nich posiadają całe roje księżyców
(Jowisz, Saturn, Uran i Neptun), drugie
dla odmiany mają tylko po jednym takim
obiekcie (Ziemia i Pluton) lub najwyżej
mogą się „pochwalić” dwoma księżycami
(Mars). Nie brakuje jedtaak i takich pla
net, które w ogóle ich nie mają i samotnie
krążą dokoła Słońca (Merkury i Wenus).
W tym ostatnim przypadku główną winę
za ten stan rzeczy przypuszczalnie pono
szą siły pływowe centralnego ciała Układu
Słonecznego.
Księżyce —jak już wyżej wspomniano
— różnią się między sobą nie tylko roz
miarami i wielkościami swych mas. Mają
bowiem też inne budowy i różne składy
chemiczne, nie jest jednakowe ich pocho
dzenie i — co nas najbardziej tu interesu
je — mniej lub bardziej odmienny wygląd
zewnętrzny. A ponieważ nasz Księżyc zos
tał pod tym względem najlepiej zbadany i
w związku z tym przy opisie pokrewnych
mu obiektów często się na niego powołu
jemy, przegląd ten rozpoczynamy od za

poznania się z pewnymi cechami jego to
pografii. Nie trzeba zaś przypominać, iż
najliczniejszymi utworami na powierzch
ni ziemskiego satelity są kratery różnej
wielkości, powstałe w wyniku zderzenia
globu księżycowego z meteoroidami, ją
drami komet i planetoidami. Ocenia się
na przykład, że na widocznej z Ziemi pół
kuli Księżyca znajduje się więcej niż 300
tysięcy kraterów o średnicy powyżej 1 km,
a na jego odwrotnej stronie takich utwor&w jest przynajmniej milion. Wśród nich
trafiają się oczywiście prawdziwe olbrzy
my, mające niekiedy kilkaset kilometrów
średnicy. Za przykład może służyć krater
Clavius, posiadający 225 km średnicy i wy
jątkowo płaskie dno, pokryte mniejszymi
kraterami. Nieco inny typ reprezentuje

Fot. 1 Typowy krater meteorytowy na odwrotnej
stronie Księżyca (zdjęcie wykonane z odległości 15
km od powierzchni przez załogę statku Apollo-10).
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Fot. 2 Wnętrze młodego krateru na odwrotnej stronie Księżyca, którego wewnętrzne zbocza wału górskiego
opadają kaskadami koncentrycznych stopni (zdjęcie wykonane przez załogę statku A pollo-10).

krater Kopernika, którego średnica wyno
si 93 km, chociaż jego dno ma w przybliże
niu tylko 58 km średnicy. Po prostu wal
górski krateru jest dość szeroki, jego szczyty
wznoszą się średnio na wysokość 3600 m
ponad dno, najwyższe znajdują się na za
chodzie (3840 m), najniższe na południu
(1920 m). Zew nętrzne stoki wału są bar
dzo łagodnie nachylone w stosunku do
poziomu (zaledwie pod kątem 3°), wew
nętrzne jednak opadają bardziej strom o i
jednocześnie — co jest charakterystyczne
dla młodych formacji — mają wyraźniej
szą rzeźbę. Należy bowiem podkreślić, że
krater Kopernika to stosunkowo młody
twór, powstały — zdaniem R. B. B a l d w i n a — zaledwie 800-850 milionów lat
temu. Jeszcze młodszy ma być krater Ty
cho, gdyż — jak się ocenia — liczy on
sobie nie więcej niż 100-200 milionów lat.
Do najstarszych formacji na Księżycu, pow

stałych w okresie „wielkiego bom bardo
wania”, należy krater Fra M auro, który
ma aż 3,9 miliardów lat. Najmłodszym na
tomiast ma być krater G iordano Bruno,
gdyż — według poglądu J. B. H a r t u n g a — miał on powstać 25 czerwca 1178
roku. Wydarzenie to podobno wizualnie
obserwował opat Gerwazy z Canterbury.
Kratery meteorytowe — jak już wspo
m niano — są najpospolitszymi utworami
topograficznymi planet i księżyców. W
związku z tym warto chyba wspomnieć o
pewnej prawidłowości, na którą pod ko
niec ubiegłego stulecia zwrócił uwagę fi
zyk niemiecki H. E b e r t i dlatego nie
kiedy mówi się nawet o „prawie E berta”.
Tb on bowiem pierwszy zauważył, iż m ię
dzy głębokościami księżycowych kraterów
a ich średnicami występuje wyraźna zależ
ność. Dotyczy ona wszystkich bez wyjątku
kraterów meteorytowych, a polega to na
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tym, że im dany krater ma większe roz
miary, tym jego względna głębokość jest
mniejsza. Fizyk niemiecki na podstawie
licznych pomiarów stwierdził jednoznacz
nie, iż stosunek głębokości kotliny krate
ru do jego średnicy zmniejsza się wraz ze
wzrostem rozmiaru. I tak na przykład ten
stosunek dla kraterów o średnicy 30 km
wynosi około 1:15, dla kraterów o śred
nicy 100 km już tylko około 1:40, a dla
kraterów o średnicy powyżej 200 km spa
da aż do 1:90 lub nawet jeszcze bardziej.
Najlepiej ilustrują to konkretne przykłady
i dlatego poniżej podajemy odpowiednie
dane dla kilku znanych kraterów księży
cowych (liczby w nawiasach oznaczają ich
średnice wyrażone w kilometrach):
Carlini (11,4) . . . . 1:13
MSdler (28) .............1:15
Reinhold (48) . . . . 1:18
Tycho ( 8 5 ) ................1:20
Kopernik (93)
. . . 1:27
Gassendi (110) . . . 1:53
Ptolemeusz (153) . . 1:60
Clavius (225) . . . . 1:90
Odkryta przez Eberta prawidłowość okazala się być w pełni uzasadniona i doty
czy kraterów meteorytowych występujących
na dowolnym ciele niebieskim. Utwory te
— jak już wspom niano — powstają w wy
niku upadku na powierzchnię planety lub
księżyca „nadlatującego z nieba” intruza,
pędzącego przy tym z ogromną prędkoś
cią. Wynosi ona przecież od kilku do kil
kudziesięciu kilometrów na sekundę, to
też taki intruz niesie ogrom ną energię ki
netyczną, która przy zderzeniu ze skorupą
planety lub księżyca nagle się uwalnia i w
rezultacie dochodzi do potwornego wybu
chu. Jeżeli następuje to na powierzchni
trafionego ciała, wówczas większość tej energii „rozpływa się w powietrzu”, a w
miejscu upadku intruza powstaje niezbyt
głęboki i stosunkow o niewielki krater.
Gdy zaś do wybuchu dochodzi płytko pod
powierzchnią planety lub księżyca, kotli
na krateru tworzy się zarówno na skutek
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stłaczania m aterii w miejscu upadku, jak
też w wyniku jej rozkruszenia i wyrzuce
nia na zewnątrz. O pada ona jednak na
dość dużej przestrzeni, wytworzony krater
ma mniej lub więcej nieckowatc dno i nie
zbyt wysoki wał. Jeszcze gorzej to wypada,
gdy wybuch następuje na bardzo dużej głę
bokości, bo w tym przypadku wyzwolona
energia prawie w całości zostaje zużyta na
rozkruszanie m ateriału, lecz przeważająca
jego część opadnie na dno wybitej kotliny.
Tylko nieznaczna część rozkruszonej ma
terii wydostaje się na zewnątrz, skutkiem
czego taki krater ma bardzo niski wał i
prawie płaskie dno. Najgłębszy krater po
wstaje wówczas, gdy do wybuchu dochodzi
na optymalnej głębokości, a za taką przyj
muje się głębokość równą promieniowi wy
tworzonej kotliny. Wtedy część rozkruszo
nej m aterii także spada na jej dno, ale
większość opada w sąsiedztwie i tworzy
okazały wał górski. Nie ulega zatem naj
mniejszej wątpliwości, iż stosunek głębo
kości krateru do jego średnicy zależny jest
od wielu wprawdzie czynników, głównie
jednak od wielkości i masy ciała „spadają
cego z nieba”. K rótko mówiąc — te naj
większe nic wybuchają na optymalnej głę
bokości.
Kratery dostarczają cennych inform a
cji o ewolucji danego ciała niebieskiego.
Obecnie większość planetologów przyjmu
je na przykład, że z im bardziej prymityw
niejszym obiektem mamy do czynienia, czyli
im mniej jego powierzchnia została prze
tworzona w wyniku różnych procesów, tym
bardziej jest ona nasycona właśnie krate
rami meteorytowymi. Do tego rodzaju po
równań doskonale nadają się cztery galileuszowe księżyce Jowisza, bo wprawdzie
powstały one w tym samym mniej więcej
czasie oraz mają podobne rozmiary i ma
sy, to jednak topografia ich powierzchni
bardzo się różni. Najbardziej prymitywną
i tym samym najmniej przetworzoną po
wierzchnię ma Callisto, niewiele wyższy
stopień ewolucji osiągnęła powierzchnia
Ganimedesa, ale powierzchnie Europy i
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Fot. 3 Zdjęcie satelity Jowisza Io z wyraźnie widocz
nym wybuchem wulkanu na jego powierzchni.

Io są już bardzo zmienione. O ile bowiem
powierzchnia pierwszego z nich jest gęsto
usiana kraterami meteorytowymi, a na po
wierzchni drugiego też nie należą one do
rzadkości, to na powierzchni trzeciego od
kryto tylko parę takich utworów, na po
wierzchni zaś czwartego w ogóle nie wys
tępują tego rodzaju struktury. Na pier
wszy rzut oka te różnice w charakterze
topografii czterech największych księży
ców Jowisza wydają się być niezrozumiałe,
lecz — jak się przekonamy — nie ma w
tym nic nadzwyczajnego. W każdym razie
współczesna wiedza potrafi to dość prze
konywująco wytłumaczyć.
Najbardziej zaskoczyła planetologów
topografia powierzchni Io (fot. 3). Któż
bowiem mógł oczekiwać, by na tak małym
ciele niebieskim wciąż występowała silna
aktywność wulkaniczna i by objawiała się
ona w tak dziwnej postaci, że czegoś po
dobnego nie obserwujemy na żadnym in
nym księżycu ani na planecie. Na obra
zach otrzymanych za pomocą sond Voya
ger wygląda on niczym podpłomyk neapolitański, gdyż występują tam obszary śnia
de, pomarańczowe, czerwone żółte i białe,
pokryte licznymi kalderami wulkaniczny
mi i „jeziorami” zastygłej lawy. Nie odkry
to natom iast ani jednego krateru m eteo
rytowego, co przecież jednoznacznie oz
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nacza, że powierzchnia Io jest bardzo mło
da. Gdyby krążył on dokoła Ziemi, od daw
na byłby już pewnie martwym globem i nie
różniłby się wiele od naszego Księżyca. A
tymczasem Io obiega i to stosunkowo bli
sko (zaledwie w odległości 421 600 km)
potężnego Jowisza, toteż nieustannie znaj
duje się w silnym polu grawitacyjnym tej
największej planety Układu Słonecznego.
Jej siły pływowe muszą zatem mocno od
działywać na niego i teoretycznie winien
zwracać ku niej stale dokładnie tę samą
połowę swego globu, a „wzdęcie” pływo
we nie powinno zmieniać swego położe
nia. T^k się jednak nie dzieje z tej prostej
przyczyny, że na Io nie mały wpływ ma
również przyciąganie grawitacyjne trzech
pozostałych księżyców galileuszowych,
zwłaszcza zaś dużo do powiedzenia mają
tu krążące w pobliżu Europa i Ganim edes. Tb ich przyciąganie grawitacyjne spra
wia, iż glob Io jakby kołysze się względem
Jowisza, na skutek czego ów „garb pły
wowy” nieustannie zmienia swą wysokość
i jednocześnie nieznacznie się przemiesz
cza, w wyniku czego powstaje tam pewna
ilość ciepła. W każdym razie źródło to
musi być wystarczająco duże, by ogrzać
wnętrze księżyca i doprowadzić do stanu
ciekłego znajdujące się w warstwie pod po
wierzchniowej związki siarki, które prze
dostają się ku górze i w postaci erupcji
wulkanicznych zostają wyrzucone na wy
sokość 100-300 km. Po pewnym czasie ma
teriał ten opada na powierzchnię Io, two
rząc na niej cienką warstwę, która jednak
nieustannie rośnie i w ciągu 3 tysięcy lat
jej grubość zwiększa się o 1 cm. Dlatego
właśnie wygląd powierzchni tego księżyca
ciągle się zmienia i ślady po uderzeniach
meteorytów zostały tam już dawno zatarte.
Ale dlaczego na powierzchni Europy
odkryto tylko trzy kratery meteorytowe i
to niewielkich rozmiarów (średnice ich
nie przekraczają 20 km)? I to pytanie nie
należy do łatwych, a przecież trzeba jesz
cze powiedzieć, jakie to procesy doprow a
dziły do tego, iż księżyc ten jest tak gładki,

172

U R A N IA

Fot. 4 Zdjęcie fragmentu powierzchni satelity Jowi
sza Europy z wyraźnie widocznymi liniowymi pę
knięciami lodowej skorupy.

że niektórzy porównują go do kuli bilar
dowej? Co więcej — powierzchnię Euro
py pokrywa sieć zawiłych linii (fot. 4), ob
razy przekazane przez sondy Voyager przy
pominają dawne rysunki Marsa z rzeko
mymi kanałami. Niektóre z tych linii są
bardzo długie, ciągną się niekiedy aż na
odległość 1000 km, a ponieważ promień
Europy wynosi tylko 1569 km, musiały one
powstać w wyniku procesu o charakterze
globalnym. Należy przy tym uwzględnić
fakt, że skorupę księżyca tworzy warstwa
lodu o grubości 75-100 km i że na jego
powierzchni poza wspomnianymi kratera
mi nie ma innych nierówności terenu. Po
prostu linie „leżą” mniej więcej na tym
samym poziomie, co otaczające je zew
sząd obszary jasne. Najprawdopodobniej
w niezbyt odległej przeszłości lodowa sko
rupa Europy popękała, do powstałych zaś
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szczelin przedostało się podpowierzchniowe „błoto” (mieszanina wody i piasku),
a wkrótce potem zamarzło. Ale — pewnie
każdy zapyta — co było bezpośrednią przy
czyną powstania owych szczelin?
Na powyższe pytanie nic ma na razie
jednoznacznej odpowiedzi. Pojawiło się
wprawdzie wiele interesujących hipotez i
chociaż wydają się one być bardzo intere
sujące, to jednak żadna z nich nie uzyskała
dotąd pełnej aprobaty. Niektórzy na przyk
ład zakładają, że pod lodową skorupą Eu
ropy był niegdyś wodny rezerwuar, lecz z
czasem wyczerpały się źródła ciepła po
chodzącego z rozpadu znajdujących się we
wnętrzu księżyca pierwiastków promie
niotwórczych i woda po prostu zamarzła.
Każdemu zaś wiadomo, iż jej objętość przy
przejściu ze stanu ciekłego w stan stały
odpowiednio się zwiększa i dlatego lodo
wa skorupa musiała popękać. Źródłem
ciepła mogły też być — podobnie jak w
przypadku Io — siły pływowe, które jed
nocześnie hamowały rotację księżyca. Po
jej zupełnym wyhamowaniu, czyli po peł
nej synchronizacji obrotu Europy z obie
giem orbitalnym, pływy ustały lub stały się
słabsze. Mogło to nastąpić w wyniku
zmniejszenia się mimośrodu orbity księ
życa, dziś już mało różniącej się od okręgu
(jej mimośród wynosi 0,0003), lecz w
przeszłości bardziej wyciągniętej niż obec
nie. Jest też możliwe, że rotacja Europy
nie została dotąd w pełni zsynchronizowa
na z obiegiem orbitalnym i że pod lodową
skorupą wciąż jeszcze znajduje się ciekły
płaszcz. W tym przypadku do wytworzenia
szczelin wystarczyłoby bardzo małe od
chylenie, wynoszące zaledwie jeden obrót
w ciągu 30-1000 lat, co współczesnymi
środkami nie byłoby możliwe do stwier
dzenia. A przecież ta różnica byłaby jesz
cze mniejsza, gdyby glob księżyca był już
całkowicie martwy i nie miałby ciekłego
płaszcza. Tak czy inaczej pochodzenie szcze
lin Europy najlepiej tłumaczy hipoteza pły
wowa, za którą opowiada się także A. S.
M c E w e n , chociaż ją nieco zmodyfiko-
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wał. Uczony amerykański sądzi bowiem,
że wprawdzie owe pęknięcia w lodowej
skorupie Europy powstały na skutek wy
hamowania rotacji księżyca, lecz w opar
ciu o wnikliwą analizę położeń poszcze
gólnych linii doszedł on do wniosku, iż
musiało to nastąpić w czasie, gdy jego oś
obrotu była nachylona względem płaszczyz
ny orbity pod nieco innym kątem niż dziś.
Do zmiany jej położenia przyczynić się
mogły — zdaniem autora zmodyfikowa
nej hipotezy — także siły pływowe.
Na ostateczne rozwiązanie tej frapują
cej zagadki przyjdzie nam pewnie jeszcze
długo czekać. Ale już dziś możemy po
wiedzieć, że pod względem zewnętrznego
wyglądu E uropa znacznie różni się od
wszystkich księżyców Układu Słoneczne
go i że powierzchnia tego księżyca — po
dobnie jak i powierzchnia Io — musi być
stosunkowo młoda. Na obu tych ciałach
nie występują bowiem kratery m eteoryto
we, a przecież w przeszłości musiały być
nimi gęsto pokryte, lecz zostały zniszczo
ne w wyniku procesów, które zachodziły i
nadal na nich zachodzą. Musiały one
przebiegać mniej intensywnie na Ganimedesie, gdyż na powierzchni tego księżyca
do dziś zachowało się tak dużo kraterów
meteorytowych, że na pierwszy rzut oka
jego topografia zdaje się przypominać to
pografię naszego Księżyca. Wystarczy jed
nak przyjrzeć się jego obrazom otrzyma
nym z mniejszej odległości, aby dostrzec
wyraźne różnice między topografią obu
tych ciał. Przede wszystkim na Ganimedesie jest mniej kraterów meteorytowych,
tamtejsze morza mają kształty nieregular
nych wieloboków i pokryte są licznymi
krateram i o rozmiarach dochodzących do
kilkudziesięciu kilometrów, a ponadto po
wierzchnię tego księżyca we wszystkich
kierunkach przecinają jasne pasy, mające
około 100 km szerokości i długość wyno
szącą niekiedy wiele setek kilometrów.
Obrazy uzyskane z jeszcze mniejszej od
ległości pokazują, że w rzeczywistości ma
my tu do czynienia z systemami równole
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gle obok siebie biegnących bruzd (fot. 5),
toteż taki pas do złudzenia przypomina
zaorane pole na Ziemi. Są to jednak two
ry znacznie większe, odstępy między po
szczególnymi bruzdami wynoszą bowiem
10-15 km, a ich grzbiety osiągają zazwy
czaj blisko 1000 m wysokości. Nie może
my przy tym zapominać, że Ganimedes ma
dużo mniejszą gęstość od naszego Księ
życa i że głównym składnikiem jego sko
rupy jest lód. Mówi nam o tym wygląd

Fot. 5 Zdjęcie fragmentu powierzchni G anim edesa
z charakterystycznymi systemami równoległych bruzd.

tamtejszych kraterów, które z reguły o to 
czone są jasnymi koronami, utworzonymi
najprawdopodobniej z pokruszonego lo
du. Są to po prostu okruchy lodu wyrzu
cone podczas formowania się danego kra
teru.
Z czterech galileuszowych księżyców
Jowisza największe podobieństwo do M er
kurego i naszego Księżyca wykazuje topo
grafia Callisto. Jest on dosłownie usiany
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kraterami różnej wielkości, ale są one
znacznie płytsze i ich średnice nie prze
kraczają 160 km. Większe przypuszczalnie
zostały dawno zniszczone, bo wprawdzie
Callisto od dawna jest już zupełnie mar
twym globem, to jednak składa się głów
nie z lodu i jego skorupa — w odróżnieniu
od skalistych skorup Merkurego i naszego
Księżyca — ma zupełnie inne właściwości
fizyczne. Dowodzą tego chociażby odkry
te na nim koliste struktury Valhala (1500
km średnicy) i Asgard (600 km średnicy),
otoczone systemami koncentrycznie leżą
cych pierścieni (fot. 6), przypominających
pierścienie obserwowane na powierzchni
wody w stawie tuż po wrzuceniu do niego
kamienia. Nadzwyczaj pouczające jest po
równanie tych struktur z podobnymi stru
kturami Merkurego (Caloris Planitia) i
naszego Księżyca (Mare Orientale), bo
wprawdzie jedne i drugie powstały w wy
niku upadków olbrzymich brył meteoryto
wych (planetoid), a mimo to bardzo się od
siebie różnią. O ile bowiem wymienione
struktury Merkurego i Księżyca otaczają
wysokie wały górskie, to pierścienie stru
ktur Valhala i Asgard jakby zapadały się w
grząskim podłożu, z którego zdają się je
dynie „wystawać” ich najwyższe partie.
Krótko mówiąc — wierzchołki pierścieni i
centralne obszary obu struktur znajdują
się dziś mniej więcej na tym samym pozio
mie.
Czy jednak każdy księżyc posiadając/
lodową skorupę musi mieć mniej lub bar
dziej wygładzoną powierzchnię? Nie, wie
le zależy od jego wielkości i innych czynni
ków, o czym możemy przekonać się na
przykładzie księżyców Saturna, które ma
ją małe gęstości i dlatego lapidarnie ok
reśla się je jako „kule zabrudzonego śnie
gu”. Ich powierzchnie są gęsto usiane kra
terami meteorytowymi, lecz osiągnęły one
różny stopień ewolucji, co łatwo stwier
dzić porównując topografię Dione czy
Rhei z topografią Enceladusa. Dwa pier
wsze z nich wydają się być od dawna mar
twymi globami, dominującymi struktura
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Fot. 6 Zdjęcie fragmentu satelity Jowisza Callisto z
charakterystycznym systemem koncentrycznych
pierścieni.

mi na ich powierzchniach są właśnie kra
tery meteorytowe, powstałe przy tym w
różnych epokach geologicznych. Nato
miast na powierzchni Enceladusa (patrz
zdjęcie na pierwszej stronie okładki) two
ry takie występują w dużo mniejszej licz
bie, a przy tym wyraźnie są płytsze i co
ważne — między nimi widać rozległe ob
szary zupełnie gładkiego terenu. Nie ule
ga wątpliwości, że księżyc ten jest wciąż
aktywnym globem, jego specyficzny wul
kanizm napędzają — podobnie jak wulka
nizm Io i Europy — siły pływowe. T&kich
źródeł energii nie ma Mimas, który jest
niewielkim ciałem (ma zaledwie 395 km
średnicy), a mimo to-znajduje się na nim
krater o średnicy 135 km i głębokości do
chodzącej do 10 km. Wynika z tego, że w
bardzo niskiej temperaturze (na Mimasie
wynosi ona około 70 kelwinów) lód nabie
ra zupełnie innych właściwości i zachowu
je się niczym twarda skała, toteż mógł tam
powstać tak unikalny twór. Najprawdopo
dobniej jest to stosunkowo najgłębszy
krater (otrzymał on nazwę Herschel) w
całym Układzie Słonecznym, bo wpraw
dzie na Tfcthys zidentyfikowano krater o
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głębokości 15 km, lecz ma on aż 450 km
średnicy (krater ten nosi dla odmiany
nazwę Odyseusz). Oczywiście, takiej pew
ności na razie nie mamy, ponieważ prze
kazane przez Voyagery obrazy nie obej
mują całych powierzchni księżyców i przy
tym nic dotąd nie wiemy o topografii Tyta
na. Ten największy księżyc Saturna posia
da bowiem gęstą atmosferę, gęstszą nawet
od atmosfery Ziemi, toteż kamery wymie
nionych sond okazały się wobec niej zu
pełnie bezsilne. Rozwiązanie tej zagadki
nastąpi zapewne dopiero na początku przy
szłego stulecia, kiedy do układu Saturna
zbliży się sonda Cassini (start tej sondy
planowany jest na rok 1997), bo jednym z
jej głównych zadań ma być właśnie wszech
stronne zbadanie Tytana. Nie znaczy to
jednak wcale, by sondy Voyager zawiodły
zupełnie gdyż dzięki nim uzyskano wiele
nieznanych informacji o tym drugim co do
wielkości księżycu w Układzie Słonecznym.
A oto najważniejsze dane „personalne”
Tytana:
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leży jedynie od tego, jakie procesy tam
zachodzą lub zachodziły w niezbyt odleg
łej przeszłości. Przede wszystkim czy pod
względem wulkanicznym Tytan jest nadal
aktywny lub jak dawno przestał nim być?
A może na jego powierzchni znajduje się
— jak niektórzy sądzą — metan w postaci
ciekłej i w związku z tym ślady dawiiych
uderzeń meteorytów zostały tam już grun
townie zatarte? Sama obecność atmosfery
możliwości występowania kraterów mete
orytowych jeszcze nie wyklucza, o czym
świadczy powierzchnia Wenus, która ma
dużo gęstszą atmosferę i odkryto na niej
przejawy silnej aktywności wulkanicznej,
a mimo to kratery meteorytowe do dziś
się zachowały. W każdym razie przykład
ten potwierdza tezę, iż są to twory bardzo
pospolite i występują prawie na wszys
tkich ciałach Układu Słonecznego. Znaj
dujemy je oczywiście także na pięciu naj
większych księżycach Urana (patrz zdję-

Średnica (km) ................................ 5150
Masa (kg) .......................... 1,346 X1023
Masa wyrażona w masach
naszej planety (Ziemia = 1) . . . .0,022
Średnia gęstość (kg/m3) ..................1881
Odległość od Saturna (km)
.l,226x 10*
Odległość od Saturna wyrażo
na w promieniach planety ...............20
Okres obiegu Saturna (dni) . . . .15,95
Główny składnik atmosfery . . . . azot
(procent zawartości) ............(65-98%)
Ciśnienie na powierzchni (kPa) . .149,6
Temperatura powierzchni (K) . . . . 94
Tfemperatura na wysokości
42 km (K) ......................................71,4
Tbmperatura na wysokości
200 km (K) ......................................... 170
Albedo ...............................................0,2
Czy w świetle przedstawionych wyżej
danych można oczekiwać na powierzchni
Tytana kraterów meteorytowych? Odpo
wiedź może być twierdząca, bo wiele za-

Fot. 7 Zdjęcie Titanii, satelity Urana, wykonane za
pomocą sondy Voyager 2.
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Fot. 8 Zdjęcie Ariela, satelity Urana, wykonane za
pomocą sondy Voyager 2.

cie na trzeciej stronie okładki), lecz i tu
stwierdzamy pewne różnice zarówno co
do liczby kraterów meteorytowych, jak i co
do stopnia ich „wygładzenia”. O ile bowiem
powierzchnie Umbriela i Titanii (fot. 7)
są nimi gęsto usiane, to na powierzchni
Ariela (patrz zdjęcie na drugiej stronie
okładki i fot. 8) widać wyraźne ślady póź
niejszej aktywności geologicznej i obok kra
terów meteorytowych dostrzegamy liczne
doliny o płaskich dnach (w przeszłości mog
ły one być wypełnione wodą). Nie brak
formacji kraterowych także na powierzch
ni Oberona, lecz Voyager-2 przeleciał w
dość dużej odległości od tego księżyca i na
przekazanych obrazach można rozpoznać
jedynie większe utwory tego typu. Jeden z
nich ma wyjątkowo ciemne dno i jasną
górę centralną (wyglądem przypomina kra*

Por. artykuł i zdjęcie w 'poprzednim numerze
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ter Ciołkowskiego na odwrotnej stronie
naszego Księżyca).
Na oddzielne omówienie zasługuje nie
wątpliwie Miranda i zagadkowy wygląd jej
powierzchni (fot. 9). Jest to wprawdzie naj
mniejszy z pięciu wymienionych księżyców
Urana, gdyż ma zaledwie 480 km średnicy,
lecz dla planetologa wydaje się być nie
zmiernie ciekawym obiektem z uwagi na
swą burzliwą — zdaje się — przeszłość.
Obszary ze starym reliefem, pokryte kra
terami o wygładzonych już wałach górs
kich, miej'scami poprzecinane uskokami o
ostrych brzegach, mówią o gwałtownych
procesach, które przebiegały tam po okre
sie „wielkiego bombardowania”. Najbar
dziej zagadkowy typ utworów powierzch
niowych Mirandy, przypominający owe
ciemniejsze obszary na Ganimedesie, po
krywają równolegle względem siebie bieg
nące bruzdy, grzbiety i uskoki. Powstały
one zapewne w wyniku procesów zacho
dzących nie tylko na powierzchni tego księ
życa, ale swym zasięgiem obejmujących cały
jego glob. Niektórzy badacze sądzą po
prostu, że Miranda zderzyła się w odległej
przeszłości z jakimś dużym ciałem niebie
skim, została rozbita na kilka części, ale te
nie oddaliły się zbytnio od siebie. Nadal
krążyły po pierwotnej orbicie i z czasem
ponownie się z sobą połączyły, tworząc na
nowo jednolity glob. Być może — twier
dzą niektórzy — nie było to jednorazowe
wydarzenie, lecz proces parę razy się po
wtarzający. Już z tego choćby powodu Mi
randa stanowi obiekt interesujący dla każ
dego, kto zajmuje się zarówno przebie
giem ewolucji księżyców, jak i katastrofa
mi w Układzie Słonecznym.
Nie mniej egzotycznym i jednocześnie
równie zagadkowym obiektem okazał się
być największy księżyc Neptuna — Tłyton.* Ma on bardzo jasną powierzchnię,
wraz z Europą i Enceladusem uchodzą
zresztą za najjaśniejsze ciała Układu Sło:
necznego, choć jego powierzchnia nie jest
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Fot. 9 Obraz Mirandy, satelity Urana, uzyskany ze zdjęć wykonanych 24 stycznia 1986 roku za pomocą sondy
Voyager 2.

czysto biała (wykazuje różne odcienie czer
wieni, zieleni i barwy niebieskawej). Wy
kazuje przy tym dość urozmaicony relief,
lecz różnice w wysokości są niewielkie, wy
noszą bowiem nie więcej niż 1 km. Pomi
mo to na powierzchni Ttytona znajdziemy
najprzeróżniejsze struktury topograficzne,
często niespotykane na żadnym innym ciele
Układu Słonecznego. Uwagę zwraca ta
kże mała liczba kraterów meteorytowych,
przy czym największy z nich ma zaledwie
27 km średnicy, co świadczy o bardzo mło

dej powierzchni tego księżyca. Jego sko
rupę — podobnie jak skorupy Europy i
Enceladusa — tworzy głównie lód wodny,
zawierający — zwłaszcza w cienkiej war
stwie tuż przy powierzchni — pewne iloś
ci zamarzłego azotu i metanu. A ponieważ
temperatura wynosi tam tylko 38 kelwi
nów (najniższa temperatura zmierzona do
tąd na powierzchni ciała Układu Słonecz
nego), mogłoby się zatem wydawać, że musi
to być już zupełnie martwy glob. Tymcza
sem na skutej siarczystym mrozem powierz-
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chni Ttytona odkryto dwie struktury, któ
re można uważać za przejaw aktywności
wulkanicznej. Polega ona na tym, że z m a
łej ciemnej plamy na powierzchni księżyca
wznosi się niemal pionowo ku górze ciem
ny „dym”, osiąga około 8 km wysokości i
w iatr przem ieszcza ten przypominający
trąbę powietrzną „pióropusz” na odleg
łość kilkudziesięciu kilometrów. Jest to
więc czwarty z kolei księżyc, na którym
odkryto czynne wulkany. O ile jednak na
Io występuje wulkanizm siarki, na E uro
pie i Enceladusie wulkanizm wodny, to na
TYytonie mamy do czynienia z wulkani
zmem azotu. Na razie nie wiemy, co go
napędza, choć wiele przemawia za tym, że
i tu niepoślednią rolę odgrywają przypusz
czalnie siły pływowe. Tłyton bowiem okrą
ża N eptuna stosunkowo blisko (zaledwie
w odległości 353 400 km), porusza się w
kierunku wstecznym, a w dodatku jego ro
tacja jest zsynchronizowana z obiegiem
(zwraca więc ku planecie stale tę samą
półkulę swego globu). Ponadto mniej wię
cej co pięć dni do Ttytona na odległość
około 300 000 km zbliża się Nereida i mi
mo swej małej masy też może w jakimś
stopniu pobudzać ten wulkanizm.
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Na opisie powierzchni Ttytona i za
chodzących tam zjawisk kończymy ten krót
ki przegląd topografii największych księ
życów Układu Słonecznego. Z przedsta
wionego m ateriału można wnioskować, iż
są to wprawdzie najprzeróżniejsze światy,
a więc że właściwie każdy z nich jest inny,
to jednak łączy je wiele wspólnych cech.
Przede wszystkim każdy z tych księżyców
najprawdopodobniej przeżył okres „wiel
kiego bom bardowania” i wobec tego po
wierzchnia każdego winna być gęsto usia
na krateram i meteorytowymi różnej wiel
kości. Niewielka liczba takich struktur lub
ich całkowity brak dowodzi jedynie, iż da
ny księżyc pod względem geologicznym jest
wciąż aktywnym globem lub że procesy
takie us taty na nim w niezbyt odległęj prze
szłości. K rótko mówiąc — kratery m eteo
rytowe dostarczają cennych informacji o
przebiegu ewolucji badanego obiektu i na
leży je traktować za uniwersalne właściwie
struktury topograficzne ciał Układu Sło
necznego. Za powyższą tezą przemawia
także uzyskany ostatnio za pom ocą sondy
Galileo obraz maleńkiej Gaspry (na p o 
wierzchni tej planetoidy też odkryto kra
tery meteorytowe).

Podstawowe param etry fizyczne dziesięciu największych
księżyców Układu Słonecznego

Nazwa księżyca i m a
cierzystej planety

Średnica (km)

Ganim edes (Jowisz)
Tytan (Saturn)
Callisto (Jowisz)
Io (Jowisz)
Księżyc (Ziem ia)
E uropa (Jowisz)
Ttyton (N eptun)
Titania (U ran)
O beron (U ran)
R hea (Saturn)

5262
5150
4800
3630
3476
3138
2705
1690
1670
1530

Masa (kg)

1.49X1023
1.35 X1023
1.07 X1023
8.92X1022
7.35 X1022
4.87 x l 0 22
4.2 X1022
5.0 X1021
4.9 X1021
2.5 X1021

Średnia gęstość (kg/m3)

1930
1881
1830
3550
3340
3040
2075
2000
2000
1200
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Gęstość kraterów meteorytowych na księżycach S aturna
(wg J. B. Plescia i J. M. Boyce)

Nazwa księżyca

Typ powierzchni lub położe
nie badanego obszaru

Liczba kraterów przypadająca
na 1 000 000 km2 powierzchni
o średnicy
o średnicy
20 km
10 km

Okolice bieguna
południowego

1200±500

Enceladus

Obszary silnie kraterowane
Równiny pokryte dolinami
Gładkie równiny

800 ±300
200±100
<100

300
. 50

Tfctyda

Obszary silnie kraterowane
Obszary średnio kraterowane
Równiny

2000
690±72
800 ± 66

500 ±92
70 ±26
140±28

Dione

Obszary silnie kraterowane
Obszary średnio kraterowane
Obszary słabo kraterowane

1000
700±100
260±50

270±50
45 ±25
45 ±20

R hea

Okolica bieguna północnego
Obszary równikowe silnie
kraterowane
Obszary równikowe słabo
kraterowane

1100 ±20

300±100

700±150

200±100

160±45

80 ±40

2000

730±30

Mimas

Japctus

Obszary jasne

<100

M aria Łysik — Warszawa

RADIOASTRONOMIA U PROGU XXI STULECIA
Radiowe okno ziemskiej atmosfery wyko
rzystywane jest intensywnie od 1932 roku,
kiedy to (w USA) po raz pierwszy zareje
strowano pozaziemskie sygnały radiowe.
Od tego czasu rozwój radioastronomii po
szedł w dwóch kierunkach. Pierwszy to
budowa radioteleskopów o dużej czułości
w celu obserwacji nawet bardzo słabych
radioźródeł. Drugi to budowa urządzeń
radioastronomicznych o bardzo dużej zdol
ności rozdzielczej w celu badania szczegó
łów budowy obiektów radioastronom icz
nych.

W przyrządach pierwszego rodzaju (o
dużej czułości) chodzi o zebranie prom ie
niowania z możliwie dużej powierzchni.
Do tego celu wykorzystuje się metalowe
powierzchnie (gładkie lub w formie siat
ki) o kształcie paraboloidalnym (zwiercia
dła paraboliczne pozbawione są aberracji
sferycznej). Im większa powierzchnia an 
teny tym oczywiście większa jest czułość
radioteleskopu, ale też i większe koszty
oraz problemy ze sterowalnością takiego
„olbrzyma”, a także problemy z odkształ
ceniami grawitacyjnymi tak dużej, rozcią-
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Fol. 1 Radioteleskop w Parkes (Australia), którego antena ma średnicę 64 m.

głej masy. Dla fal centymetrowych (astro
fizycznie szczególnie interesujących) m a
ksymalny, optymalny rozmiar radioteles
kopu wynosi około 100 m. Niestety, naj
większy z tej klasy — radioteleskop w Z a
chodniej Wirginii o rozmiarze 300 stóp
(czyli około 100 metrów) — okazał się
nieudaną realizacją. Dlatego też w USA,
w G reen Bank, pod koniec XX wieku ma
powstać nowy 100-metrowy radioteleskop.
Oczekuje się także ukończenia wreszcie
70-m etrow ego radioteleskopu w byłym
Związku Radzieckim, w pobliżu Samarkandy. Obie olbrzymie anteny będą pra
cowały dla fal centymetrowych i milime
trowych (do 3 mm).

Dużą czułość — opiocz dużej powierz
chni anteny — można także osiągnąć uży
wając wzmacniaczy (bardzo słabego prze
cież promieniowania zebranego przez an 
tenę), które mają bardzo małe szumy włas
ne. Przez ostatnie 5 lat nastąpił w tej dzie
dzinie znaczny postęp dzięki zastosowa
niu specjalnych tranzystorów H E M T (ang.
High Electron Mobility Transistors), chło
dzonych do temperatury około 15 K. Dzię
ki nim szumy termiczne odbiornika dla fal
centymetrowych osiągają limit kwantowy
(czyli praktycznie nie istnieją!). W odbio
rze fal milimetrowych nie osiągnięto jesz
cze takich sukcesów, ale do 2000-go roku
i tu po wprowadzeniu wzmacniaczy H EM T
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szumy term iczne powinny być zaniedbywalne. ,
Radioteleskopy o dużej powierzchni an
teny i o nawet najdoskonalszych odbiorni
kach mają niestety bardzo słabą zdolność
rozdzielczą (która zależy jeszcze od dłu
gości fali, ale dla całego zakresu fal radio
wych mamy do czynienia z silnymi efekta
mi dyfrakcyjnymi — długość fali nie jest
zaniedbywalnie mała w porównaniu z roz
miarami anteny). Dlatego też w radioas
tronom ii rozwinięto tzw. system VLBI
(ang. Very Long Baseline Interferometry),
w którym pracuje nie jeden, lecz kilka ra
dioteleskopów umieszczonych w dużej od
ległości. W systemie tym wykorzystuje się
zjawisko interferencji fal. Rejestrowana jest
am plituda i faza sygnałów docierających
do każdej anteny, oraz czas z dokładnie
zsynchronizowanych ze sobą zegarów ato
mowych pracujących przy każdym z radio
teleskopów. Po skończeniu obserwacji
kom puter opracowuje wszystkie dane ze
brane z każdego radioteleskopu. System
VLBI został już bardzo dobrze zorganizo
wany dla fal centymetrowych. Jedna sieć
pracuje w USA, druga w Europie. Mogą
one także pracować razem (sieć składa się
wtedy z 15 anten) tworząc sieć o jeszcze
większej bazie, a zatem dając jeszcze lep
szą zdolność rozdzielczą (około 300 mi
krosekund łuku!). Mimo to myśli się o
jeszcze dalszych udoskonaleniach. W USA
planuje się powstanie tzw. systemu VLBA
(ang. Very Long Baseline Array), czyli sie
ci radioteleskopów, które mają pełnić po
mocniczą rolę dla systemu VLBI. Składać
się on będzie z 10--ciu anten o średnicy 25
metrów, umieszczonych wzdłuż Stanów
Zjednoczonych od Wysp Wirgini po H a
waje. Także europejska sieć VLBI z po
czątkiem lat 2000-ch zostanie zasilona
przez nowe anteny, a także większe cen
trum kom puterowe przetwarzające dane
dla tej sieci. Również w Australii rozwi
nięto już sieć radioteleskopów. Planowa
ne jest jeszcze dołączenie do niej dwóch
anten znajdujących się na Tismanii. Po
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zwoli to stworzyć dobrze rozwinięty sy
stem VLBI pracujący dla nieba południo
wego.
Udało się także zbudować system VLBI
pracujący dla fal milimetrowych. R adio
teleskopy umieszczone w różnych zakąt
kach świata (w Szwecji, U S A Japonii) pra
cując wspólnie osiągają wspaniałą zdol
ność rozdzielczą 50-ciu m ikrosekund łu
ku! Pozwala to badać na przykład szczegó
ły budowy nawet najdalszych obiektów ja
kimi są kwazary (patrz rys. 1).

Rys. 1 Mapa radiowa (falc centym etrow e) central
nego obszaru kwazara 3C 273. Wewnątrz mapka ob 
szaru D otrzymana techniką VLB1 dla fal m ilim e
trowych.

Tak więc dzięki systemowi VLBI w ra
dioastronom ii osiągnięto znacznie lepszą
zdolność rozdzielczą niż w astronom ii o p 
tycznej. M imo to istnieje jeszcze jedna
możliwość aby ją zwiększyć. Planuje się
mianowicie umieszczenie na orbicie okołoziemskiej satelity z radioteleskopem ,
który wraz z radioteleskopam i pracujący
mi na Ziemi stworzy kosmiczny system
VLBI (rys. 2). Mając bardzo dużą bazę
(odległość między antenam i) system ten
będzie mógł osiągnąć zdolność rozdziel
czą rzędu 50 mikrosekund łuku dla fal cen
tymetrowych (czyli tyle co osiągnięto na
Ziem i dla fal milimetrowych). Opracowa-
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Rys. 2 Koncepcja kosmicznego systemu VLBI.

ne są już trzy różne projekty tego typu:
QUASAT — europejsko-amerykański (an
tena 15 m, apogeum orbity 30 000 km),
RADIO ASTRO N — radziecki (antena 10
m, apogeum orbity 75 000 km) i VSOP
— japoński (antena 10 m, apogeum orbi-

Fot. 2. 15 m radioteleskop Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Piwnicach koło Tbrunia należący do
europejskiej sieci VLBI (fot. J. M azurek).
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ty 20 000 km). Ich realizacja zależy od fun
duszy przeznaczonych na badania kosmi
czne w tych krajach i z pewnością nastąpi
dopiero po 2000 roku. Zaś radioastrono
mowie mają nadzieją że w XXI wieku uda
się rozbudować kosmiczną sieć VLBI, lak
by osiągnąć zdolność rozdzielczą rzędu 1
mikrosekundy luku. Pozwoli to na przyk
ład zmierzyć ruchy własne kwazarów!
Do tej pory większość badań radioas
tronomicznych dotyczyła głównie fal cen
tymetrowych i milimetrowych, które za
wierały bardzo dużo informacji m. in. o
składzie chemicznym przestrzeni kosmi
cznej (np. linia 21 cm, pozwalająca odtwo
rzyć rozkład wodoru neutralnego w naszej
Galaktyce). W ostatnich latach zakres ba
dań radioastronomicznych przesunął się
nieco w dół obejm ując tzw. obszar spe
ktralny czyli obszar fal radiowych grani
czący z podczerwienią (fale m ilimetrowe i
submilimetrowe). Obszar ten jest intere
sujący ze względu na emisję m olekularną
w naszej Galaktyce i galaktykach nam bli
skich (wyniki badań molekularnych dają
informację o ewolucji gwiazd w tych syste
mach). W obszarze tym można także ob
serwować emisję pyłu międzygwiazdowego (dla fal w pobliżu 1 mm) co z kolei
może dać informacje o masach galaktyk.
Również interesujące jest jak wygląda
prom ieniowanie radiowe dla tych fal do
chodzące od kwazarów i radiogalaktyk.
W celu badania fal w tym zakresie u ru
chom iono już wiele różnych radiotelesko
pów — największe w Japonii (45 m), H i
szpanii (30 m), a dla nieba południowego
w Chile. Lokalizacja radioteleskopów do
obserwacji tych najkrótszych fal jest nie
przypadkowa, gdyż zaczynają być widocz
ne wpływy atmosfery ziemskiej (para wod
na w troposferze). Dlatego też najodpo
wiedniejsze są suche, wysoko położone
miejsca. Oprócz pojedynczych radiotele
skopów pracuje kilka interferom etrów ,
składających się z kilku mniejszych anten,
których położenia względem siebie moż
na zmieniać. Wykorzystując tzw. m etodę
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syntezy apertury mogą one osiągnąć za
równo dużą czułość jak i dużą zdolność
rozdzielczą rzędu 1 sekundy luku dla fal
milimetrowych (a zatem słabszą niż wspo
mniany już system VLBI fal milimetro
wych). Interferometry te pracują na razie
dla fal milimetrowych, ale mają również
wkrótce operować na falach submilimetrowych. Oczywiście fale te najlepiej było
by obserwować spoza atmosfery ziemskiej
ze względu na wspomniany już efekt troposferyczny. Dlatego też planowanych jest
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kilka misji: satelity SWAS (amerykański),
MOSES (europejski), zaś z większych
FIRST (ang. Far InfraRed and Submilimetre Tclescope).
Radioastronomia zmieniła już nasze
spojrzenie na otaczającą nas przestrzeń, a
mimo to otwierają się przed nią nowe
możliwości techniczne. Możemy się za
tem spodziewać, że niezbyt prędko zosta
nie wyeksploatowana i że wciąż będzie
dostarczać nowych, ciekawych informacji
o Wszechświecie.

KRONIKA
Sensacyjne odkrycie satelity COBE
Podczas corocznego zebrania Amerykańskiego
Tbwarzystwa Fizycznego, dnia 22 kwietnia te
go roku w Waszyngtonie, grupa astrofizyków
(kierowana przez G eorge’a S m o o t a z Law
rence Berkeley Laboratory w Kaliforni) poda
ła do publicznej wiadomości sensacyjne wyniki
pomiarów satelity COBE. Po latach poszuki
wań udało się stwierdzić z całą pewnością, że
tzw. promieniowanie tła (czy też jak mówią in
ni promieniowanie reliktowe) wykazuje anizo
tropię. Okazało się, że różne rejony nieba ba
dane za pom ocą bardzo krótkich fal radio

wych (tzw. mikrofal) wykazują różniącą się o
0,00003 stopnia (tak, tak!) tem peraturę! Dla
laika taka wiadomość nic zgoła nie znaczy —
można najwyżej zadumać się nad precyzją sa
mego pomiaru. W rzeczywistości jednak kos
mologowie uzyskali bardzo ważny argument po
twierdzający współczesne teorie powstawania
Wszechświata. Jeden z obecnych wówczas w
Waszyngtonie fizyków, Joel P r i m a c k z Ka
lifornijskiego Uniwersytetu w Santa Cruz, ok
reślił to odkrycie jako „podpis Pana Boga”; co
raz bardziej zbliżamy się do zrozumienia Po
czątku.
Po kolei jednak! Od końca lat dwudzies
tych naszego wieku wiadomo (z pomiarów dopplerowskich przesunięć promieniowania gala
ktyk), że obserwowany przez nas Wszechświat
rozszerza się, „puchnie”. To z kolei pozwalało
sądzić, że kiedyś, dostatecznie dawno temu,

M apa anizotropii prom ieniow ania tła odkrytej za pomocą satelity C O B E
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Skupienie się m aterii ku drobnym początkowo niejednorodnościom — schematyczne przedstaw ienie mechanizmu niestabil
ności grawitacyjnej.

wszystko zaczęło się „w jednym punkcie”; ściś
lej — przewidywano, że Wszechświat powstał
na skutek Wielkiego Wybuchu, jakiejś „osob
liwości”. M ateria i promieniowanie — kiedyś
ściśnięte w jeden nieprawdopodobnie gęsty, go
rący twór — uległy gwałtownej eksplozji! A
ślady tego widzimy do dziś w postaci ucieczki
galaktyk! Ale jeśli i taki scenariusz byłby pra
wdziwy należało się spodziewać także innych
śladów — całe niebo powinno świecić jakimś
bardzo chłodnym promieniowaniem; rozprężają
cy się Wszechświat musiał przecież gwałtownie
stygnąć! W 1964 roku Arno P e n z i a s i R o
bert W i l s o n potwierdzili istnienie tego „pro
mieniowania tła”. Badając szumy radiowe na
szej Galaktyki nie mogli pozbyć się pewnych
zakłóceń, a po dokładnej analizie materiału oka
zało się, że za zakłócenia „odpowiedzialny jest”
cały Wszechświat: bardzo chłodny gaz fotonów
równom iernie wypełniający całą przestrzeń,
czyli dokładnie to, co przewiduje teoria Wiel
kiego Wybuchu. Tem peraturę tego gazu osza
cowano na 2.73 K (za to odkrycie Penzias i
Wilson otrzymali w 1978 roku Nagrodę N ob
la). Tćik wię reliktem Początku jest obserwo
wane do dziś promieniowanie tła.
A jednak kosmologowie nie byli do końca
spokojni, dość szybko okazało się bowiem, że
promieniowanie tła jest... aż za bardzo jedno
rodne. Obrazowo mówiło się, że to „Atlantyk”
tak gładki, iż największa „fala” nie przekracza
ła rozmiaru tenisowej piłki. Tymczasem więk
szość teorii tworzenia się struktur bazuje na
niestabilnościach grawitacyjnych tzn. na zapa
daniu się materii do początkowych niejedno

rodności, fluktuacji. Wiemy przecież doskona
le, że Wszechświat oglądany, w małej skali wy
pełniony jest nierównomiernie; zarówno mię
dzy gwiazdami jak i między galaktykami obser
wuje się ogromne obszary prawie puste. Pro
ces fragmentacji, gromadzenia się materii w por
cje, z których później powstawały galaktyki i
gwiazdy, uzależniony jest od możliwości pow
stania perturbacji w początkowo jednorodnym
Wszechświecie. A tymczasem w promieniowa
niu tła Wszechświat był niepokojąco gładki.
Rozpoczęto więc prace mające na celu jak
najdokładniejsze pomiary promieniowania tła.
18 listopada 1989 roku NASA wystrzeliła
satelitę CO B E (Cosmic Background Explo
rer); na jego pokładzie znajdował się między
innymi instrument D M R (Differential M icro
wave R adiom eters — różnicowe radiometry
mikrofalowe). On to właśnie, po ponad rocz
nym zbieraniu danych, pozwolił znaleźć staty
stycznie znaczące (dla dociekliwych — na po
ziomie 7 sigma) fluktuacje w promieniowaniu
tła (oczywiście od pomiarów „odjęto” wpływ
naszej Galaktyki, w szczególności rozważano tyl
ko szerokości galaktyczne większe od 20 stop
ni). Instrument pracował na trzech częstościach
(31.5, 53 i 90 GHz; odpowiednie długości fal
9.5 5.7 i 3.3 mm) wybranych w ten sposób, by
leżały blisko maksimum promieniowania tła i
by nasza Galaktyka możliwie mało je zaburza
ła. Mapa otrzymana przez CO B E to „poświa
ta” Wielkiego Wybuchu, taka „zorza”, której
promieniowanie daje się opisać rozkładem
Plancka o tem peraturze 2.73 K, ale niektóre
jej fragmenty są o jedną trzydziestomilionową
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stopnia cieplejsze lub zimniejsze od innych.
Zarówno rozmiary tych niejednorodności jak i
obserwowane różnice temperatur dość dobrze
zgadzają się ze standardowym modelem infla
cyjnym (patrz Urania 4/1991). To z kolei (jak
podkreśla Edward W r i g h t z grupy COBE)
silnie sugeruje obecność dużej ilości tzw. zi
mnej, ciemnej materii (CDM — Cold Dark
Matter) w zagadkowej, nieznanej, niewidzial
nej (jeszcze) postaci jak np. masywne neutri
na, czarne mini-dziury, brązowe karły... Może
się więc wkrótce okazać, że około 90% materii
znanego nam Wszechświata doskonale ukrywa
się przed wścibstwem ludzkości! Czyż to nie
jest deprymujące?
Wg NASA Release 92-51
Magdalena Sroczyńska-Kożiichowska

Jak koło pulsara mogły powstać
planety?
W lipcu 1991 roku, po ogłoszeniu, że koło pul
sara PSR 1828-10 krąży planeta („pierwsza pla
neta poza Układem Słonecznym”, patrz Ura
nia 9/1991) od razu pojawiły się pytania o jej
rodowód. Czy z materii wyrzuconej przez su
pernową mogą tworzyć się planety? A jeśli by
ły tam wcześniej, to jak takie małe obiekty mo
głyby przetrwać wybuch sąsiedniej gwiazdy (a
tylko w takich procesach tworzą się pulsary)?
Od razu w sierpniu 1991 r. P. P o d s i a d ł o ws ki , J. P r i n g l e i M. R e e s propo
nowali dwa mechanizmy mogące prowadzić do
powstania planety przy pulsarze (Nature, 352,
783): albo pulsar powstał przez zlepienie się
obu białych karłów, a planeta kondensowała z
dysku pozostałej po zderzeniu materii, albo uk
ład planetarny podobny do naszego „wchło
nął” do centralnej gwiazdy przebiegającą obok
gwiazdę neutronową. Jakie obserwacje mogą
te hipotezy sprawdzić? Która wersja jest bar
dziej prawdopodobna? Nim zdołano odpowie
dzieć na te pytania — odkrycie okazało się...
wynikiem błędnej interpretacji danych. Ale...
prawie jednocześnie odkryto planety koło pul
sara milisekundowego PSR 1257+12 (Urania
3/1992). Dziś więc pytamy o to, jak w układzie
podwójnym gwiazd (a w takich spodziewamy
się milisekundowych pulsarów, „normalnie” ob
racający się pulsar jest rozkręcany do milise
kundowych częstości strumieniem materii pły
nącym od sąsiedniej gwiazdy) mogła przetrwać
planeta?

185

Początkowo W o l s z c z a n i F r a i l (od
krywcy planet przy PSR 1257+12), w trakcie
dyskusji z innymi astrofizykami, ogólnikowo
mówili o historii tego układu — najprawdopo
dobniej około miliarda lat temu układ pod
wójny gwiazd przeżył wybuch masywniejszego
składnika, po wybuchu powstała gwiazda neu
tronowa (czyli pulsar PSR 1257+12). Drugi
składnik, gdy dostatecznie wyewoluował, wy
pełnił swoją powierzchnię Roche’a i zaczął tra
cić szybko masę, także na rzecz sąsiada, co
nasz pulsar rozkręcało. Reszty dokonała nisz
cząca siła samego pulsara — emitowane z nie
go wysokoenergetyczne promieniowanie korpuskularne i elektromagnetyczne rozpyliło gwiezd
nego towarzysza w przysłowiowy drobny mak.
Ponieważ cały układ obraca się więc powstał
dysk materii, gorący w środku (przy pulsarze),
chłodniejszy na zewnątrz i tam już mogły pow
stawać planety tak, jak w naszym Układzie Sło
necznym (patrz Urania 5/1992). Pierwszą ja
kościową teorię takiego procesu podali I. R.
S t e v e n s , J. J. Rees i P. Podsiadlowski w
Monthly Notices o f RAS (tom 254, str. 19p).
Obliczyli oni, że „naświetlany” towarzysz pul
sara będzie katastroficznie szybko tracił ma
terię, gwiazda będzie pod wpływem wiatru gwał
townie (w skali czasowej znacznie krótszej niż
termiczna) odparowywać masę, co doprowadzi
do jej dynamicznego rozerwania. A z tej mate
rii mogą już powstawać planety.
Inny scenariusz wydarzeń przewidują R. A
W i j e r s, E. P. van den H e u v e 1, M. H. van
K e r k w i j k i D . B h a t t a c h a r y a (Nature
355, 593). Według nich planety wokół PSR
1257+12 utworzone zostały przed pulsarem!
Początkowo mieliśmy do czynienia z ciasnym
układem podwójnym (dwie gwiazdy, po około
10 mas Słońca każda, krążące wokół środka
masy z okresem kilku dni), a wokół niego, w
odległości kilku jednostek astronomicznych krą
żyły planety. Okazuje się, że w tak masywnym
układzie grawitacyjne wiązanie planet jest na
tyle silne, że wybuch supernowej nie wyrzuca
planet w przestrzeń międzygwiezdną! Po wy
buchu pozostaje w okolicy oczywiście sporo
materii; na skutek tarcia, tak jak satelity okołoziemskie w wyniku oddziaływania z atmosfe
rą „spiralują” w kierunku Ziemi, tak gwiazda
neutronowa zbliża się do swojego towarzysza
by w końcu zatopić się w jego jądrze. Powstaje
tzw. obiekt Thoma-Żytkow: podobny do rozdę
tego czerwonego olbrzyma z centralną gwiaz-
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dą neutronową. Akreująca nań materia roz
kręca pulsara, a planety w stosunkowo gęstej
otoczce szybko ukoławiają swoje orbity. Za
letą tego modelu, według autorów, jest to, że
obserwuje się sporo takich masywnych ukła
dów podwójnych (czyli obserwowane planety
nie byłyby czymś wyjątkowym) oraz to, że do
puszcza on możliwość istnienia dowolnej liczby
planet wokół pulsarów. Model bardzo podob
ny jakościowo do prezentowanego przez Stevensa i innych podał również sam \&n den Heuvel (Nature 356, 668) — towarzyszem pulsara
jest w nim masywny (masa większa niż 0,7 mas
Słońca) biały karzeł.
Reasumując, planetologom (zaopatrzonym
dotychczas w dyski materii wokół rodzących się
gwiazd i tam szukającym planet) przybyły nie
spodziewanie całkiem nowe „laboratoria”. Do
piero czas pokaże gdzie i co Natura produkuje
naprawdę!
Pozostaje oczywiście problem czy układ dwu
planet koło PSR 1257+12 będzie stabilny. Ok
resy ich obiegu wokół pulsara są bardzo blis
kie rezonansowi 2:3, a to może prowadzić do
szybkich, wykrywalnych w skali paru lat zmian.
Ale to już dotyczy przyszłości, a nie przeszłości!
Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska

Rotacja jądra komety Ilalleya
Jedną z najtrudniejszych do rozwiązania zaga
dek 'dotyczących komety Halleya jest problem
rotacji jej jądra. Zbudowano już wiele modeli
usiłujących wyjaśnić liczne fakty obserwacyjne,
ale żaden z dotychczas opublikowanych nie wy
daje się być w pełni zadowalający. Najnowsza
próba, wykonana wspólnymi siłami przez as
tronomów amerykańskich od dawna zajmują
cych się tym trudnym zagadnieniem (M. J. S.
B e 11o n, W. H. J u 1i a n, A J. A n d e r s o n ,
B. E. A M u e 11 e r), ma jednak szansę stać
się pierwszym przybliżeniem wiarygodnego opisu
ruchu obrotowego bryły będącej jądrem słyn
nej komety. Ich model tłumaczy bowiem zarówno-obrazy komety Halleya uzyskane za po
mocą sond kosmicznych VEGA i Giotto, jak
też naziemne obserwacje zmian jej jasności,
kształty wypływających z jądra strumieni CN,
a także stwierdzone tempo produkcji C 2 pod
czas ostatniego powrotu komety do Słońca.
Omawiany model zakłada, że jądro kome
ty Halleya ma kształt wydłużonej, osiowo sy
metrycznej elipsoidy o rozmiarach 17x8.5x8.5
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Określenie podstawowych wielkości charakteryzujących naj
nowszy model rotacji jądra komety H alleya (objaśnienie
oznaczeń w tekście).

km. Jej wielka oś tworzy z wektorem całkowi
tego momentu pędu M kąt 66° i obraca się
wokół niego z okresem P<& = 3.69 dnia. Obrót
wokół wielkiej osi ma okres P y = 7.1 dnia.
Złożenie obu tych ruchów daje rotację wokół
osi spinu S z okresem P r = 2.84 dnia. Wektor
spinu S tworzy z wektorem momentu pędu M
kąt 21.4° i porusza się wokół niego ruchem
precesyjnym o okresie 3.69 dnia. W pierwszym
przybliżeniu założono brak nutacji czyli, że
/ty = 00, oraz M, S i wielka oś jądra leżą w
jednej płaszczyźnie ratującej wokół M ze stałą
prędkością kątową. Kierunek rotacji pokrywa
się z kierunkiem ruchu orbitalnego komety.
Wektor M skierowany jest ku punktowi sfery
niebieskiej, którego rektascensja wynosi 6.2° a
deklinacja -60.7°. W modelu przyjęto, że ob
serwowana aktywność komety pochodzi z pię
ciu, ściśle zlokalizowanych na powierzchni ją
dra, obszarów. Stosunek największej do naj
mniejszej wartości momentu bezwładności bryły
jądra jest równy 2.28. Autorzy modelu zapo
wiadają dalsze jego doskonalenie.
Wg Icarus 1991, 93, 183
Krzysztof Ziolkowski

Krakowskie uroczystości z okazji 519
rocznicy urodzin M. Kopernika
Program Uroczystości w porozumieniu z Pa
pieską Akademią Teologiczną został przygo
towany przez Komitet Obchodów Pięćsetnej
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Rocznicy Studiów Mikołaja Kopernika w Kra
kowie oraz Federację Miast Kopernikowskich.
Dnia 19 lutego 1992 roku punktualnie o
godz. 12.00, po odegraniu hejnału mariackie
go przez specjalnie przybyłego pod Collegium
Novum strażaka prof. M. O d l a n i c k i - P o c z o b u t t w asyście członków Komitetu O b
chodów Pięćsetnej Rocznicy Studiów Koperni
ka w Krakowie, oraz Prorektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego prof. J. S o n d la, złożyli wią
zankę kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Ko
pernika. Nic zabrakło wiązanki kwiatów od Kon
sula francuskiego. W uroczystości brała licznie
udział młodzież szkolna. Przybyła też krako
wska TV.
O godz. 15.10 rozpoczęło się Zebranie Na
ukowe w Auli Seminarium Duchownego A r
chidiecezji Krakowskiej, któremu przewodniczył
Prof. K. R u d n i c k i . Na Zebraniu zgroma
dziło się około 75 osób. Po modlitwie, inaugu
rującej zebranie, Rektor PAT, Ks. prof. Wa
cław Ś w i e r z a w s k i , wygłosił słowo wstęp
ne. „Niech przemówi najpierw Kopernik”, za
czął Ks. Rektor, przedstawiając list M. Koper
nika do Papieża Pawła III. Omówił relację fi
lozofii do teologii, porównał katolicyzm Koper
nika z historycyzmcm Chrystusa, a następnie
życzył zebranym owocnych obrad.
Prof. Janina B i e n i a r z ó w n a , przedsta
wiła zgromadzonym obraz Krakowa w okresie
studiów M. Kopernika w latach 1491-1495. Ko
pernik rozpoczął swe studia za panowania Króla

Kazimierza Jagiellończyka (chyba G o nie wi
dział) a kontynuował je za panowania Króla
Jana Olbrachta (koronowanego przez Bpa Z.
Oleśnickiego 23 IX 1492). Być może, oglądał
nowo oddany ołtarz Wita Stwosza (1489) w
Kościele Mariackim, wchodził i wychodził je d 
ną z 7 bram prowadzących do m. Krakowa. W
ten oto sposób zostały zgromadzonym przed
stawione czasy w których żył Kopernik, a był
to okres rozkwitu średniowiecznego mieszczań
stwa w Krakowie.
Ks. dr Włodzimierz S k o c z n y wygłosił
referat o dość zagadkowo brzmiącym tytule:
„Metafory w okresie rewolucji kopemikańskiej”.
Chodziło tu o dwie, z okresu końca X V wieku
metafory: Zegar i Król. Szczególnie ta druga
— Słońce jako Król — była bardzo często spo
tykana. „A w środku wszystkich sfer jest Słoń
ce”. „Latarnia Świata”, „W ładca”, „Widzialny
Bóg”, „Słońce kieruje rodziną planet krzątają
cą się dookoła”, „Wszechświat jako najpięk
niejsza Świątynia” — oto co mówił Cyceron w
śnie do Scypiona. Przy tym wszystkim rodzi się
pytanie o miejsce człowieka we wszechświecie:
wczoraj i dziś. Jednym słowem, metafory za
którymi przyjdzie kiedyś zatęsknić... być może
już jutro.
Zebranie naukowe, po dyskusji, zakończyło
się o 16.30. Następnie w Refektarzu Semina
rium odbyło się posiedzenie Komitetu, któremu
przewodniczył Prof. M. Odlanicki-Poczobutt.
Adam Michalec

OBSERWACJE
Komunikat nr 2/92 Sekcji Obserwacji
Słońca 1‘TMA
Wyniki obserwacji Słońca w lutym 1992 r. przy
słało 9 obserwatorów: Grzegorz C z e p i c z e k ,
Bartosz D ą b r o w s k i , Longin G a r k u l , Ja
nusz W. K o s i ń s k i , Wiktor M a j e w s k i ,
Andrzej P i l s k i , Krzysztof S o c h a , Stanis
ław Ś w i e r c z y ń s k i , Jerzy Z a g r o d n i k .
Łącznie wykonano 92 obserwacje w 27 dniach.
Średnic dzienne względne liczby Wolfa w lu
tym 1992 r. wynoszą:
104
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15. ... 89
16.. . 103
17.. . 109
18.. .. 97

20.
21.
22.
23.
24.

...101
...109
...143
...89
...189

2 5 180
2 6 192

27....... 160
28....... 145

29. ..128.

Średnia miesięczna względna liczba Wolfa
w lutym 1992 r. wynosi 139,6 (134,0). Średnia
względna liczba Wolfa z jednego obrotu Słoń
ca wynosi 132,3 (132,5). Średnia względna li
czba Wolfa z następnego obrotu Słońca wyno
si 137,1 (130,4). W nawiasach podano średnie
liczone bez współczynników obserwatorów.
W nocy 26/27 lutego na Łotwie obserwo
wano zorzę polarną (podobnie jak w Polsce, o
czym informowaliśmy w poprzednim numerze
(przyp. red.)). Wiadomość przekazał Longin
G a r k u l.

Andrzej Pilski

188

URANIA

6/1992

Zdjęcie Słońca z licznymi plamami wykonane 26 lutego 1992 roku przez Jerzego Łągiewkę na filmie FOTO
32 podczas ekspozycji 1/1000 s (patrz Z korespondencji).

Z KORESPONDENCJI
Od niedawna biorę udział w pracach Sekcji O b
serwacji Słońca PTM A. (...) Moim głównym
wynikiem w dziedzinie fotografowania Słońca
jest zdjęcie wykonane 26 lutego 1992 roku przy
bardzo dobrej widoczności, które przedstawia
duże grupy plam na tarczy naszej dziennej
gwiazdy. W dniu, w którym zostało wykonane
można było obserwować zorzę polarną, ozna
kę wzmożonego promieniowania korpuskularnego płynącego ze Słońca.
(...) D o przesyłki dołączam trzy zdjęcia Księ
życa, z których jedno, wykonane 1 września

1991 roku, może być wyzwaniem dla miłośni
ków astronomii wykonujących zdjęcia Księży
ca. Chodzi o podjęcie prób wykonania efek
townych zdjęć Księżyca w momencie, kiedy mo
żemy dostrzec wianuszek jasno oświetlonych
szczytów pasma gór księżycowych Apenin. M o
że się zdarzyć, że na ciemnej stronie Księżyca
przy term inatorze widać punkciki oświetlonych
szczytów. T&ki moment jest najciekawszy! Już
lornetka, a zwłaszcza niewielka luneta pokażą
nam widok pozostawiający niezatarte wrażenie.
Można się go spodziewać w okolicach ostatniej
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Zdjęcia Księżyca wykonane (licząc z lewa na prawo) 16 i 26 grudnia 1991 roku oraz 1 września 1991 roku
przez Jerzego Lągiewkę za pomocą aparatu Praktica FX na filmie Fotopan H L 27 DIN . Na zdjęciu prawym
widoczny jest „wianuszek” jasno oświetlonych szczytów Apenin.

kwadry Księżyca — dokładny moment zależy
od usytuowania Księżyca względem Ziemi i
Słońca. Samo zjawisko trwa kilka godzin, przy
czym ładnie widać znikające jasne punkciki
szczytów w miarę upływu czasu. (...) Myślę, że
wśród wiciu zjawisk astronomicznych są i ta
kie, których strona widowiskowa stanowi o ich

głównej (jeśli nie jedynej) wartości. Obserwa
cje takich zjawisk dają posmak romantyzmu,
do takich właśnie zjawisk odwołuje się moje zdję
cie Księżyca z 1 września 1991 roku, do obser
wacji takich zjawisk zachęcam miłośników astro
nomii.
Jerzy Lqgicn’ka, Katowice

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Słońce: Deklinacja Słońca z dnia na dzień m a
leje, a w związku z tym dzień się stale skraca. W
Warszawie 1 lipca Słońce wschodzi o 4 19™, za
chodzi o 21h1 , 1 sierpnia wschodzi o 4 56m,
zachodzi o 20h27m, a 31 sierpnia wschodzi o
5h45m, zachodzi o 19h27m. W lipcu Słońce wstę
puje w znak Lwa, a w sierpniu w znak Panny.
K siężyc: W połowie lipca i sierpnia Księżyc
bliski pełni będzie nam przeszkadzał w obserwa
cjach podczas krótkich letnich nocy. Kolejność
faz Księżyca jest bowiem następująca: w lipcu
pierwsza kwadra 7 5h, pełnia 14d21h, ostatnia
kwadra 22d24h i nów 29 22 , a w sierpniu pier
wsza kwadra 5d13h, pełnia 13d 12h, ostatnia
kwadra 21d12h i nów 28 5h. W perygeum Księ
życ znajdzie się 2 i 30 lipca oraz 27 sierpnia, a w
apogeum 17 lipca i 13 sierpnia. Wędrując po
sklepieniu niebieskim Księżyc dwukrotnie za-

Lipiec-sierpień 1992 r.

kryje swą tarczą N eptuna, 14 lipca i 10 sierpnia,
ale zjawiska te nie będą u nas widoczne.
P lan ety i planetoidy: Do połowy lipca może
my wieczorem poszukiwać M e r k u r e g o ni
sko nad zachodnim horyzontem, gdzie świeci
jak gwiazda ok. +0.5 wielkości. W e n u s , po
czerwcowym złączeniu ze Słońcem, powinna już
być widoczna pod koniec lipca, a w sierpniu
będzie pięknie błyszczeć nad zachodnim horyzon
tem jako Gwiazda Wieczorna ok. - 4 wielkości.
M a r s wędruje poprzez gwiazdozbiór Byka,
gdzie widoczny jest nad ranem jako gwiazda ok.
+0.5 wielkości, ale jasność jego stale wzrasta,
bo M ars zbliża się teraz do Ziemi. J o w i s z
widoczny jest wieczorem jako jasna gwiazda
-1 .7 wielk., ale zachodzi coraz wcześniej zdąża
jąc do wrześniowego złączenia ze Słońcem. Przez
lunety możemy jednak jeszcze oglądać ciekawe
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Dane dla obserwatorów Słońca (na 14h czasu wsch.-europ.)
Data
1992
VII

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

P
-2.34
-1.44
-0.53
+0.38
+ 1.28
+2.18
+3.08
+3.96
+4.84
+5.72
+6.58
+7.43
+8.27
+9.10
+9.92
+10.72

Bo
+2.96
+3.18
+3.39
+3.60
+3.81
+4.01
+4.21
+4.40
+4.59
+4.78
+4.96
+5.12
+5.29
+5.45
+5.61
+5.68

Data
1992

Lo
166.32
139.86
113 38
86.92
60.44
33.98
7.50
341.04
314.58
288.12
261.66
235.20
208.74
182.28
155.82
129.38

VIII

|||

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

P
+ 11.12
+ 11.90
+ 12.67
+13.42
+ 14.16
+ 14.88
+ 15.58
+16.26
+16.92
+ 17.57
+18.20
+18.80
+19.38
+ 19.95
+20.49
+21.02

Bo
+5.84
+5.98
+6.10
+6.23
+6.35
+6.46
+6.56
+6.66
+6.76
+6.84
+6.92
+6.98
+7.04
+7.10
+7.14
+7.18

Lo
116.14
89.70
63.25
36.80
10.36
343.92
317.48
291.04
264.60
238.17
211.74
185.32
158.88
132.46
106.04
79.62

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
VII 14d3h37m i VIII 10d8h48m — momenty, w których heliograficzna długość środka
wynosi 0°.
zjawiska w układzie czterech najjaśniejszych księ
życów Jowisza. S a t u r n widoczny jest prawie
całą noc jako gwiazda ok. +0.2 wielk., ale dość
nisko nad horyzontem w gwiazdozbiorze Ko
ziorożca. U r a n (6 wielk. gwiazd.) i N c p t u n (8 wielk.) widoczne są przez cała noc, ale
też nisko nad horyzontem w gwiazdozbiorze
Strzelca. P l u i o n dostępny jest wieczorem na
granicy gwiazdozbiorów Węża i Wagi, ale tylko
przez duże teleskopy (ok. 14 wielk. gwiazd.).
W opozycji jest największa planetoida C e r e s, a więc teoretycznie znajduje się w poło
żeniu względem Słońca i Ziemi dogodnym do
obserwacji. W praktyce jednak przebywa bar
dzo nislćo nad horyzontem i może być trudna do
odnalezienia wśród gwiazd ok. 7.5 wielkości.
Podajemy współrzędne równikowe Ceres dla kil
ku dat: VII. l d: rekt. 20h53.8m, deki. -27°27’;
11”: rekt. 20h47.0m, deki. -28°33’; 21d: rekt.
20h38_Sm, deki. -29°37; 31d: rekt. 20h29.3m,
deki. -30°31’; VIII. lCT: rekt. 20h20.4m, deki.
-3 1 ° H ’j20 : rekt.20h12.6m,deki.-31°36’;30d:
rekt. 20 6.8m, deki. -31°46\
Meteoryi Od połowy lipca do połowy sierpnia
promieniują meteory z roju <5Akwarydów; ma

ksimum przypada 27 i 28 lipca. Podwójny ra
diant meteorów leży w gwiazdozbiorze Wodni
ka i ma współrzędne: rekt. 22h36m, deki. -17° i
0°. W tym roku warunki obserwacji d Akwary
dów są dobre.
W pierwszej połowic sierpnia promieniują
meteory z roju Perseidów. Radiant meteorów
leży w gwiazdozbiorze Perscusza i ma współ
rzędne: rekt. 3 4m, deki. +58°. Spotkania Per
seidów z Ziemią zdarzają się każdego roku bar
dzo regularnie. Maksimum aktywności przypada
ok. 12/13 sierpnia, ale w tym roku warunki ob
serwacji nie są dobre z powodu pełni Księżyca.
LIPIEC:
l d Wieczorem w pobliżu Jowisza dostrzega
my brak jego 1 księżyca, który od 20h59m ukryty
jest za tarczą planety.
2d12h Złączenie Merkurego z Księżycem w
odl. 4°.
3d14h Ziemia w aphelium na swej orbicie
okołosłonecznej, w odl. 152 min km od Słońca.
Wieczorem blisko brzegu tarczy Jowisza wido
czny jest jego księżyc 3, który niedawno prze-
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szcdt na tle tarczy planety; dopiero o 22 5m na
tarczy Jowisza pojawi się cień tego księżyca.
4d O 22h Jowisz znajdzie się w złączeniu z
Księżycem w odl 7°. Księżyc 2 i jego cień prze
chodzą na tle tarczy Jowisza; obserwujemy po
czątek przejścia cienia (o 23 2m) i koniec przej
ścia księżyca (o 23h37m).
6d3 Merkury w największym wschodnim
odchyleniu od Słońca (26°).
8 O 1 Uran w przeciwstawieniu ze Słoń
cem względem Ziemi (w opozycji). O 22 58m
obserwujemy początek zakrycia 1 księżyca Jo 
wisza przez tarczę planety.
9d O 15h Neptun w opozycji. Wieczorem
księżyc 1 i jego cień przechodzą na tle tarczy
Jowisza; obserwujemy koniec przejścia: księży
ca o 22h23m i cienia o 23h3m.
10d Od 21h57m księżyc 3 przechodzi na tle
tarczy Jowisza i jest niewidoczny.
13d Księżyc 2 ukryty był za tarczą Jowisza, a
potem w cieniu planety. O 22h29m obserwuje
my koniec zaćmienia: księżyc 2 pojawi się nagle
z prawej strony tarczy (w lunecie odwracającej)
w odległości większej niż połowa średnicy tarczy
planctv.
14 O 8h Uran w złączeniu z Księżycem w
odl. 2°. O l l h Neptun znajdzie się w bliskim
złączeniu z Księżycem; zakrycie planety przez
tarczę Księżyca widoczne będzie na Oceanie
Spokojnym oraz we wschodniej części Ameryki
Północnej.
16 Wieczorem obserwujemy początek przej
ścia 1 księżyca Jowisza (o 22 6 ) i jego cienia (o
23h3'")| na tle tarczy planety.
17 1h Złączenie Saturna z Księżycem w odl.
5°. O 22h39 obserwujemy koniec zaćmienia 1
księżyca Jowisza (w niewielkiej odległości od pra
wego brzegu tarczy planety, patrząc przez lu
netę odwracającą).
19d5h Merkury nieruchomy w rektasccnsji.
20d W pobliżu Jowisza dostrzegamy brak
jednego z czterech galileuszowych księżyców,
bowiem księżyc 2 ukryty jest najpierw za tarczą
planety, a potem w jej cieniu.
21 Księżyc 3 ukryty jest w cieniu Jowisza; o
23h35m nastąpi koniec zaćmienia, kiedy to księ
życ 3 pojawi się nagle z cienia planety w odleg
łości równej średnicy tarczy planety od jej pra
wego brzecu (w lunecie odwracającej).
22A\6 9m Słońce wstępuje w znak Lwa, je 
go długość eklintyczna wynosi wówczas 120°.
24 Od 21 27m księżyc 1 ukryty jest za tar
czą, a potem w cieniu Jowisza.

191

25d O 6h złączenie Marsa z Księżycem w
odl. 4°. O 16h złączenie Wenus z Merkurym w
odl. 6°. O 24h planetoida Ceres w opozycji,
przebywa na granicy gwiazdozbiorów Strzelca i
Koziorożca i jest trudna do obserwacji (nisko
nad horyzontem). D o 2 1 h41m po tarczy Jowisza
wędruje cień jego 1 księżyca.
27 Do brzegu tarczy Jowisza zbliża się księ
życ 2 by skryć się za nią o 23h20m.
29 Księżyc 2 i jego cień przechodzi na tle
tarczy Jowisza. Koniec przejścia księżyca nas
tąpi o 21h17ra, a jego cienia o 22 48m.
31 D o brzecu tarczy Jowisza zbliża się jego
księżyc 1. O 23 28m nastąpi początek jego za
krycia.

SIERPIEŃ:
l d 14h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl.
7°. Wieczorem od 20h36m księżyc 1 przechodzi
na tle tarczy Jowisza, a o 21 21 na tarczy pla
nety pojawi się cicń tego księżyca.
2 23h Dolne złącznie Merkurego ze Słoń
cem. O 21h12m na tarczy Jowisza pojawi się cień
jego 4 księżyca i będzie bardzo wolno przesuwał
się na jej tle.
4d 1l h Pluton nieruchomy w rektascensji.
5 Księżyc 2 Jowisza zbliża się do brzegu
tarczy i o 21 20mrozpocznie przejście na jej tle;
cicń księżyca 2 pojawi się na tarczy planety do
piero o 22h43m.
6d20 Wenus w złączeniu z Regulusem (w
odl. 1°), gwiazdą pierwszej wielkości w gwiaz
dozbiorze Lwa.
7d12h Saturn w opozycji. .
8d D o 21h17m po tarczy Jowisza wędruje
plamka cieniaje g o 3 księżyca.
9d Od 19 59m do 22h51m księżyc 1 ukryty
jest za tarczą i w cieniu Jowisza.
10d O 12 złączenie Urana z Księżycem w
odl 2°. O 16 bliskie złączenie Księżyca z Nep
tunem; zakrycie planety przez tarczę Księżyca
widoczne będzie we wschodniej części Azji i w
Japonii.
1 1 1 l^M ars w złączeniu z Aldebaranem (w
odl. 5°), gwiazdą pierwszej wielkości w gwiaz
dozbiorze Byka.
12d 15h Merkury nieruchomy w rektascensji.
13d3 Saturn w złączeniu z Księżycem w
odl. 5°.
15d Od 19h47m księżyc 3 przechodzi na tle
tarczy Jowisza i jest niewidoczny.
17d Wieczorem księżyc 1 przechodzi na tle
tarczy Jowisza i jest niewidoczny, natomiast wi-
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dać na tarczy planety plamkę cienia tego księ
życa.
21d4h Merkury w największym zachodnim
odchyleniu od Słońca (18°).
22 23 Złączenie Marsa z Księżycem w odl.
1.4°. O 23 10 Słońce wstępuje w znak Pannv,
jego długość ekłiptyczna wynosi wówczas 150 .
23d5 Wenus w złączeniu z Jowiszem w odl.
0.3°.

27d3h Złączenie Merkurego z Księżycem w
odl. 5°.
29d21h Wenus w złączeniu z Księżycem w
odl. 7°.

Momenty wszystkich zjawisk podane
są w czasie wschodnio-europejskim (cza
sie letnim w Polsce).
Opracował G. Sitarski
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Pierwsza strona okładki: Obraz Enccladusa, satelity Saturna, złożony ze zdjęć wykonanych 25
sierpnia 1981 roku przez różne filtry za pomocą sondy Voyager 2 (fot. NASA).
Druga strona okładki: Zdjęcie Ariela, satelity Urana, wykonane 24 stycznia 1986 roku za po
mocą sondy Voyager 2 (fot. NASA).
Ttzecia strona okładki: Obraz Urana i jego pięciu największych satelitów złożony ze zdjęć wyko
nanych w styczniu 1986 roku za pomocą sondy Voyager 2 (fot. NASA).
Czwarta strona okładki: Fragment radioteleskopu VLA (ang. Very Large Array) w Socorro w
Nowym Meksyku (USA) złożonego z 27 anten o średnicy 25 m ustawionych w kształcie litery Y.
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Coraz więcej tajemnic świata
planetoid udaje się ostatnio poznać
i zrozumieć. Ale — ja k to zwykle w
nauce bywa — stawia to przed ba
daczami małych ciał Układu Sło
necznego jeszcze więcej pytań, rodzi
nowe problemy, pobudza wyobraź
nię. Ogromny wzrost zainteresowa
nia planetkami jest wynikiem nie
tylko zrozumienia, że można w nich
znaleźć wiele wiadomości o począt
kach i ewolucji naszego systemu
planetarnego, lecz także uświado
mienia sobie zagrożenia, jakim część
tych ciał niebieskich może być dla
naszej Ziemi. Artykuł, którym roz
poczynamy numer wakacyjny, jest
krótkim przeglądem tego, co dziś o
asteroidach wiemy i spełnia rolę
wprowadzenia w zagadnienia, które
często na łamach Uranii są poru
szane. Lekturę następnego artykułu
warto poprzedzić przypomnieniem
sobie jego pierwszej części opubliko
wanej w poprzednim numerze. A w
Kronice znowu sensacje. Po pierw
sze, informujemy o rozwiązaniu
wreszcie jednej z zagadek astrono
mii promieni gamma: Geminga —
najjaśniejszy obiekt na niebie w tej
dziedzinie widma elektromagnetycz
nego — została zidentyfikowana ze
znajdującą się blisko Słońca gwiaz
dą neutronową. Po drugie, donosi
my o prawdopodobnym odkryciu no
wych układów planetarnych wokół
kilku gwiazd typu T Tauru I wreszcie
po trzecie, sygnalizujemy kolejne, in
trygujące dostrzeżenie, które umożli
wił teleskop kosmiczny Hubble’a.
Wszystkim miłośnikom astronomii
proponujemy ponadto w Poradniku
Obserwatora ciekawe zajęcia wa
kacyjne. Życzymy więc miłej lektury
i czystego nieba!
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PLANETKI, PLANETOIDY, ASTEROIDY
Umieszczone w tytule nazwy oznaczają to
samo: mniejsze od planet, ale podobne do
nich ciała niebieskie, lub ich fragmenty,
krążące wokół Słońca po orbitach znajdują
cych się przeważnie między orbitami Marsa
i Jowisza. Stosunkowo nieduża grupa tych
ciał porusza się po orbitach przecinających
drogi planet i przez to staje się dla nas
szczególnie interesująca. Mogą one bowiem
zderzać się z Ziemią i są źródłem spa
dających z nieba kamieni czyli meteorytów.
Różne nazwy dla tych ciał niebieskich
występują nie tylko w naszym języku. An
glicy używają nazw: Asteroids, Planetoids,
Minor Planets. Niemcy mówią: Asteroiden, Planetoiden, Kleinplaneten, Rosja
nie: Asteroidy, Malyje Płaniety. Nazwa „asteroidy” wywodzi się z greckiego: „asteroeides” czyli „podobny do gwiazdy”. Aste
roidy oglądane z Ziemi rzeczywiście są po
dobne do gwiazd, ale dokładnie tak samo,
jak podobne do gwiazd są planety ogląda
ne gołym okiem. Najczęściej używana przez
polskich astronomów nazwa „planetoidy”
jest znacznie bardziej sensowna, gdyż oz
nacza „podobne do planet”, co jest praw
dą. Nazwa „planetki” sugerująca, że są to
małe, niedorosłe planety, niezbyt pasuje
do licznie krążących kawałków porozbija
nych planetek. Przedstawiwszy jednak ucz
ciwie wszystkie używane nazwy pozosta
niemy przy tej ostatniej przez sympatię do
tradycji astronomicznej. Otóż w połowie
ubiegłego wieku astronomowie ustalili, że
nie należy używać nazw „asteroidy” czy
„planetoidy” lecz „Kleine Planeten” po
niemiecku, „Minor Planets” po angielsku,
czyli „małe planety” po polsku. W prakty
ce jednak nigdy tego ustalenia nie prze
strzegano.
Historia planetek rozpoczęła się w noc
sylwestrową kończącą rok 1800. Ojciec

Rys. 1 Giuseppe Piazzi (1746-1826), sycylijski mnich
i astronom, dyrektor Obserwatorium Astronomicz
nego w Palermo, odkrywca pierwszej planetoidy Ce
res.

Giuseppe P i a z z i , w Palermo, który od
kilku miesięcy obserwował gwiazdozbiory
zodiaku poprawiając mapy nieba, zauwa
żył nową gwiazdkę w gwiazdozbiorze By
ka. Następnej nocy stwierdził, że gwiazd
ka się poruszyła. Podejrzewając, że to ko
meta, prowadził jej obserwacje do połowy
lutego, póki nie przeszkodziła mu w tym
choroba a potem pogoda. Wystarczyło to
jednak, by stwierdzić, że „gwiazdka” nie
porusza się po orbicie komety lecz po pra
wie kołowej orbicie między Marsem, a Jo
wiszem. Uznano więc, że jest to poszuki
wana planeta, która powinna tam właśnie
się znajdować zgodnie ze wzorem TitiusaBodego. Obliczenia orbity tej planety, którą
Piazzi ochrzcił imieniem Ceres, podjął się
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Rys. 2 Pozycje planel (kreski) i planctck (kropki) 8
marca 1988 r.

Carl Friedrich G a u s s. Na podstawie je
go obliczeń doktor medycyny Heinrich Wil
helm Matthias 0 1b e r s (iluż to lekarzy
zajmowało się astronomią!) odnalazł planetkę ponownie w rok po odkryciu Piazziego. Prowadząc dalej jej obserwacje do
strzegł niedaleko od niej inną planctkę,
którą nazwano Pallas. Pojawiło się pyta
nie, które Olbers sformułował w liście do
Johanna E. B o d e g o : „Czy Ceres i Pal
las zawsze się poruszały po swych obe
cnych orbitach w pokojowym sąsiedztwie,
czy też obie stanowią część odłamków daw
niejszej i największej planety, która roz
padła się na skutek jakiejś wielkiej kata
strofy?” Olbers był zwolennikiem tej dru
giej możliwości, natomiast w tym samym
1802 roku, profesor fizyki i matematyki
uniwersytetu w Dorpacie Johann Sigismund H u t h pisał: „Owe maleńkie pla
nety są równie stałe jak wszystkie inne;
wydaje się bardziej prawdopodobne, że ma
teria, z której powstawały planety, zakrzep
ła w postaci wielu małych kul w przestrzeni
kosmicznej między Marsem a Jowiszem.
Na pewno nie zdziwiłbym się, gdyby Ceres
i Pallas miały co najmniej dziesięć współtowarzyszek”. Tb dwie koncepcje konku
rowały ze sobą przez blisko dwa stulecia,
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póki rozwiązania nie podali geolodzy, czego
niektórzy astronomowie wciąż nie przyj
mują do wiadomości. Z obu wynikało jed
nak, że planetek może być więcej i rozpo
częto dalsze poszukiwania. Doprowadziły
one w końcu do dzisiejszej sytuacji, gdy
planetek znamy kilka tysięcy i ciągle od
krywane są nowe. W ich nazewnictwie przy
jęto najpierw zasadę nadawania klasycz
nych imion żeńskich planetkom krążącym
między Marsem a Jowiszem i męskich pla
netkom wychodzącym poza ten obszar, oraz
oznaczania planetki kolejnym numerem
pisanym przed nazwą. Później nadawano
również inne nazwy. Lawinowy wzrost li
czby odkrywanych planetek zmusił do sto
sowania także oznaczeń tymczasowych. O
kłopotach odkrywców planetek można po
czytać w godnej polecenia książce Willy’ego Ley’a W niebo wpatrzeni.
Zdecydowana większość planetek krą
ży wokół Słońca po orbitach mieszczących
się między orbitami Marsa i Jowisza. Po
kazuje to wyraźnie rysunek, na którym umieszczono orbity planet, zaznaczając na
nich kreskami pozycje planet w dniu 8
marca 1988 r., a punktami zaznaczono po
zycje planetek w tym dniu (rys. 2). Widać,
że planetek wychodzących poza te orbity
jest niewiele. Na orbicie Jowisza widocz
ne są planetki „TYojańczycy” znajdujące
się około 60° przed Jowiszem i „Grecy”
około 60° za Jowiszem. Nazwano te planetki imionami bohaterów wojny trojań
skiej. Ogólnie więc ten obrazek stwarza
wrażenie, że planetki są dość równomier
nie rozrzucone między orbitami Marsa i
Jowisza, bliżej orbity Marsa.
Nieco odmienne wrażenie odnosimy pa
trząc na wykres, który zrobiono już w po
łowie ubiegłego wieku (rys. 3). Zaznaczo
no na nim liczby planetek o danych śred
nich odległościach od Słońca. Okazało się,
że istnieją takie odległości, w których pla
netek nie ma. W tłumie planetek uporząd
kowanych według średnich odległości od
Słońca są luki, które nazwano lukami Kirkwooda. Profesor Daniel K i r k w o o d
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Rys. 3 Liczebność planetek N w funkcji ich średniej
odległości od Słońca a.

obliczył bowiem okresy obiegu tych pla
netek, które znajdowałyby się w lukach, i
stwierdził, że byłyby one współmierne z
okresem obiegu Jowisza. Pusto jest więc
tam, gdzie na jedno okrążenie Jowisza wo
kół Słońca przypadają dwa i trzy okrąże
nia planetki, oraz gdzie na 5 okrążeń pla
netki przypadają 2 okrążenia Jowisza i na
7 okrążeń planetki 3 okrążenia Jowisza.
Th ogromna planeta spełnia rolę porząd
kowego, który pilnuje by w określonych
miejscach nikt się nie pętał. Jeśli jakaś
planetka tam wejdzie, to w regularnych
odstępach czasu otrzymuje grawitacyjne
„szturchańce” od Jowisza, aż się wyniesie.
Interesujące wyniki uzyskano zajmu
jąc się planetkami, które poruszają się w
największym tłoku, czyli w niemal takich
samych średnich odległościach od Słońca.
Stwierdzono, że wiele z nich ma bardzo
podobne orbity. Pierwszy wyodrębnił 5 ro
dzin planetek o podobnych orbitach Kiyotsugu H i r a y a m a i zaczęto je nazywać
rodzinami Hirayamy. Podobieństwo ich or
bit wskazuje, że powstały one wskutek roz
padu pięciu większych planetek. Odkry
wanie nowych planetek powiększyło licz
bę członków tych rodzin oraz zwiększyło
liczbę samych rodzin.

Budowa planetek
Poważne zajmowanie się budową plane
tek rozpoczęło się w latach 70-tych, gdy
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astronomowie zaczęli badać widmo światła
słonecznego odbitego od ich powierzchni.
Okazało się, że w tym widmie pojawiają
się dodatkowe pasma absorpcyjne wywo
łane przez minerały występujące na po
wierzchni planetek. Ta metoda badawcza
została nazwana spektroskopią odbiciową
planetek. Porównanie uzyskanych widm z
widmami światła odbitego od powierzchni
spadłych na Ziemię meteorytów pokaza
ło, z czego są zrobione powierzchnie po
szczególnych planetek.
Skąd w ogóle pomysł porównywania
planetek z meteorytami? Stwierdzenie,
skąd przybywają meteoryty, było bardzo
trudne, bo żaden meteoryt nie zawiada
mia, że będzie spadał i należy się przy
gotować do zrobienia obserwacji umożli
wiających wyznaczenie jego orbity. Obser
wacje przypadkowych świadków mówią
cych, że kula ognista pojawiła się nad cha
łupą sołtysa a zgasła za kościołem, są na to
za mało dokładne. Jedyne, co można było
zrobić w tej sytuacji, to rozstawić aparaty
fotograficzne w kilku miejscowościach, i
fotografować nocne niebo czekając, aż coś
spadnie. Pierwsi doczekali się Czesi. W
1959 roku sfotografowali przelot bolidu
zakończony spadkiem meteorytów. Obli
czono orbitę i okazało się, że jest to orbita
eliptyczna sięgająca do pasa planetek. Dwa
późniejsze bolidy zakończone spadkami
meteorytów, a sfotografowane w USA,
również miały orbity sięgające obszaru
planetek. Poza tym badania meteorytów
pokazały, że powstały one w ciałach o roz
miarach planetek.
Są dwa podstawowe rodzaje meteory
tów. W pierwszym pierwiastki chemiczne,
z wyjątkiem gazów szlachetnych, wodoru,
litu, węgla i tlenu, występują w takich sa
mych proporcjach jak na Słońcu. Uważa
się, że w tych meteorytach materia prze
trwała bez większych zmian od momentu
uformowania się Układu Słonecznego. W
drugim rodzaju występuje nadmiar lub nie
domiar pewnych pierwiastków względem
składu słonecznego, z czego wnioskuje się,
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że ich dało macierzyste przechodziło przez
przeobrażenia znane z historii naszej pla
nety: pierwotna materia została ogrzana,
stopiła się i rozdzieliła na metalowe jądro
i skalną skorupę. Meteoryty pierwszego
rodzaju nazywamy chondrytami. Do drugie
go rodzaju należą meteoryty żelazne, żelaznokamienne i achondryty. (Urania 3/91).
Na powierzchni planetek stwierdzono
występowanie materii obu rodzajów me
teorytów. Widmo światła odbitego od po
wierzchni planetki (4) Westa okazało się
podobne do widma tzw. bazaltowych achondrytów —meteorytów podobnych do
law bazaltowych występujących na powie
rzchni Ziemi i Księżyca (zdjęcie górne na
drugiej stronie okładki). Planetka ta mu
siała więc być stopiona tak jak nasza pla
neta i po zastygnięciu uzyskała bazaltową
skorupę. Widmo światła odbitego od po
wierzchni największej planetki (1) Ceres
okazało się natomiast podobne do widma
tzw. chondrytów węglistych — czarnych
meteorytów złożonych z minerałów zawie
rających węgiel i wodę, niezmienionych od
powstania układu słonecznego (zdjęcie środ
kowe na drugiej stronie okładki). Było to
zresztą przyczyną zaniżania rozmiarów tej
planetki. Astronomowie nie mogli uwie
rzyć, że jej powierzchnia jest aż tak czar
na. Pozostaje zagadką, dlaczego pewne pla
netki ogrzały się i stopiły, a inne, tej samej
wielkości, pozostały niezmienione.
Ponad 3/4 planetek jest podobnych do
Ceres, czyli o ciemnych powierzchniach z
materii podobnej do chondrytów węglis
tych, odbijających zaledwie 3,5% światła
słonecznego. Są to tzw. planetki typu C.
Większość z nich ma minerały zawierające
związaną wodę, co sugeruje, że były one
ogrzane do temperatury, w której woda
mogła wystąpić w stanie ciekłym. Mniej
więcej jedna szósta planetek ma powierz
chnie o czerwonawym zabarwieniu odbi
jające ok. 16% światła słonecznego. Są to
planetki typu S zbudowane z krzemianów
żelaza i magnezu zmieszanych ze stopem
żelaza i niklu. Odpowiadają im dwa ro
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dzaje meteorytów: zawierające metal me
teoryty kamienne, tzw. chondryty zwyczaj
ne, i meteoryty żelaznokamienne. Niezbyt
duża grupa planetek typu M ma na powie
rzchni stop żelaza i niklu. Odpowiadają
im oczywiście meteoryty żelazne, ale nie
tylko. Tfckie samo widmo odbiciowe daje
materia chondrytów enstatytowych, zbu
dowanych z krzemianu magnezu zawiera
jącego ziarna metalu. Krzemian magnezu
zwany enstatytem nie daje widma odbicio
wego, wobec czego w świetle odbitym od
takich planetek widoczny jest tylko metal.
Stwierdzono, że poszczególne typy pla
netek dominują w różnych odległościach
od Słońca. Zaraz za orbitą Marsa przewa
żają planetki typu E o powierzchniach do
brze odbijających światło słoneczne i za
wierających podobne minerały jak rzadko
spotykane achondryty aubryty. W miarę
oddalania się od Marsa ich liczba szybko
spada, a przeważać zaczynają planetki ty
pu S. One z kolei ustępują miejsca planetkom typu C, które dominują w zewnę
trznej części pasa planetek. Jeszcze bliżej
Jowisza pojawiają się planetki typu P i D
o ciemnoczerwonej powierzchni. Regułą
jest, że im dalej od Słońca krąży planetka,
tym ciemniejsza i gorzej odbijająca świa
tło jest jej powierzchnia.

Od katastrofy do katastrofy
Chociaż planetki są małe w porównaniu z
obszarem w jakim krążą wokół Słońca, to
jest ich tyle, że ich zderzenia są nieunik
nione. Typowa prędkość takiego zderze
nia wynosi około 5 km/s. W zależności od
prędkości zderzenia oraz budowy wew
nętrznej planetek możliwe są dwa rodzaje
ich rozpadu (rys. 4). W pierwszym z nich
rozbiciu na kawałki ulega powierzchnia
uderzonej planetki, a jej jądro pozostaje
w całości. Wynikiem takich zderzeń mogą
więc być planetki o metalicznej powierz
chni (jako że jądra wielu planetek zbudo
wane są ze stopu żelaza i niklu). Drugi typ
zderzenia prowadzi do całkowitego rozpa
du obu ciał. Część odłamków, powstałych
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Rys. 4 Dwa rodzaje zderzeń powodujących rozbicie
planetki.

w wyniku kolizji, uzyskuje prędkości wy
starczające do oddalenia się od miejsca
zderzenia i zaczyna krążyć wokół Słońca
po samodzielnych orbitach. Pozostałe frag
menty planetek wskutek przyciągania gra
witacyjnego zlepią się ponownie tworząc
wirujące skupisko odłamków. Możliwe jest
również powstanie układu podwójnego lub
wielokrotnego.
Częściowym potwierdzeniem przedsta
wionego tu scenariusza mogą być wykona
ne niedawno obserwacje planetek (1220)
Crocus i (4769) Kastalia. Z e zmian jas
ności Crocusa wynika, że jego oś obrotu
dokonuje precesji, której przyczyną może
być, krążący wokół niego, niewielki sateli-

ta. Bardziej bezpośrednie wyniki uzyska
no dla planetki Kastalia, która w 1989 ro
ku przechodziła w pobliżu Ziem i, w od
ległości 11 prom ieni orbity Księżyca. K o
rzystając z dużych radioteleskopów w Arecibo i G oldstone, wysłano w jej kierunku
falc radiowe, które po odbiciu zarejestro
wano i poddano analizie. Okazało się, że
Kastalia jest podwójną planctką, składa
jącą się z 2 brył o średnicy około 1 km
każda, krążących wokół siebie i stykają
cych się powierzchniami (bądź też oddalo
nych na odległość nie większą niż 100 m).
Jak się wydaje, obiekt ten mógł powstać w
wyniku zderzenia 2 większych planetek o
podobnych do siebie rozmiarach, co dopro
wadziło do odrzucenia odłamków z niewiel
kimi prędkościami względnymi. Być może
dwa z tych odłamków zbliżyły się ponow
nie i, po zetknięciu, utworzyły planetkę
Kastalię (patrz Urania 3/92).
Zderzenia małych bryłek ze znacznie
większymi planetkami powodują powsta
wanie kraterów na powierzchni tych os
tatnich, co widać wyraźnie na przekaza
nych przez sondę Galileo zdjęciach pla
netki (951) G aspra (fot. 1). D robne okru
chy rozbitych bryłek zmieszane z okrucha
mi m aterii wyrzuconej z kraterów, pokry
wają powierzchnie planetek. Kolejne zde-

Fot. 1 O braz planetoidy (951) G aspra uzyskany za
pomocą sondy kosmicznej Galileo, która 29 paździer
nika 1991 r. minęła ją w odległości około 16 tys. km.
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rżenia zlepiają te okruchy w łitą skałę, któ
rej kawałki wyrzucone przez kolejne zde
rzenie trafiają w końcu na Ziemię jako
szczególny rodzaj meteorytów tzw. brekcjonowanych.
Zaburzenia grawitacyjne ruchu planetki
przez przelatujące bardzo blisko inne pla
netki i przez niedalekiego, olbrzymiego Jo
wisza powodują, że w szczególnych przy
padkach może ona zostać przerzucona na
orbitę prowadzącą w pobliże Ziemi, gdzie
może dojść do zderzenia z naszą planetą
lub jej Księżycem. Wystarczy spojrzeć na
Księżyc by mieć pewność, że tak wielo
krotnie było. Kratery po zderzeniach z planetkami znaleziono także na Ziemi. Ostat
nie modelowanie komputerowe ruchu planetek pokazało, że są one najprawdopo
dobniej wyrzucane na orbity prowadzące
ku Ziemi z luk Kirkwooda, szczególnie z
luki o stosunku okresów obiegu 3:1 wzglę
dem Jowisza. A więc to Jowisz jest tym
łobuzem, który rzuca w nas kamieniami,
zwanymi planetkami zbliżającymi się do
Ziemi (ang. Near Earth Asteroids). Ich
rozmiary nie przekraczają 5 km, a przeważ
nie są mniejsze niż 1 km. Ponieważ prze
latują one w pobliżu naszej planety, więc
mimo tych niewielkich rozmiarów można
je obserwować, co jest tym łatwiejsze, że
wyraźnie odróżnia je od gwiazd szybki ruch
na niebie.
Do niedawna nie znano żadnej planet
ki o rozmiarach poniżej 100 m. Obiekty
takie były obserwowane jedynie w postaci
jasnych bolidów podczas ich przelotu przez
ziemską atmosferę. Jednak w roku 1990,
w Obserwatorium na Kitt Peak (USA) uruchomiono teleskop wyposażony w dete
ktor CCD, zdolny do rejestracji bardzo
słabych obiektów, co w krótkim czasie do
prowadziło do odkrycia 2 planetek o roz
miarach 90 i 10 m. Druga z nich, o pro
wizorycznej nazwie 1991 BA, przeleciała
w odległości zaledwie 170 tys. km od Zie
mi (mniej niż połowa odległości ZiemiaKsiężyc!; patrz Urania 6/91).
Zderzenie Ziemi z planetką jest raczej
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mało prawdopodobne, choć nie można go
wykluczyć. Najbardziej modna obecnie te
oria, wyjaśniająca wyginięcie większości ga
tunków, na czele z dinozaurami, 65 min
lat temu, zakłada zderzenie z Ziemią kilku
kilometrowej bryły przypuszczalnie w za
chodniej części dzisiejszej Zatoki Meksy
kańskiej, co spowodowało gwałtowną zmia
nę klimatu na Ziemi. Z szacunkowych ob
liczeń wynika, że niebezpieczne dla Ziemi
mogą być planetki o średnicach powyżej
0.5 km, których orbity przecinają orbitę
naszej planety. Niedawno w 4 obserwato
riach w USA rozpoczęto kampanię, któ
rej celem jest wykrycie wszystkich tego ty
pu obiektów. Poznawszy ich orbity można
będzie z wyprzedzeniem liczyć odległość,
na którą zbliżają się one do Ziemi. Ponad
to katalog tych planetek może być przy
datny przy planowaniu misji sond kosmi
cznych. Planetki te przelatują w pobliżu
Ziemi z niewielkimi prędkościami wzglę
dnymi, co umożliwi lądowanie sondy na
ich powierzchni, pobranie próbek gruntu
i dostarczenie ich na Ziemię.

Olbers czy Iluth?
Odpowiedzi na to pytanie udzielili petro
grafowie i mineralodzy zajmujący się ba
daniem meteorytów. Stwierdzili oni, że
minerały meteorytów tworzyły się w cia
łach o rozmiarach od kilkudziesięciu do
kilkuset kilometrów, czyli o rozmiarach
większych planetek. Dalej stwierdzili, że
różnice w budowie minerałów i w ich skła
dzie izotopowym wykluczają tezę, że pow
stały one w jednej planecie. Meteoryty
muszą pochodzić z co najmniej kilkudzie
sięciu różnych planetek. Tkk więc mimo
wieloletniej dominacji koncepcji Olbersa
w końcu zwyciężył pogląd Hutha.
Współczesna teoria powstawania Ukła
du Słonecznego twierdzi, że pył krążący
wokół tworzącego się Słońca zlepiał się
najpierw w nieduże bryły zwane planetezymalami. Zderzając się z niezbyt dużymi
prędkościami względnymi łączyły się one
w większe bryły, co doprowadziło w końcu
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do powstania planet. Bardzo ładnie, choć
z pewną przesadą, proces ten został pokaza
ny w japońskim serialu telewizyjnym „Cu
downa Planeta”.
Tfeoretycy są zdania, że w większych od
ległościach od Słońca proces formowania
się planet przebiegał nieco inaczej, co do
prowadziło do stosunkowo szybkiego po
wstania takich gazowych olbrzymów jak
Jowisz. Tkk czy inaczej obecność tej ma
sywnej planety dobrze tłumaczy dalszy ciąg
historii planetek. Grawitacyjne działanie
tego olbrzyma zmieniało nieco orbity pla
netek powodując, że ich zderzenia zaczęły
następować z większymi prędkościami,
wskutek czego planetki rozbijały się za
miast łączyć. W tym momencie doktor Olbers uśmiecha się z satysfakcją. W końcu
on też miał rację. Dzisiejszy zbiór plane
tek jest rezultatem rozbicia na kawałki wie
lu pierwotnych planetek. Potwierdza to nie
tylko występowanie rodzin Hirayamy, ale
także badania mineralogów. W meteory-
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tach, zwanych chondrytami typu L, są śla
dy potężnego zderzenia planetek 4.45 mld
lat temu, a więc zaraz na samym początku,
oraz drugiego silnego zderzenia 500 min
lat temu (zdjęcie dolne na drugiej stronie
okładki).
Przedstawione przez nas informacje o
planetkach są z konieczności pobieżne i
uproszczone. Traktowane do niedawna z
lekceważeniem, jako śmietnik Układu Sło
necznego, planetki są obecnie terenem bar
dzo intensywnych badań owocujących la
winą publikacji, konkurujących ze sobą te
orii i ciekawych odkryć, które poszerzyły
naszą wiedzę o początkach Układu Sło
necznego. Tfemat ten wymaga książki, a
nie artykułu. Książka taka, przygotowywa
na przez prof. Hieronima H u r n i k a z
Poznania, wkrótce się ukaże. Nim to na
stąpi, zachęcamy zainteresowanych tema
tem do przeczytania artykułów w grudnio
wym (1991) numerze Świata Nauki i sty
czniowym (1992) numerze Wiedzy i Życia.

Michał Ostrowski — Kraków

O PEWNEJ HIPOTEZIE POCH
KOSMICZNEGO (II)
5. Oddziaływanie cząstek promieniowania
kosmicznego z falami uderzeniowymi w
przestrzeni międzygwiazdowej — dyfuzyj
ny mechanizm przyśpieszania promieni
słonecznych

a) Fale uderzeniowe w ośrodku międzygwiazdowym
Zjawisko fali uderzeniowej (rys. 4) po
wstaje wtedy, gdy jedna objętość gazu po
rusza się względem drugiej objętości z pręd
kością U większą od prędkości dźwięku w
gazie, oznaczanej tu C,. Tb ostatnia pręd
kość przyjmuje w ośrodku międzywiazdowym wartości od 1 do 100 km/s (zwykle
około 30) i jest porównywalna do chaoty
cznych prędkości cząstek gazu. Wybuch
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gwiazdy supernowej wyrzuca materię z po
czątkową prędkością kilku tysięcy kilome
trów na sekundę, tworzy zatem bardzo
silną falę uderzeniową. Silę tą charakteryzu
jemy podając tzw. liczbę Macha, M= UJC^i,
w silnych falach uderzeniowych Af > 1. Fa
la taka wymiata materię spotkaną na swej
drodze dzieląc się z nią swą energią i pę
dem. W rezultacie ulega ona stopniowe
mu spowolnieniu. Gdy prędkość rozprze
strzeniania się fali obniży się do poziomu
prędkości dźwięku fala uderzeniowa zni
ka zamieniając się w falę dźwiękową. Dla
pozostałości po supernowych następuje to
zwykle po kilkudziesięciu tysiącach lat od
momentu wybuchu.
Falę uderzeniową odróżnia od zwykłej
fali dźwiękowej występujący na froncie fali
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niowej („szoku”*). Ciekawe jest, że dla
dużych liczb Macha kompresja ta (R=p 2lpi
— stosunek gęstości gazu za frontem fali
Pi do gęstości przed frontem p\) jest pra
wie stała, nieco mniejsza od 4. W prostych
sytuacjach kompresja wyraża się wzorem:

ośrodek
za
szokiem

F ront fali
u derzeniow ej
(szok )

Rys. 4 Front fali uderzeniowej. Front porusza się z
prędkością U\, na którą składa się prędkość plazmy
niesionej w fali uderzeniowej U (element objętości
tej plazmy zaznaczono prostokątem) oraz przesuwa
nie się z prędkością U z^U i-U samego frontu zwią
zane ze zmiataniem napotykanej przed nim plazmy.
Przy przejściu przez front fali plazma o początkowej
gęstości p i, temperaturze Ti, prędkości dźwięku c^i
i polu magnetycznym f?i ulega sprężeniu do p i, Tz,
Cyl i 1?2 (p 2p i). Prędkość dźwięku zobrazowano gra
ficznie jako długość przedstawionego odcinka, a po
la magnetyczne oznaczono liniami przerywanymi. Aby
mogła powstać fala uderzeniowa konieczne jest speł
nienie warunku c«,i< t/i, tak aby liczba Macha M > 1.

gwałtowny skok gęstości gazu (nieciągłość).
Nieciągłość występuje także w niektórych
innych parametrach ośrodka takich jak
pole magnetyczne czy temperatura gazu.
Powodem jej pojawienia się jest to, że
cząsteczki gazu przed frontem fali poru
szają się za wolno aby przekazać „do przo
du” informację o jej nadejściu, a gdy na
dejdzie, to zderzają się z gazem fali i pra
wie momentalnie nabierają prędkości ta
kiej jak fala, stając się jej przednią częścią
do czasu zgarnięcia następnych cząstek
położonych dalej. Przy okazji gaz ulega
kompresji i silnemu podgrzaniu, a jeśli
jest to plazma z polem magnetycznym, to
i pole odpowiednio jest modyfikowane. Z
praw zachowania energii i pędu możemy
wyliczyć jak zmieni się gaz i pole magnety
czne po kompresji na froncie fali uderze
*
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Widzimy stąd, że jeśli np. dla A/=1000
mamy /?=3.99999, to dla sto razy wolniej
szej fali uderzeniowej z M =10 kompresja
maleje tylko o ułamek procenta, do 3.88, a
dla M = 3 spada do R = 3. Tfcn fakt okaże
się bardzo ważny przy rozważaniu kształtu
widma cząstek przyśpieszanych w szoku.
Zwróćmy ponadto uwagę na to, że z pra
wa zachowania cząstek plazmy w szoku
(możemy je zapisać jako piUi=p2U2) wy
nika, że stosunek prędkości szoku wzglę
dem plazmy przed nim, Uit do prędkości
względem plazmy za nim, U2, jest także
równy i?.
Streszczenie: Gaz wyrzucony w przes
trzeń międzygwiazdową z prędkością więk
szą od prędkości dźwięku tworzy tam falę
uderzeniową. Gaz ośrodka międzygwiazdowego jest w niej gwałtownie sprężany,
ale stopień sprężenia dla silnych fal bar
dzo wolno zmienia się ze zmianą liczby
Macha dla fali.
b) Przyspieszanie Fermiego I rzędu w fali
uderzeniowej
Cząsteczki o energiach znacznie większych
od energii termicznej zachowują się w po
bliżu frontu fali uderzeniowej całkiem od
miennie w porównaniu do termicznej pla
zmy czy gazu neutralnego. Jak wyjaśnia
liśmy wyżej nie zderzają się one prawie
całkiem z cząstkami plazmy i o ile pole
magnetyczne nie ulega gwałtownej zmia
nie na froncie, to w ogóle tego frontu „nie

Obecnie w Polsce, w artykułach astronomicznych poświęconych falom uderzeniowym przyjęła się dla
oznaczenia frontu fali uderzeniowej krótka nazwa „szok”. Często też przez szok rozumiemy sam proces
zmiany stanu plazmy na froncie fali uderzeniowej, stąd używane wyrażenie „w szoku”. Sam termin
pochodzi od angielskiego wyrazu „shock”, powszechnie używanego w literaturze.
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Rys. 5 Przejście wysokoenergetycznej cząstki przez
szok w równoległej fali uderzeniowej. Układ współ
rzędnych (xi,yi, zi) jest układem spoczynkowym dla
plazmy przed szokiem, a (*2, yi, Z2) dla plazmy za
szokiem. Ten drugi porusza się wzdłuż osi r-ów z
prędkością U względem pierwszego. Ponieważ czą
stka przecinająca szok ma na rysunku dodatnią skła
dową pędu wzdłuż tej osi, więc energia cząstki w
układzie plazmy za szokiem, £ 2, będzie większa od
energii E\ mierzonej w układzie plazmy przed szo
kiem. Gdyby ta cząstka przecinała później szok w
przeciwną stronę, to zmieni się znak jej.r-owej skła
dowej pędu na ujemny, ale tym razem układ przed
szokiem będzie się zbliżał z prędkością +U. W re
zultacie energia cząstki w końcowym układzie spo
czynkowym znowu będzie większa niż w układzie
przed przecięciem szoku.

zauważają”: przelatują przez niego całkiem
swobodnie. Na rysunku 5 przedstawiliśmy
właśnie taką sytuację, w której pole jest
równoległe do prędkości fali uderzenio
wej i w związku z tym nie ulega żadnym
zmianom przy przejściu szoku. Tb co się
zmienia to jedynie aktualny, spoczynkowy
względem plazmy układ współrzędnych.
W nowym układzie cząstka uzyskuje śred
nio większą energię od tej jaką posiadała
w starym układzie, i to niezależnie od kie
runku przejścia przez front fali. Wynika to
stąd, że zawsze cząstka i nowy układ spo
czynkowy plazmy biegną naprzeciw siebie
— na froncie fali uderzeniowej występuje
kom presja plazmy i plazma przed, i za
frontem , wzajemnie się do siebie zbliżają.
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Tfcn fakt pozwala na łatwe wyjaśnienie pro
cesu przyśpieszania bez wprowadzania po
jęcia transformacji energii przy zmianie
układu odniesienia. Dla cząstek, które wiele
razy mogą odbijać się od fal Alvćna przed
i za szokiem sytuacja jest analogiczna do
piłeczki ping-pongowej odbijającej się od
dwóch, szybko zbliżających się do siebie
paletek (warto zrobić takie doświadcze
nie). Zbliżanie paletek dla piłeczki to ana
log kompresji plazmy z centram i rozpra
szającymi dla cząstek. Zarówno piłeczka
jak i cząstki przy każdym odbiciu w drugą
stronę zyskują energię i w sum ie mogą ją
znacznie zwiększyć. Przyj mimy dla pros
toty, że rozpatrywane aktualnie wysoko
energetyczne cząstki prom ieniowania ko
smicznego są silnie relatywistyczne (ich
prędkość v są bliskie prędkości światła c),
natom iast rozpatrywana fala uderzeniowa
porusza się dużo wolniej, U < v. Ponadto
załóżmy, że w otoczeniu frontu fali ude
rzeniowej istnieją zaburzenia pola mag
netycznego i że są one stałe (niezależne
od czasu) w układzie spoczynkowym pla
zmy. Uprości to znacznie rozważania, bo
jak wiadomo energia naładowanej cząstki
nie zmienia się przy ruchu w stałym polu
magnetycznym. Tfcraz cząstka prom ienio
wania kosmicznego, która przecina front
fali będzie biegła za nim ze stałą energią.
Istniejące zaburzenia pola prowadzą oczy
wiście do perturbacji toru cząstki, lak, że
po pewnym czasie jej ruch można opisać
jako dyfuzyjne błądzenie (rys. 6). N iektó
re z błądzących cząstek mogą już nigdy nie
dotrzeć z powrotem do frontu fali, ale
takich jest bardzo niewiele, tylko mala ich
część rzędu UJv. Reszta natrafia znowu
na front fali i przecina go dostając się
przed niego. Z kolei tam błądzi z powodu
istniejących zaburzeń pola i w końcu za
wsze przecina z powrotem front fali.* W
ten sposób większość cząstek ma szanse

To, że wszystkie cząstki błądzące przed szokiem muszą kiedyś znowu go przeciąć, a z tych za szokiem
część może uciec wynika z faktu, że plazma z zaburzeniami pola spycha cząstki w kierunku szoku jeśli są
one z przodu, a unosi od szoku gdy są one za nim.
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bardzo wiele razy przejść przez szok, za
każdym razem zyskując energię i za każ
dym razem mając za Szokiem pewną szan
sę, że zostaną wyłączone z dalszego proce
su przyśpieszania i oddalą się daleko uno
szone wraz z plazmą. W ten sposób, spo
śród cząstek promieniowania kosmiczne
go, które zaczynają brać udział w takim
dyfuzyjnym procesie przyśpieszania, część
może podwoić swoje energie. Z kolei z
tych, które podwoiły swą energię taka sa
ma część może powtórnie ją podwoić (czyli
zyskać energie 4 razy większe od począ
tkowej), itd. Kontynuacja tego procesu
prowadzi do sytuacji gdy coraz mniejsza
liczba cząstek uzyskuje coraz większe energie, formując widmo cząstek o chara
kterze potęgowym. Bardzo istotną cechą
opisywanego tu procesu jest to, że nachy
lenie tego widma (wykładnik a przy E w
energetycznym rozkładzie gęstości cząs
tek) zależy jedynie od kompresji R:

R +2
—

r,

Rys. 6 Schematyczny obraz dyfuzyjnego błądzenia
cząstek w sąsiedztwie szoku. Dla prostoty przedsta
wiono trajektorie cząstek widziane oczyma obserwa
tora poruszającego się wraz z szokiem. W układzie
odniesienia obserw atora szok jest nieruchomy, na
tomiast plazma przed szokiem pędzi na niego z pręd
kością Ui i — z powodu kompresji w szoku — odda
la się od niego z mniejszą prędkością U2 . Przedsta
wione fu tory mają dla prostoty rysunku obrazować
jedynie przesuwanie się środków spiral po których
poruszają się cząstki. Zmiany kierunku ruchu czą
stek są spowodowane przez nie zaznaczone tu fale
zaburzające pole magnetyczne.
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serwowanym (o czym za chwilę). Ti nieza
leżność kształtu widma cząstek od innych
parametrów, takich jak prędkość fali ude
rzeniowej, czy amplituda i widmo zabu
rzeń pola magnetycznego, może na pierw
szy rzut oka wydać się zadziwiająca. Moż
na to jednak prosto jakościowo wytłuma
czyć. Widmo kształtuje się w rezultacie
„współzawodnictwa” dwóch procesów; przy
spieszania na froncie fali uderzeniowej i
unoszenia części cząstek za frontem fali,
tak, aby już nie mogły dostać się do tego
frontu z powrotem (czyli aby zakończyły
proces przyśpieszania; to unoszenie za szo
kiem będziemy odtąd nazywali krótko „ucieczką”). Tik się jednak składa, że zarów
no średni zysk energii cząstki przecinają
cej szok, jak i prawdopodobieństwo ucie
czki zmieniają się proporcjonalnie do pręd
kości szoku, a kształt widma szczęśliwie
zależy od stosunku tych dwóch wielkości.
Ewentualne zmiany prędkości szoku mo
gą więc zmieniać nachylenie widma tylko
przez modyfikację kompresji. Aby zbadać
rolę zaburzeń pola magnetycznego w
kształtowaniu widma trzeba zbadać roz
wiązania równania dyfuzji dla cząstek dyfundujących w takim zaburzonym polu.
Pokazują one, że zmiana amplitudy za
burzeń wpływa jedynie na czas przyspie
szania do danej energii. Nie ma ona wpły
wu na zyski energii w szoku, nie wpływa
też na prawdopodobieństwo ucieczki: przy
mniejszych zaburzeniach cząstki oczywiś
cie dużo łatwiej wędrują daleko za szok,
ale w takim samym stopniu mają ułatwio
ny powrót do szoku.
Nachylenie widma przyśpieszonych czą
stek zależy w omawianym obecnie mecha
nizmie tylko od kompresji w szoku. Wcześ
niej jednak zauważyliśmy, że kompresja
bardzo niewiele się zmienia przy zmniej
szaniu prędkości szoku, o ile tylko liczba
Macha jest wiele razy większa od 1. Dzięki
temu nachylenie widma w przybliżeniu nie
zależy od niczego i jest bliskie (trochę więk
sze od) <7=1. Czy to jest to co obserwuje
my? Nie, obserwowane widma są trochę
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strom sze niż te, jakich się spodziewamy
od pozostałości po supernowych. Ale właś
nie takiej rozbieżności należało się spo
dziewać, bo cząsteczki o wyższych ener
giach łatwiej uciekają z dysku galaktyki i
średnio ubywa ich więcej z przestrzeni międzygwiazdowej niż cząstek o niższych ener
giach. Mówimy w tym wypadku, że widmo
ulega wystromieniu. Zgodnie z naszą wie
dzą o zależności szybkości ucieczki cząstek
od ich energii wystromienie to jest właś
nie takie, jakiego potrzeba aby widma czą
stek produkowanych w szokach w przes
trzeni międzygwiazdowej pogodzić ze śre
dnim nachyleniem widma cząstek w tej
przestrzeni. Tb naprawdę wydaje się być
wspaniałe, że istnieje mechanizm, który w
prawie dowolnych warunkach zawsze pro
dukuje w przybliżeniu to czego od niego
oczekujemy.
Poświęćmy jeszcze kilka chwil proble
mowi czasu przyśpieszania w takim m e
chanizmie. Aby cząsteczka prom ieniowa
nia kosmicznego mogła zwiększyć swoją
energię, powiedzmy dwa razy, musi ona
przeciąć szok bardzo wiele razy. Średnia
zm iana pędu cząstki przypadająca na
jedno przecięcie szoku wynosi około
< Ap> ~ <&u>/Vp, gdzie v jest prędkością
cząstki, a A U jest różnicą prędkości plaz
my przed i za szokiem. Dla relatywistycz
nych cząstek vssc, a ich energia E jest bli
ska pc. Zatem i średnia zmiana energii
<AE>zz<hU>/CE. Udowodnienie tych za
leżności może być interesującym ćwicze
niem dla czytelnika, jeśli spróbuje on wy
korzystać wzory szczególnej teorii względ
ności na transform ację energii i pędu przy
zmianie układu odniesienia. Zatem aby
zwiększyć energię cząstki dwa razy musi
ona przeciąć szok około N = c/U i > 1 razy.
Przykładowo dla prędkości szoku 3 000
km/s, takiej jak w młodej pozostałości po
supernowej, mamy jV= 100, a wraz ze zwal
nianiem tej prędkości N staje się większe i
większe. Widać stąd, że o ile cząstki wę
drują dyfuzyjnie pomiędzy kolejnymi prze
cięciami szoku, przypadkowo do przodu i
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do tyłu, to proces ich przyśpieszania do
dużych energii może zająć dużo czasu. Fa
le uderzeniowe wywołane przez gwiazdy
supernowe zgarniając materię ośrodka międzygwiazdowego zwalniają swój ruch, a w
końcu — po około 10* 100 tysiącach lat
— zanikają. Takie więc tylko okresy czasu
mają one na przyśpieszanie cząstek. Bar
dziej szczegółowe rachunki pokazały, że w
okresie czasu równym czasowi życia dla
fal mogą one przyśpieszyć cząstki co naj
wyżej do energii rzędu 105 GeV. Dla po
równania wspomnijmy, że znacznie krócej
żyjące (i o znacznie mniejszych skalach
przestrzennych) szoki w wietrze słonecz
nym mogą przyśpieszać cząstki do energii
jedynie ułamka GeV. A zatem skąd mogą
pochodzić cząstki o najwyższych energiach
w promieniowaniu kosmicznym (patrz § 2),
powyżej 106 GeV. Na to pytanie nie ma do
tej pory zadowalającej odpowiedzi.
Streszczenie: W falach uderzeniowych
rozchodzących się w następstwie wybuchów
gwiazd supernowych działa dyfuzyjny m e
chanizm przyśpieszania cząstek prom ie
niowania kosmicznego. W naturalny spo
sób produkuje on wysokoenergetyczne czą
stki z widmem i w ilościach pozwalających
na wyjaśnienie pochodzenia cząstek pro
m ieniowania kosmicznego o energiach
mniejszych niż 1014 eV wypełniających
przestrzeń międzygwiazdową w dysku na
szej galaktyki.

6. Czy to koniec historii?
Ależ skąd. Opisana wyżej prosta teoria
pięknie ilustruje podstawowe cechy pro
cesu przyśpieszania w szoku, rachunki by
ty tu jednak prowadzone w szalenie uprosz
czonej sytuacji. Spróbujmy poświęcić nie
co miejsca na wspomnienie o niektórych
problem ach jakie pojawiają się w bardziej
realistycznym opisie, gdy pole magnetycz
ne przestaje być równoległe do prędkości
fali uderzeniowej, gdy pytamy o to, skąd
się biorą fale rozpraszające cząstki, czy
wreszcie, jak zmieni się proces przyspie
szania gdy uwzględnimy ciśnienie wywie-
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Rys. 7 Fala uderzeniowa (linia przerywana) rozcho
dząca się w ośrodku z jednorodnym polem magnety
cznym (linie ciągle). Prawie wszędzie na powierzch
ni fali pole m agnetyczne 7? jest skierowane pod niezerowym kątem do wektora prędkości fali w danym
punkcie t?i. W środku, w punkcie oznaczonym krop
ką, znajdowała się gwiazda, która wybuchła jako su 
pernowa i dala początek fali uderzeniowej.

Rys. 8 'Ihijcktorie cząstek prom ieniowania kosm icz
nego w sąsiedztwie szoku z polem magnetycznym
nachylonym do jego prędkości. Jedna cząstka prze
chodzi przez szok, a druga ulega odbiciu od silniej
szego pola m agnetycznego za szokiem . Przedstawio
no sytuację widzianą w układzie spoczynkowym szo 
ku.

rane przez promienie kosmiczne na struk
turę fali uderzeniowej. Problemów i pytań
tego typu można by postawić znacznie wię
cej i wiele z nich pozostało nierozwiąza
nych do dzisiaj, ale tutaj ograniczymy się
do wspomnianych powyżej, a dodatkowo
w następnym rozdziale omówimy działa
nie mechanizmu przyśpieszania Fermiego
II rzędu.
Na rys. 7 przedstawiono falę uderze
niową rozchodzącą się w ośrodku plazmo
wym z jednorodnym polem magnetycznym.
Przechodząca fala „wymiata” i spręża na
potkaną materię wraz z polem magnety
cznym. Przy tym w większości obszarów
na powierzchni fali sprężanie następuje
pod niezerowym kątem do kierunku pola
magnetycznego, a wtedy pole także ulega
sprężeniu. W rezultacie pole magnetycz
ne za szokiem ma inną wartość i kierunek
od pola przed szokiem. T^ki szok z polem
magnetycznym skośnym do prędkości bę
dziemy krótko nazywać szokiem skośnym,
w przeciwieństwie do szoku równoległego
którym zajmowaliśmy się poprzednio. Na
rys. 8 naszkicowano obecną sytuację i za
znaczono dwie trajektorie cząstek oddzia
ływujących z szokiem. Widać, że oddzia
ływanie to stało się skomplikowane. Thva

ono przez dłuższy czas, w trakcie którego
spiralna trajektoria cząstki wielokrotnie
przecina szok. Zyski energii w takiej sytu
acji są zwykle większe niż w szoku rów
noległym, pojawia się też możliwość odbi
jania cząstek od obszaru silniejszego pola
za szokiem |2?2| > |^ i|- Wprowadza to
jednak wiele komplikacji do opisu proce
su przyspieszenia cząstek. Dotychczas uzys
kane tu wyniki zdają się jednak świadczyć
na korzyść uniwersalizmu procesu przy
spieszenia w szoku: w szerokim zakresie
wartości kąta nachylenia pola do prędkoś
ci szoku a kształt widma się nie zmienia, a
jedynie skala czasowa dla przyspieszania
może ulec skróceniu. Nie przypuszczamy
jednak, aby dla pozostałości po superno
wych mogło to zwiększyć więcej niż około
10 razy maksymalną energię jaką mogą
uzyskać cząstki promieniowania kosmicz
nego. Nie rozwiąże więc to problemu po
chodzenia cząstek o najwyższych energiach.
Aby proces akceleracji cząstek prze
biegał „sprawnie” i we względnie krótkim
czasie przyśpieszał je do znacznych ener
gii, cząstki muszą jak najkrócej błądzić po
między kolejnymi kontaktami z szokiem
gdzie zyskują energię. W tym celu trzeba
zapewnić efektywne ich rozpraszanie, aby
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nie uciekały zbyt daleko od szoku. Skąd
wziąć potrzebne do tego rozpraszania fale
Alfvćna? Okazuje się, że istnieje bardzo
sprawny mechanizm w ramach którego pro
mienie kosmiczne same sobie produkują
fale na których potem mogą się rozpra
szać. Wspomnieliśmy już o nim wcześniej,
gdy mówiliśmy o błądzeniu cząstek w dys
ku galaktyki. W obecnym przypadku „nie
stabilność strumieniowa” działa przed fron
tem fali uderzeniowej, gdy w obszary, do
których się on zbliża wdzierają się stru
mienie niesionych wraz z nim, wcześniej
przyśpieszonych, wysokoenergetycznych
cząstek. Strum ienie te w rezultacie wspo
mnianej niestabilności wzmacniają istnie
jące i generują nowe fale Alfvćna, które
mogą osiągnąć znaczną amplitudę. W ten
sposób prowadzą do przyśpieszenia pro
cesu przyśpieszania, a więcej energii zgro
madzonej w cząstkach w szoku prowadzi z
kolei do bardziej efektywnej generacji fal,
itd. Zaznaczmy jednak, że przy pewnej,
dużej am plitudzie fal proces dalszej ich
generacji zostaje zablokowany tak, że efek
tywność procesu przyśpieszania nie może
wzrastać w nieskończoność.
Rozpatrzmy teraz falę uderzeniową, w
której proces akceleracji cząstek przebie
ga bardzo efektywnie, w warunkach podo
bnych do tych, jakie opisaliśmy powyżej.
Oznacza to, że w rozpatrywanym obszarze
w pobliżu szoku mamy bardzo wiele czą
stek promieniowania kosmicznego, z któ
rych każda posiada wielki pęd. Z tego po
wodu, jak ocenia się dla fal uderzenio
wych o dużych liczbach Macha, w pobliżu
szoku ciśnienie promieniowania kosmicz
nego może być porównywalne, lub nawet
znacznie przewyższać ciśnienie plazmy i
przenikającego ją pole magnetycznego.*
Z atem fale odbijające cząstki prom ienio
*
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Rys. 9 Struktura fali uderzeniowej zmodyfikowanej
przez ciśnienie promieni kosmicznych. Przedstawio
no zmiany prędkości plazmy U(x), ciśnienia gazti
Pt (x) i ciśnienia promieni kosmicznych / ’pkC*') wzdfuż
osi x-ów, prostopadłej do szoku. Wartości prędkości
są ujemne, bo fala uderzeniowa porusza się w lewo,
do mniejszych wartości współrzędnej x. Z rysunku
widać, że został on przedstawiony w układzie spo
czynkowym plazmy daleko przed szokiem (x -* - °°).

wania kosmicznego przed szokiem, a wraz
z nimi plazma i pole magnetyczne w któ
rym się te fale propagują, będą odczuwały
działanie siły odpychającej od szoku, gdy
przy zbliżaniu się fali uderzeniowej będą
się dostawały w obszar coraz to większego
ciśnienia prom ieni kosmicznych. T& siła,
wywierana na ośrodek przed frontem fali
uderzeniowej, będzie go rozpędzać w kie
runku rozchodzenia się fali, a zatem i wstę
pnie sprężać. Tltką strukturę wytwarzającą
się przed szokiem nazywa się prekurso
rem prom ieni kosmicznych, a szkicowo
przedstawiono ją na rys. 9. Jej istnienie
zmienia oczywiście szczegóły procesu przys
pieszania promieni kosmicznych. Tfcraz ma
ją one do czynienia z wolno sprężającą się
plazmą w obszarze prekursora, a potem
ze słabszym szokiem (który w tej sytuacji
nazywa się subszokiem). M ożna ogólnie
pokazać, że taka sytuacja prowadzi do po-

Dla pola magnetycznego ciśnienie jest określone przez ilość pracy jaką trzeba włożyć w jego ściskanie.
Średnia wartość tego ciśnienia jest proporcjonalna do kwadratu indukcji magnetycznej. Odpowiada to
sytuacji ściskania lub rozprężania pola z jednakową prędkością we wszystkich kierunkach. Zwróćmy
jednak uwagę, że całkiem inne będą efekty ściskania pola wzdłuż jego linii sił w porównaniu do ściskania
w poprzek linii sił. Odbiciem tego faktu jest stwierdzenie, że ciśnienie pola magnetycznego ma charakter
anizotropowy.
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wstania widma o większym nachyleniu
pny niskich energiach cząstek, a mniejszym
przy wysokich energiach. Proces przyspie
szania w sytuacji gdy uwzględniamy wpływ
przyspieszanych cząstek na strukturę fali
uderzeniowej jest matematycznie bardzo
trudny do badania — jest to tak zwane
oddziaływanie nieliniowe — i wiele jego
aspektów jest do dzisiaj niezbadanych lub
niezrozumianych do końca. Szczęśliwie dla
przyszłych badaczy nie jest to jedyny nieli
niowy efekt w dyfuzyjnym procesie przys
pieszania cząstek w szoku, zatem i dla nich
znajdą się w tej dziedzinie ważne problemy
do rozwiązania.
Streszczenie: Dyfuzyjny proces przys
pieszania jest w szczegółach bardzo skom
plikowany i stanowi w dalszym ciągu po
ważny przedmiot badań. Wspomnieliśmy
tutaj o wpływif na proces przyśpieszania
takich czynników jak skośne pola magne
tyczne, niestabilności generujące fale pla
zmowe w pobliżu szoku, czy wreszcie bar
dzo trudny problem oddziaływań nielinio
wych w procesie przyśpieszania.
7. Przyspieszanie Fermiego drugiego rzędu
Do tej pory przyjmowaliśmy, że fale Alfvćna w pobliżu szoku poruszają się tak wol
no, że zmiany energii odbijających się od
nich cząstek są całkiem do zaniedbania.
Było to dobre przybliżenie dla bardzo sil
nych fal uderzeniowych, ale co ze słab
szymi, wolniejszymi falami? Wprawdzie
nawet tam prędkość szoku jest zwykle zde
cydowanie większa od VA, i zmiana ener
gii cząstki przy przejściu przez szok jest
większa o czynnik rzędu U/VA od jednora
zowej zmiany przy odbiciu od fali Alfvćna,
ale przecież pomiędzy kolejnymi przecię
ciami szoku cząsteczka może zostać roz
proszona bardzo wiele razy na falach. Tkki
proces przyspieszania przez rozproszenia
*
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na poruszających się centrach rozprasza
jących był badany w latach czterdziestych
przez Fermiego. Naszkicujmy tu, z po
minięciem nie bardzo zresztą skompliko
wanych rachunków, jak on działa. Rozpa
trzymy obszar, w którym we wszystkich
kierunkach poruszają się fale odbijające
cząstki. Tfe ostatnie mogą przy tym. zys
kiwać energię, gdy zderzą się czołowo z
falą biegnącą im naprzeciw, lub mogą
stracić energię gdy muszą gonić falę aby
się na niej rozproszyć. Możliwe maksy
malne zmiany pędu cząstki przy pojedyn
czym zderzeniu równe są co do modułu
p V J v (v — prędkość cząstki) i mogą to
być zmiany zarówno dodatnie jak i ujem
ne. Gdyby jedne i drugie występowały jed
nakowo, to średnio cząstki nic by nie zys
kiwały ani nie traciły. Okazuje się jednak,
że w zderzeniach z zyskiem energii otrzy
mują one nieco więcej energii niż tracą w
zderzeniach ze stratami. Różnica jest zno
wu rzędu VJv, tak że w efekcie relatywi
styczne cząstki z v=c zyskują średnio energię (V Jc)2E na jedno zderzenie.* Jest
to zwykle wielkość bardzo mała, w ośrod
ku międzygwiazdowym zysk energii może
być mniejszy niż jedna stumilionowa jej
część. Z tego powodu, ale także z powodu
trudności matematycznych, zwykle nie
uwzględniano tego mechanizmu w dyskus
jach procesu przyśpieszania w szoku. Naj
nowsze badania pokazują jednak, że w
sprzyjających warunkach, gdy w pobliżu
szoku mamy tyle samo fal biegnących zgod
nie z polem magnetycznym jak i w kierun
ku przeciwnym, proces Fermiego drugie
go rzędu wpływa istotnie na widma czą
stek przyśpieszanych w starszych i słab
szych falach uderzeniowych. W takich wa
runkach fale uderzeniowe mogą produko
wać cząstki z bardzo podobnymi widmami
w okresie gdy są młode i silne, a także gdy

Występująca tu druga potęga przy prędkości stała się podstawą do określania tego mechanizmu przy
spieszania jako mechanizmu drugiego rzędu. Przy przejściu cząstki przez falę uderzeniową zmiana ener
gii jest proporcjonalna do prędkości tej fali w pierwszej potędze i dlatego taki proces nazywamy mecha
nizmem przyśpieszania pierwszego rzędu.
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są już stare i słabe. Odpowiedzialny za to
mechanizm drugiego rzędu rekom pensu
je, czasami nawet z nawiązką, osłabienie
przyśpieszania pierwszego rzędu związa
ne ze spowalnianiem Tali uderzeniowej.
Wynika to stąd, że cząstki błądzące w oko
licy szoku mogą być wiele razy rozprasza
ne na falach Alfvćna pomiędzy kolejnymi
spotkaniam i z szokiem, tym więcej razy
im wolniejsza jest fala. Dalsze badania
będą musiały jednak stwierdzić, czy wa
runki wymagane dla efektywności tego pro
cesu bywają spełnione w rzeczywiście ist
niejących falach uderzeniowych.
Streszczenie: Z przyśpieszaniem Fer
miego drugiego rzędu mamy do czynienia
wtedy, gdy cząstki rozpraszają się na chao
tycznie poruszających się centrach rozpra
szających. W starszych falach uderzeniowych
proces ten, powodowany przez turbulen
cję w otoczeniu frontu fali, może znacznie
zmienić widmo przyśpieszanych cząstek.
8. Uwagi na zakończenie
Artykuł ten powstał jako próba zasygnali
zowania, że zrozumienie, przynajmniej w
zarysie, znaczenia jakie odgrywa prom ie
niowanie kosmiczne we Wszcchświccie jest
niezbędne dla każdego, kogo astronom ia
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interesuje na serio. Tltk się składa, że ba
danie cząstek wysokich energii jest zwykle
bardzo odległe od romatycznego pozna
wania świecących obiektów Wszechświata
przez teleskopy. Jednakże te „nierom antyczne” badania okazują się coraz częściej
niezbędne aby zrozumieć działanie i zmia
ny ewolucyjne obiektów świecących w na
sze teleskopy, a także istniejących pom ię
dzy nimi „pustek”. Przykładowo można by
tu wspomnieć o takich problem ach jak
centralne mechanizmy kwazarów, procesy
formowania gwiazd w dysku Naszej G ala
ktyki, czy kształtowanie otoczenia szybko
wirujących gwiazd neutronowych. Powin
niśmy być świadomi, że większość badań
radioastronomicznych możliwych jest dzię
ki istnieniu wysokoenergetycznych elektro
nów promieniowania kosmicznego, część
astronom ii prom ieni y istnieje dzięki zde
rzeniom prom ieni kosmicznych z m aterią
rozproszoną w przestrzeni, a zwykłym lu
dziom prom ienie te oferują przepiękne
widoki zjawiska zorzy polarnej. Pam iętaj
my o istnieniu prom ieni kosmicznych gdy
patrzymy na niebo, obserwujemy piękne
konstelacje młodych gwiazd i mgławic m a
terii rozproszonej. Gdyby nie te cząstki to
wszystko, całe niebo, wyglądałoby inaczej.

KRONIKA
Geminga rozszyfrowana
Fotony o energiach powyżej około 1 MeV
(1.6xlO n J) nazywane są promieniami gamma
(y). Ponieważ są silnie pochłaniane w górnych
warstwach atmosfery, nie docierają do powie
rzchni Ziemi z przestrzeni kosmicznej. Z tego
względu o istnieniu tego promieniowania w kos
mosie dowiedzieliśmy się stosunkowo niedaw
no. Systematyczne badania w dziedzinie y roz
poczęły się na dobre 15 listopada 1972 r., tj. z
chwilą wysiania na orbitę wyposażonego w od
powiednie detektory, satelity SAS-2 (ang. Smali
Astronomical Satellite). Instrumenty na jego
pokładzie funkcjonowały przez 6 miesięcy. W
zakresie 3 0 —1000 M eV zarejestrowały około
8000 fotonów. Okazało się wówczas, że niebo

w promieniach y jest zdominowane przez roz
ciągłą emisję skoncentrowaną w płaszczyźnie
Drogi Mlecznej i trzy jasne źródła punktowe.
Dwa z nich szybko zostały zidentyfikowane z
pulsarami — pozostałościami po wybuchach su
pernowych. Są to pulsar w mgławicy Krab i
pulsar w Mgławicy Włóknistej w Żaglu (Vela).
Zarówno Krab, jak i Vela są silnymi źródłami
radiowymi i rentgenowskimi, a w dziedzinie op
tycznej obie mgławice są oczywiście dobrze zna
ne. Natomiast dla trzeciego obiektu — leżące
go niecałe 15° na południowy-wschód od Kra
ba — nie można było znaleźć odpowiednika w
żadnej dziedzinie widma. Ze względu na swoje
położenie w gwiazdozbiorze Bliźniąt (Gemini)
obiekt ten został nazwany „Geminga”. Jest to
nazwa tym bardziej trafna, że po włosku „ge-
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minga” znaczy mniej więcej „tam nic nie ma”.
I rzeczywiście przez dłuższy czas niczego na
niebie w okolicy Gemingi nic udało się dostrzec.
A mówiąc ściślej, w obszarze określonym za
pomocą SAS-2 znajduje się bardzo dużo gwiazd
i nie sposób bez dodatkowych informacji stwier
dzić, która z nich jest odpowiedzialna za emis
ją gamma. Wysłane na orbitę w 1975 r. kolej
ne obserwatorium gamma, satelita COS-B,
dysponowało większą czułością, ale niewiele lep
szą kątową zdolnością rozdzielczą. Instrumen
ty na pokładach obu satelitów pozwalały okre
ślić kierunek, z którego dochodzą fotony z do
kładnością około 1°. Przy tak dużej niepew
ności położenia Gemingi, należałoby poddać
dokładnej analizie wiele tysięcy obiektów. Nie
pozostawało zatem nic innego, jak czekać na
dodatkowe wskazówki, które pozwoliłyby zmniej
szyć liczbę „podejrzanych” obiektów.
Na początku lat osiemdziesiątych za po
mocą teleskopu rentgenowskiego na pokładzie
satelity EINSTEIN w miejscu Gemingi zosta
ło odkryte słabe źródło rentgenowskie. A 5 lat
potem zidentyfikowano je z bardzo słabym obiektem optycznym o silnie niebieskiej barwie.
Pojawiła się sugestia, że Gcminga, źródło rent
genowskie 1E0639+178 i słaba, niebieska gwiaz
da to jeden i ten sam obiekt. Żeby to stwier
dzić ponad wszelką wątpliwość potrzebne byty
jednak dodatkowe informacje. Zostały one
dostarczone dzięki satelicie rentgenowskiemu
ROSAT i Obserwatorium Comptona (o tym
drugim satelicie, znanym pod nazwą GRO, pi
saliśmy w Kronice w tegorocznym lutowym
numerze Uranii). Otóż okazało się, że wspo
mniane źródło rentgenowskie wykazuje regu
larne zmiany jasności (pulsacje) z okresem
0.237 s. Niemal równocześnie pulsacje z iden
tycznym okresem zostały wykryte w zakresie
gamma przez Obserwatorium Comptona. W
archiwalnych obserwacjach wykonanych przez
CO S-B w latach 1975-1982 udało się stwier
dzić pulsacje w dziedzinie gamma również z
tym samym okresem. Oznacza to niezbicie, że
w obu dziedzinach widma widzimy ten sam obiekt. Co więcej, pulsacje o tak krótkim okre
sie wskazują jednoznacznie, że źródłem emisji
jest rotująca gwiazda neutronowa. Geminga sta
je się zatem trzecim znanym pulsarem gamma
obok pulsarów w mgławicach Krab i Vela. Na
suwa się pytanie, dlaczego nic zauważono pulsacji bezpośrednio po wykonaniu obserwacji
przez CO S-B, czyli 10—17 lat temu. Można to
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jednak łatwo wyjaśnić. Mimo dużej jasności Ge
mingi w dziedzinie gamma, liczba fotonów do
cierających do nas z tego obiektu jest w licz
bach bezwzględnych niewielka: w czasie obser
wacji trwającej typowo 1 miesiąc, całkowita li
czba fotonów rejestrowanych przez detektory
na pokładzie CO S-B o energiach powyżej 50
MeV wahała się w granicach —250 ---- 550.
Oznacza to, że 1 foton przypadał mniej więcej
na 10-20 tysięcy okresów pulsacji. Okazuje się,
że „przy tak słabo obsadzonej krzywej zmian
blasku” nic można jednoznacznie określić okre
su pulsacji, a nawet nic można stwierdzić, czy
obiekt w ogóle zmienia blask. Gdy znamy/jed
nak w przybliżeniu okres pulsacji, można spraw
dzić, czy obserwowane momenty rejestracji fo
tonów są zgodne z tym okresem. A analiza
statystyczna momentów przyjścia fotonów pro
wadzi do bardzo precyzyjnego wyznaczenia rze
czywistego okresu pulsacji.
Porównując ze sobą obserwacje wykonane
przez CO S-B z nowymi danymi ROSAIA i
Obserwatorium Comptona z roku 1991 uzy
skano również bardzo dokładne dane na te
mat szybkości zmian okresu pulsacji T: na prze
łomie lipca i sierpnia 1975 r. T=0.237091993
s, w marcu 1982 r. T =0.237094249 s, a w czerw
cu 1991 r. T =0.237097470 s. Wydłużanie okre
su pulsacji oznacza, że pulsar rot uje coraz wol
niej. Podobny efekt obserwujemy również dla
Kraba i Veli.
Krzywa zmian jasności Gemingi dla foto
nów o energiach 300 MeV wyznaczona przez
Obserwatorium Comptona wykazuje dwa ma
ksima w odstępie równym połowie okresu. I w
tym wypadku zachodzi analogia do krzywych
zmian blasku dwu wspomnianych wcześniej pul
sarów; tam również mamy do czynienia z dwo
ma maksimami.
Przy wielu podobieństwach Gemingi do in
nych znanych pulsarów, zachodzi jedna poważna
różnica. Emisja promieniowania w przypadku
Gemingi jest ograniczona praktycznie tylko do
części wysokoenergetycznej widma. W zakre
sie optycznym i rentgenowskim Geminga wysyła
odpowiednio zaledwie jedną milionową i —0.001
energii emitowanej w dziedzinie gamma, a w
zakresie radiowym dysponujemy jedynie górną
granicą na poziomie ~0.005 emisji gamma. Na
kłada to ograniczenia na dopuszczalne mecha
nizmy produkcji promieniowania przez gwiaz
dy neutronowe, w szczególności na geometrię
obszaru emitującego w dziedzinie radiowej.
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Mimo wielu niejasności nadal otaczających
Gemingę, możemy już jednak o niej stosunko
wo dużo powiedzieć. Okres pulsacji i szybkość
jego wydłużania wskazują, że Geminga jest sto
sunkowo młodym pulsarem, powstałym w wy
niku wybuchu supernowej około 320 — 370
tys. lat temu. Przy użyciu standardowych for
muł wyprowadzonych dla wcześniej znanych pulsarów, ocenia się, że natężenie pola magnetycz
nego sięga na powierzchni gwiazdy ~ 1 .2 x l0 12
G. Spowalnianie szybkości rotacji oznacza, że
kinetyczna energia ruchu obrotowego jest od
prowadzana z gwiazdy w tempie ~3.2x 1027 W.
Przyjmując, że obserwowana emisja gamma od
bywa się na koszt energii rotacyjnej otrzymu
jemy ograniczenia na odległość Gerhingi. Jeśli
energia kinetyczna rotacji jest w całości zamie
niana na promieniowanie gamma, to odległość
ta jest rzędu 380 pc. Jeżeli jednak — co jest
bardziej prawdopodobne — około 1% energii
rotacyjnej zostaje zamienione na wysokoener
getyczne fotony (a tak jest np. w przypadku
pulsara Vela), to odległość Gemingi nie prze
kracza 40 pc, co czyni ją najbliższą znaną gwiaz
dą neutronową.
Ważniejsze parametry Gemingi
■a (2000.0)

6h33m54.9s
17°46’11”
-3 8

<5(2000.0)
Odległość (pc)
Obserwowany strumień
fotonów o energii
> 100 MeV ( e m s )
Wielkość gwiazdowa
w barwie g
Okres obrotu (s)
Szybkość zmiany okresu (s/s)
Natężenie pola
magnetycznego (G)
Wiek (lata)

~4xl0~<5
25.14
0.2371
i.Ó99xiÓ'14

~1.2xl012
-350000
Andrzej Sołlan

Znowu planety poza Układem
Słonecznym!
Do jednego z najbliższych numerów Astrophysical Journal (Letters) dwu astronomów z Jet
Propulsion Laboratory w Pasadenie — Ken
neth M a r s h i Michael M a h o n e y — przy
gotowali pracę, w której udowadniają obecność

niewidocznych składników (planet?) wokół oś
miu gwiazd! Wszystkie te gwiazdy są typu T
"Riuri, leżą w olbrzymim obłoku pyłowo-gazo
wym, na granicy między gwiazdozbiorami By
ka i Woźnicy (w tzw. kompleksie TJiurus —
Auriga). Obszar ten, oddalony od Centrum Ga
laktyki o 450 lat świetlnych (a więc bardziej
niż Słońce) jest jednym z dwu takich obłoków
leżących blisko Ziemi. Gwiazdy typu T Tburi
są gwiazdami młodymi, o masach rzędu masy
Słońca (patrz Urania 5/1992) i od dawna spo
dziewano się, że wokół nich mogą tworzyć się
dyski materii, w których z kolei rodzą się pla
nety. Poszukiwania samych dysków zostały uwieńczone sukcesem (patrz np. Urania 4/1992),
a co z planetami? Marsh i Mahoney (porów
nując naziemne obserwacje gromadzone głów
nie w latach 1981-1983 i obserwacje w pod
czerwieni satelity IRAS z 1983 roku) aż dla
ośmiu badanych gwiazd stwierdzili istnienie
przerw w dyskach, co świadczy o wymiataniu
materii przez jakieś większe ciała (tak jak to
robią np. księżyce w pierścieniach Saturna). W
pięciu przypadkach przerwy były na tyle szero
kie, że za ich obecność mogą być odpowie
dzialne względnie masywne brązowe karły (nie
doszłe gwiazdy; obiekty o zbyt małej masie, by
mogły w ich wnętrzach zachodzić reakcje ją
drowe). Jednakże wokół trzech gwiazd — T
T&uri, HK T&uri i UY Aurigae — obserwowa
ne przerwy w dyskach były bardzo wąskie co
sugeruje obecność towarzyszy o masach zbli
żonych do mas planet. Zabawne jest, że dane,
z których korzystali Marsh i Mahoney, opra
cowywało bardzo wiele osób wcześniej, ale, jak
twierdzi Marsh, „szukano wyłącznie potwierdze
nia procesów gwiazdotwórczych. Obecnie jed
nak nastała moda na poszukiwanie planet”
(patrz Urania 9/1991 i 3/1992).
Wg NASA Release 92-87 (11.06.1992)
Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska

Dżet w NGC 3862
Tfeleskop kosmiczny HST odkrył unikalny dżet
w jądrze galaktyki NGC 3862! Na ogół dżety
towarzyszą aktywnym galaktykom i obserwuje
się je w dziedzinie radiowej. Galaktyka NGC
3862 (radioastronomom znana jako 3 C 264)
leży w gwiazdozbiorze Lwa w odległości około
260 milionów lat świetlnych i jest dość jasna
— zajmuje (w dziedzinie optycznej) szóste miej
sce w gromadzie Abell 1367, silnie świeci w
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promieniach rentgenowskich i radiowych. Roz
legły dżet radiowy znaleziono przy niej już daw
no, ale nikt nie spodziewał się dżetu optyczne
go (chociaż kilka optycznych już znamy). Dwa
zdjęcia N G C 3862 robione z filtrami żółto
zielonym i ultrafioletowym miały na celu po
znanie rozkładu normalnych, starych gwiazd po
za jądrem galaktyki (filtr pierwszy) i młodych,
gorących w jej jądrze (filtr drugi). Tymczasem
zauważono wyraźny (rozmiary kątowe 0,6 se
kundy łuku) dżet optyczny! Oczywiście ową „wyraźność” zawdzięczamy tem u, że ziemska a t
mosfera nie przeszkadzała w tych obserwacjach.
Poprzednio H ST obserwował szczegóły dżetu
w galaktyce M 87 — oba jednak są wyraźnie
różne: dżet M 87 ma około 750 lat świetlnych
długości i świeci jaśniej w falach dłuższych niż
w krótszych, w N G C 3862 dżet ma aż 5000 lat
świetlnych i jest znacznie jaśniejszy w ultrafio
lecie niż w promieniowaniu optycznym. Właś

211

nie takie niespodzianki sprawiają najwięcej ra
dości astronom om opracowującym obserwacje
kosmicznego teleskopu.
Wg N A SA Release 92-61
MSK

MAGELLAN nad Wenus — ciąg dalszy
Sonda M AGELLAN zdołała (pracując od 10
sierpnia 1990 roku) sporządzić m apę ponad
97% powierzchni Wenus. Około 20% m oże
my odtworzyć „stereo” dzięki tem u, źe na te
same tereny sonda „patrzyła” pod różnymi ką
tami. Na takich właśnie obrazach zauważono
ostatnio proces tworzenia się osuwisk. Jak po
dał Steve S a u n d e r s — jeden z autorów
naukowego programu MAGELLANA — osu
wiska występują na Wenus równie często jak
na Ziemi tzn. zdarzają się około raz na rok.
Widać je u stóp wulkanów, na stromiznach po-

Uzyskany za pomocą sondy kosmicznej M A G E LL A N obraz „stereo" górzystego fragmentu Płaskowyżu Lakszm i na powie
rzchni W enus (czarne smugi oznaczają te części obrazu, któiych dotychczas M A G E LL A N nie zdołał wyśledzić). F o t NASA.
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Uzyskany za pomocą sondy M A G E LL A N obraz prawdo]>odobnie czynnego wulkanu na powierzchni W enus w pobliżu
równika planety. FoL NASA.

wstałych po uskokach — najogólniej są wyni
kiem trzęsień i aktywności sejsmicznej planety.
Jedno z wenusjańskich osuwisk bardzo przy
pomina rezultat erupcji Góry Św. Heleny w
stanie Waszyngton w 1980 roku — ogromna
część wulkanu zapadta się wówczas tworząc miskowate zagłębienie, tzw. kalderę (na Wenus
jednak powstająca kaldera jest znacznie więk
sza). Oczywiście rozmiary osuwisk zależą od
wysokości i kształtu terenu na którym zjawiska
te występują. Najdłuższe podwodne osuwiska
na Ziemi osiągają długość nawet 400 km, re
kordowe osuwiska na Marsie — około 150 km,
na Wenus nie zauważono dłuższych niż 50-60
km. Na powierzchni Wenus nie ma wody, więc
najprawdopodobniej podobne do zaobserwo
wanych osuwiska są głównym czynnikiem od
powiedzialnym za erozję górzystych terenów na
tej planecie.
Wg NASA Release 92-76 (28.5.1992)
MSK

Polacy wśród laureatów światowego
konkursu „Together To Mars”
Tbwarzystwo Planetarne (The Planetary Socie
ty) w Pasadenie (USA) zorganizowało i prze
prowadziło światowy konkurs dla młodzieży za
interesowanej badaniem Układu Planetarnego,
a szczególnie pierwszym lotem załogowym na
Marsa, planowanym na początek przyszłego stu
lecia. Uczestnikami konkursu pod nazwą „Tbgether Tb Mars” mogli być młodzi ludzie, któ
rzy w czasie trwania konkursu, tj. do końca

1991 roku, ukończyli co najwyżej 18 lat. Orga
nizatorzy konkursu spodziewali się, że młodzi
entuzjaści podróży międzyplanetarnych zapro
ponują szereg nowatorskich pomysłów, które
posłużą w technicznych przygotowaniach zało
gowego lotu na Marsa. W regulaminie propo
nowano przykładowo opracowanie różnych pro
blemów fizycznych (np. niezbędne minimum
energii potrzebnej do wykonania lotu na Mar
sa czy też osłona przed szkodliwym promie
niowaniem); biologicznych (np. hodowla roślin
lub zwierząt jako pożywienia, zamknięty obieg
systemu zabezpieczającego życie na statku kos
micznym i na powierzchni planety i in.). Ocze
kiwano propozycji wykorzystania zasobów na
turalnych Marsa, zestawów ćwiczeń treningo
wych do wykonywania przez astronautów przed
wyprawą i podczas jej trwania. Autorzy regula
minu wymienili przykładowo jeszcze wiele in
nych zagadnień, których rozwiązanie musi po
przedzić wyprawę na Marsa. Uczestnikom po
zostawiono jednak dużą swobodę w doborze
problematyki — zaznaczając, że temat pracy
należy ustalić samodzielnie, zgodnie z własny
mi 8 zainteresowaniami. Można więc było op
racować dowolne zagadnienie dotyczące pro
gramu lotu załogowego na Marsa.
Organizatorzy określili, że praca konkurso
wa — o objętości od trzech tysięcy do dziesię
ciu tysięcy wyrazów (tj. orientacyjnie od 14 do
40 stron znormalizowanego maszynopisu) —
ma stanowić odrębną całość, choć można do
niej również dołączyć inne uzupełniające ma
teriały, jak np. programy komputerowe.
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Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Pier
wszy, zakończony w sierpniu 1991 r., obejm o
wał konkursy krajowe, których celem było wy
łonienie pretendentów (co najwyżej trzech z
każdego kraju) do nagród międzynarodowych.
W każdym kraju eliminacje były przeprowa
dzone zgodnie z ramowym regulaminem, któ
ry mógł zawierać ewentualne, niezbędne lokal
nie, modyfikacje regulaminu nadesłanego z Pa
sadeny. Zgodnie z wymogami w Polsce powo
łano krajowego koordynatora, którą to funk
cję pełniła autorka niniejszego sprawozdania.
Powołano też krajowe jury, złożone z grona
pracowników naukowych, przeważnie Uniwer
sytetu Śląskiego, którem u przewodniczył Dzie
kan Wydziału M at.-Fiz.-C hem . UŚ1. prof, dr
hab. M arek Z r a ł e k.
Każdy potencjalny uczestnik konkursu (w
Polsce zgłosiło akces ponad 170 osób) praco
wał pod kierunkiem konsultanta — przeważ
nie nauczyciela fizyki, chemii lub biologii. Dla
uczestników j konsultantów zorganizowano dwie
serie konsultacji z różnych działów fizyki, geo
logii, biologii i wychowania fizycznego. W mia
rę potrzeb przeprowadzano również konsulta
cje indywidualne. Uczestnicy konkursu przed
stawili 56 prac, w tym 7 zbiorowych. Po ocenie
każdej pracy, przeprowadzonej niezależnie przez
dwóch jurorów o odpowiednich specjalnościach,
do końcowych eliminacji dopuszczono 10 osób.
Eliminacje przeprowadzono w formie sesji po
pularnonaukowej, podczas której autorzy prac
wygłaszali krótkie referaty (streszczenia włas
nych prac konkursowych) i odpowiadali na py
tania i zarzuty wysunięte w dyskusji. Sesja la
odbyła się 24 czerwca 1991 r. w Instytucie Fizyki
Uniwersytetu Śl. Jury wytypowało trzech pols
kich pretendentów do międzynarodowych na
gród. Zostali nimi (w kolejności zajętych miejsc):
1. Grzegorz B O R O W IA K - uczeń kl. V III
Szkoły Podst. przy LO im. Słowackiego w
Chorzowie.
Tytuł pracy: „Budowa statku międzyplane
tarnego”;
2. Magdalena GRABALSKA — uczennica Li
ceum Ogólnokszt. w Głogowie
Tytuł pracy: „Projekt wykorzystania atm o
sfery M arsa do produkcji tlenu z udziałem
glonów”;
3. Monika POSTAWA — uczennica LO im.
Konopnickiej w Katowicach,
Tytuł pracy: „Hodowla roślin i zwierząt na
Marsie”.
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Oficjalne zakończenie polskiej części kon
kursu „Together Tb M ars”, której organizato
rami byli: Śląski Oddział Polskiego Towarzys
twa Astronauty cznego, Uniwersytet Śląski w Ka
towicach oraz K uratorium Oświaty w Katowi
cach, odbyło się 16 listopada 1991 r. w Insty
tucie Fizyki Uniwersytetu Śl. z udziałem wszy
stkich uczestników konkursu i ich konsultan
tów. Po sesji popularnonaukowej na temat Mar
sa, wypełnionej referatami wygioszonymi przez
członków jury, rozdano nagrody uczestnikom
konkursu i wyróżnionym szkołom. Rozdzielo
no bardzo wiele cennych książek polskich i za
granicznych, astropiloty, globusy i mapy M ar
sa. Możliwość zakupienia tak dużej liczby cen
nych pozycji wydawniczych i przyrządów zaw
dzięczamy zrozumieniu i życzliwości Wojewo
dy Katowickiego Wojciecha C z e c h a , który
przydzielił dotację kwotowo przewyższającą łą
czny udział finansowy wszystkich współorgani
zatorów. Z innych fundatorów nagród z uzna
niem podkreślamy udział Polskiego Tbwarzystwa Miłośników Astronomii.
The Planetary Society ufundowało dla wszy
stkich uczestników konkursu bardzo cenną na
grodę: każdy autor pracy konkursowej otrzy
muje przez rok bezpłatnie dwumiesięcznik „The
Planetary R eport” i jest członkiem tego towa
rzystwa.
Z ogromną satysfakcją odebraliśmy z Pa
sadeny informację o tym, że międzynarodowe
jury wyróżniło aż dwóch Polaków; Grzegorza
B o r o w i a k a i Magdalenę G r a b a l s k ą .
Obydwoje zostali laureatami głównych nagród,
do których z ponad 30 krajów pretendowało
ponad 1000 uczestników. Międzynarodowe ju 
ry rozdzieliło 20 równorzędnych nagród, na liście
tych laureatów znajdują się uczestnicy konkur
su reprezentujący 16 różnych krajów. Każdy
laureat otrzymał zaproszenie (wraz ze swoim
konsultantem), do udziału w Światowym Kon
gresie Kosmicznym, który odbędzie się w Wa
szyngtonie w dniach od 28 sierpnia do 5 wrześ
nia br. Organizatorzy pokrywają zaproszonym
wszystkie koszty podróży i pobytu, a podczas
uroczystego zakończenia Kongresu, laureaci
otrzymają nagrody pieniężne — każda w wy
sokości 2500 dolarów.
Wymierna wartość finansowa nagrody, a
przede wszystkim perspektywa dalekiej i cieka
wej podróży z możliwością nawiązania osobis
tych kontaktów z równieśnikami o różnych ko
lorach skóry lecz o podobnych zainteresowa-
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niach, dają wszystkim laureatom poczucie
wartości umysłowej, twórczej pracy. I my, or
ganizatorzy, społecznym wysiłkiem pokonujący
ogrom pracy administracyjnej i organizacyjnej,
mamy głęboką satysfakcję z tego, że w pew-
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nym zakresie przyczyniliśmy się do rozpropa
gowania wśród młodzieży idei rzetelnego wysił
ku umysłowego.
Maria Pańków

PORADNIK OBSERWATORA
Wakacyjny konkurs Uranii
Każdy chyba spodziewa się, że kiedy jak
kiedy, ale podczas wakacji znajdzie trochę
czasu dla siebie tzn. na to, co lubi. I będzie
te miłe chwile wspominać oglądając waka
cyjne pamiątki: szyszki, muszelki, kamycz
ki... Biorąc pod uwagę to, że Czytelnicy
Uranii lubią nie tylko to, co na Ziemi —
ogłaszamy konkurs na WAKACYJNE

Zdjęcie zaćmienia Księżyca w dniu 9 lutego 19V0
roku wykonane przez Janusza Ślusarczyka (N iepo
łomice).

ZDJĘCIE NIEBA! Kilka reprodukowa
nych obok fotografii może podsunąć Wam
pomysły, ale nie chcemy niczego sugero
wać. Autorom najciekawszych zdjęć (któ
re to zdjęcia oczywiście opublikujemy!)
obiecujemy bezpłatną prenumeratę Ura
nii na 1993 rok. Tfermin nadsyłania prac
upływa 15 października br.
Pogodnych nocy życzy
Redakcja Uranii

Zdjęcie ciekawej konfiguracji Wenus, Marsa, Jow i
sza i trzydniowego sierpa Księżyca w dniu 15 czerw
ca 1991 roku wykonane przez Jacka Adamika i M a
riusza Świętnickiego ze Z ręcina (woj. krośnieńskie)
za pomocą aparatu Z enit E z obiektywem Helios
2.58 podczas 20 s ekspozycji.

Astronomia podwórkowa
Żyjemy w trudnych czasach — łatwo o
frustrację i zniechęcenie. Wtedy najchęt
niej zamykamy się w sobie. Tymczasem
człowiek jest istotą społeczną. Mamy więc
propozycję dla naszych Czytelników —
pokażcie swoim kolegom, znajomym, są
siadom — usiane gwiazdami niebo. Ak
tywniejsi mogą ogłosić gotowość prowa
dzenia pokazów w szerszym gronie. Wiele
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Zdjęcie sfery niebieskiej wykonane nieruchomym
aparatem.

Zdjęcie Plejad w gwiazdozbiorze Byka wykonane 23
lutego 1990 roku przez Krzysztofa Ścigalskiego (Kra
ków) podczas 16 min. ekspozycji.

przecież osób nie wyjedzie w tym roku na
wakacje — nie mamy na to niestety wpły
wu. Ale możemy wakacje trochę urozma
icić. Bezpłatne seanse gwiaździstego nie
ba można oglądać w każdą pogodną noc.
Gołym okiem, lornetką, lunetką. Z parku,
mostu, podwórka, balkonu. Astronomia
podwórkowa może być dostępna dla wszy
stkich. Nawet jeśli jedynym gwiazdozbio-

rem, który uda się zidentyfikować będzie
Herkules — warto spróbować, W obliczu
Wszechświata wyciszają się ziemskie emocje, uczymy się spokoju i pokory — czy
jest coś, czego teraz trzeba więcej? Jeśli
uda Wam się pokazami nieba zaintereso
wać astronomią innych — napiszcie!
Redakcja

OBSERWACJE
Komunikat n r 3/92 Sekcji Obserwacji
Słońca PTMA
Wyniki obserwacji Słońca w marcu 1992 r.
przysłało 13 obserwatorów: Marcin B e t 
lej , Grzegorz C z e p i e c z e k , Bartosz
D ą b r o w s k i , Longin G a r k u l , Grze
gorz K i e ł t y k a , Janusz W. K o s i ń s k i ,
Jerzy Ł ą g i e w k a , Wiktor M a j e w s k i ,
Anna O r ł o w s k a , Andrzej P i l s k i ,
Krzysztof S o c h a , Stanisław Ś w i e r c z y ń s k i , Jerzy Z a g r o d n i k . Łącznie
wykonano 152 obserwacje w 29 dniach.
Średnie dzienne względne liczby Wolfa w
marcu 1992 r. wynoszą:

1 .....154
7. ,,...112
.... 86
4, „.... 84
5. ...... 69
6, .... 73
7 .... 94
8 ...105

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16

.....125
....129
....116
....141
...... ....109
....109
.....89

17... 77
18. .. 70
19. .....78
20. .. ..79
21. .....76
22. .. ...71
23. .. 63
24. .. .84

25
90
76 .... 77
74
2 8.. ..100
29 .. ..110
30 .. .. 106
31
97

Średnia miesięczna względna liczba
Wolfa w marcu 1992 r. wynosi 95.8 (94.8).
Średnia względna liczba Wolfa z jednego
obrotu Słońca wynosi 96.9 (96.3). W na
wiasach podano średnie liczone bez współ
czynników obserwatorów.
Obserwowana na Łotwie w nocy 26/27
lutego zorza polarna była również obser-
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wowana w centralnej i południowej Pol
sce. Pan Grzegorz K i e ł t y k a przysłał
wycinek z rzeszowskiego dziennika A - Z z
relacją o tajemniczych „Znakach na nie
bie”; jaskrawoczerwonej łunie, zmieniają
cej barwę na pomarańczową, żółtą i niebieskawo-brunatną. Niektórzy obserwa
torzy twierdzili, że towarzyszył jej gorzka
wy zapach. Dziennikarz, przedstawiający
relacje licznych obserwatorów, twierdzi,
że astronomowie z krakowskiego Obser
watorium Astronomicznego nie zauważy
li na niebie żadnej łuny i że nie ma żadne
go logicznego wytłumaczenia tego niezwy
kłego zjawiska. A wydawałoby się, że żyjemy
w końcu XX wieku.
Andrzej Pilski

Komunikat nr 4/92 Sekcji Obserwacji
Słońca PTMA
Wyniki obserwacji Słońca w kwietniu
1992 r. przysłało 13 obserwatorów: Grze
gorz C z e p i e c z e k , Bartosz D ą b r o -
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wski,Longin G a r kul, Grzegorz K i e ł t y k a, Janusz W. K o s i ń s k i , Jerzy Ł ą g i e w k a , Wiktor M a j e w s k i , Andrzej
P i l s k i , Piotr S a d o w s k i , Krzysztof
S o c h a , Marek S u b s tyk, Stanisław
Ś w i e r c z y ń s k i , Jerzy Z a g r o d n i k .
Łącznie wykonano 142 obserwacje w 30
dniach. Średnie dzienne względne liczby
Wolfa w kwietniu 1992 r. wynoszą:
1,... ....99
7 , ....71
3 ....84
4 ....68
S ....46
6 ....50
7 ....58
8 ....54

9.... ....46
10. ......39
11. ......50
12. ......64
13. ......59
14. ......66
15. ......69
16. ......91

17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

....91
. ..111
. ..138
. ..132
. ..154
. ..148
. ..151
. ..137

25.. ..138
26.. ..115
27.. ..100
78, .....82
29 .. 8 0
30. ... .67

Średnia miesięczna względna liczba
Wolfa w kwietniu 1992 r. wynosi 88,6
(87,6). Średnia względna liczba Wolfa z
jednego obrotu Słońca wynosi 84,1 (83,5).
W nawiasach podano średnie liczone bez
współczynników obserwatorów.
Andrzej Pilski

KRONIKA PTMA
Walny Zjazd Delegatów Polskiego
Towarzystwa Miłośników Astronomii
W dniu 30 maja 1992 roku obradował w
Krakowie Walny Zjazd Delegatów Pol
skiego Tbwarzystwa Miłośników Astrono
mii. Wśród statutowych czynności Zjazdu
do najważniejszych należał wybór władz
Tbwarzystwa na najbliższą trzyletnią ka
dencję. Nowy Zarząd Główny PTMA ukon
stytuował się w następujący sposób:
Prezes PTMA
—Jan Mietelski (Kraków)
Wiceprezesi
— Henryk Chrupała (Chorzów)
— Krzysztof Ziolkowski (Warszawa)
Sekretarz
— Henryk Brancewicz (Kraków)
Skarbnik
— Aleksander Bojkowski (Kraków)

Członkowie
— Leszek Benedyktowicz (Kraków) —
zastępca sekretarza
— Mieczysław Borkowski (Łódź)
— Andrzej Boroń (Kraków)
— Roman Fangor (Warszawa)
— Andrzej Janus (Kraków) — zastęp
ca skarbnika
— Barbara Maciejowska (Kraków) —
zastępca sekretarza
— Adam Michalec (Niepołomice)
— Lucjan Newelski (Warszawa)
Wybrano też Główną Komisję Rewi
zyjną PTMA której przewodniczącym zos
tał Andrzej Kułak (Kraków) oraz Główny
Sąd Koleżeński, którego przewodniczącym
został Stanisław Brzostkiewicz (Chorzów).
Podczas Zjazdu były długoletni Prezes
PTMA Maciej Mazur wygłosił ciekawe
wspomnienie o swym poprzedniku na tym
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stanowisku, zmarłym w 1973 roku zasłu
żonym działaczu miłośniczego ruchu as
tronomicznego w Polsce i na świecie Józe
fie Sałabunie. Poniżej publikujemy tekst
tego wystąpienia.
Józef Sałabun nieznany
Przed 90 laty, w 1902 r. urodził się Józef
S a ł a b u n . Przez prawie 10 lat (19 IV
1964 - 13 VII 1973) był prezesem nasze
go Tbwarzystwa. W Polsce był znany jako
długoletni, znakomity dyrektor Planeta
rium i Obserwatorium Astronomicznego
w Chorzowie. Prowadził je przez 18 lat, od
1956 r. do swej śmierci w 1973 r.
Piękne, obszerne wspomnienie o nim
znajdą Państwo w Uranii z tam tego roku
(nr 10/1973), napisane przez jej naczelne
go wówczas redaktora, Ludwika Z a j d 1e r a. Nie wszystko można było wtedy je
szcze napisać, nie wszystko powiedzieć, nie
wszystko było znane. Dziś, w 90 rocznicę
urodzin pozwolę sobie ukazać mniej lub
wcale jeszcze nieznaną stronę osobowości
Józefa Sałabuna.
Był z pokolenia, które w wieku 15-18
lat wałczyło w obronie Lwowa w wojnie z
Ukraińcami i w wojnie polsko-radzieckiej
w latach 1919-1920.
W okresie międzywojennym skończył
fizykę na Uniwersytecie Jana Kazimierza
we Lwowie. T&m przez dwie kadencje był
prezesem Bratniej Pomocy i tam zaczął
działać w Stronnictwie Narodowym. Po
tem uczył fizyki i matematyki w gim na
zjach w Jarosławiu i kilka lat przed wojną
— w Stanisławowie.
W latach 1930-1931 odbył roczną służ
bę w Szkole Podchorążych Artylerii we
W łodzimierzu Wołyńskim, kończąc ją z
„szablą Prezydenta” — pierwszą lokatą w
stopniu podporucznika rezerwy. A parę
lat później, we wrześniu 1939 r. już jako
kapitan dowodzi baterią w 6 pułku artyle
rii ciężkiej. Wzięty do niewoli po kilku
dniach zbiegł i osiadł na czas całej nie
mieckiej okupacji w Jarosławiu.
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T\i w 1940 r. wchodzi w konspiracyjną
działalność Stronnictwa Narodowego. Ja
ko „G rom ” lub „Wyrwa” — to pseudoni
my — zostaje kierownikiem organizacyj
nym Komendy struktury wojskowej tego
stronnictwa na Okręg Rzeszowszczyzny —
Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW).
Wiosną 1941 r. powierzono mu funkcję
wiceprezesa Okręgu Stronnictwa N arodo
wego i zastępcy kom endanta Narodowej
Organizacji Wojskowej. Jemu organizacyj
nie podlega m.in. partyzancki oddział wal
czący za Sanem, późniejszy legendarny
„Oddział «Ojca Jana» N O W -A K ”. W ro 
ku 1943 w ram ach scalania organizacji
wojskowych Sałabun wraz z NO W wcho
dzi w skład Armii Krajowej.
Wyzwolenie spod okupacji niem iec
kiej przez Arm ię Radziecką latem 1944 r.
przyniosło zagładę dotychczasowych orien
tacji i organizacji politycznych i wojsko
wych. 19 stycznia 1945 nastąpiło form alne
rozwiązanie Armii Krajowej. Stronnictwo
Narodowe nie mogąc pogodzić się z usta
lonym w Jałcie całkowitym oddaniem Pol
ski wpływom radzieckim nie wyszło z kon
spiracji. W miejsce N O W -A K powstaje
Narodowe Zjednoczenie Wojskowe.
W maju 1945 prezes okręgu Kazimierz
M i r e c k i przechodzi do Sztabu Gł.
NZW, a potem zagrożony aresztowaniem
ze strony NKWD udaje się zagranicę. Jó 
zef Sałabun obejm uje obie jego funkcje:
prezesa Stronnictwa Narodowego i ko
m endanta pionu zbrojnego, tj. N O W NZW. O kręg rzeszowski zawiera wtedy
niem al ćwiartkę kraju: od Tarnowa po
Przemyśl oraz część sandom ierskiego i
Lasów Janowskich za Sanem. Działa w
nim wiele partyzanckich oddziałów zbroj
nych, w tym „Ojca Jana” i niemniej legen
darny, przybyły ze wschodu, oddział „Wołyniaka”. Chronią się w nich nie tylko dawni
żołnierze NOW, ale także z innych od
działów byłej AK oraz oddziały przybyłe z
dawnych ziem wschodnich Polski — wszy
scy, którym ujawnienie grozi aresztowa
niem i ewentualną deportacją.
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Sałabun jednak — świadom beznadziej
ności walki zbrojnej — stara się ograni
czyć pion zbrojny. Funkcję komendanta
wojskowego przekazuje we wrześniu 1945
Kazimierzowi N i z i ń s k i e m u i poleca
głębokie zakonspirowanie się, przestawie
nie na pracę ideowo-wychowawczą i ogra
niczenie się do koniecznej tylko samoob
rony. Rozbudowuje Stronnictwo Narodo
we. Zagrożony jednak aresztowaniem, w
listopadzie 1945 wyjeżdża na Śląsk. W By
tomiu podejmuje w szkole średniej pracę
nauczyciela matematyki i fizyki.
3 III 1947 musiał ujawnić się w Kato
wicach jako żołnierz Armii Krajowej.
W latach nasilonego stalinizmu zostaje
aresztowany na przełomie lat 1951/1952 i
więziony przez ponad dwa miesiące w
Urzędzie Bezpieczeństwa w Rzeszowie,
na terenie dawnej działalności konspira
cyjnej. Niestety nie wiemy jeszcze, jak da
lece został wówczas przez UB rozszyfro
wany. Jeśli całkowicie — to groził mu nie
zawodnie wyrok śmierci.
Na szczęście jego młodszy kolega — i
chyba można powiedzieć: przyjaciel — z
przedwojennej Szkoły Podchorążych we
Włodzimierzu, który pomagał mu tam w
pracy w prowadzonym przez Sałabuna ko
le kulturalno-oświatowym, był teraz pre
mierem, Józef Cyrankiewicz. Po interwe
ncji premiera w ciągu tygodnia Józefa Sa
łabuna uwolniono. W 1955/1956 z polece
nia Cyrankiewicza został dyrektorem Pla
netarium w Chorzowie.
Mówię dziś o tym nie tylko dlatego, że
mija 90 rocznica Jego urodzin, że fakty te
byty nieznane i obraz Józefa Sałabuna po
zostałby niepełny... Przed laty na walnym
zjeździe delegatów we Wrocławiu w roku
1958, w imieniu najliczniejszego wtedy
Krakowskiego Oddziału PTMA, zapropo
nowaliśmy i zaprezentowaliśmy na preze
sa Tbwarzystwa wówczas już paruletniego
dyrektora Śląskiego Planetarium — Józe
fa Sałabuna. Wtedy ówczesny prezes i kil
ku krewkich kolegów delegatów zawołało:
kim pan jest, my pana nie znamy, jak pan
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śmie... I stał zdumiony, oniemiały, skaza
ny. I nic nie powiedział. Usiadł. W 6 lat
później wybraliśmy go naszym Prezesem
znakomitym.
Przed kilku łaty spotkałem się z ów
czesnym sekretarzem Zarządu Głównego,
kiedyś działaczem studenckim we Lwow
skiej Politechnice. Przepraszał: toż ja nie
wiedziałem, iż to był ten n a s z Sałabun.
Ze Lwowa i z korporacji, i z NOW. Legen
da. Ależ to świństwo wtedy jemu i wam
zrobiliśmy.
Sałabun tego już nie słyszał. Dlatego
to dziś, na Walnym Zjeździe PTMA, po
zwoliłem sobie przypomnieć.
Maciej Mazur

Jerzy Ułanowicz (1928-1990)
Coraz częściej przychodzi nam żegnać za
służonych członków PTM A pamiętających
jego trudne, powojenne lata (Towarzys
two wznowiło swą działalność w 1948 ro
ku). Niedawno opuścił nas na zawsze Je
rzy Maciej U ł a n o w i c z , współzałoży
ciel i długoletni prezes niezbyt może licz
nego, lecz swego czasu bardzo prężnego
Oddziału PTMA w Ostrowcu Świętokrzys
kim. Jego sercem i duszą — jak wspomi
nają tamtejsi miłośnicy astronomii — był
właśnie Jerzy Ułanowicz.
Jerzy urodził się 11 kwietnia 1928 roku
w miejscowości Jakubowice na Kielecczyźnie (obecnie miejscowość ta należy do wo
jewództwa tarnobrzeskiego). Szkołę pod
stawową ukończył podczas okupacji, po
wojnie podjął naukę w Liceum Ogólno
kształcącym im. Joachima Litawora Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, a po
otrzymaniu świadectwa dojrzałości konty
nuował ją w Tfechnikum Chemicznym w
Gliwicach. Od roku 1950 nieprzerwanie
pracuje w laboratorium chemicznym H u
ty Ostrowiec, gdzie działalność zawodową
rozpoczął od najniższego stanowiska służ
bowego, po latach dochodząc do stanowi
ska samodzielnego chemika. Z powierzo
nych obowiązków wywiązywał się wzorowo,
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świadczą o tym zarówno odznaczenia re
sortowe, jak i państwowe ze Złotym Krzy
żem Zasługi włącznie. Niestety, wielolet
nie obcowanie z różnego rodzaju odczyn
nikami chemicznymi nie uszło bezkarnie,
uległ poważnemu zatruciu. Po krótkiej, lecz
ciężkiej chorobie Jerzy Ułanowicz zmarł
22 kwietnia 1990 roku w Ostrowcu Świę
tokrzyskim, przeżywszy zaledwie 62 lata.
Już w chłopięcych latach Ułanowicz za
interesował się astronom ią i jako miłoś
nik poświęcał jej wszystkie wolne chwile.
Przede wszystkim nieustannie pogłębiał swą
wiedzę na ten tem at, z zapałem obserwo
wał meteory, podjął apel profesora Jana
M e r g e n t a l e r a i przez wiele lat wyz
naczał liczby Wolfa, zajmował się też hi-
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storią astronom ii (na ten tem at opubliko
wał parę ciekawych artykułów w Uranii).
Ale największą chyba Jego pasją była po
pularyzacja astronomii i astronautyki wśród
szerokich kręgów społeczeństwa, szczegól
nie zaś wśród młodzieży. Prowadził liczne
pokazy nieba, wygłosił dziesiątki odczytów,
zorganizował parę wystaw okolicznościo
wych. Działalność ta została wysoko oce
niona, Tbwarzystwo Wiedzy Powszechnej
przyznało Ulanowiczowi srebrną odzna
kę, a nasze Tbwarzystwo uhonorowało Go
złotą odznaką honorową. Na długo pozo
stanie w pamięci polskich miłośników as
tronomii.
Stanisław R. Brzostkicwicz

TO I OWO
Najbardziej uczynni astronomowie
Ogromna większość publikacji naukowych
kończy się zwykle podziękowaniami auto
rów dla osób, które przyczyniły się do ich
powstania. Podziękowania te dotyczą naj
częściej dobrych rad, sugestii, wskazówek,
różnych form pomocy, udostępniania ja 
kichś danych, wyrażenia opinii o pracy itp.
D. A. V e r n e r z Instytutu Badań Kos
micznych w Moskwie wykonał niedawno
zestawienie komu i jak często dziękowano
w artykułach opublikowanych w 1991 ro
ku w siedmiu najpoważniejszych czasopis
mach astronomicznych ukazujących się na
świecie. Warto poznać kilka liczb i na
zwisk tej ciekawej statystyki.
W 3885 pracach opublikowanych w As-trophysical Journal, Astrophysical Journal
Supplement Series, Astronomy and Astro
physics, Astronomy and Astrophysics Sup
plement Series, Monthly Notices o f the Royal
Astronomical Society, The Astronomical
Journal i Nature ukazało się 11375 podzię
kowań, które dotyczyły 5605 osób. R ekor
dzistą, którem u dziękowano aż 23 razy,
jest J. P. O s t r i k e r, astronom z Uniwer
sytetu w Princeton (USA). Thż za nim z 22

podziękowaniami uplasował się polski as
tronom B. P a c z y ń s k i , który od ponad
10 lat pracuje także na Uniwersytecie w
Princeton. Dzieli on drugie miejsce z as
tronom em S. T r e m a i n e z Uniwersyte
tu w Tbronto (Kanada). W pierwszej dwu
dziestce astronom ów, którym najczęściej
wyrażano za coś wdzięczność w 1991 roku
znajdujemy jeszcze jedno polskie nazwi
sko. R. W i e l e b i ń s k i , niemiecki astro
nom polskiego pochodzenia z Instytutu
Radioastronom icznego Maxa Plancka w
Bonn, wymieniony był w podziękowaniach
15 razy. Warto jeszcze dodać, że miejscem
pracy 12 spośród 21 rekordzistów tej sta
tystyki są instytucje amerykańskie, wśród
których 4 razy pojawia się Obserwatorium
Astronomiczne Uniwersytetu w Princeton.
Wg The Messenger 1992, No. 67,61
K.Z.
*

*

*

W maju br. odwiedził Polskę Aleksander
W o l s z c z a n — odkrywca planet wo
kół pulsara PSR 1257+12 (patrz Urania
3/1992). Jego tygodniowy program pobytu
w Ojczyźnie był oczywiście bardzo napięty
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— opowiadał o swoich badaniach na se
minariach w Warszawie i w Tbruniu, na
grał program dla telewizji (dla „Kwanta” i
„Laboratorium”). Czytelnikom Uranii obiecał artykuł, ale dopiero jesienią będzie
mógł się do niego zabrać. Tymczasem więc
reprodukujemy tylko jego autograf.

Z KORESPONDENCJI
W nocy z 9 na 10 grudnia br. nastąpi
całkowite zaćmienie Księżyca. Jeśli dopi
sze pogoda, zjawisko to będzie można og
lądać w Polsce. Obserwatorzy lubelskiego
oddziału PTMA przygotowują się na tę
okazję już teraz. W poprzednich miesią
cach i obecnie przeprowadzane są doświad
czenia z barwnymi materiałami fotogra
ficznymi. Dla ustalenia właściwych ekspo
zycji, wykonano serię zdjęć światła popie
latego „młodego” Księżyca, którego jas
ność jest podobnego rzędu. Prezentowane
na pierwszej stronie okładki zdjęcie wyko
nano w ognisku głównym obiektywu MTO1000, na negatywie barwnym FUJI 1600
HG przy ekspozycji 30 sek. Negatyw o tej
czułości wykazuje dużą ziarnistość, w któ
rej nikną subtelne szczegóły. Można temu
zaradzić zwiększając skalę projekcji, ale
przy ręcznym prowadzeniu astrokamery ma
to swoje granice. Lepszy efekt powinno
dać użycie negatywu FUJI 400 HG, który
doskonale się sprawdził przy innych zdję
ciach. Przykładem jest fotografia mgławi
cy „Ameryka Północna” w gwiazdozbio
rze Łabędzia, którą z trudem da się zare
jestrować na czarnobiałych materiałach
panchromatycznych (patrz zdjęcie na trze
ciej stronie okładki).
Członkowie lubelskiego oddziału PTMA

Od Waldemara P u s z k a r z a , autora re
cenzji książki Krzysztofa M a ś l a n k i Ko
smologia Współczesna opublikowanej w nu
merze 4/1992, otrzymaliśmy następujący
list:

Z dużym zdziwieniem przeczytałem w
majowym numerze Uranii polemikę Au
tora Kosmologii Współczesnej z moją re
cenzją zamieszczoną w kwietniowym nume
rze pisma. Koncentruje się ona na dwóch
punktach, które pozwolę sobie nazwać me
rytorycznym i akademickim.
Tfen ostatni dotyczy kwestii, czy angiel
ski termin „Big Crunch” powinno się w
języku polskim oddać jako „Wielki Ko
niec”, czy też —jak to proponowałem i za
czym nadal obstaję —jako „Wielkie Zgnie
cenie”. Zaskoczyło mnie, że Autorowi chce
się dyskutować ten problem. Mnie by się
nie chciało, a poruszając go w recenzji pra
gnąłem jedynie zwrócić uwagę, że jest to
sprawa otwarta, wbrew temu co sugeruje
książka Maślanki. Wracam jednak do niej
sprowokowany polemiką Autora, który
próbuje doszukać się pochodzenia mojej
propozycji w zwykłym nieporozumieniu:
oto jakobym pomylił „crunch” z „crush”.
Otóż to właśnie dopiero jest nieporozu
mienie. Konia z rzędem temu, kto w mo
jej recenzji znajdzie jakiekolwiek odwo
łanie do znaczenia angielskiego słowa
„crunch”. Sugeruję „Wielkie Zgniecenie”
na tej samej zasadzie, na jakiej Krzysztof
Maślanka, podpierając się w polemice au
torytetem Michała H e l l e r a , proponuje
„Wielki Koniec” — nie jako tłumaczenie,
ale jako próbę znalezienia stosownego,
dobrze oddającego istotę rzeczy terminu.
Jeśli komuś odpowiada trącący nieco „bi
blijnym patosem” „Wielki Koniec”, może
go sobie używać (jest to nawet wskazane,
jeśli nie chce się być posądzonym o nie-
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znajomość języka angielskiego). Z nauko
wego punktu widzenia mówienie o jakim
kolwiek początku lub końcu Wszechświa
ta jest spekulacją, ciągle bowiem brakuje
nam narzędzi zdolnych opisać stany fizy
czne, jakie mają wtedy miejsce. W szcze
gólności nie mamy gwarancji, że ów „ko
niec” nie będzie jednocześnie początkiem
czegoś nowego i nie wiemy jak te dwie
„chwile” od siebie odróżnić. Tfcrmin „Wiel
kie Zgniecenie” stawia sobie znacznie
mniej ambitne cele, podobnie jak „Wielki
Wybuch” apeluje do poglądowości i feno
menologii zamiast teologii. Z tego wzglę
du wydaje mi się co najmniej tak samo
dobry jak „Wielki Koniec”. Z przyjem
nością dowiedziałbym się, co sądzą o tej
sprawie Czytelnicy Uranii — niech zdecy
duje vox populi!
Punkt merytoryczny polemiki Autora
dotyczy kwestii, czym mion różni się od
elektronu. Byłem skłonny w swej recenzji
uznać fakt, że Autor zapomniał o liczbie
leptonowej, za zwykłe niedopatrzenie, któ
re mimo wszystko jest błędem. Okazuje
się, że nie miałem racji. Autor z uporem
godnej lepszej sprawy ignoruje liczbę leptonową, potwierdzając tym samym, że nic
nie zrozumiał z mojej uwagi, a cytując Feynmana dowodzi tylko, że nie wie o czym
naprawdę ten ostatni pisze. Rzecz bowiem
w tym, że Feynman traktuje o czymś zu
pełnie innym niż ja. Proszę zwrócić uwagę,
że cytat ów pochodzi z popularnej ksią
żeczki o elektrodynamice kwantowej. Fakt,

że ten wielki fizyk amerykański pomija w
niej liczbę leptonową (tak przynajmniej
można wnosić z cytatu) jest zrozumiały
dla każdego, kto „liznął” trochę fizyki uni
wersyteckiej: liczba leptonową nie odgry
wa bowiem żadnej roli w tej teorii. Feyn
man, dobrze wiedząc o liczbie leptonowej
mionu, pomija ją na takiej samej zasadzie,
na jakiej, z grubsza, pomija się ruch Ziemi
wokół Słońca przy rozpatrywaniu zwyk
łych ruchów ukośnych na powierzchni na
szej planety. Jeśli jednak, z jakichś wzglę
dów, interesowałby nas bardziej komplet
ny opis zjawiska, ruch Ziemi należałoby
wziąć pod uwagę. Podobnie jest z liczbą
leptonową. Pojawia się ona jako istotna
cecha w modelu standardowym, opisują
cym zunifikowane oddziaływanie elektro
magnetyczne i słabe. Ignorowanie tej cha
rakterystyki fizycznej oznacza ignorowa
nie całej tej teorii fizycznej, doskonale po
twierdzonej przez doświadczenie i będą
cej znacznie bogatszą niż elektrodynami
ka kwantowa. Nie będę tu cytował Weinberga (fizyka to nie zbiór cytatów, tylko
faktów i praw), Czytelnikowi powinno wy
starczyć, że Weinberg (i inni) otrzymał za
teorię oddziaływań elektrosłabych Nagro
dę Nobla. Zaś Autor pisujący książki o
wczesnym Wszechświecie powinien wie
dzieć, że jej znaczenie w opisie tego etapu
ewolucji Wszechświata jest bez porówna
nia większe niż elektrodynamiki kwanto
wej.
Waldemar Puszkarz

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Słońce: Ciągle obniża się po ekliptyce, 22
września przekracza równik niebieski w
punkcie równonocy jesiennej i wstępuje w
znak Wagi. W październiku Słońce wstę
puje w znak Skorpiona (Niedźwiadka) i
wędruje po ekliptyce pod płaszczyzną ró
wnika niebieskiego. Dni stają się coraz
krótsze: w Warszawie 1 września Słońce
wschodzi o 5h47m, zachodzi o 19h24m, 1
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Wrzesień-październik 1992 r.

października wschodzi o 6h37m, zachodzi
o 18h13m, a 31 października wschodzi o
7h29m, zachodzi o 17h9m.
Księżyc: Ciemne, bezksiężycowe noce bę
dziemy mieli na przełomie września i paź
dziernika, bowiem kolejność faz Księżyca
jest następująca: we wrześniu pierwsza
kwadra 4dl h, pełnia 12d4h, ostatnia kwadra
19d22h i nów 26d13h, a w październiku
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D ane dla obserwatorów Słońca (na 14h czasu wsch. -europ.)
Data
1992
IX 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
X 1

P
+21.26
+21.75
+22.22
+22.66
+23.08
+23.48
+23.84
+24.19
+24.51
+24.81
+25.08
+25.32
+25.54
+25.73
+25.90
+26.03

Bo

Lo

+7.19
+7.22
+7.23
+7.23
+7.23
+7.22
+7.20
+7.18
+7.14
+7.10
+7.04
+6.98
+6.92
+6.84
+6.76
+6.66

66.42
40.00
13.58
347.17
320.76
294.35
267.94
259.54
215.13
188.73
162.33
135.94
109.54
83.15
56.76
30.36

111
11
■
::

11

|||

m

III
11
te

Data
1992
X 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

P
+26.03
+26.14
+26.22
+26.27
+26.29
+26.28
+26.25
+26.18
+26.08
+25.96
+25.80
+25.61
+25.39
+25.14
+24.86
+24.54

Bo

Lo

+6.66
+6.56
+6.46
+6.34
+6.21
+6.08
+5.94
+5.80
+5.64
+5.48
+5.32
+5.14
+4.%
+4.78
+4.58
+4.38

30.36
3.98
337.58
311.20
284.82
258.42
232.04
205.66
179.28
152.90
126.52
100.14
73.77
47.40
21.02
354.65

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
IX 6d14h41m oraz X 3d21h14mi 31d4h15m — momenty, w których heliograficzna długość środka
tarczy wynosi 0°.
pierwsza kwadra 3d16h,-pełnia l l d20h, os
tatnia kwadra 19d6h i nów 25d23h. W perygeum Księżyc znajdzie się 25 września i 23
października, a w apogeum 9 września i 7
października. We wrześniu tarcza Księży
ca zakryje N eptuna i Marsa, a w paździer
niku Neptuna, M erkurego i Wenus; z tych
zjawisk tylko wrześniowe zakrycie N eptu
na widoczne będzie w Europie.
Planety i planetoid v: Coraz wyżej nad za
chodnim horyzontem błyszczy pięknym
blaskiem W e n u s jako Gwiazda Wie
czo rn a- 4 wielkości. M a r s świeci w dru
giej połowie nocy, w ciągu dwóch miesięcy
wędruje poprzez gwiazdozbiory Byka i Bliź
niąt, stale zbliża się do Ziem i i w związku
z tym jasność jego wzrasta od +0.5 do
zerowej wielkości. J o w i s z i M e r k u 
r y „przeżywają!’ we wrześniu złączenie ze
Słońcem w związku z czym są niewidocz
ne; dopiero pod koniec października M er

kury może być widoczny na wieczornym
niebie nisko nad horyzontem jako gwiaz
da ok. zerowej wielkości, a Jowisz nad
ranem jako jasna gwiazda -1.7 wielkości
nad wschodnim horyzontem. S a t u r n wi
doczny jest wieczorem jako gwiazda ok.
+0.5 wielk. nisko nad horyzontem w gwiaz
dozbiorze Koziorożca. U r a n (6 wielk.) i
N e p t u n (8 wielk.) także widoczne są
wieczorem nisko nad horyzontem w gwiaz
dozbiorze Strzelca. P l u t o n jest niewi
doczny.
Największa z planetoid, C e r e s , wi
doczna jest wieczorem, ale bardzo nisko
nad horyzontem w gwiazdozbiorze Strzel
ca i trudno ją odnaleźć wśród gwiazd ós
mej i dziewiątej wielkości. Podajemy współ
rzędne równikowe planetki dla kilku dat:
IX l d: rekt. 20h6.0"\ deki. -31°46’; l l d: rekt.
20h3.2n>, deki. -31°40’; 21d: rekt. 20h3.1m,
deki. -31°23’; X l d: rekt. 20h5.5">, deki.
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-30°57’; l l d: rekt. 20h10.3">, deki. -30°24’;
21d: rekt. 20h17.1">, deki. -29°44’; 31d: rekt.
20h25.7m, deki. -28°59\
WRZESIEŃ:
3dl h Merkury w złączeniu z Regulusem
(w odl. 1°), gwiazdą pierwszej wielkości w
gwiazdozbiorze Lwa.
6d O 17h Księżyc znajdzie się w złą
czeniu z Uranem w odl. 2°, a o 21h w bli
skim złączeniu z Neptunem; zakrycie Ne
ptuna przez tarczę Księżyca widoczne bę
dzie w Północnej Afryce i w Europie.
9d5h Złączenie Saturna z Księżycem w
odl. 5°.
15d6h Górne złączenie Merkurego ze
Słońcem.
17d21h Jowisz w złączeniu ze Słońcem.
19d7h Złączenie Wenus ze Spiką (Kło
sem Panny), gwiazdą pierwszej wielkości
w gwiazdozbiorze Panny (w odl. 3°).
20*1 l h Bliskie złączenie Księżyca z Mar
sem; zakrycie planety przez tarczę Księży
ca widoczne będzie w Ameryce Południo
wej i w południowo-zachodniej części Ame
ryki Południowej.
22d20h48mSłońce wstępuje w znak Wa
gi i znajduje się w punkcie równonocy je
siennej; jego długość ekliptyczna wynosi
wówczas 180° i jest to początek jesieni as
tronomicznej.
23d2h Uran nieruchomy w rektascensji.
27d18h Neptun nieruchomy w rektas
censji.
28d17h Wenus w złączeniu z Księżycem
w odl. 4°.
PAŹDZIERNIK:
2d24h Złączenie Merkurego ze Spiką
(Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej wiel
kości w gwiazdozbiorze Panny, w odl. 2°.
3d24h Uran w złączeniu z Księżycem w
odl. 2°.
4d4h Bliskie złączenie Księżyca z Nep
tunem; zakrycie planety przez tarczę Księ
życa widoczne będzie w północno-zachod
niej Kanadzie.
6d10h Saturn w złączeniu z Księżycem
w odl. 5°.
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16d6h Saturn nieruchomy w rektascen

sji.
18d17h Złączenie Marsa z Księżycem w
odl. 3°.
23d6h57mSłońce wstępuje w znak Skor
piona (Niedźwiadka), jego długość eklip
tyczna wynosi wówczas 210°. Do 6h42mksię
życ 2 Jowisza przechodzi na tle tarczy pla
nety i jest niewidoczny.
24d2h Jowisz w złączeniu z Księżycem
w odl. 7°.
27d O 9h Złączenie Wenus z Antaresem (w odl. 3°), gwiazdą pierwszej wiel
kości w gwiazdozbiorze Skorpiona (Nie
dźwiadka). O 17h bliskie złączenie Merku
rego z Księżycem; zakrycie planety przez
tarczę Księżyca widoczne będzie na wschod
nim wybrzeżu Ameryki Północnej, w Za
chodnich Indiach, na Atlantyku, w pół
nocno-wschodniej Afryce, we Włoszech i
w Grecji.
28d17h Bliskie złączenie Wenus z Księ
życem; zakrycie Wenus przez tarczę Księ
życa widoczne będzie na północnym wy
brzeżu Ameryki Południowej, na Atlanty
ku, w Afryce Środkowej i w Arabii Saudyj
skiej.
301 Księżyc 3 Jowisza ukryty jest za
tarczą planety, a dwa księżyce zbliżają się
z dwóch stron do brzegu tarczy; o 6h25ra
nastąpi początek zaćmienia księżyca 1 (znik
nie on nagle w cieniu planety nie docie
rając do brzegu tarczy), a o 6h53mksiężyc 2
rozpocznie przejście na tle tarczy Jowisza.
31d Księżyc 1 przechodzi na tle tarczy
Jowisza i jest niewidoczny do 6h34m (ko
niec przejścia). Tfego dnia nasz Księżyc znaj
dzie się w złączeniu z dwiema planetami:
o 9h z Uranem w odl. 2° i o 12h z Neptu
nem w odl. 1°. 4. O 18h Merkury w naj
większym wschodnim odchyleniu od Słońca
w odl. 24°.
Momenty wszystkich zjawisk podane
są w czasie wschodnio-europejskim (cza
sie letnim w Polsce). Uwaga: jeśli nastąpi
zmiana czasu na środkowo-europejski, na
leży od każdego momentu odjąć 1 .
Opracował G. Sitarski
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OGŁOSZENIA
Zarząd Główny PTMA zaprasza wszystkich interesujących się gwiazdami zmiennymi, a w
szczególności obserwatorów na spotkanie, które odbędzie się w dniu 17 października br. w
Warszawie w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika, ul. Bartycka 18 o godz. 11.00.
Dojazd autobusem 108 z Placu Trzech Krzyży. Jednym z celów spotkania jest przywrócenie
działalności Sekcji Obserwacji Gwiazd Zmiennych. Niestety nie możemy obiecać zwrotu
kosztów podróży.
Zarząd Oddziału Warszawskiego PTMA serdecznie dziękuje długoletnim członkom Towarzy
stwa Stanisławowi R e m u s z c e i Zbigniewowi S a r a c i e za dotacje w wysokości jednego
miliona złotych.
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OBJAŚNIENIA ZD JĘĆ NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładki: Zdjęcie światła popielatego Księżyca wykonane przez Leszka Marcinka (Lublin)
za pomocą obiektywu MTO 1000 (100/1000) na filmie Fuji 1600 HG podczas 30 s ekspozycji.
Druga strona okładki: U góry — Meteoryt Millbillillie — eukryt. Przekrój. Utka sama materia znajduje się
na powierzchni planetki 4 Westa (Kolekcja Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicz
nego). W środku — Meteoryt Allende — chondryt węgfisty. Przekrój. Podobna materia znajduje się na
powierzchni planetck typu C (Kolekcja Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
go). U dołu — Meteoryt Ifenham — chondryt zwyczajny L 6. Przekrój. Ciemne żyłki powstały wskutek
wysokiego ciśnienia i temperatury wytworzonych przy zderzeniu plandek. Jaśniejsze, niebieskawe plamki,
to metal. Co drugi spadający na ziemię meteoiyt jest tego typu (Kolekcja prywatna). Fot. A. Pilski.
Trarcla strona okładki: Zdjęcie mgławicy Ameryka w gwiazdozbiorze Łabędzia wykonane przez Leszka
Marcinka (Lublin) za pomocą obiektywu Sonnar 135/3.5 na filmie Fuji 400 HG podczas 10 min.
ekspozycji. Na zdjęciu widoczny jest ślad sztucznego satelity.
Czwarta strona okładki: Zdjęcie mgławicy Ameryka (najjaśniejsza gwiazda to Deneb) wykonane przez
Krzysztofa Scigalskicgo (Kraków) aparatem Zenit z obiektywem Jupiter 37 A (135/3.5) podczas 15
min, ekspozycji.
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W dniach od 28 sierpnia do 5
września 1992 roku odbędzie się w
Waszyngtonie (USA) Światowy Kon
gres Kosmiczny (ang. The World
Space Congress). Będzie to najważ
niejsze wydarzenie obchodzonego
obecnie Międzynarodowego Roku Ko
smosu, o którym krótką informację
zamieściliśmy w tegorocznym nume
rze styczniowym. Jego celem jest
wspólne zastanowienie się wszyst
kich zainteresowanych działalnością
kosmiczną nad dotychczasowymi osiągnięciami i perspektywami na
przyszłość w zakresie badań, techno
logii i wykorzystania przestrzeni ota
czającej naszą planetę dla dobra jej
mieszkańców. W ramach tego spot
kania obradować będzie zwoływane
co dwa lata Zgromadzenie Ogólne
Komitetu Badań Kosmicznych (COSPAR — Committee on Space Re
search) oraz doroczny Kongres Mię
dzynarodowej Federacji Astronautycznej (L4F — International Astronautical Federation). Podczas Świa
towego Kongresu Kosmicznego zo
stanie wygłoszonych ponad 3000 re
feratów, a około 50 firm, instytutów i
narodowych agencji kosmicznych pre
zentować będzie swe osiągnięcia na
towarzyszącej mu wystawie. W jedenastoosobowym Komitecie Progra
mowym Kongresu zasiada prof.
Stanisław Grzędzielski z Centrum
Badań Kosmicznych Polskiej Akade
mii Nauk
Świadomi znaczenia jakie eks
ploracja przestrzeni kosmicznej ma
dla astronomii uzupełniamy powyż
szą informację reprodukcją na okład
ce zdjęć narzędzia i ośrodków badań
kosmicznych dających szczególnie
istotny wkład w rozwój wiedzy o
Wszechświecie.
V_______________________________
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Tadeusz Jarzębowski — Słupsk

PIĄTA SIŁA PRZYRODY?
Arystoteles twierdził, że materia Wszech
świata składa się z czterech elementów:
ziemi, wody, powietrza i ognia, na które to
elementy miałyby działać dwie siły: grawi
tacja, powodująca opadanie ziemi i wody
oraz lewitacja, wywołująca unoszenie się
powietrza i ognia.
Ale to czasy dawne.
We współczesnych podręcznikach fizy
ki wymienia się na ogół cztery podstawo
we siły, nazywane zwykle oddziaływaniami
fundamentalnymi. Oddziaływania te leżą
u podstaw wszelkich zjawisk fizycznych.
Tabela I. Oddziaływania fundamentalne (siły przy
rody)

Oddziaływanie
grawitacyjne
elektromagnetyczne
silne (jądrowe)
słabe

Względne natężenie
5.9 x 10-39
7.3 x 10-3

1
io-5

Grawitacja, mimo że jest siłą najsłabszą,
była pierwszą z poznanych. Nic dziwnego.
Dzięki temu oddziaływaniu utrzymujemy
się przecież przy powierzchni Ziemi, dzię
ki niemu planeta nasza obiega swą gwiaz
dę. Siłę tę opisuje prawo ciążenia pow
szechnego, odkryte przez N e w t o n a w
roku 1687.
Oddziaływanie elektromagnetyczne od
powiedzialne jest za niezmiernie szeroki
zakres zjawisk, z którymi spotykamy się w
życiu codziennym; w szczególności leży ono
u podstaw procesów chemicznych i biolo
gicznych. Wyrazem tego oddziaływania jest
znane od roku 1785 prawo Coulomba.
Dwa pozostałe oddziaływania — silne
i słabe — dotyczą sił działających na czą
stki w jądrach atomowych. W odróżnieniu
od grawitacji i elektromagnetyzmu, zasięg
działania tych sił jest bardzo krótki. Na
przykład zasięg oddziaływań silnych koń
czy się już na odległości rzędu lCH3cm.

Historia i stan dzisiejszy
W Tkbeli II przedstawiona jest ewolucja
naszej wiedzy o siłach przyrody w przecią
gu ostatnich dwóch stuleci.
Tabela II. Oddziaływania fundamentalne, X IX i X X w.
XIX wiek
|grawitacyjne|
|grawitacyjnej
|grawitacyjne|

elektryczne] |magnetyczne| |molekularnej
elektromagnetyczne I

|molekularne |

elektromagnetyczne
molekularne

/

X X wiek
|grawitacyjne|

elektromagnetyczne
molekularne

I słabe

1 silne I

|grawitacyjnej

elektromagnetyczne | słabe 1 kolorowe
molekularne
silne

|grawitacyjne|

elektromagnetosłabe
molekularne

kolorowe
silne

Około roku 1800 za fundamentalne uznawano cztery siły. Były w tym trzy o du
żym zasięgu: grawitacyjna, elektryczna i
magnetyczna oraz jedna o krótkim zasię
gu: molekularna. Szereg późniejszych prac
eksperymentalnych i teoretycznych wska
zywały jednak, że zjawiska elektryczności i
magnetyzmu są w zasadzie manifestacją
jednej i tej samej siły, którą nazwano elek
tromagnetyczną (tu głównie prace M a x w e 11 a . Następnie okazało się, że pocho
dnymi elektromagnetycznych są też siły mo
lekularne. "Rtkwięcwiek dziewiętnasty zam
knął się z dwoma tylko oddziaływaniami
fundamentalnymi.
Na początku wieku dwudziestego, wraz
z odkryciem jądra atomowego (Ruther
ford, 1911), ujawniły się dwie nieznane do
tąd siły, które otrzymały nazwę oddziały
wań silnych i słabych. Liczba oddziaływań
fundamentalnych wzrosła więc ponownie
do czterech.
Ale w okresie ostatniego ćwierćwiecza
sytuacja zaczęła komplikować się. Thva bu-
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rzliwy rozwój badań nad cząs'tkami ele
mentarnymi, pojawiają się gigantyczne ak
celeratory, na arenę fizyki cząstek ele
mentarnych wchodzą nowe składniki ma
terii: kwarki (G ell-M ann, nagroda Nobla
1969). Badania w tej dziedzinie wskazują
na potrzebę modyfikacji pojęcia oddziały
wania silnego. Zgodnie ze standardowym
modelem fizyki cząstek elementarnych, od
działywanie silne miałoby być pozostałoś
cią tzw. oddziaływania kolorowego, dzia
łającego na kwarki wewnątrz protonów i
neutronów.
Nie koniec na tym. W roku 1979 G l a 
s h o w , S a l a m i W e i n b e r g (te n o statni to autor znakomitej książki o po
czątku Wszechświata: Pierwsze trzy m inu
ty) otrzymują nagrodę Nobla za prace nad
unifikacją oddziaływań elektromagnetycz
nych i słabych. Z badań tych fizyków wyni
ka, że przy bardzo wysokich energiach, ta
kich jakie występowałyby na wczesnych etapach rozwoju wszechświata, siły elektro
magnetyczne i słabe winny być ściśle spo
krewnione. Tak zunifikowane oddziaływa
nie nazywałoby się elektromagnetosłabym,
lub prościej: elektrosłabym. Związek ten
nie jest jednak tak jednoznaczny, jak mał
żeństwo elektryczności i magnetyzmu, stąd
też siły te — elektromagnetyczne i słabe —
można też rozpatrywać nadal oddzielnie.
Tk ostatnia uwaga tłumaczy, dlaczego
hipotetycznej nowej sile, o której mamy
tu mówić, przypisuje się num er piąty (cho
ciaż w ostatnim wierszu T&beli II — obra
zującym stan aktualny — figurują tylko
trzy siły).

Piąta siła
Czym byłaby ta nowa siła? Jeśli ktoś ocze
kuje tu jakiejś rewelacji, rozczaruje się.
Owa ew entualna piąta siła nie stanowi
czegoś specjalnie nowego. Dotyczy ona od
działywania grawitacyjnego. Następstwem
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działania tej siły winny być niewielkie od
stępstwa od prawa grawitacji Newtona.
Jako datę narodzin tej piątej siły moż
na przyjąć rok 1986, kiedy F i s c h b a c h
i współpracownicy opublikow ali pracę
poświęconą temu problemowi.*
Jednym z argumentów, który przyczy
nił się do wysunięcia koncepcji istnienia
tej nowej siły był fakt, że wartość stałej
grawitacji, wyznaczona w oparciu o dane
geofizyczne, wydaje się być wyraźnie więk
sza od wartości tej stałej uzyskanej w labo
ratoriach. Niezgodność tę można by przy
pisać jakiem uś nie znanem u jeszcze od
działywaniu. Zasięg tego oddziaływania
mógłby być rzędu kilkuset metrów.
W czym leży istota zagadnienia?
Pomyślmy. Wielkość sił elektrom agne
tycznych wiąże się z ładunkiem elektrycz
nym. Oddziaływanie grawitacyjne zależy
od masy, jego wielkość jest do masy pro
porcjonalna. A na co „uczulona” miałaby
być ta nowa siła? O tóż przypuszcza się, że
wielkość tego oddziaływania mogłaby być
uzależniona od struktury jądra danej m a
terii. W następstwie tego przyśpieszenie,
wywołane przez różne materiały, miałoby
być różne. Stwierdzenie takie kłóciłoby się
oczywiście z zasadą równoważności G ali
leusza, w myśl której przyśpieszenie gra
witacyjne jest takie same dla wszelkich ciał.
Ano zobaczymy.
Wysuwane są sugestie, że wielkość te
go nowego oddziaływania byłaby uzależ
niona od sumy protonów i neutronów w
jądrze, tj. od łącznej liczby barionów. Ttzeba
tu bowiem pamiętać, że masa atom u jest
w przybliżeniu proporcjonalna do liczby
barionów, ale właśnie tylko w1przybliże
niu. Na przykład dla węgla ta liczba wyno
si 12 i masa 12.00 jednostek masy atom o
wej, podczas gdy dla żelaza, gdzie mamy
26 protonów i 30 neutronów , masa ato 
mowa wynosi 55.94 jednostek.** Dla róż-

* Physical Review Letters, t. 56, nr 1, str. 3. Czytelników, zainteresowanych bliżej tą tematyką, odsyłamy do artykułów
przeglądowych: Sky & Telescope, numer z listopada 1990, str. 472 oraz Nature, numer z 19 marca 1992, str. 207.
** Te drobne różnice, jakie się tu pojawiają, wynikają z faktu, iż część masy występuje pod postacią energii wiązania.
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nych materiałów należałoby w myśl tego oczekiwać pewnych różnic w oddziaływaniu.
Zależność oddziaływania grawitacyj
nego od liczby barionów znajdowała po
czątkowo eksperymentalne potwierdze
nie. Fischbach i współpracownicy stwier
dzili występowanie wyraźnej proporcjo
nalności między tymi dwiema wielkościa
mi. Stanowiło to ważki argument w ich
pracy z roku 1986. Ale w dalszych ekspe
rymentach zależność ta nie przedstawiała
się już tak jednoznacznie. Sprawa pozo
staje otwarta.
Może nieco matematyki
Wielkość siły F, z jaką dwa ciała o ma
sach m ! i m 2przyciągają się, opisuje znane
prawo Newtona F = Gm^m-Jr1, gdzie G to
stała grawitacji zaś r — odległość między
tymi ciałami. Otóż odpowiednie wyraże
nie na energię potencjalną V wyrazi się
wzorem, w którym znika tylko kwadrat w
mianowniku i pojawia się znak minus. tj.
KN = — Gmjn-iJr, zaś wskaźnik N ozna
cza, iż chodzi tu o klasyczny potencjał
newtonowski. Oznaczmy teraz symbolem
V5 ten przyczynek do potencjału, jaki wa
runkowałaby obecność naszej domniema
nej piątej siły. Będzie to zapewne tylko
niewielki ułamek FN. Ponadto owe V5win
no szybciej maleć z odległością; to nowe
oddziaływanie obrazuje bowiem odstęp
stwa od newtonowskiej zależności 1Ir. W
myśl powyższego napiszemy:
Gm m i _ r„

Vs = - a --------- e n ,
r
gdzie a byłby współczynnikiem o wartości
znacznie mniejszej od jedności, e = 2.7;
co się za tyczy A, to jest to wielkość, która
charakteryzowałaby zasięg działania tej si
ły. Połóżmy, powiedzmy, X ~ 200 metrów.
Grawitacyjną energię potencjalną układu
moglibyśmy zatem opisać takim oto wy
rażeniem:

Ir T, , T,

Gniimi

Gmmi

V = V n + V s = -------------- a ---------- e n .

r
r
Pojawiający się w podanym tu wyrażeniu
współczynnika stanowi dość czytelny wska
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źnik, ukazujący, na ile ta nowa siła byłaby
słabsza w stosunku do klasycznego od
działywania newtonowskiego. No bo jeże
li a - 0, to piąta siła nie działa, im większe
zaś a, tym większy wpływ tej nowej siły.
W wielu prowadzonych ostatnio pra
cach starano się oszacować wartość tego
współczynnika, a raczej określić jego gór
ną granicę. Wyniki badań obrazuje rysu
nek 1. Na osi poziomej mamy odległości
oddziałujących na siebie ciał, zaś na osi
pionowej wartości a. Krzywe określają ewentualne możliwe wartości tego współ
czynnika; podano najnowsze dane oraz da
ne sprzed dziesięciu lat.
Jak można odczytać z tego wykresu,
dla odległości takich jak Ziemia-Słońce,
tj. rzędu 10u m, dopuszczalna wartość te
go współczynnika jest mniejsza niż 10-’ ;
dla tych odległości ewentualne odstępstwa
od prawa Newtona byłyby znikome. Co się
zaś tyczy odległości laboratoryjnych —
metry, centymetry — to tu dopuszczalna
wartość jest znacznie większa, aż rzędu
lO 3. Możliwość działania piątej siły na ta
kich odległościach nie byłaby zatem wy
kluczona (w myśl zresztą tego, co już tu
mówiliśmy, iż miałoby to być oddziaływa
nie o względnie krótkim zasięgu).
Ttzeba tu jednak wziąć pod uwagę i
inny aspekt tego zagadnienia. Otóż dla du
żych odległości, takich jak planetarne, spra
wdzanie prawa Newtona jest względnie ła
twe. Mamy tu bowiem do czynienia z ru
chami masywnych ciał, które łatwo śledzić,
na przykład dzięki zjawiskom zaćmień, prze
widując mające nastąpić czy też badając te
z dawnych czasów. Co się natomiast tyczy
odległości niewielkich, laboratoryjnych, to
tu sytuacja przedstawia się już inaczej.
Spójrzmy bowiem na dane z Tabeli I:
oddziaływanie grawitacyjne jest nadzwy
czaj słabe, jest ono o około 36 rzędów
słabsze od elektromagnetycznego. Labo
ratoryjne badanie tego oddziaływania jest
nadzwyczaj trudne (zwłaszcza, iż mamy tu
już do czynienia z małymi ciałami). Jakó
przykład wymienić można np. pomiary sta-
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Rys. 1. Eksperymentalna weryfikacja prawa grawitacji Newtona. N a osi poziom ej — odległości między od 
działywującymi na siebie ciałami. Krzywa ciągła wskazuje na górną granicę możliwych odstępstw. Dla porów
nania (krzywa przerywana) — stan zagadnienia o dekadę wcześniej.

lej grawitacji, które prowadzi się już od
blisko dwóch stuleci, a wartość tej stałej
znana jest zaledwie z dokładnością jedne
go promila. No a z treści naszego artykułu
wynika, że ta nowa siła — gdyby istniała
— byłaby o co najmniej trzy rzędy słabsza
od grawitacyjnej. Wykrycie takiego słabe
go oddziaływania mogłoby już leżeć poza
granicami możliwości pomiarów.

W nawiązaniu do tego ostatniego zda
nia dwa cytaty:
„Fifth force remains elusive” (piąta si
ła pozostaje nieuchwytna) — oto tytuł ar
tykułu w Nature z 23 marca 1989 r. N ato
miast w Physics Today w num erze ze stycz
nia 1992 r. w tytule artykułu czytamy „Ne
edles in haystacks, and the fifth force” (ig
ły w stogu siana i piąta siła).

Krzysztof Z. Stanek — Warszawa

BŁYSKI PROMIENIOWANIA GAMMA
Błyski promieniowania gamma, odkryte w
1973 roku, stanowią przez ostatnie dwa
dzieścia lat przedmiot zainteresowania wie
lu astrofizyków. Bywają jednak okresy, pod
czas których to zainteresowanie jest szcze
gólnie silne, a wiąże się to zwykle z napły

wem nowych danych obserwacyjnych. Właś
nie taki okres przeżywamy obecnie, co
wywołane jest głównie napływem danych z
jednego z instrum entów zainstalowanych
na pokładzie satelity o nazwie Obserwato
rium Promieniowania Gamm a (Gamma
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Ray Observatory — G R O ), które znacz
nie przewyższają pod względem jakości
dane posiadane dotychczas.
Astrofizyka prom ieniow ania gamma
jest stosunkowo młodą dziedziną, co wy
nika głównie z trudności obserwacyjnych.
Ponieważ nasza atm osfera jest nieprze
puszczalna dla tego promieniowania, ob
serwacje źródeł promieniowania gamma
(a zatem także i błysków gamma) mogą
być prowadzone jedynie z pokładów sztu
cznych satelitów. Jednak umieszczenie de
tektorów promieniowania gamma w prze
strzeni kosmicznej wymaga znacznych środ
ków, a co gorsza znaczne są także koszty
ich dalszej eksploatacji, co powoduje, że
danych jest mało i mają one liczne luki
czasowe. Jako ciekawostkę można podać,
że błyski gamma zostały po raz pierwszy
zaobserwowane przez satelity typu V E 
LA, które miały służyć do sprawdzania
przestrzegania konwencji o zakazie prób
jądrowych w przestrzeni kosmicznej.
Błyski promieniowania gamma są in
tensywnymi błyskami trwającymi od 0.01 s
do 1000 s. Obserwowane energie fotonów
pochodzących z tych błysków mieszczą się
w zakresie od ~ 1 keV do ~100 MeV, ale
większość energii błysków przypada na energię 100 keV Pomimo dużej jak dotąd
liczby obserwowanych błysków (1000), je 
dynie trzy źródła są znane jako powtarza
jące się, przy czym w żadnym przypadku
nie zidentyfikowano źródeł błysków gam
ma w optycznym, podczerwonym, radio
wym lub rentgenowskim zakresie widma.*
Podsumowując, możemy powiedzieć, że
gdzieś we Wszechświecie istnieją obiekty
produkujące krótkotrwały błysk prom ie
niowania gamma (ale tylko gamma), przy
czym obiekty te robią to na tyle rzadko, że
nie obserwujemy powtarzających się błys
ków (trzy obiekty, w spom niane przed
chwilą, stanowią jak się wydaje odrębną
klasę od pozostałych i nimi dalej nie bę
dziemy się zajmować). Znając te dane ob
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serwacyjne, astrofizycy stanęli przed zada
niem wyjaśnienia natury tych obiektów,
co okazało się na tyle niebanalne, że do
dziś żaden ż ewentualnych scenariuszy po
wstawania błysków gamma nie uzyskał po
wszechnej akceptacji.
Omówmy pokrótce różne rozpatrywa
ne przez astrofizyków scenariusze powsta
wania błysków. Z grubsza możemy po
dzielić je na dwa rodzaje: błyski kosm olo
giczne i lokalne. Scenariusze kosmologi
czne wyjaśniają pochodzenie błysków pro
m ieniowania gamma za pom ocą źródeł
nie związanych z naszą Galaktyką czy też
nawet grom adą galaktyk, w której się
znajdujemy, ale za pomocą źródeł rozło
żonych w całym obserwowalnym Wszech
świecie. Z natury rzeczy w tym wypadku
źródła te muszą być bardzo energetyczne.
D o tego, żeby obserwowane w okolicy na
szej planety strum ienie promieniowania
miały wymaganą wartość, potrzeba w tym
przypadku około 1051 ergów energii. Do
scenariuszy kosmologicznych powstawania
błysków zaliczyć możemy zlanie się dwóch
gwiazd neutronowych, rozerwanie gwiaz
dy neutronowej przez czarną dziurę czy
też prom ieniowanie pochodzące od hipo
tetycznych strun kosmicznych.
Scenariusze lokalne szukają wyjaśnie
nia pochodzenia błysków w źródłach na
szej Galaktyki i okolic. W tym wypadku
wymagane energie, jakie muszą być wy
zwolone podczas błysku, są znacznie niż
sze i wynoszą około 1040ergów. W tej gru
pie scenariuszy możemy znaleźć produk
cję błysków poprzez rozbłyski chromosferyczne w gwiazdach, akrecję m aterii na
gwiazdy neutronow e czy też „trzęsienia”
gwiazd neutronowych. Oczywiście, w przy
padku zarówno kosmologiczności, jak i lokalności błysków być może istotnych jest
więcej niż tylko jeden z mechanizmów ich
powstawania, gdyż jak widzimy na rys. 1
błyski mają bardzo różnorodne przebiegi
czasowe.

* Z wyjątkiem Gemingi, o czym informowaliśmy w poprzednim numerze Uranii (przyp. red.).
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Rys. 1. Przykłady różnych przebiegów czasowych błysków gamma, zaczerpnięte z pracy Higdona i Ligenfeltera, Annual Review ofAstronom y and Astrophysics, 1990, 28,406.

Czytelnik niewątpliwie zapyta w tym
miejscu, czy możliwe jest przesądzenie,
który rodzaj scenariusza jest prawdziwy.
W tym wypadku okazuje się, że raczej tak.
Tb, co przesądzać może gdzie produkowa
ne są błyski to nie ich szczegółowe włas
ności, takie jak na przykład kształty prze
biegów czasowych błysków, ale własności
podstawowe całej populacji tych zdarzeń:
położenie na niebie oraz rozkład jasności
błysków, tzn. ile jest błysków jaśniejszych
niż pewna wartość. W przypadku bowiem
źródeł związanych z naszą Galaktyką, któ
ra jak wiadomo jest tworem silnie spłasz
czonym, możemy spodziewać się, że rów
nież błyski gamma będą odtwarzać na nie
bie coś w rodzaju dysku. I przeciwnie, błys
ki kosmologiczne powinny być umieszczo
ne na niebie izotropowo, tak aby nie było
widać żadnego wyróżnionego kierunku, co
jest podstawowym założeniem jeżeli roz

patrujemy cały Wszechświat. W przypad
ku rozkładu jasności sprawa jest nieco bar
dziej skomplikowana i nie będziemy tutaj
wchodzić w szczegóły, wystarczy że powie
my, iż informacja o rozkładzie na niebie
połączona z informacją o rozkładzie jas
ności pozwala z dużym prawdopodobieńs
twem przyjąć tylko jedną klasę scenariuszy.
Jak się nietrudno domyśleć, w tym właś
nie miejscu przychodzą teorii w sukurs dane
z Obserwatorium Promieniowania Gam
ma. Nie będziemy w tym miejscu zajmo
wać się dokładniej samym Obserwatorium,
gdyż wykracza to poza ramy tego artykułu,
wystarczy jedynie wspomnieć że jest to nie
wątpliwie najlepszy do tej pory instrument
(a raczej zespół instrumentów) przezna
czony do obserwacji promieniowania gam
ma.* Tkk więc kiedy jesienią ubiegłego ro
ku grupa astrofizyków używających GRO
ogłasza wyniki, wszyscy spodziewali się

* Jego zdjęcie oraz krótki opis znajduje się w tegorocznym numerze lutowym Uranii (przyp. red.).
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Długość galaktyczna (stopnie)

Rys. 2. Schematyczny wygląd satelitarnego O bser
watorium Promieniowania Gam ma (G R O ).

Rys. 3. Rozkład kątowy 153 błysków gamma we współ
rzędnych galaktycznych, zaczerpnięty z pracy Meegana i współpracowników, Nature, 1992, 355,144.

sensacji. W szczególności dane dotyczące
błysków gamma nie przyniosły rozczaro
wania. W okresie pomiędzy kwietniem a
listopadem 1991 roku zaobserwowano około 150 błysków, których położenie na
niebie wskazywało na całkowitą izotropowość źródeł tego promieniowania, co oczywiście zostało sprawdzone statystycz
nie, ale można również zobaczyć na rys. 3.
Rysunek ten przedstawia rozkład 153 ob
serwowanych błysków na niebie we współ
rzędnych galaktycznych. Widać brak jakiej
kolwiek struktury, np. dysku galaktyczne
go. Również rozkład jasności błysków zda
je się wskazywać na ich kosmologiczność,
choć tu sprawa nie jest aż tak jasna.
Biorąc pod uwagę dane z GRO, w tym
również i późniejsze (gdyż obserwuje się
około jednego błysku dziennie, a zatem
ich łączna liczba nieustannie rośnie), ma
my prawo przypuszczać, że błyski są rze
czywiście kosmologiczne. Nadal jednak
musimy wyjaśnić ich pochodzenie, tak aby
proponowany model był w stanie odtwo
rzyć główne obserwowane cechy błysków.
Tb trzeba wspomnieć, iż przez wiele lat
jednym z głównych orędowników kosmologiczności błysków gamma był (i jest na
dal) polski astronom prof. B. P a c z y ń 
s ki , wieloletni pracownik Centrum As
tronomicznego Mikołaja Kopernika, a obecnie pracownik Princeton University

Observatory. Właśnie Paczyński ze współ
pracownikami zaproponowali ostatnio sce
nariusz, który może być odpowiedzialny
za powstawanie błysków. Pokrótce omó
wię tu ten scenariusz, uprzedzając od ra
zu, że omówienie to jest z konieczności
niepełne, a także że propozycja ta jest bar
dzo wstępna i musi być jeszcze dopraco
wana.
Jak wiadomo, znaczna część gwiazd
znajduje się w układach podwójnych. Nie
które z tych gwiazd na drodze ewolucji
przechodzą do stadium gwiazdy neutro
nowej i można je zaobserwować w postaci
pulsara. Prawdopodobnie również niektóre
gwiazdy przechodzą do stadium czarnej
dziury, tworu na razie hipotetycznego, ale
powszechnie uznawanego za istniejący.
Możemy zatem sądzić, że istnieją układy
podwójne złożone z pary gwiazda neutro
nowa — czarna dziura lub też dwóch
gwiazd neutronowych, przy czym w tym
ostatnim przypadku znamy cztery (na ra
zie, oczywiście) podwójne pulsary. Ogól
na Tfeoria Względności przewiduje, że jeśli
takie dwa masywne, zwarte obiekty znaj
dują się blisko siebie, to wypromieniowywują one energię w postaci fal grawitacyj
nych, tym samym zbliżając się do siebie.
Ponieważ tempo wypromieniowywania fal
grawitacyjnych jest odwrotnie proporcjo
nalne do sześcianu odległości pomiędzy
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składnikami układu podwójnego, pod ko
niec tego procesu składniki zbliżają się do
siebie katastrofalnie szybko. W pewnym
momencie gwiazda neutronowa może zos
tać rozerwana przez czarną dziurę lub dru
gą, bardziej masywną gwiazdę neutrono
wą. Część materii z rozerwanej gwiazdy
może utworzyć dysk wokół czarnej dziury,
w którym mogą następnie tworzyć się bar
dzo silne pola magnetyczne, kilkanaście
rzędów wielkości silniejsze niż pole mag
netyczne Słońca. Można się spodziewać,
że pola takie w bardzo szybko rotującym
dysku będą niestabilne, co prowadzić bę
dzie do produkcji kwantów gamma. Po-
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nieważ materia dysku będzie szybko tracić
energię, po około sekundzie spadnie ona
na czarną dziurę i błysk się zakończy. Sce
nariusz ten został przedstawiony tu w duż
ym uproszczeniu, ma on jednak tę nie
wątpliwą zaletę, że jest kosmologiczny i
używa znanych w przyrodzie obiektów.
Dane z Obserwatorium Promieniowa
nia Gamma napływają nadal, jednak już
dzisiaj większość astrofizyków przekona
na jest o kosmologiczności błysków. I choć
daleko jest jeszcze od pełnego zrozumie
nia ich powstawania, to wydaje się że ko
lejny krok na drodze zrozumienia Natury
zostały zrobiony.

Stanisław Tatur — Warszawa

SŁONECZNE NEUTRINA
Wśród ciągu reakcji przemiany czterech
protonów w jądro helu (o których sądzi
my, że są odpowiedzialne za produkcję
energii w Słońcu) jest kilka, w których
powstają neutrina. Obserwowanie neu
trin docierających do nas ze Słońca może
więc dostarczyć informacji o procesach,
które decydują o produkcji energii oraz o
ewolucji Słońca. Ze względu na słabość
oddziaływań neutrina docierają do nas aż
ze słonecznego jądra, co daje możliwość
uzyskania informaq'i o obszarze, który trud
no obserwować innymi metodami. Wyda
je się więc, że istnieje motywacja astrofi
zyczna (oprócz badania natury samych neu
trin) do obserwacji neutrin pochodzących
ze Słońca.
Głównymi reakcjami w których pow
stają neutrina są:
pp neutrina
p + p -» d + pozyton + neutrino
E (neutrina) < 0.420 MeV
7Be neutrina
7Be + e -* 7Li + neutrino
E (neutrina) = 0.861 MeV (90 %)
= 0.383 MeV (10 %)

8B neutrina
8B -*■8Be + pozyton + neutrino
E (neutrina) < 15 MeV,
gdzie p oznacza proton, e elektron, d deuter.
Największa ilość neutrin jest produko
wana w pierwszej, rozpoczynającej pod
stawowy cykl, reakcji. Strumienie neutrin
produkowanych w reakcji pierwszej, dru
giej i trzeciej mają się do siebie jak 1 :0 .08:
0.0001. Dysponujemy modelami Słońca,
w których te strumienie można obliczyć.
A jeśli potrafimy obliczyć ile neutrin do
ciera do nas ze Słońca i wiemy jak one
oddziałują z materią — to potrafimy „wyskalować detektor”.
Idea pionierskiego doświadczenia roz
poczętego w 1968 roku przez D a v i S a
(oraz wykonanych ostatnio innych ekspe
rymentów radiochemicznych) jest stosun
kowo prosta. Możemy wziąć (niestety du
żo, bo neutrina oddziałują bardzo słabo)
jakąś substancję-detektor, z którą neutri
na słoneczne będą oddziaływać produku
jąc nietrwałe, promieniotwórcze atomy in
nego pierwiastka. Jeśli wydzielimy ten pro
mieniotwórczy pierwiastek i zmierzymy ile
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atom ów uległo rozpadowi, to będziemy
wiedzieli ile neutrin wyłapały atomy dete
ktora. Możemy wtedy tę liczbę porównać
z przewidywaniami teoretycznymi. Oczy
wiście trzeba zadbać o to, żeby uchronić
$ię przed innymi, poza neutrinam i sło
necznymi, cząstkami promieniowania kos
micznego (dlatego doświadczenia te wy
konuje się głęboko pod ziemią) oraz żeby
w pobliżu detektora nie było innych ze
wnętrznych zanieczyszczeń substancjami
promieniotwórczymi. Tfego typu doświad
czenie zostało wykonane przez Davisa i
jego współpracowników. Wzięli oni ogrom 
ny zbiornik o pojemności 380 tysięcy li
trów zawierający 615 ton C 2CI4 (stosunko
wo tani środek piorący) i umieścili go w
starej kopalni złota w H om estake w USA
(otaczające detektor skały były równoważ
ne grubości 4100 m wody) aby chronić go
przed promieniowaniem kosmicznym tła.
Lecące ze Słońca neutrina powodują re
akcję
neutrino + 37C1 -* e + 37Ar.
Energia progowa neutrin dla tej re
akcji wynosi 0.814 MeV, a więc neutrina,
których jest najwięcej (z reakcji pp) są
wykluczone. Główną rolę odgrywają neu
trina borowe i berylowe. Co kilka m ie
sięcy — przez prawie 20 lat — Davis i jego
współpracownicy wyodrębniali po kilka
naście atom ów powstałego w wyniku od
działywania z neutrinam i argonu 37 spo
śród około 2.2 X1030 atomów chloru 37.
Wyprodukowane atomy argonu 37 były che
micznie odseparowane, a następnie umiesz
czane w niewielkim, bardzo dokładnym li
czniku proporcjonalnym mierzącym (przez
około osiem miesięcy lub dłużej) radio
aktywne rozpady argonu 37 (czas jego po
łowicznego zaniku wynosi 35 dni). Ze
względu na^tofże rozpad argonu 37daje w
liczniku charakterystyczny impuls, oraz że
znana jest energia rozpadu — można było
zredukować niepewność w pom iarze do 1
przypadku na rtiiesiąc. Aby określić efe
ktywność wyodrębniania prom ieniotw ór
czych atom ów argonu przy każdym do
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świadczeniu dodaje się około 0.1 cm sześ
ciennego innego niepromieniotwórczego
izotopu argonu 36 (lub 38) a następnie
bada się jaki jego procent znajduje się w
ostatecznej próbce. Przez te wiele lat wy
pracowano wiele sztuczek technicznych w
celu zwiększenia dbkładności pom iaru.
Ilość zachodzących reakcji z neutrina
mi słonecznymi mierzy się w umownych
jednostkach tzw, SNU (Solar N eutrino
U nit). 1 SNU oznacza 1 0 36 reakcji na atom na sekundę tzn. 1 atom argonu 37 na
dzień odpowiada, w detektorze Davisa, 5.35
SNU. Wykorzystując informacje o budo
wie Słońca oraz w oparciu o fizykę neutrin
i ich oddziaływania z m aterią obliczono,
że w doświadczeniu powinniśmy otrzymać
7.9 ± 0.33) SNU z czego 6.1 SNU (a więc
najwięcej) przypada na neutrina borowe i
1.1 SNU na neutrina berylowe. Zam iast
tego doświadczene Davisa, uśrednione po
całym okresie obserwacji, dało 2.1 SNU z
błędem 0.3 SNU — a więc kilkakrotnie za
mało. Ten wynik spowodował, że zaczęło
się mówić o problem ie neutrin słonecz
nych. Przez wiele lat, aż do 1989 roku, był
to jedyny wynik eksperymentalny jakim
dysponowano.
Próby wytłumaczenia dlaczego obser
wujemy za mało neutrin szły w dwóch za
sadniczych kierunkach. Po pierwsze, być
może produkowane jest mniej neutrin niż
sądzimy. N eutrina pochodzące z boru 8 i
ważne w doświadczeniu z chlorem 37 są
m arginalne jeśli chodzi o całkowitą ilość
neutrin emitowanych ze Słońca i bardzo
silnie zależą od tem peratury w jego cen
trum. Istniało więc pole manewru. Nie udało się jednak tak zmodyfikować modelu
Słońca, żeby wytłumaczyć zbyt małą ob
serwowaną w doświadczeniu Davisa ilość
neutrin, a jednocześnie pozostać w zgo
dzie ze wszystkimi informacjami jakie o
Słońcu mamy. Drugi kierunek badań to
przypuszczenie, że być może powstaje tyle
neutrin, ile przewidują modele Słońca, ale
po drodze coś się z nimi dzieje i na Ziemi
w detektorze obserwujemy ich mniej. Wy-
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daje się, że istnieją 3 rodzaje neutrin: tzw.
neutrina elektronowe (związane z elek
tronam i), miuonowe oraz związane z cięż
kim leptonem tau. Jeśli masy spoczynko
we neutrin są niezerowe i niezbyt od sie
bie różne, to istnieje możliwość tzw. oscy
lacji, to jest przemian różnych rodzajów
neutrin w siebie — w trakcie rozchodze
nia się. W detektorze na Ziem i obserwu
jemy neutrina elektronowe, gdyż tylko te
powodują przem ianę chloru 37 w radio
aktywny argon. Jeśli po drodze neutrina
elektronowe zamienią się np. w m iuono
we, to ich nie zaobserwujemy i będziemy
mieli wytłumaczenie mniejszej ilości ob
serwowanych neutrin. Istnieje dość silne
przekonanie w społeczności naukowców,
że właśnie takie oscylacje (wzmocnione w
pewien szczególny sposób w oddziaływa
niu z materią we wnętrzu Słońca, tzw. efekt
Mikheyeva, Smirnova, Wolfensteina) są od
powiedzialne za obserwowany deficyt ne
utrin. Wiele lat po pierwszych doświad
czeniach Davisa, na początku 1988 roku,
rozpoczęto eksperyment japoński w m iej
scowości Kamioka w Alpach Japońskich.
Mierzy się tam rozpraszanie neutrin na
elektronach znajdujących w olbrzymim, za
wierającym 3000 ton'w ody zbiorniku umieszczonym 1 km pod ziemią. U derzone
przez neutrina elektrony wysyłają prom ie
niowanie Czerenkowa, które jest rejestro
wane. Doświadczenie to pozwala (w od
różnieniu od eksperymentów radiochem i
cznych) na sprawdzenie, że przylatujące
neutrina pochodzą z kierunku Słońca. W
doświadczeniu Kamiokande II (przez 3 la
ta) obserwowano jedynie wysokoenerge
tyczne neutrina (najpierw o energii wię
kszej od 9 MeV, a potem 7.5 MeV) a więc
pochodzące z reakcji z borem 8. Wynik
doświadczenia był taki, że obserwowany
rozkład neutrin zgadza się z obliczonym
teoretycznie, ale ich ilość jest równa po
łowie oczekiwanych. Istnienie problem u
związanego z ilością obserwowanych neu
trin słonecznych zostało w ten sposób nie
zależnie potwierdzone.
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Powstaje pytanie jak wygląda sprawa z
neutrinam i, których jest najwięcej, mia
nowicie neutrinam i z reakcji pp. O tóż już
kilkanaście lat tem u zostało zapropono
wane doświadczenie, w którym neutrina
te byłyby obserwowane; doświadczenie, w
którym zamiast chloru 37 byłby użyty gal
71. Problem polegał na zebraniu odpo
wiedniej ilości galu. W tej chwili są wyko
nywane i ogłoszone zostały pierwsze wyni
ki dwóch niezależnych doświadczeń, w któ
rych zgromadzonych jest po 30 ton galu:
SAGE (Soviet Am erican Gallium Experi
ment), w górach Kaukazu, oraz GALLEX,
w G ran Sasso we Włoszech. Są to doś
wiadczenia podobne do doświadczenia Da
visa. SAGE używa metalicznego galu na
tom iast GALLEX związku GaCl3 + HC1.
Pod wpływem neutrin słonecznych nastę
puje reakcja
neutrino + 71Ga -» elektron + 71Ge
Atomy prom ieniotwórczego germanu
są wydzielane chemicznie z galu w postaci
G eH 4 a następnie m ierzone są ich rozpa
dy. Okres połowicznego zaniku dla ger
manu 71 równa się 11.4 dnia. Energia pro
gowa na wywołanie tej reakcji wynosi
0.233 MeV, a więc neutrina pp mogą być
obserwowane. Oczywiście problem tech
niczny, podobnie jak w doświadczeniu D a
visa, polega na wydzieleniu niewielkiej iloś
ci promieniotwórczych atomów germanu
71 z olbrzymiej masy galu. Przewidywana
ilość oddziaływań neutrin słonecznych w
detektorze galowym wynosi 132 SNU (z
błędem + 20 SNU -1 7 SNU) z czego na
pierwszą, podstawową reakcję przypada 71
SNU, na neutrina berylowe 34 SNU i bo
rowe 14 SNU. Widzimy więc, że najwięk
szy wkład dają neutrina z podstawowej re
akcji pp. Ponieważ GALLEX miał kłopo
ty ze stroną chemiczną eksperym entu —
pierwsze ukazały się (w 1991 roku) wstęp
ne wyniki 5 pomiarów doświadczenia SA
GE. Ilość mierzonych neutrin okazała się
bardzo mała — zamiast oczekiwanych 132
SNU otrzymano 20 z błędem statystycz-
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nym +15 SNU -20 SNU i błędem syste
matycznym 32 SNU. Liczba ta była oparta
na tym, że nie widziano wyraźnego sygna
łu (górna granica jest 79 SNU z prawdo
podobieństwem 90% co nie wyklucza po
dstawowej reakcji pp). Wynik ten ozna
czał, że również dla podstawowej reakcji
pp obserwowana ilość neutrin jest zredu
kowana w stosunku do przewidywań mo
delu teoretycznego. Sugeruje to, że nie mo
del Słońca lecz raczej fizyka neutrin jest
odpowiedzialna za mniejszą od oczekiwa
nej ilość obserwowanych neutrin.
Ogłoszenie w ciągu ostatnich tygodni
wstępnych wyników opartych na 14 po
miarach grupy GALLEX znowu zmieniło
obraz. Mianowicie grupa ta widzi wyraźny
sygnał od neutrin z reakcji pp i podaje
liczbę 83 SNU z błędem statystycznym 19
SNU i błędem systematycznym 8 SNU. Co
więcej liczba ta powiększona o podwójny
błąd (co nie jest tak bardzo nieprawdopo
dobne) zgadza się z przewidywaną ilością
neutrin dla galu — co mogło by z kolei
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sugerować, że wcale nie mamy do czynie
nia ze zredukowaną ilością obserwowanych
neutrin słonecznych. W każdym bądź ra
zie doświadczenia SAGE i GALLEX nie
bardzo się ze sobą zgadzają. TYzeba pocze
kać na dalsze dokładniejsze wyniki, które
na pewno szybko się pojawią.
Od strony teoretycznej — jeśli potra
ktujemy serio wynik grupy GALLEX, to
możemy (w ramach modelu oscylacji neu
trin ze wzmocnieniem rezonansowym we
wnętrzu Słońca) pogodzić wyniki tego eks
perymentu z wynikami doświadczeń Davisa i Kamiokande (przy założeniu bardzo
szczególnych różnic mas między neutrina
mi oraz parametru określającego w jakim
stopniu neutrina się ze sobą mieszają). Mi
mo badania problemu neutrin docierają
cych do nas ze Słońca od przeszło 20 lat i
szeregu doświadczeń nadal nie znamy os
tatecznej odpowiedzi. Wydaje się jednak,
że rozwiązanie tego problemu z pograni
cza astrofizyki i fizyki będzie owocne dla
obu dziedzin.

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza

CZY WENUS JEST SIOSTRĄ ZIEMI?
Przed laty Wenus uchodziła niemal za bliź
niaczą siostrę Ziemi. Ówczesnym planetologom wydawało się to całkiem oczywi
ste, bo jeżeli pod uwagę weźmiemy śre
dnice, masy i średnie gęstości tych planet,
to rzeczywiście bardzo mało się one róż
nią między sobą. Co więcej — okrążają
Słońce w niewiele różniących się odległoś
ciach i w Układzie Słonecznym są jedyny
mi planetami, które noszą żeńskie nazwy.
Ale właściwie na tym kończy się —jak się
przekonamy — całe podobieństwo mię
dzy Wenus a Ziemią.
Na podstawie wymienionych wyżej pa
rametrów wyciągano zupełnie fałszywe
wnioski. Przede wszystkim zakładano, że
te dwie planety przechodziły podobny roz
wój geologiczny i że wobec tego powinny

na nich istnieć podobne warunki klimaty
czne. A tymczasem prawda jest inna i w
świetle współczesnych badań rozwój We
nus musiał przebiegać odmiennie od roz
woju Ziemi, toteż dziś obie planety znacz
nie się od siebie różnią. Pomiary wykona
ne za pomocą sond kosmicznych wyka
zały, że na naszej sąsiadce kosmicznej pa
nuje bardzo wysoka temperatura, w zależ
ności od wysokości danego terenu wzglę
dem poziomu zerowego (na Wenus nie
ma zbiorników wody i za zerową wysokość
przyjęto powierzchnię kuli o promieniu
6051.4 ± 0.5 km) wynosi ona od 380 do
470 stopni Celsjusza. A ponieważ wenusjańska atmosfera ma dużo większą masę
od ziemskiej i jest od niej znacznie gęst
sza, w pierwszym przypadku ciśnienie przy
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Fot.l Zdjęcie Wenus wykonane za pomocą sondy
kosmicznej Mariner 10 w 1973 roku.

Fot.2 Zdjęcie Ziemi wykonane w ramach programu
księżycowego Apollo w 1970 roku.

powierzchni planety osiąga wartość 4.5
MPa, w drugim dochodzi nawet do 9.0
MPa. Jest to więc ogromne ciśnienie, mniej
więcej takie, jakie panuje w ziemskich oceanach na głębokości 1000 m, gdzie czło
wiek może przebywać tylko w batyskafie.
Czym wytłumaczyć tak skrajne różnice
między warunkami klimatycznymi na We
nus i na Ziem i? Przed przed 4 ,6 m iliarda
mi lat, kiedy powstawał nasz Układ Plane
tarny, planety te nie różniły się zbytnio
między sobą. Skład chemiczny ich zarod
ków, przez planetologów zwanych planetozymalami, był niemal taki sam. A w każ
dym razie występujące, między nimi różni
ce nie mogły być zbyt duże i chyba nie
miało to jakiegoś większego wpływu na
dalszy rozwój tych planet. Ich pierwotne
atmosfery, utworzone z gazów uwolnio
nych podczas burzliwych procesów wulka
nicznych i w następstwie licznych uderzeń
wielkich brył meteorytowych, składały się
głównie z tlenku węgla i pary wodnej. Ale
późniejszy rozwój Wenus i Ziem i odbywał
się już w odmienny sposób, otoczyły się

one atmosferami o zupełnie innym charak
terze, co z kolei wywarło decydujący wpływ
na tak znaczne zróżnicowanie się ich kli
matów. Musiało to jednak nastąpić dość
wcześnie, bo — jak wykazały badania geo
logiczne — już 3.6 miliarda lat tem u na
Ziemi istniał ocean, a wkrótce potem po
jawiły się w nim pierwsze żywe organizmy.
A zatem już wtedy klimat naszej planety
musiał się bardzo różnić od klim atu We
nus.
Być może odpowiedzialność za pow
stanie tak dużych różnic między klimatem
obu planet ponosi woda. Ziem ia zatrzy
mała ją przy sobie dzięki wytworzeniu troposfery, która pełni jakby rolę „pułapki”
dla cząsteczek wody i nie pozwala im prze
dostawać się do wyższych warstw atm osfe
ry, gdzie pod wpływem nadfioletowego p ro
mieniowania Słońca zostałyby rozłożone
na podstawowe składniki (tlen i wodór), a
w tej postaci mogłyby swobodnie umykać
w przestrzeń m iędzyplanetarną. Z niezna
nych przyczyn Wenus nie wytworzyła ta
kiej „pułapki” i najprawdopodobniej już
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Fot.3 Radarowy obraz fragmentu powierzchni Wenus o nazwie Alpha Regio uzyskany za pomocą radiotele
skopu w Arecibo (Puerto R ico) obejmujący obszar w długości od 250° do 40° i w szerokości od 55°S do 10°N.

w początkowym okresie swego istnienia
pozbyła się wody. W każdym razie gdyby
kiedykolwiek w przeszłości powstał na jej
powierzchni ocean, to — jak wykazały roz
ważania teoretyczne — w krótkim czasie
musiałby całkowicie wyparować. Wszyst
ko więc przemawia za tym, że to właśnie
brak wody przyczynił się do tego, że atm o
sfera stawała się coraz gęstsza i składała
się prawie wyłącznie z dwutlenku węgla.
Ten zaś gaz i para wodna są bardzo czu
łymi regulatoram i ciepła, odgrywającymi
niezm iernie ważną rolę w utrzymywaniu
odpowiedniej tem peratury na naszej pla
necie. Wyobraźmy sobie na przykład, że z
pewnych przyczyn ilość dwutlenku węgla
w atm osferze wzrasta, wówczas efekt cie
plarniany staje się bardziej wydajny i tym
samym na Ziem i robi się cieplej. Oceany
zaczynają wtedy oczywiście silniej paro
wać, na skutek czego opady deszczu są
częstsze, a opadające kropelki wody „wy
płukują” z atmosfery cząsteczki dwutlen
ku węgla, które spływają rzekami do oce
anów i w wyniku różnych procesów zo
stają na jakiś czas uwięzione w ziemskiej
skorupie. Jednak spadek koncentracji dwu

tlenku węgla w atmosferze powoduje, że
efekt cieplarniany staje się mniej wydajny
i w związku z tym obniża się tem peratura
na Ziemi. Ale podczas erupcji wulkanicz
nych atm osfera otrzym uje nowe porcje
dwutlenku węgla, toteż jego koncentracja
nieustannie wzrasta i jednocześnie z tym
wzrasta wydajność efektu cieplarnianego.
W związku z tym klimat na Ziem i znowu
staje się coraz cieplejszy.
Hłk więc przyroda sama stworzyła dos
konały regulator tem peratury na Ziemi.
Nie wyciągajmy jednak z tego zbyt pocho
pnych wniosków i nie lekceważmy ostrze
żeń ekologów. Opisany bowiem wyżej m e
chanizm jest bardzo powolny, toteż przy
roda może okazać się zupełnie bezbronna,
gdyby koncentracja tlenku węgla w atm o
sferze nadal wzrastała na skutek dynami
cznego rozwoju naszej cywilizacji. Może
to mieć fatalne następstwa dla klimatu na
Ziem i i przestrogą dla nas winien być wła
śnie klimat na Wenus. Jej atm osfera jest
przegrzana, gdyż nie występują tam opady
deszczu i w związku z tym nie może się
ona pozbyć nadm iaru dwutlenku węgla,
który zwiększa wydajność efektu cieplar-
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N ajw ażniejsze p aram etry fizyczne W enus i Z iem i *
Średnia odległość
od Słońca (min km)
Średnia odległość
od Słońca (j.a.)
Mimośród orbity
Nachylenie płaszczyzny
równika do płaszczyzny
orbity
Nachylenie płaszczyzny
orbity do płaszczyzny
ekliptyki
Okres obiegu Słońca
(w ziemskich dobach)
Średnia prędkość ruchu
po orbicie (km/s)
Okres obrotu wokół osi
(w ziemskich dobach)
Kierunek obrotu
Długość doby słonecznej
(w ziemskich dobach)
Promień równikowy
planety (km)
Promień równikowy w
porównaniu z promie
niem równikowym Ziemi
Długość liniowa 1°
długości geograficznej
na równiku (km)
Spłaszczenie planety
Powierzchnia planety (m2)
Powierzchnia planety w
porównaniu z powierz
chnią Ziemi
Objętość globu planety (m3)
Objętość w porównaniu
z objętością Ziemi
Masa planety (kg)
Masa w porównaniu
z masą Ziemi
Średnia gęstość planety
(kg/m3)
Średnia gęstość w
porównaniu ze średnią
gęstością Ziemi
Masa atmosfeiy (kg)
Masa atmosfeiy w
porównaniu z masą
atmosfeiy Ziemi
Główny składnik
atmosfeiy
Ciśnienie pizy
powierzchni (hPa)
Przyspieszenie siły cięż
kości na równiku (cm/s2)
Prędkość ucieczki (km/s)
Średnia temperatura
na powierzchni (K)
Liczba księżyców

Wenus

Ziemia

108.2

149.6

0.72332
0.006787

1.0
0.0167

-2.6°

23.45°

3.39°

0°

224.701

365.256

35.05

29.789

243.0249
wsteczny

1.0
prosty

118

1.0

6051.5 (±0.1)

6378.160

0.95

1.0

105.5
0.0000
4.6 X10™

111.3
0.0034
5.1 X1014

0.90
0.93 X1021

1.0
1.1 X1021

0.85
4.9 X1024

1.0
5.98 X1024

0.82

1.0

5245

5514

0.95
5.07 X1020

1.0
5.12X1018

99
CO 2 (97 %)

1.0
N (78 %)
O (21 %)

90000

1013

887
10.4

978
11.2

735
0

288
1

* Tabelę opracowano głównie na
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nłanego. Co więcej — najnowsze badania
zdają się wskazywać na to, że Wenus pod
względem geologicznym jest wciąż aktyw
nym globem i że dziś jeszcze dochodzi tam
do erupcji wulkanicznych. A zatem kon
centracja tlenku węgla w wenusjańskiej at
mosferze przypuszczalnie zmienia się okresowo.
Co o wulkanizmie Wenus możemy po
wiedzieć po blisko dwóch latach jej pene
tracji za pomocą sondy Magellan? Odpo
wiedź nie może być wyczerpująca, bo prze
cież badania te są kontynuowane i o ile
nie zdarzy się nic szczególnego — będą
prowadzone jeszcze parę lat. Ale nim bli
żej się tym problemem zajmiemy, należy
chyba wyjaśnić, że dla planetologa pojęcie
„wulkanizm” ma szersze znaczenie niż dla
geologa. Dla tego drugiego jest ono nieco
zawężone i odnosi się właściwie do takiej
działalności planety, podczas której pro
dukty wulkaniczne wydobywają się z jej
wnętrza na powierzchnię, 'tymczasem planetolog wulkanizm uważa za podstawowy
proces rozwoju planety, polegający na prze
topieniu i różnicowaniu się prymitywnej
materii danej praplanety. Najcięższe pier
wiastki skupiają się w środku planety i wy
twarzają tam jej jądro, lżejsze natomiast
grupują się ponad nim i tworzą płaszcz.
Najlżejsze zaś skupiają się najwyżej i po
wstaje z nich skorupa planety, a niekiedy
także jej hydrosfera i atmosfera. Przebieg
tego procesu zależy od wielu czynników i
wśród dziewięciu planet Układu Słonecz
nego nie znajdziemy dwóch obiektów, któ
rych rozwarstwienie przebiegałoby jedna
kowo, a więc które miałyby dokładnie taką
samą przeszłość. Pod tym względem planety
są bardzo zróżnicowane, w pełni dotyczy
to naturalnie także Wenus. W przeciwień
stwie do Ziemi uzyskała ona dokładnie
sferyczny kształt i najprawdopodobniej
nie posiada ruchomych płyt litosferycznych. Na podstawie gęstości skał powierz
chniowych i izostatycznej równowagi tam
tejszych wzniesień, uczeni oceniają, że grui w monografii Pianieta Wieniera (Moskwa 1989).
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Fot.4 Radarowy obraz fragm entu powierzchni We
nus o rozmiarach około 4 0 x 1 1 2 km uzyskany za po
mocą sondy i Magellan wskazujący na prawdopo
dobne ślady działalności wulkanicznej.
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bość wenusjańskiej skorupy wynosi około
70 km i że skupia ona mniej więcej 1.8%
ogólnej masy planety. Natomiast jej płaszcz,
którego dolna granica ma leżeć na głębo
kości 2840 km, składać się powinien głów
nie z takich minerałów, jak: oliwiny, pirokseny, granaty, spinele, perowskity i ilmenity. Na tem at składu chemicznego jądra na
razie nie potrafimy nic powiedzieć, choć nie
ulega wątpliwości, że zbudowane ono jest
z najcięższych pierwiastków, głównie zaś z
żelaza. Jego tem peratura — jak wyliczono
— może dochodzić do 5000 kelwinów.
O wielkości i masie globu wenusjańskiego mówiliśmy już na początku artyku
łu. Obecnie wspominamy o tym jeszcze
raz, ponieważ są to podstawowe param et
ry każdej planety, mające decydujący wpływ
na jej geologiczny rozwój, zwłaszcza zaś
na ilość zgromadzonych źródeł energii i
szybkość chłodzenia. Im bowiem planeta
ma większą masę, tym więcej radioaktyw
nych pierwiastków nagromadziła w okre
sie swego powstawania. A przecież pier
wiastki te, przede wszystkim radioaktyw
ne izotopy uranu, toru i potasu, stanowią
główne źródła energii cieplnej, którą pla
neta — w zależności od swych rozmiarów
— różnie gospodaruje. Im bowiem ma wię
kszą średnicę, tym mniejszy jest stosunek
jej powierzchni do objętości i tym samym
wolniej stygnie. Dlatego właśnie większa
planeta ma wyższą temperaturę swego wnę
trza niż planeta mniejsza, jej litosfera dłu
żej wykazuje mniejszą lub większą ruchli
wość (wraz ze wzrostem tem peratury spa
da wytrzymałość skał), nie tak szybko wy
gasa na niej aktywność wulkaniczna i te
ktoniczna. A ponieważ Wenus pod wzglę
dem wielkości i masy mało ustępuje Ziemi,
powinny na niej przebiegać takie same lub
bardzo podobne procesy geologiczne. Rze
czywiście, zarówno naziem ne sondowania
radarowe tej planety, jak i obrazy radaro
we otrzymywane za pom ocą sond kosmi
cznych dowodzą, że na powierzchni naszej
kosmicznej sąsiadki utwory pochodzenia
wulkanicznego i tektonicznego są bardzo
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W ykaz u tw o r ó w to p o g r a fic z n y c h W en u s *
Łacińska
terminologia
Chasma (Chasmata)
Collis (Colles)
Corona (Coronae)
Crater (Craters)
Dorsum (D orsa)
Fossa (Fossae)
Linea (Lineae)
M ons (M ontes)
Patera (Paterae)
Planitia (Planitiae)
Planum (Plana)
R egio (R egiones)
R upes (R upes)
Tferra (Tfcrrac)
'Itssera (Tbsserae)
Tholus (Tholi)

Polska
terminologia
Kanion (kaniony)
Wzgórek (wzgórki)
Wieniec (wieńce)

Ogólna charakterystyka utworu

Dolina niekiedy o dość stromych zboczach
Niewielkie wzniesienie
Duży eliptyczny lub kolisty twór (najprawdopo
dobniej pochodzenia wulkanicznego)
Utwór pochodzenia m eteorytowego
Krater (kratery)
Podłużne wzniesienie
Grzbiet (grzbiety)
Długa, wąska, niezbyt głęboka depresja
Bruzda (bruzdy)
(szczelina)
Ciemny lub jasny podłużny twór
Linia (linie)
Stożek wulkaniczny lub góra (łańcuch górski)
Góra (góry)
Kaldera wulkaniczna lub krater o nieregular
Patera (patery)
nych i zniszczonych brzegach
Równina położona zwykle poniżej poziomu
Równina (równiny)
zerowego
Płaskowyż (płaskowyże) Równina leżąca na wyżynie
Wyżyna pokryta różnymi tworami topogra
Kraina (krainy)
ficznymi
U skok (urwisko)
Uskok (uskoki)
Obszar porównywalny z ziemskim kontynentem
Ziemia (ziem ie)
Teren pokryty utworami przypominającymi
Parkiet (parkiety)
parkiet
Niewielka samotna góra w kształcie kopuły
Kopuła (kopuły)

pospolite. Z e strukturam i tego typu spo
tykamy się tam niemal na każdym kroku.
Niestety, nasza wiedza o wenusjańskim
wulkanizmie jest wciąż nadzwyczaj skąpa.
Nie wiemy przecież nawet tego, czy — tak
samo jak na M arsie — obserwujemy dziś
its Wenus już tylko ślady procesów zacho
dzących tam w niezbyt odległej przeszłoś
ci, czy też — podobnie jak na Ziem i —
mamy do czynienia z aktualnie przebie
gającymi na tej planecie zjawiskami wul
kanicznymi. "Ei druga ewentualność wyda
je się być całkiem realna, o współczesnej
aktywności wulkanicznej Wenus zdają się
świadczyć okresowe zmiany koncentracji
w tamtejszej atmosferze dwutlenku siarki,
bo gaz ten — jak nam wiadomo — towa
rzyszy ziemskim erupcjom wulkanicznym.
O aktywności geologicznej globu wenusjańskiego mówią wreszcie zmiany, które nie

dawno odkryto na jego powierzchni. O tóż
uczeni amerykańscy przeglądając obrazy
radarowe planety otrzymywane za pom o
cą sondy Magellan w pewnym odstępie cza
su stwierdzili, że w okresie od końca listo
pada 1990 roku do 23 lipca 1991 roku na
zachodnim brzegu Ziem i Afrodyty doszło
do obsunięcia gruntu. Uwolnione skały zsu
nęły się z dość strom ego stoku do doliny i
wytworzyły w niej coś w rodzaju moreny,
mającej kilkaset metrów grubości, około
3 km szerokości i 5.5 km długości. Skalną
lawinę mógł uwolnić zarówno lokalny ruch
tektoniczny, jak i trzęsienie wenusjańskiej
skorupy o globalnym charakterze. W jed
nym i drugim przypadku mogło to być zwią
zane z przejawami aktywności wulkanicz
nej Wenus, choć na razie brak na to kon
kretnych dowodów i trudno oczywiście w
tej chwili mówić o skali tego zjawiska. Co

* Wykaz trzeba będzie rozszerzyć o typy utworów odkrytych na obrazach radarowych otrzymanych za pomocą sondy
M agellan.
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Fot.5 Radarowy obraz fragm entu powierzchni We
nus uzyskany za pom ocą sondy Magellan; przypusz
cza się, że ciemna struga wijąca się w poprzek obra
zu o długości około 30 km i szerokości 1 —2 km
została uformowana strum ieniem lawy wulkanicznej.

do jednego możemy być pewni — w nie
zbyt odległej przeszłości musiały tam za
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chodzić bardzo burzliwe procesy i one to
zniwelowały pierwotny relief planety, a
wiek jej obecnej powierzchni ocenia się
od 0.25 ± 0.15 m iliarda lat do 1.0 ± 0.5
miliarda lat (za-najbardziej wiarygodny
przyjmuje się wiek 0.4x 109 lat).
Podane wyżej liczby zostały wyznaczo
ne na podstawie statystycznych porównań
gęstości kraterów meteorytowych na Księ
życu, Ziem i i Wenus. Pod uwagę były oczywiście brane tylko utwory o odpowie
dnio dużej średnicy (na posiadanych obra
zach radarowych planety trudno odróżnić
mniejsze utwory tego typu od kalder wul
kanicznych) i przy założeniu, że częstość
upadków meteorytów w danym czasie była
mniej więcej taka sama na wszystkich wy
mienionych ciałach. Ale chociaż przyjęte
założenia nie muszą się w pełni pokrywać
z rzeczywistością, to jednak różnice nie
powinny być zbyt duże i wobec tego śm ia
ło możemy uważać, że z punktu widzenia
planetologów powierzchnia Wenus jest
młoda. Oczywiście planeta ta — podobnie
jak wszystkie pozostałe planety Układu
Słonecznego — także przedstawia specyfi
czny, nie mający swego odpowiednika
świat. Lecz na razie nie jesteśmy w stanie
wyznaczyć jej właściwego miejsca w roz
wojowym szeregu planet ziemskiej grupy i
winniśmy o tym pam iętać używając okreś
lenia „siostra Ziem i”.

KRONIKA
D iam ent w Pannie
Najpiękniejsze w astronomii jest to, że każde
go dnia może nas ona zaskoczyć nowym nie
oczekiwanym odkryciem, wybuchem gwiazdy czy
znalezieniem „diamentu” na niebie.
Patrząc na niebo wydawałoby się, że gwiazdy
rozrzucone są na nim dość przypadkowo, cha
otycznie. Cóż jednak powiedzieć o niezwykłym
układzie gwiazd (patrz zdjęcie) w gwiazdozbio
rze Panny (Virgo), który można odnaleźć bez
trudności na kliszach Atlasu Palomarskiego (nr
kliszy 1405). Jest to pięć gwiazd o jasnościach
około 13 mag każda — już ten fakt jest zasta

nawiający — położonych wewnątrz obszaru o
rozmiarach kątowych 42 sekund. Zupełnie na
turalnie rodzi się pytanie: czy układ ten jest
jedynie projekcją na sferę niebieską będących
w różnych odległościach od nas gwiazd, czy też
może stanowi grupę związaną oddziaływania
mi grawitacyjnymi?
Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie trze
ba na początku oszacować prawdopodobieństwo
zdarzenia, że pięć gwiazd o jasnościach więk
szych niż 13 mag znalazło się w sposób przy
padkowy w kwadracie o rozmiarach 42"x42".
W literaturze astronomicznej znane są tabele
zestawiające gęstość gwiazd o jasnościach więk-
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nego (a więc palące wodór w jądrze czyli
stosunkowo młode)
• wyznaczona metaliczność [Fe/H] niewiele róż
ni się od słonecznej, a więc z pewnością ich
skład chemiczny jest podobny do słonecz
nego.

Niezwykły układ pięciu gwiazd w gwiazdozbiorze Panny.

szych niż pewna jasność progowa, na powierz
chniach l° X l° d la określonych szerokości ga
laktycznych b. Dla szerokości odpowiadającej
położeniu naszego Diamentu (/ ~ 300°, b ~
60°) liczba ta wynosi 59 gwiazd jaśniejszych niż
13 mag. Prawdopodobieństwo, że pięć gwiazd
znajdzie się w interesującym nas kwadracie (przy
przypadkowym rozkładzie 59 gwiazd) wynosi
3 x l 0 10. Nie jest to jednak liczba, która okreś
la prawdopodobieństwo znalezienia takiej gru
py na danej szerokości b. Chcąc oszacować re
alną wielkość zauważmy, że nasze poszukiwa
nia nie mogą się ograniczyć tylko do jednego
kwadratu 42"x42". Musimy obliczyć prawdo
podobieństwo zajścia zdarzenia w obszarze po
łożonym powyżej | b | > 45 ° przebiegając wo
kół sferę niebieską. Obszar ten zajmuje ok.
1.5 x l0 8 kwadratów o rozmiarach 42"x42".
Prawdopodobieństwo więc przypadkowej pro
jekcji na sferę niebieską wynosi ok. 4%. Licz
ba ta jest jednak znacznie mniejsza, gdy za
uważymy, że interesujące nas gwiazdy mają je
dynie porównywalne jasności (np. / m a = 11.09,
/mb = 13.72, m c = 13.61 mag. itd.), oraz to że
z naszych 59 gwiazd muszą wypaść jaśniejsze
niż 11 mag.
Szacunek ten zachęcił N. B r o s c h ’a z
Obserwatorium Wise do szczegółowych obser
wacji. Ttzeba wiedzieć, że trud to niemały, bo
wymaga zarówno wielokanałowych obserwacji
fotometrycznych (UBVRI) jak i spektroskopo
wych. Obserwacje fotometryczne pozwoliły ustalić dwa fakty:
• pozycja pięciu gwiazd na diagramie wskaź
nik barwy (U -B ) versus (B -V ) pozwala
wnioskować, że są to gwiazdy ciągu głów

Z analizy widm gwiazd ustalono że:
• typy spektralne członków grupy zawarte są
między F a G i z pewnością nie są później
sze niż K 5 (brak linii tlenku tytanu)
• prędkości radialne nie odbiegają zasadniczo
od prędkości okolicznych gwiazd.
Zestawienie powyższych faktów pozwala sądzić,
iż mamy do czynienia z układem pięciu od
działywujących grawitacyjnie gwiazd.
Rodzi się oczywiście pytanie czy to jedyna
istniejąca taka grupa. Otóż nie. Odkryto i ska
talogowano blisko 1000 takich obiektów, a od
nazwy jednego z nich znajdującego się w Mgła
wicy Oriona grupie nadano nazwę systemów
typu Trapez. Systemy typu Trapez są to więc
grupy składające się z kilku (więcej niż dwóch
gwiazd w prawie równych odległościach. Z uwagi na tak niecodzienną konfigurację i od
działywania grawitacyjne członków grupy chcia
łoby się wiedzieć jak długo możemy je obser
wować w tej postaci na niebie? Czy są to ukła
dy stabilne dynamicznie? Pierwszym krokiem
do odpowiedzi na to pytanie jest określenie ich
wieku. Można to zrobić w sposób dość prosty, a
mianowicie sporządzając diagram Hertzsprunga-Russella (Mv — typ widmowy) dla gwiazd
z systemów, o których jesteśmy przekonani, że
są rzeczywiście typu Ttapez i porównać ich po
zycję z położeniem młodych gromad otwartych
np. Hiad (dla której wiek jest dość dobrze
znany 5 x l0 8 lat).
Na rys. 1 kółkami zaznaczono pozycję naj
jaśniejszych członków 11 systemów typu Tra
pez, kropkami pozostałe gwiazdy zaś pozycję
czterech olbrzymów z gromady Hiady krzyży
kami. Linia ciągła obrazuje teoretyczny tor ewolucyjny gwiazdy o masie 2.4 M q . Z porów
nania pozycji olbrzymów w Hiadach i syste
mach typu 'łrapez wynika niezbicie, że systemy
te muszą być bardzo młode. Nie starsze, w
każdym bądź razie, niż Hiady. Dodatkowo, ze
stawiając ten wiek z teoretycznymi obliczenia
mi dynamicznego wieku dla systemów typu Tfapez, gdzie składnikami są gwiazdy typu 0, oka
zuje się, że jedna trzecia z nich rozpadnie się
po 106 lat. Gwiazdy późniejszych typów wid-
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mi grupy pokazują korelację z wiekiem i ty
pem widmowym najjaśniejszych składników. Im
wcześniejszy typ widmowy, a więc i młodszy
układ, tym separacja jest większa. Im później
szy typ widmowy tym separacja jest mąiejsza.
Dla przykładu dla typu widmowego G i K wy
nosi ona 5 000 AU (AU — jednostka astro
nomiczna), dla B 28 000 AU, zaś dla typu 0
112 000 AU. Powyższą prawidłowość można
sparametryzować prostą zależnością:
Separacja = 3.9x 106 T -*•3 AU,

Rys. 1. Diagram H ertzsprunga-R ussella dla systemów typu
Trapez (objaśnienia w tekście).

mowych potrzebują więcej czasu. Wynik ten
jest zgodny z górnym limitem, jaki na wiek tych
systemów daje porównanie z Iliadami. Widzi
my zatem, że układy te muszą być dynamicz
nie niestabilne. Jak się przypuszcza ewoluują
one do tzw. systemów hierarchicznych, bądź
pojedynczego ciasnego układu podwójnego, któ
rego zewnętrzny trzeci składnik uciekł. Syste
my hierarchiczne składają się typowo z ciasnej
pary gwiazd i odległej trzeciej (fi Per-Algol),
dwóch ciasnych par znacznie oddalonych od
siebie (ADS 9537), dwóch ciasnych par i dale
kiej piątej gwiazdy (Castor) itd. Systemy te są
dynamicznie stabilne i mogą istnieć przez zna
czny okres czasu. Na przykład z zaawansowa
nia ewolucyjnego trzeciego ciała wiek układu
Per można oszacować na 5x(108-109) lat, a
układu ADS 9537, składającego się z dwóch
układów kontaktowych typu W UMa (DV
Dra i DW Dra), na (5-10) x l0 9 lat. Jest wielce
prawdopodobne, iż niektóre z ciasnych ukła
dów podwójnych, które znamy jako „samot
ne” mogą mieć towarzysza trudnego jednak
do wykrycia (zarówno ze względu na odległość
do układu — znikome zaburzenia w ruchu or
bitalnym — jak i jasność trzeciej gwiazdy).
Wyznaczone odległości pomiędzy członka

gdzie T oznacza wiek w latach.
Na zakończenie ciekawostka. Zakładając,
że Słońce urodziło się w grupie razem z inny
mi gwiazdami można zweryfikować hipotezę czy
Słońce ma odległego niewidocznego towarzy
sza — Nemezis. Z obserwacji wiemy już, że
górny limit na separację dla typu widmowego
G wynosi 5 000 AU. Znając wiek Słońca —
około 4.5 x l0 9 lat — i używając powyższego
wzoru, Nemezis musiałaby być odległa od nas
o 92 000 AU. Oznacza to, że wcześniej na sku
tek z oddziaływania z innymi gwiazdami by
łaby zgubiona przez Słońce. Katastrofa więc
nam nie grozi.
Marek J. Sama
Co widać w ją d rz e galaktyki M 32
W kwietniu br. upłynęły dwa lata od umiesz
czenia na orbicie okołoziemskiej teleskopu ko
smicznego HST Podczas rocznicowej konferenq'i prasowej jako jedno z bardziej sensacyjnych,
ostatnich odkryć tego instrumentu uznano zna
lezienie silnych argumentów świadczących o ist
nieniu supermasywnej (około 2.6 milionów mas
Słońca) czarnej dziury w centrum M32 (jednej
z bliskich galaktyk). Jak zapewne wielu miłoś
nikom astronomii wiadomo galaktyka eliptycz
na M32 leży w gwiazdozbiorze Andromedy, nie
mal w tej samej odległości co M31 — Wielka
Mgławica w Andromedzie. Razem z NGC 205
tworzą „trójkę” przypominającą naszą Galak
tykę i Obłoki Magellana. Wniosek o czarnej
dziurze we wnętrzu M32 wyciągnięto opiera
jąc się na wyjątkowo silnej koncentracji gwiazd
jądra tej galaktyki (około 400 milionów gwiazd;
1000 lat świetlnych średnicy). Tb, że w jej cen
trum może znajdować się czarna dziura suge
rowano już w 1987 roku, ale obserwacje na
ziemne nie pozwalały na dostrzeżenie szcze
gółów budowy jądra. Dopiero obrazy z HST
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pokazały gwałtowny wzrost jasności przy zbliż
aniu się do środka M32. Dr Tod L a u e r i
Sandra F a b e r opracowujący wyniki obser
wacji Szerokokątnej Kamery HST (Wide Field/
Planetary Camera)zgodnie twierdzą, że jest to
najgęstszy znany układ gwiazdowy — gęstość
gwiazd w centrum M32 może być nawet 100
milionów większa niż gęstość gwiazd w okolicy
Słońca (gdyby tam mogły istnieć planety — ich

mieszkańcy nawet nocą mogliby czytać gazety
przy świetle gwiazd). Co więcej prędkości orbi
talne tych gwiazd także szybko rosną przy zbli
żaniu się do centrum — co najlepiej tłumaczy
bardzo masywny obiekt, np. czarna dziura, w
środku. Nie jest to oczywiście jedyne możliwe
wytłumaczenie zebranych danych obserwacyj
nych, ale trzeba przyznać, że bardzo sugestywne.
MSK

Zanieczyszczenie nieba: Obserwatorom co
raz częściej dają się we znaki liczne sztuczne
obiekty krążące wokół Ziemi. Powyższe zdję
cia ukazują ślady przelotu sztucznych satelitów
Ziemi utrwalone podczas ekspozycji, których

celem były: kometa Halleya (14 marca 1991
roku, 1.54 m teleskop duński w La Silla, Chile,
R. W e s t ) — zdjęcie lewe i echo świetlne su
pernowej 1987 A (D. M a l i n AAO) — zdję
cie prawe.

KRONIKA HISTORYCZNA
John Couch Adams (1819-1892)

Nazwisko zmarłego sto lat temu angiel
skiego astronoma i matematyka Johna C.
A d a m s a jest związane przede wszyst
kim z historią odkrycia Neptuna.
Urodził się 5 czerwca 1819 r. w Lidcot
(Kornwalia). Dość wcześnie ujawnił swój

talent matematyczny. W 1839 r. uzyskał
stypendium uniwersytetu w Cambridge.
Uczelnię tę ukończył w 1843 r. Następnie
wykładał w St. John’s College (w latach
1843-53) i Pembroke College (1853-58).
Uniwersytet w Aberdeen przydzielił Adam
sowi w 1858 r. katedrę matematyki, ale
rok później powrócił on do Cambridge i
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do śmierci pełnił obowiązki profesora as
tronom ii i geometrii.
Prace naukowe Adamsa dotyczą m e
chaniki nieba. W 1843 r. badając pertur
bacje w ruchu U rana, doszedł do wniosku,
że są one spowodowane przez nieznaną
planetę. Hipotezy takie wysuwano już zre
sztą wcześniej (m. in. Alexis B o u v a r d
w 1821 r., W ilhelm F. B e s s e 1 w 1840 r.).
Po żmudnych obliczeniach, przeprowadzo
nych w latach 1844-45, wyznaczył elem en
ty orbity, masę i heliocentryczną długość
hipotetycznego obiektu. We wrześniu 1845
r. przedstawił uzys
kane wyniki dyrekto
rowi obserwatorium
w Cambridge Jam e
sowi C h a 11 i s o w i,
a 21 października —
dyrektorowi Królew
skiego Obserwator
ium Astronomiczne
go w Greenwich, George’owiB. A i r y ’ e m u . Obaj dyrek
torzy zbagatelizowa
li sprawę i nie spie
szyli się z obserwac
jami. Tymczasem Urbain J. J. L e v e r r i e r w Obserwato
rium A stronom icz
nym w Paryżu, wyko
nał analogiczne ob
liczenia niezależnie
od Adamsa. Leverrier wysłał list do obserwatorium w Berli
nie, z prośbą o podjęcie poszukiwań pozauranowej planety. List dotarł tam 23 wrze
śnia 1846 r. i jeszcze tej samej nocy Jo 
hann Gotfried G a l i e odnalazł nową pla
netę, nazwaną później imieniem rzymskie
go boga m orza — Neptuna. Początkowo
cały splendor spadł na Leverriera i Gallego, gdyż nikt nie wiedział o obliczeniach
Adamsa. Pierwszą informację o niezależ
nej pracy Adamsa ogłosił 3 października
1846 r. John F. W. H. e r s c h e 1. Wywołało
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to duże niezadowolenie we Francji, jed
nak nie wpłynęło na przyjazne stosunki
Leverriera i Adamsa.
Zasługi tego.ostatniego w odkryciu N e
ptuna, zostały uhonorowane przyznaniem
mu przez Royal Society w 1848 r. złotego
medalu im. Copleya oraz członkostwa tej
organizacji (rok później). Adams został
także członkiem londyńskiego Royal Astro
nomical Society. Funkcję prezydenta RAS
pełnił w latach 1851-53 i 1874-76. W 1848
r. Uniwersytet w Cambridge ufundował na
grodę im. Adamsa, którą przyznawano co
2 lata za najlepsze
prace z fizyki, mate
matyki i astronomii.
W 1861 r. Adams
zastąpił J. Challisa
na stanowisku dy
rektora Cambridge
Observatory. Posia
dał członkostwo akademii nauk w Pa
ryżu i Petersburgu.
Był zawsze bardzo
skromnym człowie
kiem. Z tego powo
du odmówił królo
wej W iktorii przy
jęcia tytułu szla
checkiego. O drzu
cił także propono
wane mu stanowis
ko królewskiego as
tronoma tłumacząc
się podeszłym wie
kiem. Zm. 21 stycznia 1892 r. w Cambridge.
J. C. Adams jest autorem wielu prac o
teorii ruchu Księżyca (otrzymał za nie zło
ty medal RAS). Wyznaczył wartość wieko
wego przyspieszenia średniego ruchu Księ
życa. Zajmował się także orbitą roju m e
teorowego Leonid, z uwzględnieniem per
turbacji plafietarnych. Wykazał, że rój ten
związany jest z kom etą 18661 Tfempel. In
teresowały go też zjawiska zaćmieniowe.
W 1851 r. był w Szwecji na obserwacjach
całkowitego zaćmienia Słońca.
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Matematyczne prace uczonego doty
czą wielomianów Legendre’a i liczb Bernoulliego. Obliczył wartość liczby Eulera
z dokładnością do 263 znaków dziesięt
nych.
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Na cześć uczonego, jego nazwisko nosi
64-kilometrowy krater, znajdujący się na
widocznej stronie Księżyca.
Paweł Sobotko

KĄCIK OLIMPIJCZYKA
XXXV Olimpiada Astronomiczna
Już po raz trzydziesty piąty odbyło się w
Planetarium Śląskim rozstrzygnięcie co
rocznej olimpiady astronomicznej. Tym ra
zem do olimpiady przystąpiło tylko 130
uczniów szkół średnich, spośród których
kolejne eliminacje wyłoniły 20-osobową

grupę do zawodów finałowych. W ich gro
nie znalazło się aż dziesięciu ubiegłorocz
nych finalistów, w tym dwóch laureatów i
troje wyróżnionych.
Finałowa dwudziestka gościła w Cho
rzowie od 5 do 9 marca 1992 roku, rozgry-

Fot. 1 Laureaci X X X V Olimpiady Astronom icznej w towarzystwie organizatorów przed gm achem ch orzo
wskiego Planetarium, (foto: Gabriela S o w a )
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Fot. 2 Zwycięska czwórka laureatów X X X V Olim
piady Astronomicznej. Od lewej: Krzysztof M a t y 
s i a k , Wojciech L e w a n d o w s k i , M i c h a ł M a t r a s z e k i Grzegorz W a r d z i ń s k i , (foto: Gabriela
Sowa)

wając w tym czasie ostateczną batalię o
laury; w jej wyniku dokonano końcowej
klasyfikacji.
Zwycięzcą XXXV Olimpiady A strono
micznej i laureatem I nagrody został Krzy
sztof M a t y s i a k — uczeń IV klasy Li
ceum Ogólnokształcącego im. WŁ Bronie
wskiego w Bolesławcu (laureat III miejsca
w 1991 roku i wyróżniony w 1990 roku).
Kolejnymi laureatam i zostali:
II miejsce, ex aequo: Michał M a t r a s z e k — uczeń IV klasy XXVI LO w
Łodzi i Grzegorz W a r d z i ń s k i —
uczeń IV klasy XIV LO im. Polonii
Belgijskiej we Wrocławiu;
III miejsce: Wojciech L e w a n d o w s k i
— uczeń V klasy Zespołu Szkół M e
chanicznych im. Wł. Broniewskiego w
Tbruniu.
Sześć wyróżnień tytułem finalisty otrzymali
kolejno:
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Krzysztof G i a r o — IV kl. I LO im. M.
Kopernika w Gdańsku,
Piotr G r z y w a c z — III kl. III LO im.
T. Kościuszki w Łodzi,
Kacper K o r n e t — III kl. I LO im. M.
Kopernika w Gdańsku,
Andrzej S k r z y p a c z — IV kl. IV LO
im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu,
Maciej Ś l u s a r c z y k — III kl. Z espo
łu Szkół Ogólnokszt. im. A. Witkow
skiego w Krakowie oraz
M aria P i e t r y s — III kl. LO im. M.
Kopernika w Żywcu.
Dalsze miejsca zajęli:
Piotr B a b i a k — IV kl. I LO w Jele
niej Górze,
Cezary B i e r n a c k i — IV kl. II LO w
Kielcach,
Ewa C z u c h r y — IV kl. Zesp. Szkół
Ogólnokszt. w Białymstoku,
Grzegorz K a c z m a r c z y k — IV kl.
VIII LO w Gdańsku,
Andrzej M a r t y n a — IV kl. Zespołu
Szkół Elektrycznych w Nisku,
Piotr M a s z k i e w i c z — IV kl. IX LO
w Gdańsku,
Michał N o w a k — III kl. LO w L ębor
ku,
M aria P a j k a — III kl. I LO w Jaworz
nie,
Janusz P o p ł a w s k i — IV kl. III LO w
Gdyni.
Niełatwa droga do finału wiodła przez ko
lejne etapy eliminacji, rozgrywane od paź
dziernika 1991 roku. Informacje regula
minowe wraz z pierwszą serią zadań I eta
pu olimpiady organizatorzy przesłali z po
czątkiem września do szkół średnich w
całym kraju. Warunkiem udziału w olim 
piadzie było, jak co roku, nadesłanie do
Komitetu Głównego rozwiązań trzech spo
śród pięciu zadań pierwszej serii.
Do wyboru postaw iono następujące
problemy: sprawdzić, czy ciśnienie w środ
kach planet (obliczone przy upraszczają
cych założeniach) różnicuje wyraźnie pla
nety grupy ziemskiej i jowiszowej; obli-
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czyć przez ile dni w roku odległość Ziemi
od Słońca przekracza 1 jednostkę astro
nomiczną; określić warunki i szanse od
krycia gwiazdy zmiennej zaćmieniowej
obserwowanej równocześnie jako gwiaz
da wizualnie podwójna; opisać odkrycia
dokonane podczas zbliżenia sondy Voy
ager 2 do Neptuna. Od kilku lat tradycyj
nie tę serię zamyka zadanie dla użytkow
ników kom puterów — tym razem wyma
gające, w oparciu o podany algorytm, ob
liczenia dat nowiów Księżyca w całym bie
żącym stuleciu i określenia na ich podsta
wie okresów roku kiedy odstępy między
nowiami są ekstremalne.
Do 130 uczniów, którzy podjęli wyz
wanie, przesłano następujące kolejne cztery
zadania stanowiące drugą serię I etapu olimpiady. Regulamin wymagał rozwiąza
nia trzech spośród nich; podać sposób określenia masy gwiazdy, jeśli znana jest jej
temperatura efektywna, przyspieszenie gra
witacyjne na powierzchni, widoma wiel
kość gwiazdowa i paralaksa; określić gra
nice zmienności wysokości Merkurego nad
horyzontem w dniach maksymalnych elongacji; obliczyć daty opozycji planetoid z
grupy trojańskiej w bieżącym roku, znając
datę opozycji Jowisza; sformułować zależ
ność gęstości od odległości od centrum
gromady kulistej, wykazującej radialną sy
m etrię rozkładu masy, w której prędkości
ruchu orbitalnego gwiazd nie zależą od
prom ienia orbity.
W uzupełnieniu rozwiązań drugiej se
rii zadań I etapu należało nadesłać także
rozwiązanie jednego z dwóch (przekaza
nych wraz z pierwszą serią) zadań obser
wacyjnych, polegających na ocenie liczby
gwiazd będących w zasięgu aparatu foto
graficznego na podstawie własnoręcznie
wykonanego zdjęcia; określeniu współrzę
dnych horyzontalnych Księżyca i jego ką
towej odległości od Słońca podczas pierw
szej i ostatniej możliwej obserwacji Księ
życa tuż po i tuż przed nowiem. Również
opracowanie innych oryginalnych obserwaq'i astronomicznych organizatorzy i tym
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razem dopuszczali jako rozwiązanie zada
nia obserwacyjnego.
Z obowiązku nadesłania łącznie zadań
obu serii I etapu wywiązało się tylko 103
uczestników. Spośród tej liczby Komisja
Olimpiady wyłoniła 51 uczniów do udzia
łu w kolejnych eliminacjach. Półfinałowe
zawody przeprowadzono 20 stycznia br.:
w Katowicach — dla uczestników z woje
wództw południowych i centralnych oraz
w Gdańsku — dla północnych regionów
kraju. Zanim z tej grupy wyłoniono ucze
stników finału, musieli oni jeszcze spros
tać czterem zadaniom, teraz rozwiązywa
nym już pod kontrolą i w ograniczonym
czasie.
W tej serii zadań należało: obliczyć śre
dnią odległość składników gwiazdy pod
wójnej, wynikającą ze skręcania się osi o r
bit wskutek efektu Einsteina; zakładając,
że zmiany jasności planetoidy Westa wy
nikają z obecności plamy na jej powierz
chni, wyznaczyć stosunek albeda plamy do
albeda powierzchni; przeanalizować zmia
ny współrzędnych oraz kształtu kołowej
plamy słonecznej wywołane obrotem Słoń
ca; oszacować rozmiary planetoidy na pod
stawie momentów zakrycia przez nią gwiaz
dy, odnotowanych w trzech miejscach na
Ziemi.
O statni etap olimpiady rozegrano 6 i 7
marca br. W tym czasie przed uczestnika
mi finału postawiono jeszcze 6 zadań: oce
nić na podstawie fotografii prędkość ma
terii odrzuconej w czasie wybuchu super
nowej SN 1987 A w Wielkim Obłoku M a
gellana; w oparciu o politropowy model
wewnętrznej budowy gwiazd wykazać sta
łość stosunku ciśnienia promieniowania
do ciśnienia gazu w modelu standardo
wym; oszacować prom ień, czas relaksacji i
czas zaniku gromad otwartych i kulistych
na podstawie masy, liczebności i średniej
prędkości gwiazd w gromadach; określić
tor ruchu i obliczyć czas, po jakim ciało
poruszające się po powierzchni Ziem i po
wróci, wskutek działania siły Coriolisa, do
punktu wyjścia.
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Zupełnie odmienny charakter miało
dwuczęściowe zadanie polegające na zre
dagowaniu krótkich komentarzy do frag
mentów filmów o tematyce astronomicz
nej oraz przeprowadzeniu korekty obfi
tującego w błędy i liczne nieścisłości frag
mentu książki „Cudowna planeta”.
Organizatorzy przewidzieli również za
danie praktyczne, związane z samodziel
nymi obserwacjami planetoidy Westa. Nie
stety, pogoda nie dopisała, więc prawdzi
we niebo musiała zastąpić projekcja w pla
netarium, a „awaryjne” zadanie wymagało
wyznaczenia daty odtwarzanej sytuacji, pod
czas której zachodziło bliskie złączenie Jo
wisza z Saturnem.
Podobnie jak w ubiegłych latach, olim
pijczykom przedstawiono więc łącznie 21
zadań. Najwytrwalsi musieli wykazać się
wszechstronną, teoretyczną i praktyczną
znajomością astronomii. Uwieńczeniem ich
kilkumiesięcznych zmagań stało się spot
kanie w gronie uczestników i organizato
rów olimpiady, w poniedziałek 9 marca br.
Laureaci, wyróżnieni i pozostali fina
liści odebrali z rąk przewodniczącego Ko
mitetu Głównego Olimpiady Astronomi
cznej, prof. dr. Józefa S m a k a dyplomy i
nagrody ufundowane przez Polskie Tbwarzystwo Miłośników Astronomii.
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Zwycięzca XXXV Olimpiady Astrono
micznej — Krzysztof M a t y s i a k otrzy
mał jako główną nagrodę teleskop syste
mu Newtona 90/900 mm, wytworzony i
ufundowany przez Zakład Mechaniki Pre
cyzyjnej Jacka Uniwersała w Żywcu.
Dla większości finalistów przygoda z
olimpiadą na tym się kończy — przyszła
już pora zasiąść w akademickich ławach.
Młodsi zapewne spróbują swych sił jesz
cze raz w XXXVI olimpiadzie i, tradycyj
nie, to oni może sięgną teraz po najwyższe
laury. Ciekawe, czy w kolejnych latach utrzyma się tendencja powolnej feminizacji
zawodów — ostatnio bowiem z każdym
rokiem o jedną zwiększała się liczba fina
listek. Organizatorzy mają natomiast na
dzieję, że wyraźnie niższa w tym roku ogólna liczba uczestników olimpiady nie za
powiada tendencji spadku zainteresowa
nia astronomią i samą olimpiadą wśród
młodzieży w przyszłych latach. Czas po
każe...
Z początkiem nowego roku szkolnego
zadania kolejnej olimpiady oczekiwać już
będą w szkołach na wszystkich uzdolnio
nych miłośników astronomii.
Jan Dcssclbcrgcr

PORADNIK OBSERWATORA
Całkowite zaćmienie Księżyca 9/10 gr

nia 1992 roku

Po prawie 3 latach przerwy obserwatorzy
europejscy znów będą mogli podziwiać ko
lejne całkowite zaćmienie Księżyca. I, po
dobnie jak poprzednie w lutym 1990 r.,
najbliższe zaćmienie będzie w Polsce wi
doczne w bardzo dobrych warunkach, naj
lepszych do końca XX wieku.
Księżyc wejdzie w cień Ziemi, znajdu
jąc się w pobliżu węzła zstępującego swej
orbity, będąc na zachód od niego, a więc
nieco ponad ekliptyką. Minie zatem śro
dek cienia od strony na północnej (rys. 1),
wobec czego wystąpi większe pociemnie-

nie południowej części tarczy. Ponieważ
jednak jest to obszar jaśniejszych „lądów”
księżycowych, nierównomiemość oświetle
nia zostanie stonowana.
Jak wynika z dokładnej efemerydy (tab.
1), w ciągu całego zaćmienia Księżyc bę
dzie świecił wysoko nad horyzontem, co
przy niepewnej pogodzie może mieć istot
ne i korzystne znaczenie dla obserwacji.
Przy dużych fazach zaćmienia częściowe
go i w czasie zaćmienia całkowitego ukaże
się w całej okazałości niebo z gwiazdo
zbiorami zimowymi (rys. 2). Zaćmiony
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Rys. 1. Przejście Księżyca przez cień i półcień Ziemi 9/10 grudnia 1992 r.

Tabela 1. Efemeryda całkowitego zaćmienia
Księżyca 9/10 grudnia 1992 r.
Zjawisko
c.s.e.
Hk
At
Początek zaćmienia
półcieniowego
Początek zaćmienia
częściowego
Początek zaćmienia
całkowitego
Maksimum zaćmie
nia (1.276)
Koniec zaćmienia
całkowitego
Koniec zaćmienia
częściowego
Koniec zaćmienia
półcieniowego

21h55.5m

-41°

56°

22h59.4m

-15

60

0h06.7m

+ 16

60

0h44.1m

+32

58

l h21.4m

+45

55

2h28.8ra

+65

46

3h32.7m

+80

37

Współrzędne horyzontalne KsiężycaA t i l ł t (azymut i
wysokość) podano dla Łodzi.

Księżyc znajdzie się między Aldebaranem
a gw iazdąByka. Na wschód od niego na
jednej linii z Kastorem i Polluksem jas
nym blaskiem świecić będzie Mars.
Obserwacje całkowitych zaćmień Księ
życa stanowią okazję do przeprowadzania
licznych, dostępnych dla amatorów obser
wacji, z których najistotniejsze to: — foto
metria zaćmionego Księżyca, — notowa
nie kontaktów cienia z obiektami na tar
czy, — obserwacje zakryć gwiazd przez za
ćmiony Księżyc.
Jasność całkowicie zaćmionego Księ
życa może być tym razem spora ze wzglę
du na stan aktywności Słońca. Rozmiary
cienia mogą być również interesujące wo
bec licznych ostatnio zmian w atmosferze
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Rys. 2. Widok nieba z zaćmionym Księżycem w czasie fazy całkowitej.

Ziemi. W każdym razie obserwacje konta
któw są ciągle jeszcze wykonywane i zbie
rane. Zakrycia dotyczyć będą tym razem
słabszych gwiazd. Najciekawiej zapowiada
się zakrycie gwiazdy X 6530 (SAO 76962)
o jasności 7.0 mag. około północy czasu
zimowego. W Polsce dojdzie do zakrycia
brzegowego, którego południową granicę
wyznacza przybliżona linia: Nysa-Zawiercie-Leżajsk. W tym czasie Księżyc będzie
już zanurzony niemal całkowicie w cieniu
Ziemi zaś gwiazda zniknie przy jego po
łudniowym brzegu. Zaćmienie grudniowe
stwarza zarazem okazję do wykonania bar
wnych fotografii i nagrań video. Powinno
Rys. 3. Izochrony wejścia w cień (linie ciągłe) oraz
wyjścia z cienia (linie przerywane) dla zaćmienia z
9/10 grudnia 1992 r.

*

9/1992

285

URANIA

być ponadto wdzięcznym tematem do po
pularyzacji astronomii.
Zaawansowanych obserwatorów, któ
rzy mają zamiar wykonać obserwacje pod

czas zaćmienia, prosimy o skontaktowa
nie się z Sekcją Obserwacji Pozycji i Za
kryć: ul. Pomorska 16, Łódź.
Marek Zawilski

OBSERWACJE
Komunikat nr 5/92 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
Wyniki obserwacji Słońca w maju 1992 r.
przysłało 16 obserwatorów: Marcin B e t 
l ej , Mariusz C h i r o w s k i , Grzegorz
C z e p i c z e k , Bartosz D ą b r o w s k i ,
Longin G a r k u 1,Grzegorz K i e ł t y k a ,
Janusz W. K o s i n s k i , Jerzy Ł ą g i e wka , Wiktor M a j e w s k i , Anna O r 
ł o w s k a , Andrzej P i l s k i , Piotr S a d o w s k i, Krzysztof S o c h a , Marek S u b s t yk, Stanisław Ś w i e r c z y ń s k i , Jerzy
Z a g r o d n i k . Łącznie wykonano 236 ob
serwacji w 31 dniach. Średnie dzienne wzglę
dne liczby Wolfa w maju 1992 r. wynoszą:

1.. ...67
2. ....75
3. ....78
4. ....77
5. ....77
6. ....81
7. ....85
8. ....72

.....70
.....67
.....62
.....66
.. 70
.. 65
.....57
.....44

17... ....36
18........35
19... ....44
20... ....58
21... ....91
22... ....95
23... .. 100
24....... 81

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

.„ 54
...42
.„ 5 2
.„ 4 0
.„ 18
,„ 1 9
,...34

Średnia miesięczna względna liczba Wol
fa w maju 1992 r. wynosi 61.6 (62.4). Śre
dnia względna liczba Wolfa z jednego ob
rotu Słońca wynosi 76.9 (75.5). W nawia
sach podano średnie liczone bez współ
czynników obserwatorów.
Andrzej Pilski

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Słońce: W listopadzie wstępuje w znak
Strzelca. Wędruje po ekliptyce w kierun
ku punktu przesilenia zimowego i 21 grud

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Listopad-grudzień 1992 r.

nia osiąga najniższy punkt ekliptyki pod
równikiem niebieskim wstępując w znak
Koziorożca. W ciągu listopada dnia ubywa

Dane dla obserwatorów Słońca (na 13h czasu środk.-europ.)
Data
1992
XI 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
XII 1

P
+24.38
+24.02
+23.62
+23.20
+22.74
+22.26
+21.74
+21.20
+20.62
+20.02
+ 19.38
+ 18.72
+ 18.02
+ 17.31
+ 16.57
+ 15.80

Bo
+4.28
+4.08
+3.86
+3.64
+3.42
+3.20
+2.98
+2.74
+2.50
+2.26
+2.02
+ 1.78
+ 1.52
+ 1.28
+ 1.02
+0.77

Lo
341.46
315.10
288.72
262.36
235.98
209.62
183.25
156.88
130.52
104.15
77.79
51.43
25.07
358.71
332.35
306.00

Data
1992
XII 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

P
+ 15.80
+ 15.01
+ 14.20
+ 13.37
+ 12.52
+ 11.64
+ 10.76
+9.85
+8.94
+8.00
+7.06
+6.12
+5.16
+4.19
+3.22
+2.26

Bo
+0.77
+0.52
+0.26
+0.00
-0.25
-0.50
-0.76
-1.02
-1.26
-1.32
-1.77
-2.02
-2.26
-2.50
-2.74
-2.98

Lo
306.00
279.64
253.28
226.93
200.58
174.22
147.87
121.52
95.17
68.82
42.48
16.14
349.78
323.44
297.10
270.76

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
XI 27d10h39m oraz XII 24d18h23in — momenty, w których heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.
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jeszcze o półtorej godziny: w Warszawie 1
listopada Słońce wschodzi o6h31m, zacho
dzi o 16h7m, 1 grudnia wschodzi o 7h22m,
zachodzi o 15b27m, 21 grudnia wsch. o
7b43m, zach. o 15h26m, a 31 grudnia wsch. o
7h45m, ale zach. o 15h33m.
W grudniu zdarzy się częściowe zać
mienie Słońca, u nas niewidoczne.
Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest na
stępująca: w listopadzie pierwsza kwadra
2d10\ pełnia 10d10h, ostatnia kwadra
17d13h i nów 24d10h, a w grudniu pierwsza
kwadra 2d7h, pełnia 10dl h, ostatnia kwadra
16d20h i nów 24d2h. W perygeum Księżyc
znajdzie się 19 listopada i 13 grudnia, a w
apogeum 4 listopada oraz 1 i 29 grudnia.
W nocy 9/10 grudnia zdarzy się całko
wite zaćmienie Księżyca.
Planety i planetoidy: Nad zachodnim
horyzontem coraz wyżej i jaśniej błyszczy
W e n u s jako Gwiazda Wieczorna, osią
gając w grudniu blask gwiazdy -4.2 wiel
kości. Natomiast rankiem nad wschodnim
horyzontem możemy w grudniu odnaleźć
M e r k u r e g o jako gwiazdę -0.5 wielk.
Nad ranem też widoczny jest M a r s i
J o w i s z . Mars wschodzi coraz wcześniej,
a w ciągu dwóch miesięcy jasność jego
wzrasta od zerowej do -1.3 wielk. gwiazd.,
jest więc jaśniejszy od Kastora i Polluksa,
dwóch jasnych gwiazd w Bliźniętach, w
pobliżu których Mars właśnie przebywa.
Jowisz świeci w gwiazdozbiorze Panny i
jego jasność także wzrasta od -1.7 do -2
wielk. gwiazd. S a t u r n widoczny jest wie
czorem dość nisko nad horyzontem jako
gwiazda +0.7 wielk. w gwiazdozbiorze
Koziorożca. U r a n , N e p t u n i P l u 
t o n są niewidoczne.
Przez lunety możemy poszukiwać pla
netoidy J u n o wśród gwiazd ósmej wiel
kości na granicy gwiazdozbiorów Oriona i
Jednorożca. Podajemy współrzędne rów
nikowe planetoidy dla kilku dat: X. 31d:
rekt. 6h43m. 1, deki. + 3°56’; XI. W : rekt.
6h47m. 3, dekł. + 2°29’; 20“: rekt. 6h48m. 0,
deki. + 1°13’; 30“: rekt. 6h45m. 3, deki. +
0°14’; XII. W : rekt. 6h39“. 6, deki. -0°19’;

20d: rekt. 6h31ro. 6, deki. -0°21’; 30“: rekt.
6h22m. 8, deki. +0°10\
Meteory: W listopadzie promieniują dwa
stałe roje: T a u r y d y i L e o n i d y . Tliurydy mają podwójny radiant na granicy
gwiazdozbiorów Byka i Barana (w pobliżu
Plejad) o współrzędnych: rekt. 3h44m, de
ki. +14° i +22°, maksimum promieniowa
nia przypada 8 listopada, ale warunki ob
serwacji są w tym roku słabe (Księżyc bli
ski pełni). Leonidy mają radiant w gwia
zdozbiorze Lwa (rekt. 10h8m, deki. +22°),
maksimum aktywności przypada 17 listo
pada, a warunki obserwacji są niezłe.
W grudniu promieniują także dwa sta
łe roje: G e m i n i d y i Ur s y d y . Ge mi nidy promieniują od 7 do 15 grudnia, przy
czym maksimum przypada 14 grudnia, a
radiant ma współrzędne: rekt. 7h28m, deki.
+32°. Ursydy mają radiant w gwiazdoz
biorze Małej Niedźwiedzicy (rekt. 14h28m,
deki. +78°), a maksimum przypada 22
grudnia. Warunki obserwacji Geminidów
są gorsze niż warunki obserwacji Ursydów.
*

*

*

LISTOPAD:
2d17h Złączenie Saturna z Księżycem
w odl. 5°.
4d22h Mars w złączeniu z Polluksem,
jedną z dwóch jasnych gwiazd w gwiazdoz
biorze Bliźniąt.
7d Rankiem na tarczy Jowisza widocz
ny jest cień jego 1 księżyca, a sam księżyc
1 od 5h20mprzechodzi na tle tarczy plane
ty i jest niewidoczny.
8d Księżyc 2 Jowisza ukryty jest za tar
czą planety. O 5h58“ nastąpi koniec zakry
cia (księżyc pojawi się spoza prawego brze
gu tarczy, patrząc przez lunetę odwraca
jącą)l l d15h Merkury nieruchomy w rektascensji.
15dl h Złączenie Plutona ze Słońcem.
15d Rankiem księżyce 1 i 2 ukryte są za
tarczą Jowisza i do wschodu Słońca są nie
widoczne. O 13h Mars w złączeniu z Księ
życem w odl. 5°.
17d Od 4h24m księżyc 3 przechodzi na
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tle tarczy Jowisza i jest niewidoczny. O 5h
Planetoida Juno nieruchoma w rektascensji.
20d17h Jowisz w złączeniu z Księżycem
w odl. 7°.
21d23h Dolne złączenie Merkurego ze
Słońcem.
22d2h24mSłońce wstępuje w znak Strzel
ca, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 240°. Nad ranem dwa księżyce Jowi
sza zbliżają się do brzegu tarczy planety,
ale nie docierając do niego nikną nagle w
cieniu Jowisza. Początek zaćmienia księ
życa 1 nastąpi o 5h33m, a księżyca 2 o 65ćm.
23d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec
przejścia: cienia o 5h2m, a księżyca o 6hl m.
24d Rankiem na tle tarczy Jowisza prze
chodzi jego księżyc 2 i jest niewidoczny.
Natomiast księżyc 3 również „zamierza”
przejść na tle tarczy planety, ale zanim to
nastąpi (już po wschodzie Słońca!), od 4h0m
po tarczy Jowisza będzie wędrował cień
tego księżyca.
26d13h Złączenie Wenus z Uranem w
odl. 2°.
27d14h Wenus w złączeniu z Neptunem
a odl. 3°. Księżyc znajdzie się w złączeniu
o 19h z Uranem w odl. 3°, a o 22h z Neptu
nem w odl. 1.6° i z Wenus w odl. 5°.
29d17h Mars nieruchomy w rektascensji.
30d4h Złączenie Saturna z Księżycem
w odl, 5° (po raz drugi w tym miesiącu).
Księżyc 1 i jego cień przechodzą na tle
tarczy Jowisza; obserwujemy początek przej
ścia: cienia o 4h42m, a księżyca o 5h45m.
GRUDZIEŃ:
l d Obserwujemy koniec zakrycia 1 księ
życa Jowisza przez tarczę planety (o 5h10m)
oraz początek przejścia cienia 2 księżyca
na tle tarczy Jowisza (o 4h2m) i samego
księżyca 2 (dopiero o 6h9m). O 7h Merkury
nieruchomy w rektascensji.
4dl l hJedna z czterech największych pla
netoid, Westa, w złączeniu ze Słońcem.
9d15h Merkury w największym zachod
nim odchyleniu od Słońca (21°).
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9/10* Całkowite zaćmienie Księżyca. Po
dajemy kolejne fazy zjawiska:
21h55mwejście Księżyca w półcień Ziemi
22h59mwejście Księżyca w cień Ziemi
0h07mpoczątek zaćmienia całkowitego
0h44mmoment największej fazy zaćmienia
l h22mkoniec zaćmienia całkowitego
2h29mwyjście Księżyca z cienia Ziemi
3h33mwyjście Księżyca z półcienia Ziemi
12d O 5h3m obserwujemy koniec zać
mienia 3 księżyca Jowisza; księżyc ten po
jawi się nagle z cienia planety blisko lewe
go brzegu tarczy (patrząc przez lunetę od
wracającą). O 20hMars w złączeniu z Księ
życem w odl. 6°.
16d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec
przejścia: cienia o 5hl l m, a księżyca 1 o
6 h20m.
18d6h Jowisz w złączeniu z Księżycem
w odl. 7°.
19d4h Złączenie Merkurego z Antaresem, gwiazdą pierwszej wielkości w gwiaz
dozbiorze Skorpiona (w odl. 6°).
21d15h43mSłońce wstępuje w znak Ko
ziorożca, jego długość ekliptyczna wynosi
wówczas 270°. Mamy początek zimy as
tronomicznej. O 17h Wenus znajdzie się w
złączeniu z Saturnem w odl. 1°.
22d O 15h złączenie Merkurego z Księ
życem w odl. 1.5°, a o 22h złączenie Marsa
z Polluksem, gwiazdą pierwszej wielkości
w gwiazdozbiorze Bliźniąt (w odl. 3°).
23d Rankiem obserwujemy początek
przejścia księżyca 1 i jego cienia na tle
tarczy Jowisza. Cień księżyca pojawi się o
4h51m, a sam księżyc rozpocznie przejście
o 6h4m.
24d Częściowe zaćmienie Słońca, u nas
niewidoczne. Zaćmienie widoczne będzie
we wschodnich Chinach, w Korei, w Japo
nii i na Alasce. Podczas największej fazy
zaćmienia 84% średnicy tarczy Słońca za
kryte będzie przez tarczę Księżyca. O 5h6m
obserwujemy koniec zakrycia 1 księżyca
Jowisza przez tarczę planety.
26d Księżyc 2 przechodzi na tle tarczy
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Jowisza i jest niewidoczny do 5h51m (ko
niec przejścia).
27d18hSaturn w złączeniu z Księżycem
w odl. 6°.
28d O 3h planetoida Juno w opozycji.
O 8b Wenus w złączeniu z Księżycem w
odl. 7°.
3 0 10 5h33mksiężyc 3 rozpocznie przej
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ście na tle tarczy Jowisza i już do wschodu
Słońca będzie niewidoczny.
31d Księżyc 1 Jowisza jest niewidocz
ny: o 3h54ra był początek zaćmienia tego
księżyca, a koniec jego zakrycia nastąpi
dopiero o 7h19ra.
Momenty wszystkich zjawisk podane
są w czasie środkowo-europejskim.
Opracował G. Sitarski
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Mijajqca w tym miesiącu pięćsetna
rocznica odkrycia Ameryki przez Krzy
sztofa Kolumba jest okazją do zasta
nowienia się nad rolą astronomii w
wydarzeniu zaliczanym do najdonioś
lejszych w dziejach ludzkości. Refle
ksjom na temat ówczesnych metod na
wigacji poświęcamy wstępny artykuł
Andrzeja LISICKIEGO, astronoma i
historyka astronomii będącego znawcą
zagadnień nawigacyjnych, który przez
wiele lat wykładał je w Wyższej Szkole
Morskiej w Gdyni. Zachęcamy też do
przeczytania zamieszczonego w dziale
Konferencje i Zjazdy sprawozdania z
międzynarodowego sympozjum na te
mat „Czas i astronomia w spotkaniu
dwóch światów”, które odbyło się w
naszym kraju na przełomie kwietnia i
maja tego roku stanowiąc naukowe ucz
czenie obchodzonego na całym świecie
pięćsetlecia.
Drugim, głównym tematem niniej
szego numeru są pierścienie planet.
Dziś już wiemy, że ma je nie tylko tak
chętnie przez miłośników astronomii
od dawna oglądany Saturn, lecz także
pozostałe — spośród czterech najwięk
szych — planety Układu Słonecznego.
W artykule Stanisława R. BRZOSTKIEWICZA, niezmordowanego popu
laryzatora astronomii i stałego współ
pracownika naszego pisma, znajdziemy
wiele informacji o odkryciach, wyglą
dzie i naturze tych — ciągle jeszcze kry
jących wiele tajemnic — struktur. Do
tyczący ich materiał obserwacyjny, ze
brany przede wszystkim przez sondy ko
smiczne, którego bogactwo symbolizu
ją zdjęcia zdobiące ten zeszyt Uranii,
nadal inspiruje wielu badaczy i jest źró
dłem licznych prac naukowych usiłu
jących wytłumaczyć niezwykłość obser
wowanych tworów i związanych z nimi
zjawisk Pierścienie planet to jedno z
najbardziej intrygujących zagadnień
współczesnej astronomii planetarnej.

v__________________________ y
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Andrzej Lisicki — Gdańsk

JAK ASTRONOMIA POMOGŁA ODKRYĆ AMERYKĘ?
W dniu 12 października 1992 roku minie
dokładnie pięćset lat od momentu odkry
cia Ameryki przez Krzysztofa K o l u m 
ba. W swym dzienniku podróży pisał on
pod datą 11/12 października 1492 r. m. in.
takie zdania:
... W końcu około godziny drugiej po
północy spostrzeżono ziemię... Okręty...
stanęły na miejscu aż do godziny piątej
rano... przybyli do małej wyspy... która w
języku Indian zwie się Guanahani...
Kolumb nazwał tę wyspę San Salva
dor. Obecnie nazywa się ona Watling Is
land i należy do archipelagu Bahama.
Nie było to jednak w rzeczywistości
pierwsze odkrycie Ameryki przez białego
człowieka. Już bowiem w połowie IX wie
ku norwescy Wikingowie dotarli do Islan
dii, w wieku X stanęli na Grenlandii, a
wreszcie około roku 1000 wylądowali na
wybrzeżach Nowej Fundlandii i Labrado
ru. Istnieją do dziś ślady ich pobytu —
zapewne krótkotrwałego — na brzegach
Zatoki Św. Wawrzyńca w Kanadzie. Jed
nak to odkrycie Ameryki miało miejsce na
dalekiej północy ówczesnego świata i nie
posiadało dla Europy żadnego znaczenia.
Należy jednak postawić pytanie: jak —
w sensie technicznym — doszło do odkry
cia Ameryki, w pierwszym rzędzie przez
Wikingów? Pływali oni przecież na swych
statkach po północnym Atlantyku, zdani
na łaskę mgieł i sztormów, zachmurzone
go nieba, na którym całymi tygodniami nie
było widać gwiazd i Słońca, które wskazy
wałyby właściwy kierunek żeglugi. TYzeba
bowiem zdać sobie sprawę, iż wypłynięcie
na ocean bez możliwości określenia i utrzy
mania kierunku żeglowania musi się skoń
czyć zaginięciem i śmiercią załogi.
Wiadomo z treści norweskich sag, któ
rych teksty zostały zachowane, iż w czasie

żeglugi oceanicznej Wikingowie używali
tzw. kamienia słonecznego. Przy jego po
mocy możliwe było określenie kierunków
stron świata przy całkowitym zachmurze
niu, we mgle, gdy nie widać ani Słońca, ani
gwiazd. Wspomniany kamień słoneczny był
krystalicznym, optycznie czynnym kalcytcm (CaCÓ3) znanym w fizyce jako szpat
islandzki. Jest to kryształ wykazujący zja
wisko podwójnego załamania i może być
stosowany jako polaryzator lub też jako
analizator światła spolaryzowanego.
Światło słoneczne, przechodzące i roz
praszane przez jednorodną warstwę mgły,
przez jednorodne chmury warstwowe, lub
przez warstwę rozpylonej sztormem wody
morskiej, jest w pewnym stopniu spolary
zowane. Jeśli w tych warunkach obserwo
wać będziemy niebo poprzez odpowied
nio oszlifowany lub naturalnie ze skały wy
łamany kryształ, ujrzymy na nim tzw. linie
Heidingera. Mają one kształt zbliżony do
wydłużonej ósemki, a ich oś jest skierowa
na w stronę niewidocznego Słońca. Po
wtarzając obserwacje, możemy dość do
kładnie ustalić położenie niewidocznej tar
czy słonecznej, a więc i kierunek stron świa
ta. Kryształy takie występują w skałach wul
kanicznych, także na Islandii, stąd ich na
zwa. Wikingowie, którzy przypadkowo za
wędrowali na Islandię, mogli więc na krysz
tały takie natrafić oraz zaobserwować i wy
korzystać ich właściwości.
Oczywiście, bardzo możliwe także było
wykorzystanie przez nich kryształów mag
netytu (Fe304), pochodzących ze Szwecji,
jako prostych kompasów magnetycznych.
Nie ma jednak na to żadnych dowodów i
dokumentów. W literaturze znajdujemy
pośrednie informacje także o fenickim po
chodzeniu kompasu. Udowodniono nato
miast, iż do Europy kompas dotarł ze
wschodu (z Chin?) na przełomie XII i XIII
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wieku. Fakt ten umożliwił opracowanie i
wdrożenie zasad żeglugi oceanicznej w Por
tugalii już w XIV wieku.
Żegluga morska mogła być wówczas
prowadzona trojako: jako żegluga przy
brzeżna (tylko w dzień, przy widzialności
wybrzeża), jako krótkodystansowa (w do
brych warunkach, przy widocznym Słońcu
lub gwiazdach, na ograniczonym akwenie
morskim) a wreszcie jako oceaniczna. W
ostatnim przypadku absolutnie niezbędne
było posługiwanie się kompasem magne
tycznym i obserwacjami ciał niebieskich
(Słońca i gwiazd).

Tłasa pierwszej wyprawy Kolumba wi
doczna jest na rys. 1. Daje się ona wy
raźnie podzielić na dwie części: A — z
Palos do La G onera na Wyspach Kanaryj
skich, oraz B — z La G onera przez A tlan
tyk do Ameryki.
Część A ma charakter typowej żeglugi
przybrzeżnej lub krótkodystansowej i, jak
można przypuszczać, nie sprawiała Kolum 
bowi poważniejszego kłopotu. Do jej rea
lizacji nawigator potrzebował jedynie kom 
pasu magnetycznego i stosownej mapy zwa
nej mapą kompasową. Mapy takie zostały
wkrótce po roku 1415 opracowane w Sagres w Portugalii w otoczeniu (na dworze)
księcia Heniyka Żeglarza. Widzimy na ma
pie (rys. 2) zarys linii brzegowej, a wzdłuż
niej oznaczone są punkty identyfikacyjne,
jak góry, skały, przylądki, ujścia rzek itp.
Na m apach kompasowych zamieszczone
są także tzw. róże kompasowe, wskazują
ce 32 kierunki. Pragnąc dotrzeć do okreś
lonego celu, nawigator płynął wzdłuż ok
reślonego kierunku kompasowego, a do
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płynąwszy do przecięcia z inną linią kom 
pasową dokonywał zwrotu na inny stoso
wny kierunek. W ten sposób trasa żeglu
gowa była łam aną linią i pozostawał tylko
problem zliczania długości poszczególnych
odcinków trasy, o czym będzie mowa za
chwilę.
Część druga (B) trasy była typową tra
są oceaniczną. Kolumb przebył ją żeglując
wzdłuż jednego ustalonego równoleżnika
(około 27°N). Aby nie zboczyć z ustalonej
trasy, musiał dokonywać pom iarów wyso
kości Słońca lub gwiazd, a z tego można
było łatwo obliczyć szerokość geograficz
ną statku. Pozostawało oczywiście posłu
giwanie się kompasem dla kontroli kie
runku ruchu statku, a także codzienne zli
czanie drogi, by wiedzieć, jak zmienia się
długość geograficzna statku.
W celu wyznaczenia szerokości geo
graficznej statku należało mierzyć wyso
kość Słońca nad horyzontem w samo po
łudnie, a więc wówczas, gdy m ierzona wy
sokość osiąga wartość maksymalną. W cza
sach Kolumba nawigatorzy stosowali trzy
rodzaje instrumentów; były to: astrolabium
morskie, kwadrant i tzw. laska Jakuba.
Najprostszą w budowie i niewątpliwie
najtańszą pomocą była laska Jakuba, wspo
mniana już w księdze Starego Testamen
tu, a więc będąca w użytku żeglarskim na
obszarze morza Śródziemnego jeszcze w
II tysiącleciu przed naszą erą. Zbudowana
była z drewnianych listewek (rys. 3). Głów
na listwa, przeważnie ustawiana poziomo,
miała długość około 70 cm. Wzdłuż niej
obserwator przesuwał prostopadłą do niej
krótszą listwę tak, by jej górny koniec zna
lazł się na środku tarczy słonecznej. O d
powiednio nakreślona na listwie poziomej
skala pozwalała natychmiast odczytać war
tość kąta wysokości ciała nad horyzontem.
Przyrząd był trzymany w ręku przez nawi
gatora. Jednak dokładność pom iarów wy
konywanych za pom ocą laski Jakuba była
bardzo mała: wiele kłopotów powodowa
ło oślepiające światło Słońca i koniecz
ność równoczesnego ustawienia końców
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Rys. 2. Fragment kompasowej mapy nawigacyjnej (początek X V II wieku).
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obu listew na linii horyzontu i na ciele
niebieskim, szczególnie z pokładu kiwają
cego się statku.
Kwadrant podczas pomiarów zawiesza
no na lince nad pokładem, dzięki czemu

*

Rys. 4. Budowa i działanie kwadrantu morskiego.

*

Rys. 5. Zasada działania astrolabium m orskiego.
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zachowywał on stale pionowe ustawienie,
nawet na fali. Wycięty był z drewnianej
deseczki lub metalowej płytki i stanowił
ćwiartkę koła o prom ieniu około 25-30
cm (rys. 4). Z e środka koła zwisał ciężarek
na pionowej nitce i to pozwalało na łatwe
odczytanie wysokości ciała niebieskiego,
obserwowanego przez dwa przezierniki z
otworkami. Kwadrantu używano na M o
rzu Śródziemnym i wodach przyległych od
XII lub XIII wieku. Jego dokładność była
znacznie lepsza od laski Jakuba, pozwa
lała bowiem na dokonywanie odczytów z
błędem około 1°. Oznacza to, że nawiga
tor mógł za pomocą kwadrantu utrzymać
pozycję statku na oceanie w granicach od
100 do 150 km.
Najważniejszym i najdokładniejszym
przyrządem nawigacyjnym było m orskie
astrolabium. Jako odm iana astrolabium
astronomicznego stanowiło ono przyrząd
prawdziwie uniwersalny (rys. 5), pozwa
lający na obserwowanie Słońca, Księżyca,
planet, a nawet jasnych gwiazd, i to zarów
no na małych, jak i dużych wysokościach.
Astrolabium było dość ciężką metalową
kolistą płytą, zawieszaną nad pokładem
statku. Na płycie umieszczone było obro
towe ramię z dwoma otworkami do celo
wania, a wokół płyty umieszczona była
skala stopniowa, składająca się z czterech
kątów prostych (4x90°), co pozwalało na
określenie pozycji ciała niebieskiego z do
kładnością około 1/2 stopnia.
Aby jednak określić pozycję statku na
morzu, konieczne było także zliczanie prze
bytej w ciągu doby drogi wzdłuż ustalone
go kierunku kompasowego. Dla wykona
nia tego zadania trzeba było określać pręd
kość statku. Wymagało to z kolei um iejęt
ności możliwie dokładnego liczenia czasu,
zwłaszcza niewielkich interwałów czaso
wych. W czasach Kolumba zegary jeszcze
nie istniały: zegar wahadłowy został skon
struowany w II połowie wieku XVII, ale i
tak nie mógł on pracować na poruszającym
się statku. Zegar okrętowy (chronom etr)
zbudowano dopiero pod koniec XVIII stu-
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lecia. Tkk więc do mierzenia czasu na stat
ku stosowano przez cale wieki małe kle
psydry piaskowe lub wodne, bądź też po
sługiwano się sercem nawigatora, licząc
jego uderzenia jako puls krwi.
Pomiar prędkości statku wykonywano
następująco. Jeden marynarz, stojący na
dziobie, rzucał za burtę pływający przed
miot, a w tym momencie nawigator zaczy
nał liczyć czas. Drugi marynarz, usadowio
ny na rufie, obserwował wyrzucony przed
miot i gdy ten przepływał obok rufy, krzy
kiem zawiadamiał nawigatora. Wykonując
pomiar parokrotnie, można było otrzymać
stosunkowo dokładny wynik.
Pozostawał jeszcze problem stosownych
tablic astronomicznych, podających moż
liwie dokładne współrzędne obserwowa
nych ciał niebieskich, a więc Słońca, Księ
życa i planet, i ewentualnie najjaśniejszych
gwiazd. Wiadomo bowiem, że dla wyzna
czenia szerokości geograficznej przy zna
nej wysokości ciała niebieskiego w mo
mencie jego górowania (dla Słońca — w
południe) niezbędna jest znajomość de
klinacji tego ciała, czyli jego kątowej od
ległości od równika niebieskiego. O ile de
klinacja gwiazd nie zmienia się wiele w
ciągu roku, to deklinacje Słońca, Księżyca
i planet ulegają ciągłym zmianom. Dlate
go każdy statek prowadzący nawigację as
tronomiczną musi być zaopatrzony w ak
tualne tablice astronawigacyjne. Tego ro
dzaju tablice były obliczane i publikowane
już od wieku XIII. Do ich twórców należe
li tak znani astronomowie, jak król Hisz
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panii Alfons X zwany Mądrym, czy nie
miecki astronom Regiomontanus (żyjący
w XV wieku). Tablice takie obliczano ta
kże w Portugalii, Italii, a nawet na Wę
grzech, a nieco później w Anglii i Francji.
We Francji zresztą do dziś bez żadnej przer
wy od ponad 300 lat wydawane są corocz
nie takie tablice pod tytułem La Connaisance des Tempes et des Movements celestes
ó I'usage des astronomes et des navigateurs
(Znajomość czasu i ruchów niebieskich
do użytku astronomów i nawigatorów).
Mikołaj K o p e r n i k jako twórca sy
stemu heliocentrycznego budowy świata,
nie zyskał za życia uznania dla swej teorii,
gdyż ówcześni astronomowie nie byli w
stanie jej potwierdzić dowodami obserwa
cyjnymi. Właściwie bezpośrednie potwier
dzenie teorii Kopernika uzyskał dopiero
F. W. B e s s e l w roku 1838 odkrywając
pierwszą paralaksę gwiazdową. Nie można
więc się dziwić, iż jeszcze dwieście lat te
mu hipoteza Kopernika wzbudzała pewne
wątpliwości, jako że zjawisko dnia i nocy,
czy następowanie pór roku nie są dowodem
tej teorii, gdyż dają się także wytłumaczyć
na podstawie teorii geocentrycznej i przy
założeniu nieruchomości Ziemi. Ale sys
tem Kopernika w bardzo krótkim czasie
zyskał wielkie uznanie i zastosowanie wśród
astrologów i nawigatorów. Stało się tak,
albowiem umożliwiał on dokonywanie ob
liczeń pozycji planet, tak niezbędnych dla
wystawiania horoskopów i dla bezpiecz
nego prowadzenia statków po bezkresach
mórz i oceanów.

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza

PIERŚCIENIE SATURNA I POZOSTAŁYCH PLANET
GRUPY JOWISZOWEJ
Jeszcze kilkanaście lat temu Saturn ucho
dził za jedyną w swoim rodzaju planetę i
tym samym za jedno z najbardziej zagad
kowych ciał Układu Słonecznego. A wszyst
kiemu były „winne” jego wspaniałe pierś

cienie, które można obserwować już przez
niewielką lunetę, a które — jak nam wia
domo — pod koniec lipca 1610 roku uj
rzał po raz pierwszy Galileo G a 1i 1e i. Tb
on bowiem obserwując planetę za pomocą
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Fot. X. Zdjęcie Saiurna wykonane 29 sierpnia 1990 r. za pomocą Teleskopu Kosmicznego H ubble’a; odległość
planety od Ziem i wynosiła wtedy 1.39 miliarda km (fot. NASA).

swej niedoskonałej lunety jako pierwszy
stwierdził ze zdumieniem, że po obu jej
stronach znajdują się jakieś tajemnicze
„wypukłości”, ale ich natury nie potrafił
rozpoznać. Nie mógł więc od razu publi
cznie głosić o tym niezwykłym odkryciu, z
drugiej zaś strony nie chciał ryzykować, by
go ktoś w tym nie ubiegł i wyniki swych
obserwacji — zgodnie z panującym w owym
czasie zwyczajem — ukrył w odpowiednim
kryptogramie, który po rozszyfrowaniu gło
sił: Obserwowałem, że najwyższa planeta
jest potrójna*
I taki oto był początek, jednego z naj
ciekawszych rozdziałów astronom ii obser
wacyjnej. Odkrycie pierścieni Saturna, a
przede wszystkim rozpoznanie ich natury
nie przyszło bowiem łatwo, co współczes
nego miłośnika astronomii może nieco dzi
wić, gdyż — jak już wspomniano — twory
te są dostępne do obserwacji nawet dla
małych przyrządów. Jednakże wystarczy
skierować na Saturna zwyczajną lornetkę,

aby każdy naocznie mógł się przekonać,
że Galileusz istotnie miał twardy orzech
do zgryzienia. Za pom ocą słabej lornetki
— podobnie jak przez jego prymitywną
lunetę — można zobaczyć właściwie tylko
żółtawą, jakby cokolwiek zdeformowaną
tarczę planety, do czego głównie przyczy
niają się właśnie owe dwie „wypukłości”.
Gdyby ktoś nic nie wiedział o pierście
niach Saturna, z wyjaśnieniem tego zjawi
ska miałby zapewne nie mniejsze trudnoś
ci, przed jakim i blisko cztery stulecia te
mu stanął ten wybitny uczony włoski. Prze
cież komuś nie wtajemniczonemu na pod
stawie tak niepewnej obserwacji też może
się wydawać, że Saturn nie okrąża Słońca
samotnie, lecz w towarzystwie dwóch nie
znanych obiektów. Tik właśnie sądził G a
lileusz, bo i jemu się zdawało, jakoby przez
swoją lunetę widział nie pojedynczą „gwiaz
dę”, ale trzy ciała niebieskie, biegnące bar
dzo blisko siebie i — jak to dowodziły
jego dalsze obserwacje — nie zmieniające

* Saturn w czasach G alileusza uchodził za najdalszą planetę od Słońca i poza jego orbitą miała się już tylko rozpoście
rać sfera gwiazd stałych, toteż niekiedy określano go mianem „najwyższej” planety.
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swych wzajemnych położeń. Owe dwie
mniejsze tarcze porównywał z dwoma „słu
gami”, którzy towarzyszą Saturnowi w ko
smicznej wędrówce i z obu stron go pod
trzymują. Wiele razy obserwował tę nie
zwykłą planetę, wykonał sporo jej mniej
lub bardziej udanych rysunków, a mimo
to żadne inne rozwiązanie nie przycho
dziło mu do głowy. Za to rok 1612 sprawił
Galileuszowi przykrą niespodziankę, bo
oto owi „słudzy” nagle zniknęli i w związ
ku z tym zaczął się nawet zastanawiać, czy
aby całe to zjawisko nie powstawało na
skutek ukrytej wady optycznej lunety.*
Był więc pewnie silnie wzruszony, gdy w
roku 1616 te dwie „wypukłości” przy Sa
turnie znowu się pojawiły. Udało mu się
wówczas sporządzić wyjątkowo dobry ry
sunek planety, przy odrobinie fantazji moż
na się na nim dopatrzeć nawet zarysu ota
czającego ją pierścienia. Być może taka
właśnie myśl zaświtała wtedy w umyśle G a
lileusza, lecz mogła się ona wydawać mu
już zbyt śmiała, toteż nie odważył się jej
publicznie wyjawić. A w roku 1626 ponow
nie przy Saturnie nie ujrzał „sług” i roz
czarowany niestabilnością zjawiska prze
stał się nim zajmować.
Po śmierci Galileusza kontynuowano
oczywiście obserwacje Saturna i usilnie sta
rano się rozwiązać jego zagadkę. Na tem at
natury pierścieni wysuwano najprzeróż
niejsze hipotezy, lecz większość z nich okazała się całkowicie fałszywa, choć nie
brakowało też oryginalnych i nadzwyczaj
śmiałych — jak na owe czasy — poglądów.
Jeden z nich zakładał na przykład, że naj
prawdopodobniej idzie tu o jakieś wyzie
wy, które unoszą się nad równikowymi ob
szarami Saturna i wokół otaczają glob pla
nety. Był to więc pogląd już bardzo zbliżo
ny do prawdy i trudno dziś powiedzieć, czy
i ew entualnie w jakim stopniu wywarł on
wpływ na tok rozumowania Christiana
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H u y g e n s a. On to bowiem w roku 1656
rozwiązał wreszcie zagadkę Saturna, ale
ponieważ wtedy miał jeszcze pewne wąt
pliwości, wobec czego swoje odkrycie —
podobnie jak Galileusz — ukrył w kryptogramie, wyjawiając jego znaczenie dopie
ro po uzyskaniu całkowitej pewności. Sa
turn — pisał trzy lata później — jest „oto
czony pierścieniem, cienkim i płaskim, nig
dzie nie dotykającym, nachylonym wzglę
dem ekliptyki”. Pod tym względem nic się
nie mylił, lecz późniejsze wywody Huygensa
okazały się jednak błędne. Pierścień ten
— jego zdaniem i innych współczesnych
mu badaczy — miał bowiem być stałym,
niezmieniającym się tworem, otaczającym
wokół glob planety i obracającym się ra'labela 1. Odkrywcy pierścieni Saturna
O znaczenie lub nazwa
utw oru

N azw isko odkryw cy
i ro k odkrycia **

Pierścień D

R. Jarty-Desloges i G.
Fournier (1908)
J. Galie (1838)
W. Bond (1850)
i B. Lyot (1943)
G. Galilei (1610)
i C Huygens (1659)
Voyager-l (1980)
W. Bali (1668)
i G .D . Cassini (1675)
G. Galilei (1610)
i C Huygens (1659)
J. Encke (1837)
Voyager-l (1980)
Pionier-11 (1979)
Pionier-11 (1979)
W. A. Feibeltnan (1978)

Pierścień C
Szczelina Maxwella
Pierścień B
Szczelina Huygensa
Przerwa Cassiniego
Pierścień A
Szczelina Enckego
Szczelina Keelera
Pierścień F
Pierścień G
Pierścień E

zem z nim. Jednakże dwadzieścia lat póź
niej Giovanni Dom enico C a s s i n i od
krył przerwę w pierścieniu, dzielącą go na
dwie niemal identyczne części. Tfenże uczony w roku 1705 wystąpił z tezą, że pierś
cienie te w rzeczywistości tworzy przeo
gromna liczba maleńkich księżyców, obie
gających Saturna tak ciasno jeden obok

* Mniej więcej co 14 lat pierścienie Saturna ustawiają się względem nas krawędzią i wówczas stają się całkowicie
niewidoczne dla ziemskiego obserwatora.
** Podano nazwiska pierwszych obserwatorów.
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drugiego, iż dla obserwatora ziemskiego
zlewają się ze sobą i dają wrażenie spois
tego obiektu. Tin śmiały pogląd, w później
szym okresie poparty rozważaniami teo
retycznymi Jam esa Clarka M a x w e l l a,
okazał się całkiem prawdziwy.
Prawie trzy i pół stulecia upłynęło już
od czasu ogłoszenia przez Huygensa kryptogramu ukrywającego rozwiązanie zagad
ki Saturna. Mimo to i dziś, gdy pierścienie
„najwyższej planety” możemy z bliska og
lądać oczami kam er telewizyjnych Voyagerów, nie przestaje nas zachwycać urok
tych delikatnych i jednocześnie tak maje
statycznie prezentujących się tworów przy
rody. Zdum ienie nasze wydaje się być w
pełni uzasadnione, bo pierścienie Saturna
to w rzeczywistości miliony większych i
mniejszych okruchów materii, okrążają
cych wokół planetę niezależnie jeden od
drugiego, zachowujących przy tym przez
miliony lat swój kształt. Jest w tym coś
niezwykłego, zwłaszcza gdy sobie uzmysło
wimy, że zewnętrzna średnica trzech głów
nych pierścieni Saturna (są one w kolej
ności od planety oznaczone literam i C, B i
A) mierzy bez mała aż 274 tysiące kilome
trów, mają przy tym blisko 75 tysięcy kilo
metrów szerokości, gdy tymczasem ich gru
bość wynosi zaledwie od 5 do 30 metrów. I
chociaż wiemy już na pewno, że trzy po
zostałe planety grupy jowiszowej (Jowisz,
U ran i N eptun) też posiadają systemy
pierścieni, to jednak żaden z nich nie m o
że konkurować z systemem pierścieni Sa
turna. Niestety, na razie nie potrafimy po
wiedzieć, czy to tylko przypadkowy zbieg
okoliczności, czy też raczej świadoma gra
przyrody, dająca „najwyższej planecie” ja 
kieś wyjątkowe predyspozycje do tego, by
mogła otoczyć się najokazalszym systemem
pierścieni? Na uwagę zasługuje niewątpli
wie fakt, że wprawdzie z jednej streny
pierścienie poszczególnych planet grupy
jowiszowej bardzo się różnią między sobą,
to jednak z drugiej strony łączy je wiele
wspólnych cech. I tak na przykład różnią
się one budową i składem chemicznym,
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ale wszystkie leżą w płaszczyznach równi
ków macierzystych planet, a tworzące je
bryłki materii obiegają daną planetę w kie
runku jej rotacji i w niewielkiej od niej
odległości. W zasadzie waha się ona w gra
nicach od 1.11 do 2.82 prom ienia macie
rzystej planety (na średnią odległość przyj
muje się wartość około 1.5 prom ienia pla
nety), bo z powyższej reguły wyłamuje się
jedynie najbardziej zewnętrzny pierścień
Saturna, który genetycznie nie jest zwią
zany — jak się zdaje — z pozostałymi two
rami tego systemu. Czym wytłumaczyć, że
tak różne pod względem wyglądu i innych
parametrów pierścienie mają tyle wspól
nych cech? Jakie procesy w nich przebie
gały i nadal przebiegają, a przede wszyst
kim co za siły doprowadziły do powstania
tych niezwykłych i w dodatku tak złożo
nych struktur? Czy doszło do tego w wyni
ku zupełnie przypadkowego zbiegu różnych
okoliczności, czy też raczej jest to następ
stwo norm alnego rozwoju każdej planety?
W świetle współczesnych badań ta druga
ewentualność wydaje się być bardziej pra
wdopodobna. Przemawia za tym chociaż
by fakt, że nie tylko Saturn, ale wszystkie
planety grupy jowiszowej mają pierście
nie. Niestety, twory te wciąż ukrywają przed
nami wiele tajemnic i dlatego nie na wszyst
kie pytania potrafimy już dziś odpowie
dzieć, choć takie próby od dawna są po
dejmowane. Z e względu jednak na zbyt
skąpy materiał obserwacyjny odpowiedź
jest zazwyczaj niepełna lub na razie ma
jedynie charakter hipotezy, wymagającej
dalszych studiów i obserwacji. Najwięcej
oczywiście wiadomości posiadamy o pierś
cieniach Saturna, gdyż są one nie tylko
najdłużej obserwowane za pomocą nazie
mnych teleskopów, ale i najczęściej bada
ne za pomocą sond kosmicznych (P ionier11, V oyager-l i Voyager-2). Przegląd ten
wypada więc od nich rozpocząć, przede
wszystkim zaś od ich głównych składników
(według wzrastającej odległości od planety
są one oznaczone literam i C, B i A, patrz
zdjęcie na drugiej stronie okładki). Naj-
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Fot. 2. Struktura pierścienia C Saturna na sztucznie
barwionym obrazie utworzonym ze zdjęć wykona
nych 23 sierpnia 1981 r. za pomocą sondy Voyager 2
z odległości 2.7 min km.
'Bi bela 2. Param etry pierścieni Saturna
O zn aczen ie
lub nazwa
utw oru

O dległość od
śro d k a planety *
R planety 103 km

66.9
D, wewnętrzny brzeg
1.11
74.5
C, wewnętrzny brzeg
1.235
1.450*
87.5*
Szczelina Maxwella
B, wewnętrzny brzeg —1.525
-9 2 .0
B, zewnętrzny brzeg
1.948
117.5
117.7*
Szczelina Huygensa
1.951*
Przerwa Cassiniego
1.985*
119.8*
A, wewnętrzny brzeg - 2 0 2 3
-1 2 2 2
Szczelina Enckego
2214*
133.6*
2263*
136.5*
Szczelina Keelera
2.267
A, zewnętrzny bizeg
136.8
2.327*
140.4*
F
2.82*
170.1*
G
180.9
E, wewnętrzny brzeg
3
482.6
E, zewnętrzny brzeg
8

S zerokość
utw oru
(km )

253

430
4450
328
31
50
-1 0 0 0

gęstszy i zdaje się najstarszy jest pierścień
B, mający jednocześnie największą masę,
bo — jak się ocenia — skupia on około
90% m aterii wszystkich pierścieni Satur
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na. Nieco mniejszą gęstość ma pierścień
A, najmniejszą zaś pierścień C i słynna
przerwa Cassiniego (wbrew powszechnie
używanemu określeniu nie oznacza ona
pustego obszaru), rozdzielająca pierścień
B od pierścienia A. D oskonale to widać
na obrazach otrzymanych z bliska za po
mocą sond kosmicznych, bo o ile przez
pierścień C i wspomnianą wyżej przerwę
Cassiniego prześwieca ośw ietlona p ro 
mieniami Słońca powierzchnia planety, to
pierścienie B i A nie przepuszczają odbi
tego od niej światła słonecznego i całko
wicie ją zasłaniają. Dzieje się tak dlatego,
że są gęstsze, a przy tym składają się za
równo z większych i mniejszych okruchów
materii, jak i z dużej ilości m ikroskopij
nych cząstek. A od ilości tych cząstek głów
nie zależy, czy i w jakim stopniu dany pierś
cień jest przezroczysty oraz jaką ma jas
ność. Im bowiem mniej zawiera tych mi
kroskopijnych okruchów materii, tym mniej
odbija światła słonecznego i tym ciem niej
szy się wydaje.
Ale jakie jest pochodzenie owych mi
kroskopijnych okruchów m aterii i dlacze
go poszczególne pierścienie Saturna nie
zawierają ich takiej samej ilości? Wbrew
pozorom nie tak znowu trudno odpowie
dzieć na powyższe pytanie, ale nim się bli
żej tym problemem zajmiemy warto sobie
uzmysłowić, iż każda taka cząstka jest jak
by miniksiężycem i że jej ruchami w zasa
dzie rządzą te same prawa, które rządzą
ruchami normalnych księżyców. Piszemy
„w zasadzie”, bo przecież taki m ikrosko
pijny okruch m aterii siłą rzeczy ma bardzo
małą masę, toteż promieniowanie słonecz
ne silnie na niego oddziaływuje nieustan
nie hamując ruch cząstki, w rezultacie cze
go prom ień jej orbity wciąż się zmniejsza i
po jakimś czasie spada ona na Saturna. Po
prostu promieniowanie słoneczne „oświet
la” tylko jedną połowę cząstki i oczywiście
ją ogrzewa, lecz ciepło to jest wypromieniowywane we wszystkich kierunkach i przy-

* Liczby oznaczone gwiazdką odnoszą się do środka danego utworu.
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czynią się do zakłócenia jej ruchu orbital
nego. Idzie tu wprawdzie o bardzo małe
siły, ale gdy działają one dostatecznie dłu
go, wówczas kum ulują się i cząstka poru
szając się po torze w kształcie spirali wol
no wędruje w kierunku planety, a po pew
nym czasie na nią spada. Wyłącznie z ta
kich właśnie mikroskopijnych cząstek skła
da się wewnętrzny, najbliżej Saturna leżą
cy pierścień D. Nie zawiera on większych
brył m aterii, tworzą go bowiem cząstki,
które umykają z głównych pierścieni tej
planety.
W wyniku opisanego powyżej zjawis
ka, zwanego przez fizyków efektem Poyntinga-R obertsona,* pierścienie Saturna
nieustannie pozbywają się owych m ikro
skopijnych cząsteczek. Rozważania teore
tyczne wykazują, iż dawno już byłyby od
nich całkowicie wolne, gdyby nie istniał
jakiś rezerwuar, z którego ten ubytek nie
byłby wciąż uzupełniany. Tym rezerwua
rem są oczywiście główne pierścienie Sa
turna, zawierające przecież nie tylko owe
m ikroskopijne cząstki, ale także — jak już
wspomniano —większe bryły materii. Bry
ły te zderzają się z sobą, rozdrabniają i w
ten sposób ciągle są odnawiane zapasy py
łu. Im zaś w danym pierścieniu jest więcej
takich brył, to tym mniejsze dzielą je od
ległości i tym częściej dochodzi do zde
rzeń między nimi, a tym samym więcej pro
dukują owych mikroskopijnych cząstek. A
ponieważ pierścień C i przerwa Cassiniego zawierają mniejszą liczbę takich brył,
zderzenia w nich są dużo rzadsze i skut
kiem tego produkują mniejsze ilości pyłu,
toteż mają one mniejszą jasność od pierś
cieni A i B. Tfe w dodatku wykazują nieco
inny skład chemiczny od pierścienia C i
przerwy Cassiniego, choć jedne i drugie
— co należy podkreślić — składają się głów
nie z większych i mniejszych okruchów lo
du wodnego. Różnica polega na niejedna
kowej zawartości innych składników (krze
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mianów, tlenku żelaza, węgla itp.), gdyż
pierścienie B i A są mniej nimi „zanieczy
szczone”, skutkiem czego lepiej odbijają
światło słoneczne. Na uwagę zasługuje
wreszcie drobna struktura pierścieni Sa
turna, które wbrew oczekiwaniom nie m a
ją jednolitej budowy, lecz składają się z
setek „podpierścieni” o szerokości od kil
kuset metrów do kilku kilometrów. Mają
one różne gęstości i co ciekawe — między
nimi nie ma całkiem pustych obszarów.
Najwyraźniej te zagadkowe twory wystę
pują w pierścieniach B i C, mniej n ato
miast w pierścieniu A Na razie nie p o tra
fimy powiedzieć, czy mamy do czynienia
ze strukturami względnie trwałymi, czy też
raczej z utworami podlegającymi pewnym
zmianom. Nie wiemy zresztą nawet tego,
w jaki sposób one powstają i w ogóle jakie
sity ten proces wywołują. Rozważania teo
retyczne wykazują, że rezonans ruchów
tworzących je okruchów m aterii z rucha
mi zewnętrznych księżyców Saturna nie
wystarcza na to, aby powstawały tak deli
katne i w jakimś stopniu stabilne twory.
Krótko mówiąc — w tej dziedzinie po
zostało jeszcze wiele do zrobienia.
Na osobne omówienie niewątpliwie za
sługują pierścienie Saturna leżące po zew
nętrznej stronie pierścienia A W niezbyt
dużej odległości od niego znajduje się pier
ścień F, który — podobnie jak pierścień D
— składa się głównie z mikroskopijnych
cząsteczek. W porównaniu z innymi pierś
cieniami Saturna nie jest zbyt szeroki, lecz
mimo to także ma złożoną strukturę, roz
pada się bowiem na szereg „podpierście
ni”. Na obrazach otrzymanych w połowie
grudnia 1980 roku za pom ocą sondy Voya
ger-1 są one jakby nawzajem poprzepla
tane, ale na obrazach przekazanych osiem
miesięcy później przez sondę Voyager-2
wyglądają już zupełnie „norm alnie” (patrz
zdjęcie na trzeciej stronie okładki). I na
ten tem at nie potrafimy na razie nic pew-

* Ideę efektu Poyntinga-Robertsona po raz pierwszy przedstawił w roku 1903 fizyk angielski John Heniy P o y n t i ng
(1852-1914), ale ścisłą teorię tego zjawiska dopiero w roku 1937 sformułował fizyk amerykański Howard P.
R o b e r t s o n (1903-1961).
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nego powiedzieć, nie powiodły się próby
„utworzenia” podobnej struktury num e
ryczną symulacją na kom puterze, widocz
nie w tym procesie ważną rolę odgrywają
czynniki, o których jeszcze nic nie wiemy.
Mało też wiadomości posiadamy zarówno
o pierścieniu G, jak i o pierścieniu E. Tfcn
ostatni zaś szczególnie intryguje uczonych,
gdyż w odróżnieniu od pozostałych pierś
cieni Saturna jest nie tylko bardzo szeroki
(rozpościera się właściwie między orbita
mi Mimasa i Rhei), ale posiada też wyj
ątkowo dużą grubość (wynosi ona aż kil
kadziesiąt tysięcy kilometrów). Jego naj
gęstszy obszar znajduje się w pobliżu orbi
ty Enceladusa i na tej podstawie należy
sądzić, że to właśnie ten księżyc nieustan
nie dostarcza nowych cząstek pierścienio
wi E. W przeciwnym razie dawno przestał
by on istnieć, gdyż w wyniku efektu Poyntinga-Robertsona i oddziaływania magnetosfery Saturna tworzące go cząstki m ate
rii są z niego bez przerwy „wymiatane”.
Nie jest jednak całkiem jasne, w jaki spo
sób Enceladus pozbywa się materii, a w
każdym razie nie można tego tłumaczyć
wyłącznie upadkami na jego powierzchnię
meteorytów. Proces ten muszą wspoma
gać jeszcze inne czynniki, o których na
razie nic pewnego nie wiemy. Być może
nieznane czynniki silnie oddziaływują na
jego wnętrze, ogrzewają je i napędzają tam 
tejszy, jakże specyficzny wulkanizm. M a
my tu przecież do czynienia z obiektem
składającym się niemal wyłącznie z lodu
wodnego!
Obserwowane od blisko czterech stu
leci pierścienie Saturna ukrywają przed
nami wiele podobnych tajemnic. W całej
rozciągłości powyższe stwierdzenie można
odnieść również do „pająkowatych” pierś
cieni U rana, bo są one przecież obserwo
wane dopiero od kilkunastu lat i siłą rze
czy musimy o nich wiedzieć dużo mniej.
Wprawdzie pierwsza wzmianka na ten te
m at pochodzi sprzed dwustu lat, ściślej
* Dane odnoszą się do środka danego utworu.
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zaś mówiąc z roku 1787, kiedy to William
H e r s c h e 1 zadawał sobie pytanie, czy od
kryta przez niego w roku 1781 planeta
posiada pierścienie. Próbował je nawet do
strzec, początkowo mu się istotnie wyda
wało, że przy U ranie widzi dwa prosto
padłe względem siebie pierścienie. Był to
jednak poważny obserwator, aby zawie
rzyć tej jednej, niezbyt przy tym pewnej
obserwacji. Kontynuował te badania i w
końcu doszedł do wniosku, iż U ran nie
posiada pierścieni i że wobec tego pierś
cienie Saturna należy uznać za wyjątkowy
przypadek w Układzie Słonecznym. A jed
nak ten wybitny uczony nie miał racji, bo
dwieście lat później — jak już wspom nia
no — zupełnie nieoczekiwanie przy U ra
nie odkryto nie jeden, ale dziewięć cien
kich pierścieni. Ale czy jest to możliwe, by
w naszych czasach tak istotnego odkrycia
dokonano przypadkowo? No cóż, może
się to i dziś zdarzyć, choć w danym przy
padku nie był to całkiem zwykły zbieg okoliczności. Historia tego odkrycia zaczę
ła się właściwie już w roku 1973, kiedy to
astronom angielski G. T a y l o r zapowie
dział, że 10 marca 1977 roku U ran prze■fibcla 3. P aram etry pierścieni U ra n a
O znaczenie
pierścienia

1986 U 2 R
6
5
4
alfa
beta
eta
gamma
delta
1986 U 1 R
epsilon

O dległość od
śro d k a p lan ety *
R planety
103 km
1.47
1.598
1.614
1.626
1.708
1.744
1.802
1.819
1.845
1.910
1.954

38.3
41.9
42.3
426
44.8
45.7
47.2
47.7
48.3
50.1
51.2

S zerokość
utw oru
(km )
2500
1-3
2-3
2-3
7-12
7-12
0-2
1-4
3-9
1-2
22-93

chodzący przez gwiazdozbiór Wagi zakry
je słabą gwiazdę (8.8 wielkości gwiazdo
wej), w katalogu SAO oznaczoną nume-
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Fol. 3. Rysunek obrazujący przelot sondy kosmicznej Voyager 2 koło U rana w dniu 24 stycznia 1986 r.
(fot. NASA).

rem porządkowym 158687 (leży ona oko
ło 3° na zachód od gwiazdy alfa Lib). Prze
bieg zjawiska wnikliwie obserwowali as
tronom owie amerykańscy i na podstawie
analizy uzyskanego m ateriału stwierdzili,
iż U rana otacza dziewięć cienkich pierś
cieni. Bliższe o nich dane otrzymano do
piero w styczniu 1986 roku, kiedy to obok
tej planety przeleciała sonda Voyager-2 i
nie tylko przyjrzała się im z bliska, ale
przekazała informacje także o dwóch dal
szych, dotąd nieznanych pierścieniach. Thk
więc faktycznie U ran posiada jedenaście
pierścieni.
Dwa nowo odkryte pierścienie U rana
są bardzo rzadkie i dlatego nie udało się
ich odkryć na podstawie obserwacji prze

biegu zakrycia wspomnianej gwiazdy. Pier
wszy z nich (1986 U 1 R) leży między pierś
cieniami delta i epsilon, drugi natomiast
(1986 U 2 R) znajduje się najbliżej plane
ty i ma aż 2500 km szerokości. Epsilon
jest najodleglejszym i jednocześnie naj
jaśniejszym pierścieniem U rana, chociaż i
on odbija zaledwie 5% padającego świat
ła. Ma on około 150 m grubości, składa się
zaś zarówno z dużej ilości pyłu, jak i z
większych brył materii (średnice ich miesz
czą się w granicach od 1 do 10 m), oddalo
nych od siebie o dziesiątki metrów. Tb za
pewne od czasu do czasu zderzają się z
sobą i rozdrabniają, dostarczając w ten spo
sób nowe porcje owych mikroskopijnych
cząstek. Pył obecny jest wszędzie, występuje
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F o t. 4. Z d ję cie p ierścieni U ra n a w ykonane 24 stycz
n ia 1986 r. za p o m o cą sondy V oyager 2 z odległości
2 36 tys. km (fo t. N A SA ).

także w przerwach między pierścieniami,
co doskonale widać na obrazach otrzyma
nych „pod światło”. Widać wtedy najdrob
niejszy pyłek, o czym może się przekonać
każdy kierowca, gdy jedzie pod Słońce i
obserwuje przednią szybę swego sam ocho
du. Zjawisko powyższe z powodzeniem wy
korzystano właśnie do obserwacji pierś
cieni U rana które okazały się być tworami
równie interesującymi jak pierścienie Sa
turna, chociaż różnią się od nich znacznie.
Przede wszystkim są dużo ciemniejsze, two
rząca je m ateria zawiera jakąś ciemniejszą
substancję, przypominającą m aterię węglistych chondrytów. W związku z tym war
to może zwrócić uwagę na fakt, że księ
życe U rana też mają ciemniejsze powierz
chnie od księżyców Saturna, czego na ra
zie nie potrafimy wytłumaczyć. Wydawa
łoby się przecież zupełnie logiczne, że im
dany obiekt znajduje się dalej od Słońca,
tym więcej powinien w swym składzie za
wierać lodu (H 20, NH3, CH4). Dlaczego
rzeczywistość tak dalece odbiega od zało
żeń teoretycznych?
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Z podobnie trudnymi zagadnieniami
zetkniemy się przy opisie pierścieni N ep
tuna. Znamy je dopiero od paru lat, cho
ciaż poszukiwać ich zaczęto tuż po odkry
ciu planety, a co więcej — rzekomo Wil
liam L a s s e l l miał je obserwować już w
roku 1846, rok zaś później dostrzegł je
podobno także James C h a 11 i s. Nieste
ty, poza tymi dwoma obserwatoram i nikt
więcej pierścieni N eptuna nie widział, z
czego należałoby wnioskować, że wymie
nieni astronom owie angielscy ulegali po
prostu sugestii. Z czasem o tym zagadnie
niu zapomniano i wrócono do niego do
piero w drugiej połowie lat siedemdziesią
tych naszego stulecia, kiedy odkryto pierś
cienie Jowisza i U rana. Ich istnienie wska
zywało na to, że są to najprawdopodob
niej twory pospolite i że wobec tego po
winny być także przy Neptunie. Próbowa
no przekonać się o tym na podstawie ob
serwacji zakrycia tej lub innej gwiazdy przez
tarczę planety, toteż wnikliwie śledzono
przebieg każdego takiego zjawiska, co jed
nak nie przynosiło oczekiwanego efektu.
W jednym przypadku jasność zakrywanej
gwiazdy spadała wprawdzie zgodnie z za
łożeniami teoretycznymi, lecz i w tym przy
padku nie udało się zaobserwować dwóch
po sobie następujących zakryć, co powin
no nastąpić przy zakryciu przez pierścień
kołowy. W związku z tym wysunięto hipo
tezę, że N eptun ma wprawdzie pierście
nie, ale są to niepełne pierścienie. Prawdę
poznaliśmy dopiero w sierpniu 1989 roku,
kiedy do tej planety zbliżyła się sonda Vo
yager-2. Okazało się wówczas, że N eptun
ma faktycznie pięć pierścieni, które jed
nak są tak rzadkie, iż na podstawie zakry
cia tej lub innej gwiazdy nie można było
ich odkryć. Ale najbardziej zewnętrzny
pierścień (1989 N 1 R*) posiada trzy cha
rakterystyczne odcinki, gęstość m aterii
jest w nich zaskakująco duża, a w każdym
razie o wiele większa niż w pozostałych

* Trzy najjaśniejsze pierścienie Neptuna mają nosić nazwiska jego odkrywców: Johna Coucha A d a m s a (1816-1892),
Urbaina Jean Josepha L e v e r r i e r a (1811-1877) i Johannesa Gottfrieda G a l i e (1812-1910).
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Fot. 5. Ukazująca pierścienie N eptuna kompozycja dwóch zdjęć wykonanych 26 sierpnia 1989 r. za pomocą
sondy Voyager 2 z odległości 280 tys. km (fot. NASA).

częściach tego pierścienia. Długość kąto
wa owych zagęszczeń wynosi zaledwie po
kilka stopni (4°, 4° i 10°, lecz znajdują się
one blisko siebie (całkowita długość za
gęszczonych odcinków i przerw między ni
mi nie przekracza 33°). O ne to właśnie
odpowiedzialne były za przebieg obserwo
wanego zakrycia, co potwierdzają obliczo
ne położenia tych zagęszczeń w czasie da
nego zakrycia. Muszą one zatem istnieć
co najmniej 5 lat i ten fakt nie daje spoko
ju uczonym, bo przecież według rozważań
teoretycznych takie zagęszczenia pyłowej
materii winny się już po kilku latach mniej
więcej równom iernie rozłożyć wzdłuż o r
bit tworzących je cząstek. Musi zatem is
tnieć jakiś mechanizm, dzięki którem u po
wyższe zagęszczenia wciąż się utrzymują.
Na razie nic pewnego na ten tem at nie

potrafimy powiedzieć, co oczywiście nie
oznacza, by uczeni w tym przypadku byli
zupełnie bezradni. Tak źle nie jest, bo prze
cież można założyć, iż w zagęszczeniach
znajdują się małe księżyce, zderzają się ze
sobą lub większymi okrucham i m aterii i w
ten sposób rozdrabniają. Ich średnice m o
gą nie przekraczać 20 km i dlatego takich
obiektów na razie nie udało się odkryć.
Poza opisanymi wyżej zagęszczeniami
pierścienie N eptuna są bardzo rzadkie i
składają się prawie wyłącznie z pyłu. Tb
samo można powiedzieć o pierścieniach
Jowisza, które zostały odkryte dopiero w
roku 1979 za pomocą sondy Voyager-l,
chociaż ich istnienie już dwadzieścia lat
wcześniej przewidywał Siergiej K. W s i e c h s w i a t s k i . Kierował się przy tym wię
cej zwyczajną intuicją niż jakimiś racjo-

304

URA N IA

'Ihbela 4. Parametry pierścieni Neptuna

Oznaczenie
prowizoryczne
(w nawiasach )
proponowana
nazwa)
1989 N 3 R (Galie)
1989 N 2 R (Leverrier)
1989 N 4 R
1989 N 5 R
1989 N 1 R (Adams)

Odległość od
środka planety

R planety

103 km

1.693
2.149
2263
2.323
2.541

41.9
53.2
56.0
57.5
62.9

Szerokość
utworu
(km)

1700
10
6000
15

nalnymi przesłankami, a w każdym razie
tworów tych nikt przedtem nie obserwowaŁ Świecą one bardzo słabo, ze wszystkich
czterech wielkich planet Jowisz posiada
najskromniejszy system pierścieni, o kilka
rzędów rzadszych od głównych pierścieni
Saturna. Jest to właściwie jeden pierścień
o grubości około 30 km, składający się wy
łącznie z mikroskopijnych cząstek, które
T i bela 5. Parametry pierścieni Jowisza

Określenie utworu
lub jego części
Halo wewnętrzne
(wewnętrzny brzeg)
Główny pierścień
(wewnętrzny brzeg)
Główny pierścień
(zewnętrzny brzeg)
Halo zewnętrzne
(zewnętrzny brzeg)

Odległość od środka planety
R planety
103 km
1.40 (?)

100.0 (?)

1.72

122.8

1.81

129.2

2.5 (?)

181.0 (?)

są wyjątkowo ciemne i wykazują czerwo
nawe zabarwienie. Najwidoczniej mają in
ny skład chemiczny niż m ateria pierścieni
Saturna i pod tym względem przypomi
nają skład chemiczny powierzchni Amalthey, bo i ten księżyc ma — jak pamiętamy
— nieco „krwistą” barwę. Cząstki te nie
ustannie umykają z głównego pierścienia i
tworzą po obu jego stronach coś w rodza
ju halo: wewnętrznego sięgającego niemal
do atmosfery planety i zewnętrznego roz
pościerającego się daleko poza orbitę Theby. Silnie oddziaływuje na nie pole mag
netyczne Jowisza i zmusza je do porusza
nia się razem z tym polem, a ponieważ
tamtejszy równik magnetyczny jest o oko
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ło 10° nachylony względem równika „geo
graficznego”, dostają się one i pod płasz
czyznę pierścienia głównego. Z tego właś
nie powodu halo ma aż kilkadziesiąt ty
sięcy kilometrów grubości.
Na prezentacji systemu Jowisza możnaby w zasadzie ten siłą rzeczy bardzo po
bieżny przegląd pierścieni wielkich planet
zakończyć. Byłby on jednak niepełny, gdy
byśmy nic nie wspomnieli o pochodzeniu
tych interesujących, lecz wciąż ukrywają
cych wiele tajemnic tworów przyrody. W
tym celu musimy sięgnąć co bardzo od
ległej przeszłości, do początków istnienia
Układu Słonecznego, kiedy planety dopie
ro się tworzyły i miały o wiele większe
rozmiary niż dziś. Otaczały je ogrom ne
obłoki, składające się z pyłu i różnej wiel
kości okruchów materii, poruszających się
wokół nich zupełnie chaotycznie, lecz prze
ważnie zgodnie z kierunkiem ich rotacji.
Cząstki i większe okruchy m aterii zderza
ły się z sobą, traciły część energii kinetycz
nej, zużywając ją na deformację i ogrzewa
nie danego obłoku. W wyniku tych zde
rzeń jedne bryły m aterii rozpadały się na
mniejsze fragmenty, inne łączyły się z sobą
i tworzyły coraz większe obiekty. Odby
wało się to zupełnie przypadkowo, lecz po
zderzeniu orbity cząstek i większych okru
chów m aterii stawały się coraz bardziej
koliste, a jednocześnie z tym zmniejszał
się kąt nachylenia ich płaszczyzn względem
płaszczyzny równika obieganej protoplanety. Z czasem z cząstek i większych okru
chów m aterii powstawały protoksiężyce i
jeszcze intensywniej wyłapywały porusza
jące się w ich pobliżu cząstki obłoku, nie
ustannie zwiększając swe masy i rozmiary.
Działo się to dopóty, dopóki przestrzeń w
okolicach orbit nowo powstałych księży
ców nie stała się prawie całkowicie pusta.
Jednak tego rodzaju procesy mogły prze
biegać jedynie w większych odległościach
od tej lub innej planety, gdyż w jej pobliżu
do głosu dochodzą sity płjwowe i udare
mniają skupianie się m aterii w większe
ciało. W tym przypadku powstawał tam
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stosunkowo cienki pierścień, leżący pra
wie dokładnie w płaszczyźnie równika pla
nety, składający się z przeogromnej liczby
mniejszych i większych okruchów materii.
Poruszają się one niemal po kolistych o r
bitach i dlatego zderzenia między nimi win
ny zachodzić już raczej sporadycznie.
Tkk uporządkowany twór powinien być
stabilny i teoretycznie ma szansę istnienia
miliardy lat. Musimy jednak pam iętać o
tym, że od samego początku wpływają na
niego różne czynniki zewnętrzne, przede
wszystkim zaś siły perturbacyjne obiegają
cych daną planetę księżyców, czego przy
kłady znajdziemy w systemie Saturna. Wy
starczy wspomnieć o cząstkach w przerwie
Cassiniego, poruszających się po orbitach
z czasami obiegów równymi połowie cza
su obiegu Mimasa, wymiatanych stamtąd
w kierunku pierścienia B. Rozważania teo
retyczne wykazują jednak, że samo oddzia
ływanie tego księżyca nie wystarczyłoby na
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to, by m ateria we wspomnianej przerwie
została tak rozrzedzona. Widocznie w pro
cesie tym biorą udział jeszcze inne, nie
znane bliżej siły. Jedno zdaje się nie ule
gać wątpliwości — pierścienie wielkich pla
net wydają się być tworami stabilnymi, choć
uzależnione to jest od różnych czynników.
Jedne pierścienie nie ulegają rozprosze
niu dzięki grwaitacyjnemu oddziaływaniu
pobliskich księżyców (pierścienie F i G w
systemie Saturna, pierścienie Urana i N ep
tuna), inne dla odmiany są stale uzupeł
niane napływem nowej materii z krążących
w pobliżu księżyców (pierścienie Jowisza,
pierścień E w systemie Saturna). Ale zna
my też pierścienie utrzymujące się w zasa
dzie bez większych zmian niemal od po
czątku istnienia Układu Słonecznego i one
to właśnie od blisko czterech stuleci dos
tarczają obserwatorom tylu emocji (głów
ne pierścienie Saturna).

Jerzy Kuczyński — Chorzów

O ZASTOSOWANIACH CZARNYCH DZIUR
W śród występujących w astronom ii obie
któw szczególną fascynację budzą czarne
dziury. Nie bez powodu, ich własności są
bowiem tak odległe od tego, co spotyka
my w „norm alnej” m aterii, a w niektórych
aspektach tak zaskakujące i trudne do za
akceptowania, iż fascynacja jest zupełnie
uzasadniona. Wydawać by się więc mogło,
że są one dobrze znane, i trudno napisać
na ich tem at coś, co nie byłoby już wielo
krotnie opisane. W rzeczywistości jednak
tak nie jest. Powszechnie myli się wiele
pojęć ich dotyczących, a często wiedza o
tym czym są ogranicza się do sloganu, że
są to „gwiazdy tak zapadnięte, że światło
nie może ich opuścić”. Stąd wydaje się
rozsądne opisanie kilku ich własności i
zastosowań w astronomii.
Ostatnie stwierdzenie sugeruje, że czar

ne dziury są czymś w rodzaju narzędzia, co
wydaje się trochę dziwnym poglądem w
odniesieniu do obiektów o masie rzędu
mas gwiazd. Jednak w rzeczywistości moż
na twierdzić, że czarne dziury to przede
wszystkim rozwiązania równań Ogólnej Tfeorii Względności (OTW ), o pewnych, ła
two czytelnych własnościach (m. in. istnie
nie horyzontu — powierzchni, spod któ
rej informacja nie wydostaje się na zew
nątrz). A zastosowanie w astronom ii roz
wiązań jest już zupełnie rozsądną czyn
nością. Jeżeli tak postawić sprawę to pier
wszym i najnaturalniejszym „zastosowa
niem w astronom ii” czarnych dziur jest
poszukiwanie w przestrzeni kosmicznej obiektów, których własności mogłoby takie
rozwiązanie opisywać. Mówiąc prosto —
czy obserwuje się czarne dziury?

306

URANIA

Odpowiedź na tak postawione pytanie
okazuje się być lekko wymijająca. Virginia
Tr i m b ł e w obszernym artykule przeglą
dowym przyjmuje, że kandydatem na
czarną dziurę jest zwarty obiekt o masie
powyżej 3 M©. Dodaje jednak, że mogą
istnieć zwarte ciała o masie mogącej wy
nosić nawet do dziesięciu mas Słońca i nic
będących czarnymi dziurami. Gdyby chcieć
zająć w tej kwestii najbardziej ostrożne
stanowisko, należałoby przyjąć, że nie ma
obserwacyjnych dowodów istnienia czar
nych dziur (w układach podwójnych o któ
rych jest artykuł THmble). Przyjmując mniej
skrajny punkt widzenia można wymienić
kilka obiektów kandydujących do miana
czarnej dziury. Są to na przykład Cyg-Xl
o masie 5-10 M©, LMCX-3, LMCX-1
(Wielki Obłok Magellana) i kilka innych.
W sumie mniej niż dziesięć obiektów. Prze
gląd czasopism astronomicznych bez tru
du ujawni dodatkowo pewną ilość dalszych
kandydatów. Np. J. C a s a r e s i in. w lu
tym 1992 r. opisali radioźródło V 404 Cygni. Badania optyczne wykazują istnienie
gwiazdy typu widmowego G lub wczesne
go K z amplitudą prędkości 611 ±4 km/s i
okresem 6.473 dnia. Dane te prowadzą do
funkcji masy 6.26±0.31 M©. Wskazuje to
na istnienie w układzie podwójnym czar
nej dziury o masie 8-15.5 M©. Nie bądź
my jednak nerwowi. Uważany za niezłego
kandydata na czarną dziurę obiekt galak
tyczny SS 433 wg pracy S. D. O d o r i c o i
in. z września 1991 r. okazuje się być gwiaz
dą neutronową. W tym samym numerze
Nature, w którym ogłoszono istnienie czar
nej dziury w V 404 Cygni J . D o 1a n po
kazuje, że istnieją stabilne rozwiązania
OTW (tzw. Q — gwiazdy), które nie będąc
czarną dziurą mogą mieć masy dużo więk
sze od normalnych gwiazd neutronowych.
Do jednoznacznego stwierdzenia, że
dany obiekt jest czarną dziurą kryterium
masy nie jest wystarczające, konieczne jest
stwierdzenie jakichś procesów charakterys
tycznych dla czarnych dziur np. promie
niowania pochodzącego z materii znikają
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cej pod horyzontem. Jeżeli zauważyć, że
zjawiska zachodzące w pobliżu czarnej
dziury niewiele różnią się od efektów ob
serwowanych na gwiazdach neutrono
wych, to trudno się dziwić, że identyfika
cja obiektu jako czarnej dziury jest zwykle
wątpliwa.
Powyższe uwagi dotyczą stosunkowo
niewielkich czarnych dziur w układach
wielokrotnych, w których towarzyszami są
zwykłe gwiazdy. Poszukiwanie czarnych
dziur w układach podwójnych związane
jest z oczywistą dla każdego miłośnika
astronomii możliwością pomiaru masy w
takich układach. Dodatkowym, równie oczywistym powodem, jest fakt, że czarną
dziurę musimy obserwować pośrednio,
przezjej oddziaływanie grawitacyjne z ota
czającą ją materią, a więc jest korzystne
istnienie wokół niej innego ciała. Jak wia
domo czarne dziury mają tendencję do
rośnięcia, liczne twierdzenia dotyczące
ich własności wskazują na to, że materia
może nieograniczenie zasilać czarną dziu
rę. Takie zasilane czarne dziury mogą osiągnąć bardzo wielkie masy. Pole grawi
tacyjne olbrzymich czarnych dziur powin
no mieć wpływ na prędkości gwiazd nawet
na skalę całej galaktyki. I rzeczywiście,
wiele galaktyk wykazuje, przy analizie ru
chu gwiazd, istnienie zwartego obiektu
mogącego być czarną dziurą. I tak np. w
centrum M 31 może znajdować się taki
obiekt o masie 106 M©. A. E c k a r t i in.
sugerują istnienie czarnej dziury o zbliżo
nej masie w naszej Galaktyce. Jednak bliż
sze zbadanie problemu wskazuje, że ist
nieją inne niż czarna dziura wyjaśnienia
obserwowanych zjawisk. I tak promienio
wanie w nadfiolecie, mogące świadczyć o
istnieniu czarnej dziury, równie dobrze mo
że pochodzić z grupy młodych gwiazd. Li
nia 511 keV również sugerująca czarną
dziurę (anihilacja par elektron — pozy
ton) również, ze względu na słabą rozdziel
czość kątową, może pochodzić z dość od
ległych od centrum Galaktyki szczątków
nowych i supernowych. Cały szereg tego
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typu pośrednich dowodów może znaleźć
inne naturalne wyjaśnienia. Można więc
zasadnie twierdzić, że „najbardziej natu
ralne” zastosowanie rozwiązania zwanego
czarną dziurą — znalezienie realnego obiektu opisywanego tym rozwiązaniem jest
jak na razie niezbyt pewne.
Do czego więc innego czarne dziury
mogą się nadawać? Okazuje się możliwe
znalezienie całkiem sporej liczby ich za
stosowań. Już fakt podejrzeń, iż znajdują
się one w centrach galaktyk sugeruje ich
użycie do wytłumaczenia zjawisk zacho
dzących w aktywnych jądrach galaktyk
(AGN). W spólną i charakterystyczną dla
wszystkich AGN cechą jest fakt, że ak
tywność wydaje się mieć źródło w niewiel
kim obszarze o rozmiarach zbliżonych do
rozmiarów Układu Słonecznego. Już sam
rozmiar źródła energii wskazuje na czarne
dziury. Rzeczywiście powszechnie przyj
muje się, że przyczyną aktywności jądra
jest czarna dziura o masie rzędu 103 - 1010
M q . Wokół takiej czarnej dziury znajduje
się „paliwo” — m ateria międzygwiezdna,
gwiazdy itp. M ateria przyspieszana grawi
tacyjnie w pobliżu czarnej dziury grzeje
się i promieniuje powodując zjawiska, któ
re określamy jako aktywność jądra gala
ktycznego. Właściwie poza jedną cechą —
niewielkim obszarem źródła aktywności —
cała reszta cech jest bardzo różna. Wszy
stkie jednak własności obiektu lepiej lub
gorzej można wytłumaczyć istnieniem w
jego centrum czarnej dziury otoczonej ta
kim lub innym układem „zwykłej” m aterii
galaktycznej. Aby nie wdawać się w szcze
gółowe rozważania (godne obszernego, ale
odrębnego artykułu) można stwierdzić, że
pod hasłem „aktywne jądra galaktyk” ro
zumiemy bardzo różne obiekty, poczyna
jąc od kwazarów (moce powyżej 1040 wa
tów) przez jądra galaktyk Seyferta aż do
względnie spokojnych i niewielkich obie
któw takich jak radioźródła znajdujące się
w centrach „normalnych” galaktyk, a na
wet obiekty galaktyczne jak wspomniane
już radioźródło SS 433.

307

Innym fascynującym polem zastosowa
nia czarnych dziur jest kosmologia. W tej
fazie istnienia Wszechświata, którą obec
nie obserwujemy, czarne dziury nie wy
dają się grać szczególnie istotnej roli, ale
gdyby na przykład Wszechświat był opi
sany rozwiązaniem oscylującym, sytuacja
zmienia się dramatycznie. Nawet niewiel
ka liczba czarnych dziur zaczyna grać is
totną rolę w pobliżu punktu zapadania
(ang. Big Crunch, BC). Rozważany przez
W. S a s l a w a model, przewiduje silne po
chłanianie promieniowania, a tym samym
wzrost masy czarnych dziur. W wyniku te
go, w porównaniu z modelem bez czar
nych dziur, w pobliżu BC mamy dużo mniej
sze ciśnienie. Łatwo zauważyć, że zjawi
sko ma miejsce dopiero w ostatniej fazie
zapadania się Wszechświata. Do tego cza
su czarne dziury można uważać za nie
istotne. Naprawdę ciekawe rzeczy dzieją
się dopiero po BC. Po przejściu Wszech
świata przez osobliwość zaczyna się nowy
cykl. Drugi ale nie taki sam, czarne dziury
do pewnego stopnia przechowują infor
mację o poprzednim cyklu, co powoduje,
że następny cykl jest nieco inny. W szcze
gólności klasteryzacja (łączenie się w ag
regaty) czarnych dziur może odpowiadać
za powstawanie struktur gromad i supergromad galaktyk. Jeszcze dalej w swych
rozważaniach idą E. S i k k e m a i W. I s r a e 1. W wyniku rozważań dotyczących fi
zyki czarnych dziur piszą dosłownie: „Wy
daje się prawdopodobnym, że nasz Wszech
świat jest zamknięty, a jego ewolucja m o
że zostać prześledzona wstecz przez skoń
czoną liczbę cykli o malejącej masie aż do
pierwszego „dziecięcego” Wszechświata,
wystarczająco dużego by pojawiły się w nim
czarne dziury, których czas parowania umożliwia im dotrwanie do pierwszego BC”.
Warto chyba to zdanie spróbować zrozu
mieć. Inaczej mówiąc warto przyjrzeć się
trochę fizyce czarnych dziur.
Pierwszy problem na jaki trafiamy w
tym przypadku to sprawa losu ciała zni
kającego pod horyzontem. Okazuje się, że
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nie jest on wcale taki oczywisty. Krótką
historię ostatnich odkryć związanych z
„szansami” obserwatora wewnątrz czar
nej dziury przedstawia W. H i s c o c k w
króciutkim artykule w Nature. Okazuje
się że wszystko zależy od rodzaju czarnej
dziury. W najprostszym przypadku tzw.
czarnej dziury Schwarzschilda ciało, które
znalazło się pod horyzontem w skończo
nym i krótkim czasie trafia w pobliże osobłiwości i zostaje zmiażdżone do roz
miarów punktu. W przypadku czarnej dziu
ry z różnym od zera momentem pędu i
ładunkiem (czarna dziura Kerra) istnieją
szanse na uniknięcie tego losu. Rozwiąza
nia prowadzące do takiego zachowania wy
dają się jednak niestabilne. Rachunki pro
wadzone dla stosunkowo prostych (nała
dowanych ale nie obracających się) czar
nych dziur R eissnera-N ordstrom a wska
zują, że nawet niewielka perturbacja pro
wadzi do nieszczęścia: prom ieniowanie
przechodzące przeż wnętrze czarnej dziu
ry powoduje, że masa czarnej dziury mie
rzona przez „zapadającego się obserwato
ra” dąży do nieskończoności. Mało tego,
powstające przy tym siły pływowe są nie
ograniczone (dążą do nieskończoności).
Wydawałoby się więc, że wszystko ulegnie
zniszczeniu i są niewielkie szanse na prze
chowanie jakiejś informacji. Na szczęście
nie jest aż tak źle. Okazuje się, że poja
wiająca się w tego typu czarnej dziurze
osobliwość jest jednak nieco słabsza od
osobliwości typu Schwarzschilda. Wiado
mo jednak, że ten rodzaj osobliwości jest
niestabilny, a więc nie jest pewne jak
zmieni się fizyka przy uwzględnieniu do
datkowych efektów, jako że wynik uzyska
no wprawdzie dzięki dokładnemu rozwią
zaniu, ale w dość uproszczonym modelu.
E. P o i s s o n i W . I s r a e l , przy nieco
mniejszych niż we wspomnianym dokład
nym rozwiązaniu uproszczeniach, stwier
dzili, że rozpraszanie promieniowania prze
chodzącego przez czarną dziurę powoduje
wzrost efektywnej masy czarnej dziury. Z ja
wisko to nazwali inflacją masy. Nazwa wy
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daje się uzasadniona ponieważ czarna dziu
ra o początkowej masie kilku mas Słońca
uzyskuje masę przekraczającą w ielokrot
nie masę obserwowanej obecnie części
Wszechświata. W wyniku tego niepoha
mowanego wzrostu masy nieistotny wyda
je się moment pędu i ładunek, a więc osobli
wość dąży do osobliwości typu Schwarz
schilda. Aby zakończyć tę dyskusję wnę
trza czarnej dziury można dodać, że A.
O r i, znów przy pewnych upraszczających
założeniach, zdołał stwierdzić, że przynaj
mniej przy tych założeniach, deformacja za
padającego się ciała pozostanie skończona.
Jest więc nadzieja na „przeżycie” zapada
jącego się obserwatora. Przeżycie obser
watora należy rozumieć umownie — jest to
po prostu odpowiednik słów „może zostać
prześledzona” we wspomnianym cytacie.
W ostatniej fazie zapadania się Wszech
świata tem peratura rośnie. Promieniowa
nie i m ateria wpada do wnętrza czarnych
dziur, które w końcu także się łączą zlewają się w jedną olbrzymią czarną dziu
rę. Dzięki własności „przeżywalności”, jest
szansa na uratowanie znacznej części tej
materii. Inflacja masy też ma znaczenie.
Np. czarna dziura o masie ok. 5 mas Słoń
ca zwiększa, dzięki inflacji, swą masę aż
1018razy. Trzeba jednak zauważyć, że wzrost
masy może być zarejestrowany tylko wew
nątrz horyzontu, zewnętrzny obserwator
zarejestruje cały czas tę samą pierwotną
masę. Jednak w momencie „zlewania się”
czarnych dziur obserwator zewnętrzny staje
się wewnętrznym. Widzimy więc skąd bie
rze się owa malejąca masa w poprzednich
cyklach.
Pozostaje jeszcze rozszyfrować słowa o
„czarnych dziurach na tyle dużych aby nie
zdążyły wyparować”. Oczywiście jest to
przypomnienie najsłynniejszego odkrycia
dotyczącego czarnych dziur — zjawiska
noszącego, od nazwiska odkrywcy, nazwę
zjawiska Hawkinga. Z e względu na pow
szechne zainteresow anie jakie zjawisko
wzbudza spróbujmy je ująć ilościowo. Naj
pierw przypomnijmy sobie, że kwantowa
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próżnia to coś bardzo dynamicznego. Cały
czas powstają w niej i giną cząstki wirtual
ne, to znaczy cząstki, które istnieją tak
krótko, iż nie sposób ich zauważyć. Wszy
stko jednak zmienia się w odpowiednio
silnym polu. Np. wirtualne cząstki nała
dowane w polu elektrycznym mogą stać
się cząstkami realnymi. Dzieje się tak gdy
eEX > 2m 2. Lewa strona tej nierówności
to energia potencjalna (ładunek e razy
natężenie pola E i X — długość fali Comptona). Jeżeli ta energia jest większa od
dwu mas spoczynkowych to cząstki mogą
się wykreować. Podobnie jest w polu gra
witacyjnym. Energia równa k T (stała Boltzmana razy^temperatura) jest proporcjo
nalna do stałej Plancka dzielonej przez
długość Comptonowską. Przyjmując, że dłu
gość ta jest proporcjonalna do promienia
Schwarzschilda (r = IGM/c1) otrzymuje
my T ~ (ticl!2Gk)MA. Tbraz jest już zu
pełnie łatwo obliczyć jasność L.
L ~ 4I\r2(oT)A~ M~\
i czas życia czarnej dziury t = M/(dM/dt)
~ A P. A więc czarna dziura świeci tym
jaśniej im jest lżejsza (L ~ M 2), a żyje tym
dłużej im jest cięższa (t~AP). Jest więc
jasne, co mieli na myśli autorzy mówiąc
„Wszechświat na tyle duży” — na tyle, by
powstające w nim czarne dziury były wy
starczająco duże aby nie zdążyć wyparo
wać przed BC.
Przy okazji warto spróbować oszaco
wać minimalną wielkość czarnych dziur,
które mogły dotrwać do naszych czasów
od momentu Wielkiego Wybuchu. W za
leżności od wartości H0 masa M* takiej
czarnej dziury musi zawierać się w prze
dziale 4.3 x l 0 14 < M* < 7 .0 x l0 14gramów.
Odpowiada to masie planetoidy o średni
cy kilkuset metrów. Nie są więc zbyt wiel
kie. Warto tu zauważyć, że obecnie nie
wydaje się możliwe istnienie procesów ge
nerujących tak małe czarne dziury. W po
czątkowych stadiach istnienia Wszechświa
ta takie procesy są możliwe, i grają w kos
mologii dość poważną rolę. Dobrze jest
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zwrócić uwagę na zjawiska zachodzące w
ostatnich chwilach istnienia czarnej dziu
ry. Z przedstawionych wzorów widać, że
dla masy dążącej do zera temperatura dą
ży do nieskończoności. Interpretuje się to
w ten sposób, że ostatnie stadium parowa
nia jest czymś w rodzaju wybuchu. Jeżeli
zwrócimy uwagę na to, że (Hc3/2G)-lk T =
E = 2mc2, gdzie m oznacza masę powsta
jących cząstek, to widać, że w zależności
od „stadium parowania” czarna dziura po
winna wypromieniowywać cząstki o róż
nych masach — im lżejsza tym cięższe.
Wynika stąd, że oszacowanie czasu życia
czarnej dziury zależy od przyjętego widma
cząstek elementarnych. Przytoczone osza
cowanie uzyskano przyjmując, że końco
we stadium parowania następuje gdy czar
na dziura jest w stanie emitować kwarki i
mezony. Obserwacja takiego końcowego
stadium parowania daje szansę na pozna
nie „prawdziwego spektrum” cząstek ele
mentarnych, a więc jest niezwykle atrak
cyjnym pomiarem mogącym zadecydować
o kształcie podstawowych teorii fizycznych.
Nic więc dziwnego, że poszukuje się tego
zjawiska w ramach astronomii. Prowadzi
to do badań skrajnie wysokoenergetycz
nego promieniowania kosmicznego.
Jak widzimy czarne dziury są intensyw
nie „stosowane” w astronomii. Oczywiś
cie trudno byłoby twierdzić, że ten krótki
przegląd zjawisk związanych z czarnymi
dziurami wyczerpał te zastosowania. Nie
można też twierdzić, że to co zostało przed
stawione stanowi wyczerpujący opis tych
zjawisk. Przedstawiono jedynie dość do
wolny wybór zjawisk, w których czarne
dziury mogą grać istotną rolę. „Używa
nie” czarnych dziur do wyjaśnienia rze
czywistości jest jednym z wielu intensyw
nie rozwijających się nurtów astronomii.
Nurtem o którym warto coś wiedzieć, śle
dząc jego coraz to nowe sukcesy (i klęski
— w końcu ani jednej pewnie nie ziden
tyfikowano), ale nie zapominając o in
nych, nie mniej fascynujących ideach współ
czesnej astronomii.
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KRONIKA
O pochodzeniu Charona
Istnieje we Wszechświecie układ planetarny, w
skład którego wchodzi co najmniej 9 planet,
spośród których 2 są podwójne. Układ ten zna
ny jest już całkiem dobrze, bowiem jest to nasz
własny Układ Słoneczny. Co to jednak za pla
nety podwójne? Jedna z nich znana jest nam
wszystkim naprawdę dobrze, bowiem jest to
nasza własna Ziemia z Księżycem. Dlaczego
mówi się o niej „planeta podwójna” i którą z
planet Układu Słonecznego jest ową drugą pla
netą podwójną?
Pojęcie planety podwójnej jest jeszcze nie
co nieformalne i nie ma ścisłej definicji. Mówi
się o planetach podwójnych, gdy stosunek m a
sy mniejszego składnika do większego jest sto
sunkowo duży. Nie ma wprawdzie ustalonej
konkretnej granicy, powyżej której obiekt uz
naje się za planetę podwójną, lecz w naszym
Układzie Słonecznym stosunek masy Księżyca
do Ziemi jest największy spośród wszystkich
par satelitów i ich planet z wyjątkiem (najpra
wdopodobniej) pary Pluton-C haron i wynosi
0.0123.
Pochodzenie Księżyca ziemskiego jest nie
pewne, walczą ze sobą hipotezy, według któ
rych miał się on oderwać od bardzo szybko
ratującej proto-Z iem i lub powstać wraz z nią
z materiału, który nie wszedł w skład Ziemi
bądź też wreszcie powstał w wyniku potężnego
zderzenia bardzo młodej Ziemi z innym spo
rym ciałem w bardzo jeszcze „zaśmieconym”
Układzie Słonecznym, przy czym energia zde
rzenia była tak wielka, że stopiła „intruza”, któ
ry pozostał na orbicie ziemskiej zastygając do
swej obecnej postaci. Każda z wymienionych
hipotez ma wady i nie w pełni wyjaśnia obser
wowane dynamiczne parametry układu Z iem iaKsiężyc.
Cała ta przydługa dyskusja zagadnień ziem
skich przy okazji Plutona z Charonem m a na
celu zwrócenie uwagi Czytelnika na pewne ana
logie między tymi dwoma tak odległymi ukła
dami.
W wyniku analizy poczynionych w ostat
nich latach obserwacji udało się wyznaczyć przy
bliżoną orbitę Charona i Plutona wokół wspól
nego środka masy, a także w przybliżeniu wy
znaczyć ich promienie (przy założeniu kulis-

tości, czego wszyscy są pewni, lecz czego do
końca obserwacyjnie jeszcze nie sprawdzono),
a stąd gęstość m om entu pędu. Z nane są też w
przybliżeniu gęstości obu ciał i ich łączna masa.
Na podstawie zgromadzonego materiału ob
serwacyjnego amerykański uczony William B.
M c K i n n o n przeprowadził analizę pocho
dzenia tego układu. W świetle jego wniosków
najbardziej prawdopodobne jest pochodzenie
„katastroficzne”, to znaczy w wyniku potężne
go zderzenia. Przemawia za tym wiele przesła
nek, między innymi fakt, iż jako jedyna plane
ta w Układzie Słonecznym Pluton z Charo
nem poruszają się po wydłużonej (mimośród
ok. 0.25) orbicie znacznie (17°) nachylonej do
ekliptyki, oraz zakłócenie reguły Titiusa — Bo
dego, która dla Plutona przewiduje miejsce na
orbicie Neptuna. Moment pędu układu przekra
cza graniczną wartość, powyżej której niemoż
liwe jest istnienie jednego ciała. Znaczne na
chylenie orbity i wiele innych przesłanek geofi
zycznych i geochemicznych sugeruje, iż sam o
tnego Plutona uderzył proto-C haron, którego
składowa prędkość prostopadła do ekliptyki nie
była mała. Wskutek nieelastycznego zderzenia
wydzieliły się ogromne ilości ciepła, które zna
cznie podgrzały Charona, a pewnie też i Pluto
na tak, że Charon uległ niemal całkowitej trans
formacji wskutek szeregu procesów fizykoche
micznych i w końcu zastygł- na orbicie wokół
Plutona w swej obecnej postaci. Ciała pierwot
ne były porównywalnych rozmiarów (być może
proto-Charon był nieco mniejszy od proto-Plutona), zaś prędkość względna zderzenia, które
było silnie niecentralne, powinna być w zakre
sie od 1.3 do 2.5 km/s. W wyniku zderzenia
materia obu składników uległa przynajmniej czę
ściowemu wymieszaniu; możliwy jest scenariusz,
w wyniku którego oba ciała zlepiły się na pe
wien czas, zaś silne ogrzanie energią zderzenia
i szybki ruch obrotowy spowodowały, że obec
ny Charon oderwał się i zastygał samodzielnie,
podlegając szeregowi procesów geologicznych
i chemicznych, które zwykle następują (według
obecnych hipotez) podczas tworzenia się pla
net typu ziemskiego. Nie można też wykluczyć,
iż część masy układu pierwotnego, szczególnie
wody, uległa odparowaniu i uciekła w otacza
jącą przestrzeń międzyplanetarną.
A utor podkreśla różnice między przypad-
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kiem Charona a (wciąż bardzo problematycz
nym) zderzeniem, które miało doprowadzić do
powstania Księżyca ziemskiego. Energia zde
rzenia w przypadku Charona była dużo mniej
sza na jednostkę masy, dzięki czemu w jego
wyniku powstało znacznie mniej pary wodnej,
która w hipotezie kolizji formującej Księżyc uciekła z układu. W skutek tego gęstość Księ
życa ziemskiego jest znacznie większa niż po
stulowana gęstość Charona.
Wypada wspomnieć, że oprócz przedsta
wionej powyżej istnieje jeszcze jedna hipoteza
katastroficznej formacji układu Pluton-Charon,
według której Pluton był w przeszłości satelitą
Neptuna. Na obecną orbitę przerzuciła go prze
chodząca w pobliżu planeta transplutonowa o
masie ok. 4 mas ziemskich. Siły pływowe oder
wały od proto-Plutona Charona, zaś dopełnie
niem zdarzenia było przerzucenie N eptuna na
nową orbitę, tak że nie spełnia on reguły Titiusa — Bodego, i spłaszczenie orbity jednego
z jego księżyców, Nereidy.

Zagadnienie formacji zderzeniowej ciał kos
micznych jest bardzo skomplikowane i cieka
we, lecz stanowi raczej dom enę geofizyki a nie
astronomii. W zależności od składu, masy i para
metrów zderzenia kolidujących ciał możliwe jest
mnóstwo scenariuszy dalszego rozwoju wypad
ków, od wielkiego roju odłamków przez pow
stanie ciepłej protoplanety, która później dzieli
się na dwie części ewoluujące geologicznie nie
zależnie od siebie z ewentualną stratą części
masy, powstanie pierścienia szczątków wokół
planety centralnej aż do stopienia zderzających
się ciał w jedno i znaczna modyfikacja ewolu
cji. Która z hipotez dotyczących Plutona z Cha
ronem jest prawdziwa być może dowiemy się
po precyzyjniejszym wyznaczeniu orbity tego
układu podwójnego, a przynajmniej po okreś
leniu funkcji mas.
Wg Astrophysical Journal 1989, 344, L 41
Maciej Bzowski

KONFERENCJE I ZJAZDY
Fromborskie spotkanie
SIMP0S10 INTERNACJONAŁ

H E M PO Y ASTRONOMIA
EN EL ENCUENTRO
DE LOS DOS MUNDOS'
Warszawa - Frombork (Polonia)
27.IV. -2 .V .I9 9 2

W dniach od 27 kwietnia do 2 maja 1992 r.
odbyło się w Warszawie (otwarcie) i we
Fromborku Międzynarodowe Sympozjum
„Czas i astronomia w spotkaniu dwóch
światów”. Miało ono na celu naukowe ucz
czenie 500-ej rocznicy „odkrycia” Amery
ki przez Krzysztofa K o l u m b a . Jak na
pisali organizatorzy we wstępie do pro
gramu konferencji: „Kolumb przybył tam
po licznych wcześniejszych odkryciach te
go kontynentu... przez przybyszów, którzy
zaludnili go i rozwinęli tam swe kultury.
Tfe bogate i różnorodne cywilizacje budzą
nasze zainteresowanie i podziw, a zara
zem są nam bliskie, co winno ułatwić wza
jemne zrozumienie. Chcielibyśmy przeko

nać się, jaka była wiedza astronomiczna,
jakie były sposoby obliczania czasu w Sta
rym Świecie w tym niespokojnym okresie
między wiekami średnimi a Odrodzeniem.
Mikołaj Kopernik miał 19 lat, gdy Krzy
sztof Kolumb popłynął na drugą stronę
Atlantyku, zaś gdy życie astronoma miało
się ku końcowi, gra była zakończona, pod
bój stał się faktem dokonanym. Chcieli
byśmy także wiedzieć, jak udało się ocalić
pierwotną wiedzę dawnych mieszkańców
Ameryki dzięki tym rozproszonym infor
macjom, które przetrwały, i zrozumieć róż
norodne metody kontemplacji nieba i mie
rzenia czasu... Zarówno dla Europy jak i
dla Ameryki wiek 16-y był okresem rady
kalnych zmian... W jaki sposób zatem udało się ocalić to, co się jeszcze dało oca
lić?”
Głównym organizatorem spotkania był
Zakład Antropologii Historycznej Insty
tutu Archeologii Uniwersytetu Warszaw
skiego, zaś współorganizatorami byli Polski
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K om itet d/s UNESCO, Centrum Studiów
Latyno-A m erykańskich
Uniwersytetu
Warszawskiego, Władze Miejskie From 
borka, oraz Fundacja Mikołaja K operni
ka we From borku. W konferencji uczest
niczyło około 60 osób przybyłych z 16-tu
krajów. Najdłuższą trasę przebyła zapew
ne M aria E ster G rebe V ic u ń a, prof,
archeologii Uniwersytetu w Santiago (Chi
le), było kilkoro Peruwiańczyków, najlicz
niejszą grupę, 12 osób, stanowili Meksy
kanie. Z e wschodniej półkuli, najdłużej,
bo aż 3 doby w pociągu, spędzili państwo
Tfcitsino i Irakli S i m o n i a, astronom o
wie z Tbilisi (Gruzja). Kilkoro LatynoAmerykanów przybyło z uniwersytetów nie
mieckich i francuskich, gdzie aktualnie stu
diują lub pracują. Astronom ów było nie
wielu, większość stanowili archeologowie,
antropologowie, etnografowie, historycy
sztuki, lingwiści. Spotkanie było zatem in
terdyscyplinarne, tematyka referatów róż
norodna, choć musiały one dotyczyć tylko
15 i 16 wieku, językami konferencji był
hiszpański i angielski. Mówiono zatem o
orientacji budynków wykorzystywanych
do obserwacji ciał niebieskich, jak rów
nież o interpretacji astronomicznej nie
których malowideł je zdobiących; o róż
nych systemach kalendarzowych i o pra
ktycznym określaniu czasu przez myśli
wych i zbieraczy; o legendach mających
związek z obiektam i niebieskimi; o pod
róży Kolumba i o starych astronom icz
nych instrum entach nawigacyjnych; wre
szcie, o niedawnych badaniach archeolo
gicznych na Wyspach Kanaryjskich, suge
rujących lepszą niż przypuszczano znajo
mość astronom ii wśród ludów pierwotnie
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zamieszkujących te wyspy, przed koloni
zacją w 15-tym wieku.
Obrady odbywały się w średniowiecz
nym budynku szpitala św. Ducha i kaplicy
św. Anny, obecnym muzeum historii me
dycyny, co stwarzało niepowtarzalny na
strój całej konferencji. Rzędy krzeseł us
tawiono wzdłuż nawy głównej, ozdobionej
16-to wiecznymi freskami, dwa ekrany sta
nęły w dogodnej niszy, lekki półm rok p o 
zwalał na wyświetlanie przezroczy nawet
w samo południe, zbyt cicho przemawiają
cych prelegentów trzeba było zmuszać do
korzystania z mikrofonu. W przerwach słu
chacze pokrzepiali się kawą i herbatą i
spieszyli się, aby sfotografować zabytki mia
sta w dobrym oświetleniu.
Gościnni gospodarze From borka, wo
jewództwa elbląskiego i olsztyńskiego za
pewnili uczestnikom konferencji wysłucha
nie koncertu organowego we fromborskiej katedrze, zwiedzenia zamków w Lidz
barku i Olsztynie oraz skansenu w Olsz
tynku, obejrzenie występów zespołów fol
klorystycznych, zwiedzenie muzeum i pla
netarium we From borku. I właśnie wycho
dząc z seansu M ario Mejia H u a m a n,
prof, filozofii Uniwersytetu w Limie (Pe
ru) przyznał, że po raz pierwszy jest w
planetarium! Poprzedniego dnia mówił o
pojęciach czasu i przestrzeni u Indian A n
dyjskich, ale żeby się przekonać o tym, jak
można na sztucznym niebie pokazać zja
wiska zachodzące w rzeczywistości, musiał
przyjechać z zachodniej półkuli aż tu, do
kopernikowskiego „tak odległego zakątka
Ziem i”.
Cecylia Iwaniszewska

KĄCIK OLIMPIJCZYKA
Zadanie 3 pierwszego etapu XXXV Olimpiady Astronomicznej
Jakie warunki muszą być spełnione, aby
gwiazda zmienna zaćmieniowa mogła być
również obserwowana jako gwiazda wizu
alnie podwójna?

Według przyjętych przez siebie założeń
spróbuj oszacować, jaka jest szansa od
krycia takiego układu.
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Rozwiązanie:
Gwiazdy podwójne ze względu na spo
sób ich obserwacji dzielimy na:
1° — zaćmieniowe (o tym, że gwiazda
jest podwójna przekonujemy się ob
serwując zmiany jasności gwiazdy);
2° — spektralnie podwójne (o tym, że
gwiazda jest podwójna przekonujemy
się badając zmiany widma gwiazdy);
3° — wizualnie podwójne (w polu wi
dzenia lunety widać dwie gwiazdy).
Obserwacje gwiazd podwójnych pozwala
ją na wyznaczenie wielu parametrów opi
sujących gwiazdy. Jeśli dany układ pod
wójny można obserwować jednocześnie
dwoma lub trzema wyżej wymienionymi
sposobami, to nasza wiedza o tym ukła
dzie i jego składnikach jest pełniejsza. Opi
sywane zadanie dotyczy właśnie poszuki
wania gwiazd, które można obserwować
dwoma sposobami: gwiazd zaćmienio
wych, których składniki można zobaczyć
oddzielnie.
Dokonajmy najpierw wstępnej analizy
postawionego problemu. Na pewno łat
wiej jest obserwować gwiazdy wizualnie
podwójne gdy kątowa odległość składni
ków takiego układu jest duża. Odległość
ta zależy od odległości z Ziemi do danego
układu oraz od okresu obiegu składników
wokół wspólnego środka masy. Musimy
znaleźć równanie, które połączy ze sobą te
wielkości. Wyjdziemy z III uogólnionego
prawa Keplera:
(M -fw)P2 _ a 3
(M0+m0)Pa a l ’
gdzie: P i Pa są okresami obiegu skład
ników wokół wspólnego środka masy w
dwóch układach; M, m, M a i m Qsą masami
składników dwóch układów; a i a 0 są śred
nimi odległościami składników.
Przyjmując jako układ odniesienia (oz
naczony indeksem o) układ Ziemia Słoń
ce, III prawo Keplera możemy przekształ
cić do postaci:
(M+m)Pl = a 3,

313

gdzie odpowiednie wielkości podane są w
następujących jednostkach: P w latach; M
i m w masach Słońca, a a w jednostkach
astronomicznych.
Do równania tego łatwo można wpro
wadzić odległość dzielącą dany układ i Zie
mię korzystając z definicji 1 parseka [pc]:
gdzie a jest kątem, wyrażonym w sekun
dach łuku ["], pod jakim widać z odległoś
ci D w wyrażonej w persekach odcinek a
wyrażony w jednostkach astronomicznych.
III prawo Keplera przyjmuje teraz post3Ć*

(M+m)P2 = a 3D3,
(1)
gdzie wszystkie wielkości wyrażone są w
wyżej opisanych jednostkach używanych
chętnie w astronomii, a wygodnych zwłasz
cza przy opisie gwiazd podwójnych.
Ostatnie równanie pokazuje, że odleg
łość kątowa a składników gwiazdy pod
wójnej zależy nie tylko od okresu P i od
ległości D (co przewidywaliśmy), ale rów
nież od masy układu.
Równanie to stanowi również odpo
wiedź na pierwszd pytanie postawione w
treści zadania. Otóż, aby gwiazda zaćmie
niowa mogła być obserwowana jako wizu
alnie podwójna, powinna ona znajdować
się możliwie blisko, posiadać możliwie du
ży okres, a jej składniki powinny mipć moż
liwie dużą masę.
Oczywiście składniki gwiazdy zaćmie
niowej powinny być znacznie oddalone od
siebie. T&ki warunek spełniają gwiazdy zać
mieniowe typu Algola.
Zastanówmy się ponadto jakie wartoś
ci może przyjmować a? Otóż dwie gwiaz
dy zobaczymy oddzielnie, jeśli ich odleg
łość kątowa będzie większa od zdolności
rozdzielczej lunety, którą dysponujemy.
Zdolność rozdzielczą możemy wyliczyć ze
wzoru:

gdzie y — zdolność rozdzielcza wyrażona
w sekundach łuku i d — średnica obiekty-
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wu lunety w centymetrach. Można przy
jąć, że lunety am atorskie mają zdolność
rozdzielczą rzędu 1", a średnie lunety rzę
du 0.1". Największy na świecie teleskop
ma zdolność rozdzielczą 0.02". Są to war
tości teoretyczne, pogarszane przez ruchy
atmosfery. Obserwując gwiazdy wizualnie
podwójne astronom czeka na uspokojenie
atmosfery i pomiarów dokonuje w m o
mentach gdy atmosfera jest spokojna, a
zdolność rozdzielcza jest bliska teoretycz
nej. Ponadto zdolność rozdzielczą można
poprawić stosując odpowiednie przyrządy
np. interferom etry spektralne, które po
prawiają ją pięciokrotnie.
Dotychczasowe rozważania prowadzi
liśmy w sposób ogólnikowy (bez liczb). Po
niższa tabela wyliczona dla teleskopu am a
torskiego o y = 1" zorientuje nas w wiel
kości poszczególnych parametrów:
P [lata]
0.52
3.2
100
200
250
1.6
10
100
200
250
5.2
31.6
100
200
250
11.6
30.4

D [pc]
3
10
100
159
184
3
10
46.4
73.7
85.5
3
10
21.5
34.2
39.7
3
5.7

M + ni = 100 [Mo]

M + m = 10

M +m = 1

M 4- m = 0.2

Łatwo przekonać się, korzystając z za
leżności Eddingtona wiążącej masę i wiel
kość absolutną:
lg

= 0.533 -0.1117 Mam,

wzoru:
Mab . = w wiz + 5 - 5 lg D ,
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łączącego
z widomą wielkością gwiaz
dową wiwiz i odległością D do gwiazdy, oraz
wzoru na zasięg lunety:
niwa = 7.1 + 5 \ g d ,
gdzie średnica obiektywu lunety d wyrażo
na jest w centymetrach, że wszystkie gwiaz
dy umieszczone w tabeli mieszczą się w
zasięgu naszej lunety. Niewidoczne będą
tylko gwiazdy o malej masie leżące w od
ległości większej niż 5.7 pc, co pokazuje,
że jasność gwiazd w omawianym zagad
nieniu nie odgrywa większej roli.
Proponujemy by Czytelnik wyliczył po
dobną tabelę i ograniczenie ze względu na
zasięg dla innych średnic obiektywu lunet.
Z tabeli widać, że gwiazdy zaćmienio
we, które chcielibyśmy oglądać jako wizu
alnie podwójne muszą mieć długi okres
obiegu, rzędu lat.
Przejdźmy teraz do odpowiedzi na dru
gie pytanie zawarte w treści zadania. Z na
my około 2700 gwiazd typu Algola. Więk
szość z nich to gwiazdy krótkookresowe o
okresie rzędu dni. Można więc spodzie
wać się, że wszystkie gwiazdy interesujące
go nas typu zostały już dokładnie spraw
dzone w wielu obserwatoriach na świecie i
odkrycie (o co właśnie chodzi w zadaniu)
nowego takiego układu jest praktycznie
niemożliwe.
Omawiane zadanie okazało się najtrud
niejszym w I etapie XXXV Olimpiady A s
tronomicznej. Ponad połowa uczestników
olimpiady zrezygnowała (na co zezwala re
gulamin) z jego rozwiązywania — jedynie
kilka osób rozwiązało zadanie w sposób
poprawny. Uzyskało ono najniższą śred
nią ocenę w I etapie. Świadczy to o tym, że
zadania, których rozwiązanie pozbawione
jest konkretnych rachunków (użyte w roz
wiązaniu wzory można znaleźć w gotowej
postaci w wielu podręcznikach astrono
mii), a wymaga głębokiej analizy wielu pa
rametrów są dla uczniów bardzo trudne.
Opracował Tadeusz Firszt
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OBSERWACJE
Komunikat nr 6/92 Sekcji Obserwacji
Słońca PTMA
Wyniki obserwacji Słońca w czerwcu 1992 r.
przysłało 17 obserwatorów: Marcin B e t 
l e j , Mariusz C h i r o w s k i , Grzegorz
C z e p i c z e k , B a r t o s z Dą b r o ws k i , Lon
gin G a r k u 1, Grzegorz K i e ł t y k a , J a 
nusz W. K o s i ń s k i , Ireneusz L u b i sz e w sk i,Je rzy Ł ągiew k a,W ik to r M a 
j e w s k i , Anna O r ł o w s k a , Maciej
P i ę t k a , Andrzej P i l s k i , Piotr S a d o wski , Krzysztof S o ch a, Stanisław Świ er c z y ń s k i , Jerzy Z a g r o d n i k . Łącznie
wykonano 265 obserwacji w 30 dniach.
Średnie dzienne względne liczby Wolfa w
czerwcu 1992 r. wynoszą:
1. .. ...37
7 , „ ...44
3 ...74
4 . ...74
5 ...88
6 ,, ...74
7 ...70
8 . . . ...71

9 . . ....69
10... ....73
11... ....76
12... .. 103
13... ....82
14... ....91
15... ....55
16... ....70

17 ...........73
18 ........... 59
19...... ....65
20 ...... ....60
21 ...... ....64
22 ...... ....91
23 ...... ....79
24 ...... .... 77

25 . . ...71
26 . . ...56
27 . . ...31
28 . . ...35
29 . . ...74
30 . . ...66

Średnia miesięczna względna liczba
Wolfa w czerwcu 1992 r. wynosi 68.3
(68.4). Średnia względna liczba Wolfa z
jednego obrotu Słońca wynosi 65.7 (66.7).
W nawiasach podano średnie liczone bez
współczynników obserwatorów.
Andrzej Bilski

Astrofoto ’92
Słowackie Centrum Astronomii Amator
skiej w Hurbanowie ogłasza 15—ty Kon
kurs „Astrofoto”. Astrofoto ’92 jest kon
kursem międzynarodowym, przeznaczo
nym dla miłośników astronomii i fotogra
fów amatorów. Konkurs przebiega w
dwóch kategoriach — dla młodzieży (uro
dzeni po 1972 r.) i dla dorosłych (urodze
ni przed 1973 r.)
Oddzielnie będą oceniane fotografie i
oddzielnie przezrocza. Przyjmowane są
tylko zdjęcia wykonane w 1992 r.

Prace konkursowe będą rozpatrywane
w dwóch kategoriach tematycznych:
1. Zdjęcia astronomiczne — do tej ka
tegorii należą astrometryczne i fotometiyczne zdjęcia komet i małych planet, zdjęcia
widm obiektów astronomicznych, zdjęcia
bolidów, słonecznej fotosfery i chromosfery, detali plam słonecznych, gromad
gwiazd, galaktyk, mgławic, księżyca, pla
net, zaćmień i koniunkcji, gwiazdozbio
rów, serie zdjęć gwiazd zmiennych itp.
2. Wariacje na temat nieba. T& katego
ria pozostawia autorom szerokie pole dzia
łania. Należą tu zdjęcia miast i krajobra
zów, na których widoczne są zjawiska lub
obiekty astronomiczne lub atmosferyczne
(złączenia ciał niebieskich, ich wschody i
zachody, błyskawice, tęcze itp.), oraz zdję
cia dokumentujące związki autora z astro
nomią (zdjęcia z wypraw astronomicznych,
astronomicznej techniki itp.).
Oznaczenie zdjęć wszystkimi niezbęd
nymi informacjami jest warunkiem kon
kursu. Każda praca konkursowa powinna
zawierać tytuł zdjęcia, imię, nazwisko, ad
res i datę urodzenia autora, datę i czas
ekspozycji, dane o użytym sprzęcie i mate
riale fotograficznym. Wszystkie te infor
macje powinny być napisane na odwrotnej
stronie zdjęcia, najlepiej ołówkiem. Przez
rocza należy oprawić w ramki, oznaczyć
czarną kropką w lewym dolnym rogu ram
ki (gdy oglądamy ją gołym okiem) i włożyć
pojedynczo do kopert, na których powin
ny być umieszczone wszystkie informacje.
Format: zdjęcia powinny mieć minimal
ny rozmiar 18x24 cm; przezrocza dowol
nej wielkości.
Ilość prac: Każdy autor może przysłać
najwyżej 4 prace konkursowe. Za pracą
konkursowe uważamy pojedynczą fotogra
fię albo serię złożoną z maksymalnie 5
zdjęć.
Prace będą oceniane przez międzyna
rodowe jury, które wybierze najlepsze zdję-
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udział w wystawie pokonkursowej w czerw
cu 1993 r., która, jeśli będzie zapotrzebo
wanie, będzie wystawą objazdową. Po za
kończeniu wystawy wszystkie nie nagro
dzone prace zostaną zwrócone autorom,
którzy wyrażą takie życzenie.
Ostateczny termin nadsyłania prac mi
ja 1 lutego 1993 r. (decyduje data stempla
pocztowego). Prosimy o przesyłanie prac
na adres:

cie roku. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają cenne nagrody. Nagrodzone zdję
cia będą opublikowane w słowackim cza
sopiśmie Kosmos nr 3/1993, a następnie
we wszystkich czasopismach, które opub
likowały warunki konkursu.
Nagrodzone prace przejdą na własność
organizatora konkursu, natomiast wszy
stkie przezrocza (nawet zwycięskie) zosta
ną odesłane autorom. Organizatorzy re
zerwują sobie prawo sporządzenia kopii
nagrodzonych prac do archiwum konkur
su. Najlepsze z nadesłanych prac wezmą

SUAA, 94701 HUBANOVO

CSFR

z dopiskiem „Astrofoto”.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Słońce: Wznosi się już po ckliptyce w
kierunku równika niebieskiego, w związ
ku z czym w ciągu miesiąca dnia przybywa
prawie o godzinę i kwadrans: w Warsza
wie 1 stycznia Słońce wschodzi o 7h45m,
zachodzi o 15h34m, a 31 stycznia wschodzi
o T'IS'0, zachodzi o 16h21m. W tym miesiącu
Słońce wstępuje w znak Wodnika. Warto
też odnotować, że 4 stycznia Ziemia w
swym ruchu rocznym znajdzie się najbli
żej Słońca w odległości 147 min km, ale
jak widzimy, nie ma to większego wpływu
na warunki klimatyczne, bo właśnie w tym
czasie panuje u nas zima.
W tym roku zdarzą się dwa zaćmienia
Słońca — w maju i w listopadzie — oby

Styczeń 1993 r.

dwa częściowe, przy czym zaćmienie ma
jowe widoczne będzie w północnej E uro
pie włączając Polskę. W listopadzie zdarzy
się też przejście Merkurego na tle tarczy
Słońca, u nas niewidoczne.
Księżyc: Ciemne, bezksiężycowe noce bę
dziemy mieli w drugiej połowie miesiąca,
bowiem kolejność faz Księżyca jest w sty
czniu następująca: pierwsza kwadra l d5h,
pełnia 8d14h, ostatnia kwadra 15d5h, nów
22d19h i jeszcze raz pierwsza kwadra 30d24h.
W perygeum Księżyc znajdzie się 10, a w
apogeum 26 stycznia.
W tym roku tarcza Księżyca nie zakry
je żadnej jasnej gwiazdy, natomiast dwu
krotnie Wenus (ale zakrycia te nie będą u

Dane dla obserwatorów Słońca (na 13h czasu środk.-europ.)
Data
1993
I 1
3
5
7
9
11
13
15

P
+ 1?77
+0.80
-0.17
-1.14
-2.10
-3.05
-4.00
-4.94

Bo

Lo

-3?10
-3.32
-3.56
-3.78
-3.99
-4.20
-4.41
-4.61

257?60
231.26
204.92
178.58
152.24'
125.90
99.56
73.22

.

111
lii
'

lilii

,
'

^

Data
1993
I 17
19
21
23
25
27
29
31

P
- 5?87
-6.79
-7.70
-8.59
-9.46
-10.32
-11.17
-12.00

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograflezna szerokość i długość środka tarczy.
21 2h28m — heliograflezna długość środka tarczy wynosi 0°.

Bo

U

-4?80
-5.00
-5.18
-5.36
-5.52
-5.69
-5.84
-5.98

46?89
20.56
354.22
327.89
301.56
275.22
248.90
222.56
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nas widoczne). Zdarzą się też dwa całko
wite zaćmienia Księżyca, u nas niestety
niewidoczne.
Planety i planetoidy: Prawdziwą ozdobą
wieczornego nieba jest W e n u s , która
po zachodzie Słońca błyszczy wysoko na
niebie jak gwiazda -4.4 wielkości. M a r s
jest właśnie w opozycji i w związku z tym
widoczny jest przez cała noc jako jasna
gwiazda -1.4 wielk. w gwiazdozbiorze Bliź
niąt. J o w i s z wschodzi po północy i świe
ci jasno w gwiazdozbiorze Panny jak gwiaz
da -2.1 wielk.; przez lunety możemy ob
serwować ciekawe zjawiska w układzie
czterech najjaśniejszych księżyców Jowi
sza. S a t u r n widoczny jest jeszcze wie
czorem nisko nad horyzontem w gwiaz
dozbiorze Koziorożca jako gwiazda +0.8
wielk. Pozostałe planety przebywają na nie
bie zbyt blisko Słońca i są niewidoczne.
Przez lunety możemy próbować odna
leźć planetoidę J u n o wśród gwiazd -ós
mej wielk. na granicy gwiazdozbiorów Jed
norożca i Oriona. Dla łatwiejszego odszu
kania planetoidy wśród gwiazd podajemy
jej współrzędne równikowe dla kilku dat:
l d: rekt. 6h21.1m, deki. +0°20’; l l d: rekt.
6h13.2ra, deki. + 1°26’; 21d: rekt. 6h7.5m, deki.
+2°53’; 31d: rekt. 6h4.6ra, deki. +4°33\
Meteory: W dniach od 1 do 5 stycznia
prom ieniują K w a d r a n t y d y . Radiant
m eteorów leży w gwiazdozbiorze Smoka i
ma współrzędne: rekt. 15h28m, deki. +50°.
Nazwa roju pochodzi od nieistniejącego
już na dzisiejszych mapach nieba gwiaz
dozbioru Quadrans Muralis, umieszczone
go w początkach XIX w. na granicy gwiaz
dozbiorów Smoka, Herkulesa i Wolarza.
Warunki obserwacji są w tym roku niezłe.
*

*

*

l d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec
przejścia: cienia o 3h26mi księżyca o 4h38ra.
2d Obserwujemy początek przejścia 2
księżyca Jowisza i jego cienia na tle tarczy
planety. Cień księżyca 2 pojawi się na tar
czy Jowisza o 3h31m, a sam księżyc rozpocz
nie przejście na tle tarczy dopiero o 5h9m.
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3d15h Podczas tej opozycji Mars znaj
dzie się najbliżej Ziem i w odległości 93.7
min km.
4d Księżyc 2 Jowisza ukryty jest za tar
czą planety; o 3h31m obserwujemy koniec
zakrycia (księżyc pojawi się spoza prawe
go brzegu tarczy, patrząc przez lunetę od
wracającą). O 4h Ziem ia znajdzie się w
peryhelium na swej okolosłonecznej orbi
cie w odl. 147 min km od Słońca.
6d Od 4h26mdo 7b25ra po tarczy Jowisza
wędruje cień jego 3 księżyca. Sam księżyc
3 zbliża się ciągle do brzegu tarczy plane
ty, ale rozpocznie przejście na jej tle już
po wschodzie Słońca.
7d O 5h47mobserwujemy początek zać
mienia 1 księżyca Jowisza. O 24h Mars w
przeciwstawieniu ze Słońcem względem
Ziem i (w opozycji).
8d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza; cień pojawi się na tar
czy planety o 3h7m, a księżyc 1 rozpocznie
przejście na jej tle o 4h20m, koniec przejś
cia cienia nastąpi o 5h19m, a samego księ
życa dopiero o 6h31m. O 10h U ran w złą
czeniu ze Słońcem. O 14h złączenie Marsa
z Księżycem w odl. 6°. O 23h N eptun w
złączeniu ze Słońcem.
9d Księżyc 1 Jowisza ukryty jest za tar
czą planety; o 3h40m obserwujemy koniec
zakrycia.
l l d Do 6h4m księżyc 2 ukryty jest za
tarczą Jowisza.
14d15h Złączenie Jowisza z Księżycem
w odl. 7°.
15d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy początek
przejścia: cienia o 5h0m, a księżyca o 6h12ra.
16d Do 5h32m księżyc 1 ukryty jest za
tarczą Jowisza.
17d Obserwujemy przebieg zakrycia 3
księżyca Jowisza przez tarczę planety: po
czątek zakrycia o 3h28m, koniec o 6h7m.
18d O 3h41mobserwujemy początek zać
mienia 2 księżyca Jowisza.
19d17h Wenus w największym wschod
nim odchyleniu od Słońca w odl. 47°.
20d2h23m Słońce wstępuje w znak Wod-
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nika, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 300°.
23d O 4hl mnastąpi początek zaćmienia
1 księżyca Jowisza. O 17h górne złączenie
Merkurego ze Słońcem.
24d Księżyc 3 ukryty jest w cieniu Jowi
sza, a księżyc 1 i jego cień wędrują po
tarczy planety. Obserwujemy koniec przej
ścia cienia o 3h34m i księżyca 1 o 4h42m
oraz koniec zaćmienia 3 księżyca o 5h23ra
(księżyc ten pojawi się nagle dość blisko
lewego brzegu tarczy planety, patrząc przez
lunetę odwracającą).
25d O 6h16mmożemy zaobserwować po
czątek zaćmienia 2 księżyca Jowisza (w
lunecie odwracającej zniknie on nagle w
cieniu planety w pewnej odległości od jej
lewego brzegu). O 21h Złączenie Urana z
Neptunem w odł. 1°.
27d Cień 2 księżyca wędruje po tarczy
Jowisza, kiedy o 2h47msam księżyc 2 roz

pocznie przejście na tle tarczy. Obserwu
jemy jeszcze koniec przejścia: cienia o
2h59mi samego księżyca o 5h10m. O 6h We
nus znajdzie się w złączeniu z Księżycem
w odł. 5°.
29d14h Jowisz nieruchomy w rektascensji.
30* O 5h54mobserwujemy początek zać
mienia 1 księżyca Jowisza.
31d Obserwujemy wędrówkę 1 księży
ca i jego cienia na tle tarczy Jowisza oraz
początek zaćmienia księżyca 3 (ale dopie
ro o 6h21m). Cień księżyca 1 rozpocznie
przejście na tle tarczy Jowisza o 3b15n’, a
sam księżyc o 4h21m; cień kończy przejście
o 5h27m, a księżyc 1 o 6h31m.

CONTENTS

COflEPXAHM E

A. Li'sicki
How astronomy support in discovery
of America?
S. R . B r z o s t k i e w i c z
The Rings of Saturn and others planets
of Jovian group
J. K u c z y ń s k i
About the Black Holes application
Chronicle:
About Charon Origin
C o n f e r e n c e s and Meetings
C o r n e r for an A s t r o n o m i c a l
Olympian
Observations
Astronomical Calendar

Momenty wszystkich zjawisk podane
są w czasie środkowo-europejskim.
Opracował G. Sitarski

A.

JiHCHUKHH

Kan a c T p o H O M M s
290

n o M o r jia

b o ak pm thh

290

AMepMKM?

294

C. P. E x o c T K e s x i
Ko.-ibna Carypua h apym x ruianer m3
rpynw HonHTepa

294

305

M. K y M H H C K H H
O M p H M C I i e i l H H MCpilblX flbip

305

310
311

XpoHHKa:
O npoHCxwKflenMH XapoH a
K o i i c ^ e p e h i t n u u ci>c3flw

310
311

y
312
315
316

ro jiO K .acT poH O M M H ecicoro

OJ1 H M 11H H u a
H a 6 ji l o f l e

A CT po

h

h a

H O M M Me C K M H

Ka j i e Hf l a p b

312
315
316

URANIA — Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Redaguje kolegium:
Krzysztof Ziołkowski — redaktor naczelny, Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska — sekretarz
redakcji. Adres redakcji: ul Bartycka 18, 00-716 Warszawa. Adres administracji: Zarząd Główny
PTMA, ul. św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków, tel. 22 38 92; nr konta PKO I OM Kraków
35510-16391-132. Roczna prenumerata Uranii w PTMA 115.000 zł. Cena pojedynczego zeszytu
13.000 zł, koszty przesyłki 2.000 zł. Zmuszeni jesteśmy podnieść cenę Uranii do 13.000 zł. za
zeszyt. Ci, którzy już opłacili prenumeratę nie muszą dopłacać, chyba że bardzo chcą.
Druk: Zakład Poligraficzny Wydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189, 32-060 Liszki

OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA

Zbliża się rok 1993, dlatego podajemy warunki członkostwa w PTMA. W roku 1993 Urania będzie ukazywać się co
miesiąc z wyjątkiem wakacji, kiedy ukaże się numer lipcowo-sierpniowy. Członkowie otrzymują Uranię w ramach składki
członkowskiej. W roku 1993 wynosi ona 240,000 zł. Dla dzieci, młodzieży, studentów, emerytów i rencistów 200,000 zł.
Osoby dla których suma jest zbyt duża dla jednorazowego wpłacenia mogą podzielić ją na dwie części. Członkowie —
korespondenci (prenumeratorzy Uranii) oraz instytucje za rok 1993 opłacają 200,000 zł. Za tak otrzymane wpłaty Urania
będzie dostarczana pocztą do domu. Dla nowowstępujących do PTMA jednorazowe wpisowe 20,000 zł. Członkowie
PTMA, którzy rezygnują z otrzymywania Uranii mogą być zwolnieni przez Zarządy Oddziałów lub Zarząd Główny z części
opłaty i wtedy składka wynosi rocznie 160,000 zł, a posiadający prawo do zniżki 120,000 zł.
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wypełnić na odwrocie
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Prosimy o wypełnienie załączonego blankietu i przekazanie pieniędzy na konto PTMA. Podane składki odnoszą się
do tych, którzy opłacą należności do końca lutego 1993. Towarzystwo zastrzega sobie prawo podniesienia cen Uranii, o
ile wzrosną koszta druku lub usług pocztowych. Jednakże Towarzystwo dołoży wszelkich starań, aby osoby, które
wpłaciły składki nie musiały dopłacać. Przy wypełnianiu przekazu na odwrocie na każdym z trzech odcinków prosimy
podać wyraźnie, na jaki cel dokonywana jest wpłata. Dziękujemy.
Kalendarze plakaty na rok 1993 oraz KALENDARZ MIŁOŚNIKA ASTRONOMII na rok 1993 do otrzymania w oddziałach
PTMA. Ponadto wysyłamy je pocztą za kwotę 15,000 zł (plakat), a za kwotę 24,000 zł (Kalendarz Miłośnika Astronomii).
Pieniądze za Kalendarze należy przysyłać pocztą, a nie na konto PKO. (Wpłata na PKO wydłuża czas otrzymania
Kalendarza o około miesiąc).
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wpłata dotyczy:

w płata dotyczy:

1. składka członkowska
2. składka członkowska bez Uranii
3. Urania za rok 1993
4. wpłata 1, 2 lub 3 za 1półrocze
5. wpisowe
6. dobrowolny datek na Uranię
i PIMA

1. składka członkowska
2. składka członkowska bez Uranii
3. Urania za rok 1993
4. wpłata 1, 2 lub 3 za 1półrocze
5. wpisowe
6. dobrowolny datek na Uranię
i PTMA

1. składka członkowska
2. składka członkowska bez Uranii
3. Urania za rok 1993
4. wpłata 1, 2 lub 3 za 1półrocze
5. wpisowe
6. dobrowolny datek na Uranię
1 PTMA
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- Dodatek nadzwyczajny

K o m e t a P / S w i f t - T u t t l e ( 1 7 3 7 II = 1 8 6 2 III = 1 9 9 2 t)

Kometa okresowa Swift-Tuttle (1862 III), która jest uważana za
ciało macierzyste roju meteorowego Perseid, została odnaleziona 26
września 1992 roku przez Japończyka Tsuruhiko Kiuchi jako obiekt
dyfuzyjny bez centralnej kondensacji o średnicy 4 ’ i jasności 11.5
mag. Już następnej nocy odkrycie to zostało potwierdzone przez kilku
obserwatorów z Japonii, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy,
że po raz ostatni kometa ta była obserwowana w 1862 r. Obliczenia
B.G. Marsdena, uwzględniające już tegoroczne obserwacje, wydają się
także potwierdzać wcześniejsze przypuszczenia o jej tożasamości
z kometą odkrytą i obserwowaną przez Keglera w 1737 r. Według
najnowszych danych kometa 1992 t przejdzie przez peryhelium 12
grudnia 1992 r . , a jej okres obiegu wokół Słońca wynosi 135 lat.
Porusza się po orbicie o mimośrodzie 0.96 i wielkiej półosi równej
26.32 j. a.
leżącej w płaszczyźnie nachylonej do płaszczyzny
ekliptyki pod kątem 113°. Oto jej efemeryda na najbliższe tygodnie:
Data
1992 10 25
30
11 04
9
14
19
24
29
12 04
9
14
19
24

a

2000

15h40“47
16 21.45
16 57.69
17 28.97
17 55.67
18 18.44
18 37.97
18 54.86
19 09.64
19 22.73
19 34.49
19 45.23
19 55.19

5
2000
+50°57:0
+45 53.3
+39 46.2
+32 56.9
+25 51.2
+18 52.7
+12 18.4
+ 6 17.7
+ 0 53.2
- 3 56.5
- 8 15.0
-12 06.3
-15 34.5

A

Mag.

1.252
1.201
1. 172
1. 167
1. 184
1.223
1. 279
1.349
1. 429
1.513
1.600
1.685
1.768

22 października 1992 roku

Ttzecia strona okładki: Obraz pierścienia F Saturna uzyskany za pomocą sondy Voyager 2 dzięki
pomiarom zmniejszania się jasności gwiazdy Delta Scorpii podczas przesłaniania jej przez
pierścień. Wyniki pomiarów przedstawiono w postaci linii o odpowiedniej intensywności bar
wy rozciągniętych w kształcie fragmentu pierścienia jaki był widoczny z sondy podczas wyko
nywania pomiarów. Szerokość pierścienia F ocenia się na 70 km (fot. NASA).
Czwarta strona okładki: Zdjęcie pierścieni Saturna wykonane 29 sierpnia 1981 r. za pomocą
sondy Voyager 2 z odległości 3.4 min km gdy sonda znajdowała się poniżej płaszczyzny
pierścieni (fot. NASA).

Trzecia strona okładki: O braz pierścienia F Saturna uzyskany za pomocą sondy Voyager 2 dzięki
pomiarom zmniejszania się jasności gwiazdy Delta Scorpii podczas przesłaniania jej przez
pierścień. Wyniki pomiarów przedstawiono w postaci linii o odpowiedniej intensywności bar
wy rozciągniętych w kształcie fragmentu pierścienia jaki był widoczny z sondy podczas wyko
nywania pomiarów. Szerokość pierścienia F ocenia się na 70 km (fot. NASA).
Czwarta strona okładki: Zdjęcie pierścieni Saturna wykonane 29 sierpnia 1981 r. za pomocą
sondy Voyager 2 z odległości 3.4 min km gdy sonda znajdowała się poniżej płaszczyzny
pierścieni (fot. NASA).

Z djęcia w ykonane 6 sierpnia 1992 r. przez Jacka A dam ika i M ariusza Świętnickiego ap a ra tem
Z enit E na filmie K O N IC A SR 400 przy użyciu teleskopu N ew tona 2 5 0 x 1 5 6 0 m m na statywie
paralaktycznym : u góry — zachód Księżyca na tle odległego lasu (czas ekspozycji 1.5 s), u dołu —
D roga M leczna w okolicach gwiazdozbioru Tarcza (czas ekspozycji 13 m in.).
Pierw sza s tro n a okładki: W ykonane przez W iesława O sicjuka zdjęcie zachodu Słońca nad B ał
tykiem w dniu przesilenia letniego 1992 r.
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W czerwcowym numerze Uranii
donosiliśmy o sensacyjnym odkryciu
satelity COBE (jak brzmiał tytuł no
tatki w Kronice). Obecny numer roz
poczynamy nieco szerszą informacją
o tym, ja k do niego doszło. Powraca
my do tego zagadnienia świadomi je 
go wyjątkowego znaczenia dla współ
czesnych badań ewolucji Wszech
świata. Stwierdzenie występowania
długo poszukiwanych fluktuacji tem
peratury promieniowania tła stano
wi bowiem nowe, spektakularne p o 
twierdzenie obserwacyjne standardo
wego modelu kosmologicznego czyli
tzw. teorii Wielkiego Wybuchu. M o
del ten zrodził się w latach dwu
dziestych tego stulecia jako teorety
czne rozwiązanie równań ogólnej te
orii względności. Pierwszym, obser
wacyjnym sprawdzianem przyjmowa
nej początkowo z dużym sceptycyz
mem koncepcji było ogłoszone w
1929 roku przez Edwina Hubble’a
odkrycie rozszerzania się Wszechświa
ta. Drugim testem obserwacyjnym
poważnie ugruntowującym teorię
Wielkiego Wybuchu było odkrycie w
1965 roku promieniowania o tem 
peraturze około 2 .7 Krównomiernie
wypełniającego całą przestrzeń, zwa
nego dziś promieniowaniem tła.
Przypomnijmy, że za to odkrycie A r
no Penzias i Robert Wilson otrzy
mali nagrodę Nobla. Znalezienie wa
hań temperatury tego promieniowa
nia, wynoszących zaledwie trzydzieś
ci milionowych części stopnia Kelvina, które zawdzięczamy właśnie sa
telicie COBE, wydaje się dostarczać
teorii Wielkiego Wybuchu kolejnego
poparcia, porównywalnego rangą z
wyżej wymienionymi, co jeszcze bar
dziej utwierdza jej standardową p o 
zycję wśród istniejących modeli kos
mologicznych.

v_________________ y
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Bogdan Wszołek — Kraków

KOSMICZNE PROMIENIOWANIE TŁA I MISJA COBE
Pod koniec 1989 roku NASA umieściła na
orbicie okołoziemskiej (na wysokości 900
km) satelitę COBE (The Cosmic Back
ground Explorer). Jest to pierwszy sateli
ta, który dokonał dokładnych obserwacji
promieniowania tła kosmicznego w pod
czerwieni i w zakresie mikrofalowym.
Wyniki wstępnych opracowań danych
obserwacyjnych COBE już coraz częściej
pojawiają się w literaturze naukowej (i nie
tylko naukowej), ale lawiny doniesień, na
temat tak ciekawego problemu jakim są na
rodziny Wszechświata, dopiero oczekujemy.
Program badawczy COBE wynikał całko
wicie z obecnego stanu wiedzy o Wszechświecie. Od kilkudziesięciu już lat, po od
kryciu mikrofalowego promieniowania re
liktowego, przyjęła się tzw. teoria Wiel
kiego Wybuchu. Tfcoria ta orzeka, że
Wszechświat wziął swój początek wybu
chając z niezmiernie zagęszczonej gorącą
materią objętości. Przewiduje też, że oko
ło 300 tysięcy lat po wybuchu, w tzw. epo
ce rekombinacji, promieniowanie i mate
ria zaczęły stanowić na tyle odrębne stany,
że dalszą ich ewolucję można analizować
niezależnie. Obserwowanym zjawiskiem do
kumentującym w dobie obecnej występo
wanie w przeszłości tej epoki rekombinacji
ma być właśnie promieniowanie reliktowe.
Po epoce rekombinacji ewolucja ma
terii nie odbywała się dalej pod wpływem
ciśnienia promieniowania, ale rządziła się
prawami grawitacji. Materia zaczęła zapa
dać się tworząc obiekty niebieskie.
W najstarszych spośród znanych obec
nie gwiazd w wielu przypadkach obserwu
je się pierwiastki cięższe od helu, co jest
interpretowane w ten sposób, że gwiazdy
te tworzyły się z materii „wypalonej” jesz
cze we wcześniejszych pokoleniach gwiazd.
Tb pierwotne gwiazdy miałyby powstawać
bezpośrednio po epoce rekombinacji. Du

ża część energii jaka uwolniła się przy za
padaniu grawitacyjnym pierwszych obiek
tów i powstawaniu ciężkich pierwiastków
powinna być obecnie obserwowana w pod
czerwieni. Wynika stąd, że w zgodzie z te
orią Wielkiego Wybuchu powinniśmy obok
mikrofalowego promieniowania reliktowe
go obserwować również tło podczerwone,
którego jednak do tej pory nie odkryto.
Dla promieniowania reliktowego wy
różnia się dwie podstawowe charaktery
styki; rozkład widmowy i mapę zmian na
tężenia promieniowania w zależności od
położenia obszaru na niebie. Dotychcza
sowe wyniki obserwacji wskazują, że wid
mo promieniowania reliktowego jest bar
dzo podobne do widma ciała doskonale
czarnego, z czego wynika, że w epoce re
kombinacji Wszechświat znajdował się w
stanie bardzo zbliżonym do stanu równo
wagi termodynamicznej. Małe odchyłki od
widma ciała doskonale czarnego w pro
mieniowaniu reliktowym oznaczałyby, że
przed epoką rekombinacji zachodziły waż
ne procesy energetyczne naruszające rów
nowagę cieplną. Takie odchyłki mogą ta
kże być przejawem znaczącego oddziały
wania materii na promieniowanie w okre
sach następujących po epoce rekombina
cji. Pomiar drugiej charakterystyki promie
niowania reliktowego może dać odpowiedź
na pytanie o jednorodność rozkładu materii
i promieniowania we wczesnym Wszechświecie. Teoretycy spodziewają się, że w
promieniowaniu reliktowym zaobserwuje
się pewne niejednorodności, które byłyby
zalążkami dziś obserwowanych kosmicz
nych struktur materii.
Obserwacje COBE mają się przyczy
nić do zweryfikowania przedstawionych
przewidywań teorii Wielkiego Wybuchu.
Pozwolą one udzielić odpowiedzi m. in.
na następujące pytania:
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M IER N IKI PROMIE NIOWANIA

PODCZERWONEGO T Ł A DIBRE
a) w jakich warunkach powstało promie SPEKTROMETRF IR PODCZERWONY
AS
niowanie tła?
M IERNIKI
MODUŁY PRZETWARZANIA
b) jak się uformowały obecnie obserwo PROMIENIOWANIA
DANYCH
MIKROFALOWEGO
wane struktury materii?
OSŁONA TERMICZNA
ZASILANIE PRZYRZĄDÓW
c) jak wyglądał Wszechświat gdy tworzy
CHŁODZEŃ
ły się pierwsze świecące obiekty?
d) czy istnieje rozproszone promieniowa
nie pierwotnego pokolenia gwiazd?
e) czy istniała epoka, kiedy olbrzymie ma
ANTENA DO ŁĄCZNOŚCI Z Z IE M IĄ
sy pyłu międzygalaktycznego pochła
BATERIE SŁONECZNE
niały znaczną część promieniowania
wczesnych gwiazd?
Rys. 1. Schemat sztucznego satelity Ziemi C OBE.
Bardzo małe natężenie promieniowa
nia tła kosmicznego w porównaniu z pro
2. Spektrometr podczerwony (The Far
mieniowaniem stosunkowo bliskich ciał
Infrared Absolute Spektrometr FIRAS)
niebieskich i samej Ziemi sprawia, że do
3. Komplet mierników podczerwone
kładne obserwacje tego tła są bardzo zło
go promieniowania rozmytego tła (The
żone. Nawet dla obserwacji pozaatmosfeDiffuse Infrared Background Experiment
rycznych problemów przysparzają jeszcze
pył międzyplanetarny i międzygwiazdowy,
DIB RE)
Niektóre parametry zespołów zamiesz
promieniowanie synchrotronowe elektro
czono w Tkbeli 1.
nów w Galaktyce oraz promieniowanie in
nych niż nasza galaktyk.
Tfcbela 1. Parametry przyrządów satelity COBE.
Satelita COBE jest pierwszym, które
mu udało się skutecznie pokonać wspo
F IR A S
D IB R E
DMR
Parametr
mniane problemy. Główne cele misji C O 
0.1-10
3.3
Długość
1.1—1.4
mm
5.7
2.0-2.4
fali
BE można ująć następująco:
9.6
3.0-4.0
1. Poszukiwanie fluktuacji promieniowa
/tm
4.5-5.1
8.0-15
nia reliktowego.
15-30
2. Pomiar widma promieniowania relik
40-80
80-120
towego.
120-200
3. Poszukiwanie i pomiar promieniowa
200-300
/<m
nia rozmytego tła podczerwonego.
Rozdzielczość
4. Dokonanie odpowiednich obserwacji
1 GH z
0.2 cm-2
widmowa
jak wyżej
dla przeprowadzenia niezbędnej anali
kolo o
kwadrat
kolo o
Pole
zy promieniowania astrofizycznych źró
0.7° X 0.7°
śred. 7°
śred. 7°
widzenia
deł promieniowania tła lokalnego. Tb
Radiometry D M R służyły do pomiaru
obserwacje rzucą nowe światło na po
wielkoskalowej anizotropii z dokładnoś
chodzenie i ewolucję tak Układu Sło
cią lepszą niż 10-5. Informacje uzyskane
necznego jak i Galaktyki. Skądinąd nie
tym odbiornikiem posłużą do szukania
byłoby bez nich możliwe określenie tła
„zarodków” obserwowanej wielkoskalowej
lokalnego.
struktury Wszechświata, anizotropii w roz
Dla sprostania wymaganiom programu
szerzaniu się Wszechświata i jego rotacji,
COBE na pokładzie satelity umieszczono
fal grawitacyjnych, strun kosmicznych oraz
trzy zespoły detektorów:
1.
Komplet mierników promieniowa wielkoskalowych ruchów materii.
Pracujący w temperaturze około 1.5 K
nia mikrofalowego (The Differential M i
FIRAS dostarczył widm w zakresie od 100
crowave Radiometer — D M R )
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//m do 1 cm dla 1000 wycinków nieba. D o
kładność pomiaru odchyłek od prom ienio
wania ciała doskonale czarnego wynosiła
10 J. Znalezienie odchyłek oznaczałoby, że
we wczesnym Wszechświecie występowały
źródła bardzo dużej energii. (Za przyczy
nę takich odchyłek upatruje się rozprasza
nie fotonów promieniowania reliktowego
na wysokoenergetycznych elektronach. Ist
nienie takich elektronów wymaga z kolei
obecności zjonizowanego gazu. Jonizacja
miałaby się dokonywać kosztem energii
wydzielanej długo po epoce rekombinacji,
prawdopodobnie w czasie tworzenia się
gwiazd czy galaktyk).
Ttzeci zespół D IB R E został przystoso
wany do rejestracji absolutnej jasności nie
ba dla zakresu fal od 1 do 300//m. O d
biorniki miały na celu szukanie rozmytego
podczerwonego promieniowania wczesne
go Wszechświata, promieniowania wysy
łanego przez pierwsze pokolenie protogalaktyk, galaktyk i gwiazd. W ramach D I
B R E dokonano również istotnych pom ia
rów dla źródeł bliższego tła; pyłu międzygwiazdowego, gwiazd w Galaktyce, gala
ktyk podczerwonych, kwazarów i gromad
galaktyk. Optyka dla D IBRE została tak
wykonana, by wykluczyć rozproszone pro
mieniowanie od źródeł pozaosiowych oraz
od samej aparatury. Detektory rejestro
wały prom ieniowanie tła z dokładnością
do 1% natężenia emisji lokalnego tła. Śred
nica lustra teleskopu, zbudowanego w sy
stem ie G regory’ego, wynosiła 20 cm, a po
le widzenia 0.7°x0.7°. W każdej sekun
dzie pracy instrum entu 32 razy przerywa
no rejestrację promieniowania tła by, w
krótkich przerwach, rejestrować emisję
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wewnętrznego źródła odniesienia dające
go prawic zerową emisję. Każde pole było
jednocześnie obserwowane w 10 zakresach
długości fali pokrywających razem prze
dział od 1 do 300/<m. Dla pierwszych
trzech zakresów (dla najkrótszych fal)
mierzono dodatkowo polaryzację rejestro
wanego promieniowania. Tfc pomiary po
zwolą oddzielić światło słoneczne rozpra
szane na pyle międzyplanetarnym. W nas
tępnych czterech zakresach przeważa pro
mieniowanie termiczne pyłu międzyplane
tarnego. W związku z tym zastosowano
specjalnie wyczulone detektory, by móc
mierzyć ewentualne słabe tło dawane przez
pierwotne gwiazdy. W trzech pozostałych
(długofalowych) przedziałach oczekuje się
promieniowania pyłu międzygalaktycznego, wytworzonego przez pierwsze gwiazdy.
Dane obserwacyjne zebrane przez COBE, po rutynowej obróbce oraz po upływie
ustalonego okresu czasu (kiedy będą do
wyłącznej dyspozycji autorów program u),
zostaną opublikowane i przekazane do sze
rokiego wykorzystania w postaci odpowie
dnio skalibrowanych map całkowitego p ro
mieniowania nieba oraz w postaci map tła
podczerwonego i mikrofalowego po od
jęciu przyczynków dawanych przez wszy
stkie znane lokalne źródła astrofizyczne.
Dzięki udanej misji CO B E będziemy z
pewnością już w najbliższym czasie świad
kami wielu istotnych rozstrzygnięć w dzie
dzinie kosmologii i astrofizyki. Już dziś
można beż żadnej przesady powiedzieć, że
COBE dostarczył najbogatszej i jedynej w
swoim rodzaju bazy danych dla badań emisji rozciągłej nieba w zakresie podczer
wonym i mikrofalowym.

Maciej Bzowski — Warszawa

RÓWNANIE KEPLERA, KALKULATOR I KOMPUTER
W niniejszym artykule chcę zapropono
wać Czytelnikom oprócz lektury także nie
co własnej pracy. Chcę mianowicie przed
stawić numeryczny sposób rozwiązywania

równania Keplera i zachęcić do przepro
wadzenia samodzielnych eksperymentów.
Szczególnie przyjemną zabawę będą mieli
Czytelnicy mający dostęp do najprostszego
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choćby komputera (z jakimkolwiek kom
pilatorem BASIC-a, PASCAL-a, C, FORTRAN-u,...), choć dysponujący tylko kal
kulatorem z funkcjami trygonometrycz
nymi również nie powinni się zniechęcać.
Najpierw jednak przypomnijmy co to
jest równanie Keplera i do czego się je
stosuje. Otóż stosuje się je do wyznacza
nia pozycji ciała poruszającego się ruchem
eliptycznym w polu grawitacyjnym. W pra
ktyce najczęściej stosowane jest ono do
wyznaczania położenia komet i planet. Wy
znaczając pozycję ciała niebieskiego na nie
bie najpierw wyznacza się jego położenie
na orbicie, a następnie przelicza się je do
powszechnie stosowanych astronomicznych
układów współrzędnych, na przykład rów
nikowego czy ekliptyczncgo. W niniejszym
artykule ograniczymy się do wyznaczenia
położenia ciała wzdłuż jego orbity, co po
zwoli nam między innymi wyznaczyć heliocentryczną odległość ciała w dowolnym
momencie czasu.

sie. Dłuższą oś elipsy (tak zwaną oś wiel
ką) oznaczamy 2a\ a nazywane jest pólosią wielką elipsy i ma duże znaczenie w
mechanice nieba gdyż bezpośrednio zwią
zane jest z energią ciała niebieskiego i okresem jego obiegu. Odległość pomiędzy
ogniskiem elipsy a jej środkiem oznacza
my ae, gdzie wielkość e, nazywana mimośrodem, jest miarą spłaszczenia elipsy, a jej
wartości leżą w przedziale od 0 do 1. Eli
psa o zerowym mimośrodzie to po prostu
okrąg zaś elipsa o mimośrodzie prawie 1
bardzo mało różni się od odcinka.
Mówimy, że ciało znajduje się w peryhelium, gdy jego odległość od Słońca jest
najmniejsza, a zatem znajduje się ono wtedy
(na naszym rysunku) po prawej stronie
osi wielkiej elipsy. W aphelium, czyli pun
kcie położonym najdalej od Słońca, znaj
dzie się ono po czasie równym połowie
swego okresu obiegu, na drugim końcu
osi wielkiej. Zwykle wszystkie kąty w za
gadnieniach orbitalnych liczymy w stronę
przeciwną do ruchu wskazówek zegara, za
kierunek odniesienia przyjmując kierunek
peryhelium.
Weźmy ciało niebieskie położone w pew
nym punkcie A na orbicie. Kąt, jaki two
rzy kierunek na to ciało z kierunkiem pe
ryhelium oznaczamy v, zaś odległość ciała
od Słońca r. Bez wyprowadzenia powiemy
w tym miejscu, że odległość heliocentryczna związana jest z kątem v, powszechnie
w mechanice nieba zwanym anomalią pra
wdziwą, następującym wzorem:
r = a ( 1 - e 2) _ <7 (1 +e)
1+CCOSV

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

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

1+t’
COSV’'

Nic będziemy tu dyskutować własności te
go wzoru szczegółowo, powiedzmy tylko,
że rzeczywiście dla v = 0° odległość jest
najmniejsza i równa q = a{ 1 - e ) , zaś dla v
= 180° największa i równa «(1 + e).
Spójrzmy ponownie na rysunek i odnajdźmy na nim punkt A ’, położony na
okręgu opisanym na elipsie. Jego związek
z A wyjaśnia rysunek. Kąt E, jaki tworzy
wektor wodzący punktu A ’ z kierunkiem
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peryhelium, zwany jest anom alią mimo
środową.
Jak wiadomo, ciało porusza się po o r
bicie ze zmienną prędkością, największą
w pobliżu peryhelium i najmniejszą kolo
aphelium . W związku z tym kąty v i E
również zmieniają się niejednostajnie w
czasie. Astronomowie wprowadzili jednak
pojęcie ruchu średniego ciała n zdefinio
wane tak, że:
2 TC

gdzie P oznacza okres obiegu, a 2tt to po
prostu kąt pełny. Okres należy wyrazić w
dowolnych jednostkach, na przykład w
dniach lub w latach, których jednak trzeba
będzie się trzymać aż do zakończenia obliczeń. Następnie wprowadzono wielkość
zwaną anom alią średnią M:
M = n A t,
gdzie At oznacza czas, jaki upłynął od
przejścia ciała ostatni raz przez peryhelium, wyrażony w przyjętych przez nas jed
nostkach. Jak wynika z powyższego wzoru,
anom alia średnia M, w odróżnieniu od
anom alii mimośrodowej i anomalii pra
wdziwej, przyrasta jednostajnie w czasie.
Dla ułatwienia dalszej dyskusji um a
wiamy się, że od tej chwili wszelkie kąty
wyrażać będziemy nie w stopniach lecz w
radianach. Jest to wprawdzie na pierwszy
rzut oka nieco niewygodne, szczególnie dla
tych, którzy posłużą się kalkulatorem (trze
ba będzie wbijać dużo cyfr...), lecz okaże
się ze wszech miar usprawiedliwione w dal
szej dyskusji.
Ufff. Po tym przydługim wstępie mamy
nareszcie w ręku wszystkie elementy, któ
re doprowadzają nas do równania Keple
ra. O tóż związek między anom alią średnią
M, którą bardzo łatwo jest obliczyć znając
tylko i wyłącznie okres obiegu ciała i czas
jego przejścia przez peryhelium, a anom a
lią mimośrodową E dany jest równaniem:
M = £ -e s in £ ,
które jest owym sławnym równaniem Ke
plera. Kąty w tym równaniu muszą być
wyrażone w radianach. Obliczywszy ano
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malię mimośrodową E możemy już łatwo
obliczyć anom alię prawdziwą v posługując
się wzorem:

(należy obliczyć arcus tangens wyrażenia
po prawej stronic i pomnożyć go przez 2;
wynik wyrazić w radianach), zaś mając anomalię prawdziwą błyskawicznie oblicza
my odległość helioccntryczną naszego cia
ła w danym czasie t. Pomijam tu szczegóły
związane z przejściem od daty kalenda
rzowej do czasu po przejściu peryhelium.
Tak więc jedynym problemem, jaki p o 
został, jest obliczenie E, czyli rozwiązanie
równania Keplera. Niestety, analityczne
rozwiązanie (to znaczy wyrażalne wzorem
matematycznym) nie istnieje. Równanie
to jest tak zwanym równaniem przestęp
nym i rozwiązuje się je numerycznie. O
tym właśnie będzie dalsza część tego ar
tykułu.
N ajprostsza m etoda (mądrzej brzmi
„algorytm”), nazwijmy ją klasyczną, jest
następująca:
1. Obliczamy M dla danej daty z wzoru
M = nAt (pamiętajmy o wyrażeniu M w
radianach!).
2. Pod E 0 podstawiamy dowolną war
tość, najlepiej n ,
3. Obliczamy £ j = M + e sin E a.
4. Porównujemy E a i E\, jeśli różnica
między E a i E x jest mniejsza od pewnej
pożądanej przez nas wartości, to kończy
my obliczenia, jeśli nie, to przechodzimy
do następnego punktu.
5. Podstawiamy E 0 = E h
6. Przechodzimy do punktu 3.
W tym miejscu należy się m aleńki ko
mentarz. Ani w tej, ani w żadnej innej
bardziej wymyślnej metodzie nie uzyska
my nigdy idealnej zgodności E a z E\.
Można jednak uzyskać dokładność roz
wiązania taką, jaką się chce, to znaczy uczynić różnicę dowolnie małą. Jest to tyl
ko i wyłącznie kwestia użytego algorytmu
i czasu pracy kom putera, zupełnie analo-
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gicznie jak na przykład przy obliczaniu pier
wiastka kwadratowego z 2, który jest licz
bą bardzo dobrze określoną lecz niewy
mierną, to znaczy nie posiadającą skoń
czonej reprezentacji ani w postaci dzie
siętnej, ani ułamkowej. Tik więc oblicze
nia prowadzi się do uzyskania rozwiąza
nia o dokładności wystarczającej do zało
żonego celu. Niekiedy wystarcza dokład
ność jednego stopnia (czyli około 0.017
radiana), innym razem jednej minuty (czyli
około 2.9 x 10-4 radiana) lub jednej sekun
dy (czyli 4.85 x lO ^ radiana), czasem po
trzebna jest pełna dokładność, na jaką po
zwala nasz kom puter. Zależy to od wielu
czynników, z których najważniejsze to do
kładność danych wejściowych, czyli para
metrów orbity rozważanego ciała: nie ma
sensu obliczać anomalii prawdziwej co do
sekundy łuku, gdy na przykład okres orbi
talny ciała znamy jedynie z dokładnością 4
cyfr. Niekiedy też nic potrzebujemy wielu
cyfr znaczących w obliczanej odległości;
wtedy również (szczególnie w przypadku
obliczeń na kalkulatorze) nie ma sensu
męczyć się obliczając anom alię prawdziwą
z wielką dokładnością. W praktyce warto
wiedzieć, że dokładność jednej sekundy łu
ku jest praktycznie nigdy niepotrzebna w
zastosowaniach am atorskich, oraz że im
większy mimośród, tym większy wpływ na
dokładność wyznaczenia odległości ciała
ma dokładność wyznaczenia jego anom a
lii prawdziwej.
Przedstawiona powyżej m etoda jest
zawsze skuteczna, to znaczy prowadząca
do uzyskania rozwiązania, lecz niestety nie
zawsze najszybsza. Znacznie szybsza, choć
bardziej skomplikowana, jest metoda opracowana przez prof. Grzegorza S i t a r 
s k i e g o z Centrum Badań Kosmicznych
PAN. Czytelnicy znający język angielski mo
gą zapoznać się z oryginalną pracą profe
sora opublikowaną w Acta Astronomica
tom 18 N r 2 z 1968 r., w której oprócz
opisu metody podane jest jej szczegółowe
wyprowadzenie. Pewną odm ianę tej m e
tody przedstawił Jean M e e u s w swej
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bardzo dobrej i szeroko znanej wśród am a
torów na Zachodzie książce Astronomical
Formulae fo r Calculators (jest również jej
rosyjskie tłumaczenie); m etodę tę nazwij
my m etodą Mecusa (w odróżnieniu od oryginalnej metody Sitarskiego, która przed
stawiona zostanie dalej).
Metoda Mceusa skonstruowana jeśtpodobnie jak metoda klasyczna (metody wy
korzystujące taki schemat zwane są m eto
dami kolejnych przybliżeń), lecz wykorzy
stuje nieco bardziej skomplikowaną for
mułę obliczania kolejnego przybliżenia niż
formula z punktu 3, metody klasycznej.
O tóż formułę tę należy zastąpić przez:
„ . M +esinE0—E0
3.
E\ — E0+ — ---------- r — .
l-e c o s £ 0
Reszta obliczeń przebiega dokładnie iden
tycznie jak poprzednio. Choć wzór na E\
jest bardziej skomplikowany niż w m eto
dzie klasycznej, to jednak czas obliczeń
jest znacznie krótszy ze względu na znacz
nie mniejszą liczbę powtórzeń (mówi się
zwykle „iteracji”) wymaganych do osiąg
nięcia zadanej dokładności.
W sytuacji, gdy potrzebna jest pełna
dokładność obliczeń dostępna na danym
komputerze, należy zastosować metodę po
chodną od metody przedstawionej powy
żej (jest to w zasadzie oryginalne sform u
łowanie algorytmu przedstawione przez
prof. Sitarskiego w jego pracy). M etodę tę
nazwijmy metodą Sitarskiego; algorytm jej
przedstawia się następująco:
1. Obliczamy M dla danej daty ze wzo
ru M = nAt (pamiętajmy o wyrażeniu M w
radianach!).
2. Pod E 0 podstawiamy ot.
3. Podstawiamy M a = M.
4. Obliczamy
„
„ , M +es\nE„—Eo
Ei = E 0+ — --------- -— .
l- e c o s E 0
5. Obliczamy Mi = J J i- e s ia E j.
6. Porównujemy M t z M i M 0.
Jeśli \M \~ M \ > \M 0—M \ lub M , = M, to
koniec obliczeń, jeśli nie, to przechodzi
my do następnego punktu.
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7. Podstawiamy M 0 = M xora zE 0 = E\.
8. Przechodzimy do punktu 4.
Powyższy algorytm jest bardziej skom
plikowany niż w poprzedniej metodzie ze
wzglądu na bardziej skomplikowany cha
rakter warunku jego zakończenia. W opi
sywanej metodzie chodzi o to, aby obli
czenia zakończyć w momencie, gdy dalsze
przybliżenia anom alii mimośrodowej E
przestaną wpływać na wartość równania
Keplera, to znaczy na M t; dodatkowo na
leży uwzględnić fakt, iż obliczenia wyko
nywane przez kom puter mają skończoną
dokładność i na ostatnich miejscach po
przecinku mogą występować fluktuacje
(stąd badanie czy
> \Ma- M \ ) .
We wszystkich przedstawionych algo
rytmach celowo pominąłem zagadnienia
zakresu zmienności kątów Af i E (od 0 do
2^ lub od -Ji do n); pozostawiam ten prob
lem Czytelnikom chętnym do samodziel
nych eksperymentów na kom puterze lub
kalkulatorze. Jako wskazówkę należy przy
jąć, że coś jest nie w porządku, gdy kolejne
przybliżenia dają rozwiązania coraz gorsze
a nie coraz lepsze.
Dla celów badania algorytmów do pi
sanych procedur należy jeszcze dodać
zmienną, która zawierałaby liczbę wyko
nanych iteracji, zaś po zakończeniu obli
czeń koniecznie należy sprawdzić, czy uzy
skany wynik spełnia rozwiązywane równa
nie (należy do oryginalnego równania Kep
lera podstawić obliczoną wartość £ i spraw
dzić czy w granicach błędu lewa strona
równa jest prawej). Nieco wprawniejsi w
programowaniu powinni zastanowić się nad
pom iarem czasu realizacji algorytmu. Nie
można przecież porównywać tylko liczb
iteracji, z punktu widzenia przyszłego użytkownika naszych procedur najistotniej
szy będzie czas ich wykonania! A przecież
czasy realizacji pojedynczych iteracji w na
szych trzech metodach znacznie różnią się
od siebie.
Poniżej przedstawiam wyniki badania
przedstawionych algorytmów uzyskane
przeze mnie. Dla zakresu M od - n do n
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oraz e od 0 do 1 rozwiązywałem równanie
Keplera przy pomocy każdej z przedsta
wionych powyżej m etod; w przypadku
pierwszych z nich przyjąłem dokładność
obliczeń 1 0 7. Zakres zmienności param e
trów wejściowych podzieliłem na 51 war
tości w przypadku M i 50 w przypadku e
(nic można przyjąć e = 1), tak że program
mój rozwiązywał równanie Keplera dla
2550 zestawów rozmaitych param etrów
wejściowych. Posłużyłem się kilkoma roz
maitymi komputerami dla porównania ich
mocy obliczeniowych w zastosowaniach
numerycznych. Wyniki przedstawione są
w tabelach, liłbela 1 przedstawia wyniki
uzyskane przy pomocy mojego programu
testowego na komputerze PC-386 33 MHz
z cache memory i koprocesorem arytm e
tycznym firmy Cyrix; procedury rozwiązu
jące równanie Keplera napisane zostały w
Turbo Pascalu v. 6.
Tabela 1.
M etoda

Liczba
iteracji

klasyczna
Meeusa
Sitarskiego

91.745
14.591
17.461

Czas
realizacji
6.70
2.36
3.14

śred n i czas
na iterację
7.30X10-5
1.62 X 10-4
1.80X10^

Jak widać z Tabeli 1, m etoda klasycz
na, choć najprostsza, daje zdecydowanie
największą liczbę iteracji i wymaga naj
dłuższego czasu; jest ona bardziej praco
chłonna nawet niż metoda Sitarskiego, choć
ta ostatnia daje znacznie dokładniejszy wy
nik. M etoda Meeusa jest najszybsza przy
zadanej dokładności. Dokładność ta była
bardzo duża (przypomnijmy — 10~7 radiana, czyli mniej niż 0.1 sekundy łuku). N a
tomiast jeśli chodzi o średni czas na jedną
iterację, to zdecydowanie najszybsza jest
metoda klasyczna. Cóż z tego jednak, skoro
przy jej pomocy trzeba wykonać kilkakrot
nie więcej iteracji niż przy pomocy jednej z
dwóch metod bardziej zaawansowanych.
Przejdźmy teraz do porównania czasu
realizacji naszego program u testowego na
różnych komputerach. Czasy te należy trak-

URANIA

11/1992

tować orientacyjnie, gdyż przy wielości
komputerów PC spotykanych w Polsce, czę
sto robionych m etodam i cokolwiek cha
łupniczymi, nawet dwa kom putery pozor
nie identycznie skonfigurowane i z zega
rem o identycznej częstotliwości mogą dać
różne wyniki (chodzi naturalnie o czas obliczeń, a nie o wartość numeryczną roz
wiązania równania Keplera!). Ponadto oczywiście czas zależy od zastosowanego
kompilatora (podejrzewam jednak, że gros
Czytelników posłuży się którąś wersją TUrbo Pascala, niektórzy może C lub BASICem, który prawie na pewno będzie najwol
niejszy), a także od efektywności kodowa
nia. Uzyskane przeze mnie czasy podaję
po to, by Czytelnicy zyskali pewne wyczu
cie co do spodziewanych wartości. Jeśli
zdecydują się Oni na napisanie własnych
procedur, to w zasadzie powinni uzyskać
podobne liczby iteracji, jednak przy za
łożeniu, że w zastosowanym języku słowo
maszynowe będzie miało identyczną dłu
gość jak w moim przypadku (użyłem typu
EX TEN D ED , czyli najdokładniejszego z
dostępnych typów rzeczywistych w Turbo
Pascalu), oraz iż wszyscy będziemy mieli
identyczne wejściowe pary (M e ) . W m o
im przypadku e przybierało wartości ^50,
gdzie i = 0, 1, ..., 49, zaś M wartości
2jiA/50, gdzie k = 0, 1,..., 50. Konfiguracje
użytych komputerów oraz uzyskane na nich
czasy realizacji programu testowego po
daje Tabela 2.
Przedstawione wyniki wymagają pcwThbela 2.
K onfiguracja k o m p u tera
PC-486 DX 33 MHz, cache memory
PC-386 DX 33 MHz, koproc. Cyrix,
cache memory
PC-386 DX 25 MHz, koproc. 80387
PC-386SX 16 MHz, koproc. Cyrix
P C -A T 12 MHz, koproc. 80287
P C -A T 12 MHz
PC-X T NEC, 16 MHz, koproc. 8087
PC-X T 8 MHz, koproc. 8087
PC-X T 4.77 MHz

C zas realizacji
4.73 [s]
12.20
17.25
29.78
75.63
312.75
63.10
80.70
2688.43
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nego komentarza, natury nic tyle astrono
micznej co technicznej. O tóż po pierwsze,
widać jak ogromny postęp w technice ob
liczeniowej dokonał się w ostatnim 10-leciu: 17-krotne przyspieszenie obliczeń nu
merycznych na komputerach osobistych (w
stosunku do XT z koprocesorem; egzem
plarz XT 4.77 MHz, na którym testowa
łem program, jest wyjątkowo źle złożony i
wynik na nim jest zdecydowanie gorszy od
wyniku możliwego do uzyskania na typo
wym kom puterze PC -X T bez koproceso
ra). Tfcstowany program jest bardzo „in
tensywny numerycznie”, a zatem bardzo
duży wpływ na szybkość program u ma obecność koprocesora arytmetycznego. Je 
go obecność wpływa zarówno na czas ob
liczeń, jak i (na ostatnich miejscach po
przecinku) na wartości rozwiązania rów
nania Keplera ze względu na różnice do
kładności zapisu liczb koprocesora i pro
cesora głównego; różnice wyników nie są
jednak znaczące. Gorąco zachęcam Czy
telników do własnych eksperymentów; za
lecam jednak mnóstwo dokładności, cier
pliwości i samokrytycyzmu.
Na zakończenie śmietanka, czyli zasto
sujemy nabytą wiedzę do konkretnego pro
blemu astronomicznego. Proponuję obli
czenie odległości od Słońca komety Halleya na początku roku 1992. Czas przejścia
komety Halleya przez peryhelium równy
jest 9.45895 lutego 1986 roku, jej odleg
łość peryhelium 0.5871036 jednostki as
tronomicznej zaś mimośród orbity e =
0.9672769. Okres obiegu w dniach można
obliczyć ze wzoru
2K ,__
k
gdzie a to półoś wielka orbity w j.a. zaś k
to tzw. stała grawitacji Gaussa równa k =
1.720209805 x 10 2. Jak wiadomo,

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

M etoda

£ [°]

v [°]

r[ j.a.]

liczba iteracji

klasyczna

82.884934686

163.379010287

15.791999151

12

Meeusa

82.884934791

163.379010317

15.791999182

6

Sitarskiego

82.884934791

163.379010317

15.791999182

7

dni komety wynosi 2.2635546X lO^/dzień,
a zatem M = 27^ 90824631681. Wyniki
uzyskane przy zastosowaniu opisanych m e
tod przedstawia TRibela 3. Zawarte w niej
są anom alia mimośrodowa, obliczona na
jej podstawie anom alia prawdziwa oraz
odległość heliocentryczna komety, a także
liczba iteracji wykonanych przez program
w każdej z testowanych metod.
Jak wynika z Tabeli 3, w przedstawio
nym przypadku przy założonej dokładnoś
ci £ 10"7 radiana metody Sitarskiego i Meeusa dały identyczne wyniki, choć w m eto
dzie Sitarskiego wykonana została jedna
iteracja więcej. Tak dobry wynik metody
Meeusa to przypadek; ostatnia iteracja wy
jątkowo dobrze „wstrzeliła się” w rozwią
zanie. Na ogół metoda Sitarskiego jest do
kładniejsza. Proponuję Czytelnikom (szcze
gólnie właścicielom kalkulatorów) wypró
bowanie opisanych m etod do obliczenia
odległości heliocentrycznej komety Halleya 1 stycznia roku 1993. Proponuję też
powtórzyć obliczenia metodą klasyczną i
M eeusa przy różnej założonej dokładnoś
ci. Bardziej dociekliwi Czytelnicy powinni
zająć się zbadaniem szybkości zbieżności
opisanych metod w zależności od wartości
param etrów e i M\ dokładniejsza dyskusja
tych zagadnień wykracza poza ramy niniej
szego artykułu. Po dokładniejszym zbada
niu szybkości poszczególnych metod moż
na pokusić się o samodzielne napisanie
procedury dobierającej optymalną m eto
dę rozwiązania do danych wejściowych. Ja
ko radę pragnę dorzucić uwagę, że proce

dura taka powinna być bardzo prosta,
gdyż inaczej czas potrzebny na jej wyko
nanie będzie dłuższy niż oszczędności wy
nikające z zastosowania efektywniejszego
algorytmu numerycznego. Gdyby chodzi
ło nie o rozrywkę, ale istotny byłby czas
rozwiązania pewnego problem u, to przed
przystąpieniem do pisania proponowanej
procedury należałoby zadać sobie pytanie,
czy czas poświęcony na studia i pisanie
oprogramowania będzie krótszy od czasu
zaoszczędzonego w wyniku stosowania bar
dzo zaawansowanych metod.
W niniejszym artykule starałem się
skrótowo przćdstawić pewne problemy
zwykle napotykane przy analizie numery
cznej, szczególnie przy rozwiązywaniu rów
nań przestępnych, oraz przy rozwijaniu
oprogramowania naukowego. Chodzi tu o
dobór optymalnej metody rozwiązania, wy
bór niezbędnej do założonego celu dokład
ności rozwiązania oraz o dobór niezbęd
nego sprzętu obliczeniowego, a także o
sposób i celowość optymalizacji działają
cych już programów. Są to pewne szcze
góły „kuchni naukowej”, zwykle pom ijane
w artykułach popularnych. Myślę jednak,
że próba Czytelników przymierzenia się
do własnoręcznego rozwiązania pewnego
problem u z rodzaju prostych, lecz bardzo
często napotykanych w pracy naukowej,
może dać im posmak tej strony pracy na
ukowca, zwykle mało spektakularnej, nie
widocznej dla szerszej publiczności (a czę
sto i dla innych kolegów — naukowców),
za to często czaso- i pracochłonnej.
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Stanisław R. Brzostkicwicz — Dąbrowa Górnicza

TORUŃSKI PORTRET KOPERNIKA
Istnieją bardzo liczne wizerunki Mikołaja
K o p e r n i k a i niewątpliwie każdy z nas
ma jakieś wyobrażenie o jego wyglądzie.
Najczęściej więc z imieniem wielkiego as
tronom a kojarzymy sobie mężczyznę w si
le wieku o pociągłej, nieco jakby ascetycz
nej twarzy, okolonej wokół puklami cie
mnych włosów. I ten właśnie rysopis —
jak się zdaje — o ile nie całkiem odpowia
da rzeczywistości, to przynajmniej jest do
niej bardzo zbliżony. A w każdym razie
pokrywa się z najstarszymi i tym samym
najbardziej zasługującymi na wiarę por
tretam i Kopernika.
Przed łaty za najbardziej wiarygodny
uchodził portret Kopernika zdobiący słyn
ny zegar astronomiczny katedry w Stras
burgu. Jego konstrukcja powstała w latach
1571-1574 pod kierunkiem astronom a i
m atematyka Konrada D a s y p o d i u s a
(1531-1601), gorącego zwolennika teorii
heliocentrycznej i jej twórcy. Portret te
wykonał malarz szwajcarski Tbbiasz S t i m m e r (1539-1584) rzekomo w oparciu o
au toportret wielkiego astronom a polskie
go, dostarczonego do Strasburga przez bra
tanka biskupa Tidem ana G i e s e g o
(1480-1550), który — jak wiadomo —
przyjaźnił się z Kopernikiem i nawet opracował traktacik w obronie jego teorii.
Portret ten przedstawia naszego sławnego
rodaka w całej postaci, siedzącego obok
tablicy z następującym napisem: „Nicolai
Copernici vera effigies ex ipsius autographo depicta” (Wizerunek Mikołaja K oper
nika namalowany na podstawie autopo
rtretu). Niestety, przeprowadzone po d ru
giej wojnie światowej badania portretu
strasburskiego wykazały, że podczas do
konanej w latach 1838-1842 gruntownej
przeróbki zegara w barbarzyński wprost
sposób zniszczono jego zabytkowe części.
Między innymi usunięto portret Koperni-

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

ka, a na jego miejsce dano portret zegar
mistrza, który dokonał wspomnianej kon
serwacji zegara. Portret zaś naszego astro
noma słabo skopiowano na deskę odmien
nego zupełnie form atu i umieszczono po
wyżej pierwotnego miejsca.
Na szczęście Stimmer w oparciu o do
mniemany autoportret wielkiego astrono
ma wykonał również rysunek do drzewo
rytu i ten w roku 1587 wydany został przez
Mikołaja R e u s n e r a w zbiorze portre
tów sławnych ludzi (fot. 1). I właśnie ów
sztych jest chyba najbardziej znanym wi
zerunkiem Kopernika, reprodukowanym
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zarówno w publikacjach poświęconych hi
storii astronom ii, jak i tematyce koperni
kowskiej. Niektórzy zresztą portret ten uważają za najlepszy, a przynajmniej za je
dyny konkretny portret wielkiego astro
noma. Najprawdopodobniej jego drzewo
rytniczą reprodukcją jest sztych wydany
na przełomie XVI i XVII wieku przez Sabinusa K a u f f m a n a, lecz Kopernik ma
na nim twarz zwróconą w przeciwną stro
nę niż na drzeworycie Reusnera i kwiat
konwalii trzyma w lewej, nie zaś w prawej
ręce. Symbolika kwiatu przez jednych by
wa łączona ze sławą przyrodnika i lekarza,
jaką wielki astronom polski cieszył się już
za życia. Inni dopatrują się w tym symbolu
jego wiedzy astronomicznej i liczba bia
łych dzwonków na łodyżce ma rzekomo
odpowiadać liczbie znanych wówczas pla
net. Jednakże znaczenie tego symbolu nie
zostało w pełni wyjaśnione, bo przecież z
powodzeniem może to być również godło
Odrodzenia, jego pięknych ideałów, za
sadniczego przełomu w życiu i nauce, od
nowienia kontaktu człowieka z przyrodą.
Kwiat konwalii niegdyś znajdował się
prawdopodobnie także na portrecie Ko
pernika nam szczególnie drogim. Mowa
oczywiście o obrazie przechowywanym daw
niej w toruńskim gimnazjum męskim, obecnie zaś znajdującym się w zbiorach M u
zeum Okręgowego w Tbruniu. Posiada on
nie tylko wyjątkowo dużą wartość artys
tyczną, ale jednocześnie i historyczną, gdyż
jest przecież wizerunkiem uczonego, któ
ry kształtował epokę Odrodzenia i który
zapisał się złotymi głoskami w dziejach oj
czystego kraju. Stanowi również świadec
two kultu, bo wielki astronom — jak wia
domo — był nim obdarzany w Polsce od
kilku stuleci i trwa to oczywiście nadal.
Tfcn znany dziś niewątpliwie każdemu Po
lakowi portret Kopernika ukryło przed hi
tlerowskim okupantem w niezbyt odpo
wiednich warunkach, toteż uległ poważ
nemu uszkodzeniu i po wojnie trzeba go
było poddać troskliwym zabiegom konser
watorskim, czego w latach 1946-1948 do
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konano w Państwowej Pracowni K onser
wacji Zabytków Malarstwa w Warszawie.
Dawniejsi badacze uważali ten portret za
kopię jakiejś nieznanej podobizny wiel
kiego astronom a i z tego powodu nie po
święcali mu większej uwagi. Sytuacja uległa
zmianie dopiero w roku 1953, kiedy to
profesor Leonard T o r w i r t (1912-1967)
wystąpił z nadzwyczaj interesującą hipo
tezą. „W izerunek ten — jak pisze — wy
różnia się doskonałością rzemiosła arty
stycznego i wyjątkowo sugestywną silą wy
razu plastycznego. Posiada wszystkie ce
chy dzieła malowanego przez wytrawnego
artystę, a Kopernik musiał do niego po
zować i portret ten pokazuje nam wierną
podobiznę naszego wielkiego astronom a”.
Mają o tym świadczyć — zdaniem profe
sora Tbrwirta — namalowane przez ar
tystę blizna u nasady lewej brwi i odbicia
dwudzielnego okna gotyckiego na gałkach
ocznych portretowanego. Szczegóły te m u
siały być rzekomo przez malarza podpa
trzone, a następnie z natury po m istrzo
wsku odtworzone. Byłby to zatem — suge
ruje profesor Tbrwirt — najbardziej wia
rygodny wizerunek wielkiego astronom a
polskiego.
Z ostatnią tezą całkowicie zgadza się
profesor Józef F 1 i k z Tbrunia. Jednakże
na podstawie różnych ustaleń doszedł on
do wniosku, żc toruński portret K operni
ka powstał około 1580 roku, czyli mniej
więcej w setną rocznicę urodzin wielkiego
astronoma. Co do tego nic może być zresztą
najmniejszej wątpliwości, deski użyte na
podobrazie pochodzą bowiem z drzewa,
które — co wynika z badań dendrologicz
nych — zostało ścięte w roku 1571 i które
— jak wykazały dalsze badania — rosło w
dorzeczu Wisły lub na terenie wschodnie
go Pomorza. Co więcej — na podstawie
dokładnych oględzin brzegów podobrazia
stwierdzono, iż obraz toruński u dołu i z
prawej strony jest obcięty. Najprawdopo
dobniej nastąpiło to dopiero w XVII wie
ku, ponieważ siedemnastowieczna kopia
p ortretu wykonana dla O bserw atorium
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Fot. 2 K op ia i rekonstrukcja brakujących fragm entów portretu K opernika z M uzeum O kręgow ego w 'lbruniu,
którą wykonał Jó z e f Flik w 1986 r.
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Astronom icznego w Warszawie ukazuje
Kopernika z dwiema rękami, przy czym w
jednej z nich trzyma on gałązkę konwalii
(kopia ta została zniszczona podczas Po
wstania Warszawskiego). T b dowodzi —
zdaniem profesora Flika — że na portre
cie znajdującym się dziś w Muzeum O krę
gowym w Tbruniu wielki astronom mial
pierwotnie nie tylko dłuższy tors i szersze
ramiona, ale i pozostałe elementy z wize
runku warszawskiego. Kierując się powyż
szymi ustaleniami profesor Flik wykonał
w latach 1986-1987 rekonstrukcję dom 
niemanego formatu podobrazia, nam alo
wał na nim wierną kopię portretu toruń
skiego i domalował brakujące fragmenty
(fot. 2). Ttk zrekonstruowana kopia por
tretu toruńskiego została podarowana pa
pieżowi Janowi Pawłowi II podczas trze
ciej pielgrzymki do Ojczyzny i obecnie znaj
duje się w Watykanie.
K rótko mówiąc, w świetle powyższych
ustaleń p ortret toruński wielkiego astro
noma nie powstał z natury. Mimo to —
zdaniem profesora Flika i innych badaczy
— przedstawia on prawdopodobnie naj
starszą i zarazem najwierniejszą podobiz
nę Kopernika. Ale to jeszcze nie wszy
stko. Badania rentgenowskie wykazały, że
podobizna wielkiego astronom a na podmalówku obrazu toruńskiego do złudze
nia przypomina jego wizerunek na mie
dziorycie, który wykonany został w końcu
XVI wieku przez niderlandzkiego rysow
nika i sztycharza Theodora de Bry (15281598) (fot. 3). Związki artystyczne między
obu wizerunkami Kopernika są bezsprze
czne, przy czym powiększone fotograficz
nie kontury miedziorytu dokładnie pokry
wają się z konturam i dziesięciokrotnie
większego portretu toruńskiego, co jesz
cze bardziej utwierdza nas w tym przeko
naniu. A ponieważ wymieniony wyżej ry
sownik współpracował z działającym w
Anglii na dworze królowej Elżbiety I zna
nym portrecistą niderlandzkim Marcusem
G h e c r a e t s e m (1516-1604), można —
jak sądzi profesor Flik — przypuszczać, iż
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Fot. 3 Przedstawiający Kopernika miedzioryt z koń
ca XVI w. wykonany przez T heodora de Bry.

to on właśnie namalował toruński portret
naszego astronom a na podstawie szkicu
otrzymanego od Theodora dc Bry, który z
kolei mógł się wzorować na portrecie Ko
pernika podarowanym w roku 1584 przez
kanoników warmińskich Tychonowi B r a h e m u (obraz ten spłonął podczas poża
ru obserwatorium duńskiego astronom a).
Ale mogło być zupełnie odwrotnie i to
właśnie Theodor dc Bry podczas pracy nad
swym miedziorytem miał przed oczami por
tret toruński w podmalówku lub też ko
rzystał jedynie z nieistniejącego dziś szki
cu Ghecraetsa? Thkicj możliwości wyklu
czyć nie można, a nawet wydaje się ona
bardzo prawdopodobna, ponieważ m ie
dzioryt wykazuje duże podobieństwo właś
nie do wspomnianego wyżej podmalówku
(stwierdzono to na podstawie badań rent
genowskich). Jedno zdaje się nie ulegać
wątpliwości — wymienieni artyści nider
landzcy byli — jak twierdzi profesor Flik
— pierwszymi inspiratoram i i propagato
rami toruńskiego portretu naszego astro-
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nom a na obszarze swej działalności (Ni
derlandy, Niemcy, Anglia).*
A może toruński portret Kopernika
jest w ogóle „ojcem” wszystkich jego wi
zerunków? W każdym razie i taką moż
liwość trzeba brać pod uwagę z tym za
strzeżeniem, że nic dotyczy to portretów
przedstawiających wielkiego astronom a w
młodym wieku, bo i takich w ikonografii
kopernikowskiej nie brakuje. Na przykład
podczas drugiej wojny światowej zaginął
wizerunek, namalowany rzekomo w roku
1509 przez słynnego malarza niemieckie
go Łukasza C r a n a c h a (1472-1553),
utrzymującego w owym czasie bliskie sto
sunki z niektórym i uczonymi polskimi.
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Miała to być artystyczna trawestacja po
rtretu powstałego w roku 1499, kiedy to
przyszły reform ator astronom ii przebywał
w Italii. Rysy osoby przedstawionej na tym
obrazie rzeczywiście przypominają rysy twa
rzy K opernika, tak dobrze wszystkim zna
ne z licznych jego wizerunków, choć wy
obrażają postać znacznie młodszą. Tym
czasem na portrecie toruńskim widzimy w
pełni dojrzałego uczonego, który dokonał
już ważnego odkrycia i dobrze zdawał so
bie sprawę z jego ważności. Może tak właś
nie wyglądał wielki astronom polski po
postawieniu ostatniej kropki w najważniej
szym dziele swego życia?

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

i ot. i S o n d a k o sm iczn a G io iio .

* B liżej in teresu jąc y ch się pow yższą tem atyką i w o g ó le to ru ń sk im p o rtre te m K o p ern ik a odsyłam y d o książki p rof.
Jó z e fa F lik a pt. „ P o rtre t M ik o ła ja K o p ern ik a z M uzeum O k ręg o w eg o w T o ru n iu — stu d iu m w arsztatu m a la rs k ie g o ”,
T o ru ń 1990 (R ozpraw y U n iw ersy tetu M ik o ła ja K o p ern ik a).
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Fot. 2 Zdjęcie (sztucznie barwione dla uw idocznienia szcze
gółów) komety G rigga-Skjellerupa wykonane 25 maja 1987
r. za pomocą 3.5 m teleskopu w C alar A lto (H iszpania).

o godzinie 15:29 U T sonda przeleciała w odleg
łości 200-300 km od jądra komety GriggaSkjellerupa ze względną prędkością 14 km/s (dla
porównania przypomnijmy, że prędkość przelotu
koło komety Ilalleya sięgała 68 km/s).
Nowy obiekt bezpośrednich badań sondy
Giotto został odkryty 22 lipca 1902 roku przez
Nowozelandczyka Johna G r i g g a, i ponownie
— po zagubieniu — 16 maja 1922 roku przez
Australijczyka pracującego w Południowej Afry
ce Johna F. S k j e l l e r u p a . W 1987 roku sło
wacki astronom Lubor K r e s a k pokazał, że
rysunek komety na tle gwiazd widocznej w lu
tym 1808 roku, wykonany przez znanego od
krywcę i obserwatora wielu komet Jean Louis
P o n s a, dotyczy komety Grigga-Skjellerupa i
na jego podstawie znalazł pozycję komety na
niebie w dniu 9 lutego tego roku. Od 1922
roku kometa była już obserwowana w każdym
z 15 dotychczasowych jej powrotów do Słońca.
Badaniem ruchu komety Grigga-Skjellerupa
zajmuje się od 1958 roku dobrze znany czytel
nikom Uranii polski astronom Grzegorz S i 
t a r s k i . Jedna z jego najnowszych prac doty
czących tej komety, opublikowana w A c ta A s tronomica w 1991 roku, poświęcona jest po
wiązaniu jednym systemem elementów orbity
z uwzględnieniem tzw. efektów niegrawitacyjnych wszystkich 440 obserwacji pozycyjnych ko
mety wykonanych w okresie od 1808 do 1988
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roku. Wnikliwa analiza numeryczna tak boga
tego materiału obserwacyjnego umożliwiła mu
wyznaczenie nie tylko orbity lecz nawet pew
nych parametrów jej ratującego jądra.
Kometa Grigga-Skjellerupa okrąża obec
nie Słońce w okresie 5.09 lat (spośród znanych
komet okresowych krótszy okres obiegu, 3.31
lat, ma tylko kometa Enckcgo) po orbicie o
mimośrodzic 0.66 położonej w płaszczyźnie na
chylonej do płaszczyzny ekliptyki pod kątem
21°. W pcryhelium zbliża się do Słońca na od
ległość 0.99 j.a., a w aphelium oddala od niego
do odległości 4.94 j.a. Podczas spotkania z
sondą Giotto kometa znajdowała się w odleg
łości 1.01 j.a. od Słońca. Zbliżenie nastąpiło
na 12 dni przed jej przejściem przez peryhelium czyli tuż przed spodziewanym szczytem
aktywności komety. Kometa Grigga-Skjcllerupa jest prawdopodobnie starą kometą. Na pod
stawie naziemnych badań fotometrycznych oraz
obserwacji satelity IUE (ang. International Ul
traviolet Explorer) oceniono tempo produkcji
molekuł H 2O w okresie spotkania na 2 -3 x l0 27
s'1, podczas gdy w przypadku komety Ilalleya
odpowiednie pomiary dały wartość 7X1039 s*1.
Prognozy ilości materii gazowo-pyłowej uwal
nianej z jądra podczas przelotu kolo niego sondy
wskazywały na kilkaset do najwyżej kilku ton na
sekundę (dla komety Ilalleya było to 30 ton/s).
Pierwsze doniesienia dotyczące wyników
spotkania sondy Giotto z kometą GriggaSkjellerupa przynoszą niespodzianki. Gaz konietamy okazał się znacznie gęstszy niż się spo
dziewano, co wydaje się wskazywać na to, że
bezpośrednio przed przelotem sondy na po
wierzchni jądra komety nastąpił niewielki wy
buch. Detektor pyłu zarejestrował kilka ude
rzeń, z których najsilniejsze pochodziło praw
dopodobnie od cząstki o średnicy rzędu 3 mm.
Poprzedzająca kometę fala uderzeniowa była
silniejsza niż oczekiwano i sonda napotkała ją
w odległości dużo większej niż przypuszczano.
Nie uzyskano niestety zdjęć jądra komety. Uszkodzonej podczas zbliżenia z kometą Halleya
kamery wiclospektralnej nic udało się urucho
mić mimo kilkakrotnie podejmowanych prób.
Zakończona sukcesem druga misja kometama sondy Giotto rozbudziła nadzieje na jesz
cze jedno jej wykorzystanie w 1999 roku. Naj
bliższa przyszłość winna pokazać czy będzie to
możliwe. Na razie wiadomo tylko, że sonda
ma jeszcze zapas paliwa.
Krzysztof Ziołkowski
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Czy przyszłość należy do laserowych
teleskopów?
W jakim celu zbudowano Teleskop Kosmiczny
H ubble’a? Były dwa główne powody, dla któ
rych zdecydowano się wynieść teleskop poza
atm osferę Ziemi. Pierwszym z nich była chęć
uzyskania obrazów o bezprecedensowej, w owych czasach niemożliwej do uzyskania na Zie
mi ostrości, a drugim chęć prowadzenia ob
serwacji jednym instrumentem oprócz światła
widzialnego także w długościach fali zbliżonych
do świetlnych lecz tłumionych przez atmosferę
Fol. 1 Wynik ekspeiym entu nad korckcją przebiegu p ro 
ziemską, to znaczy w bliskiej podczerwieni i
mieni świetlnych w teleskopie dla wyeliminowania wpływu
bliskim nadfiolecie.
zaburzeń atmosfeiycznych, z lewej — obraz gwiazdy p od
O
ile obecnie realizacja drugiego celu na wójnej bez korekcji, z prawej — obraz tej samej gwiazdy po
dal możliwa jest w zasadzie tylko z przestrzeni
zastosowaniu korekcji. Eksperyment przeprow adzono przy
użyciu 60 calowego teleskopu na Mt. W ilson w K alifornii
kosmicznej, o tyle w niedługiej być może przy
(U SA ) w ramach Strategie D efense Initiative O rganization.
szłości realizacja pierwszego stanie się możliwa
z Ziemi.
cie satelity Plutona Charona. Jednakże wciąż
Co powoduje, że obraz gwiazd rejestrowa
nie jest to to o co chodzi. Do obserwacji bar
nych z Ziemi przez duże teleskopy jest bardzo
dzo słabych obiektów potrzebne są długie cza
nieostry, tak że praktyczna zdolność rozdziel
sy naświetlania, a omawiana technika daje się
cza teleskopu jest o wiele mniejsza od teorety
zastosować tylko na stosunkowo małych instru
cznie maksymalnej określonej przez średnicę
mentach.
zwierciadła? Jest to zjawisko zwane z angiel
W jaki sposób możnaby poradzić sobie z
ska seeingiem, dobrze znane każdemu kto choć
poruszonym problemem? Należałoby przewi
raz uważnie spojrzał w gwiaździste niebo: mia
dzieć, gdzie padnie odchylony przez bąbel po
nowicie gwiazdy migoczą. Spowodowane to jest
wietrza promień i dysponując optyką o zmien
faktem, że przez linię widzenia teleskopu prze
nej geometrii skierować go w odpowiednie miej
chodzą bąble powietrza o tem peraturze i gęs
sce. Ba, łatwo powiedzieć...
tości różnej od otoczenia; ponieważ mają nie
Okazało się jednak, że seeing przeszkadza
co inny współczynnik załamania, odchylają nie
nie tylko astronomom ale również wojskowym,
co promień świetlny, który odbija się od róż
konkretnie tym, którzy zajmują się programem
nych miejsc zwierciadła teleskopu. W efekcie
wojen gwiezdnych. Dzięki technologiom opra
promień odbity od zwierciadła zdaje się po
cowanym dla tego programu możliwe w nieda
chodzić z coraz to innych miejsc wokół pra
lekiej przyszłości stanie się zbudowanie tele
wdziwego położenia gwiazdy. Ponieważ reje
skopu, którego zwierciadło wtórne składać się
struje się obraz w ciągu nieraz bardzo długie
będzie z wielu ruchomych części błyskawicznie
go odcinka czasu, w efekcie powstaje obraz
i bardzo dokładnie sterowanych przez kom pu
będący sum ą bardzo wielu „obrazów chwilo
ter. Zadaniem jego będzie korekcja przebiegu
wych”, którego rozmiar równy jest największe
promieni świetlnych dla wyeliminowania wpły
mu odchyleniu „obrazu chwilowego” od właś
wu zaburzeń atmosferycznych. Punktem odnie
ciwego położenia.
sienia dla całego tego bardzo chytrego i skom
D o tej pory astronomowie niekiedy próbo
plikowanego systemu elektronicznego będzie
wali sobie radzić z seeingiem stosując bardzo
plamka świetlna utworzona przez laser sodowy
krótkie czasy naświetlania (krótsze niż okres
dużej mocy. Jego światło kierowane będzie rów
migotania gwiazd) powtarzając (na tej samej
nolegle do osi widzenia teleskopu. Rozpraszać
kliszy) zdjęcia wiele razy. Hik powstała techni
się będzie na rozrzedzonej warstwie sodu ato
ka zwana interferometrią plamkową (ang. spec
mowego na wysokości ok. 100 km pochodzą
kle interferometry), która oddaje nieocenione
cego z meteorów płonących w atmosferze Z ie
usługi przy obserwacji ciasnych (pozornie) umi. Analiza tak powstałej plamki świetlnej dokładów podwójnych i która umożliwiła odkry-
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konywana w czasie rzeczywistym przez kom
puter podłączony do odpowiedniego układu op
tycznego (przypomnijmy — chodzi o setne czę
ści sekundy) pozwoli na taką korekcję geom e
trii zwierciadła wtórnego, która umożliwi uzy
skanie na teleskopie 4-metrowym (np. teles
kopie ESO w Chile) zdolności rozdzielczej 3 0 krotnie lepszej niż obecnie, a zatem porówny
walnej ze zdolnością rozdzielczą Teleskopu Kos
micznego. Obecna zdolność rozdzielcza tele
skopu ESO jest rzędu 1 sekundy łuku. Wadą
nowego systemu jest stosunkowo niewielkie po
le widzenia, wykluczające praktycznie obserwa
cje obiektów rozciągłych.
Według ocen, teleskop o średnicy do ok. 4
m wymagać będzie jednego lasera, lecz tele
skopy większe, które zbierają światło z więk
szego obszaru, mogą ich potrzebować więcej.
Istotny jest tu rozmiar typowego bąbla powie
trznego zakłócającego przebieg promieni świet
lnych. Można założyć, żc w przypadku małych
teleskopów równocześnie w obszarze, z które
go zbierane jest światło, znajduje się nie wię
cej niż jeden taki bąbel, w przypadku więk
szych teleskopów bąbli takich może być więcej.
Od pomysłu do przemysłu na razie droga
daleka. Obecnie bada się technologie potrzeb
ne do konstrukcji instrumentu mogącego przy
nosić wartościowe dane naukowe, lecz pierw
sze wyniki są zachęcające. Ocenia się, żc zain
stalowanie omawianego systemu zwanego Guide
Star (gwiazda przewodnia) na istniejącym już
dużym teleskopie kosztować będzie ok. 3 min
dolarów, ok. 1000-krotnie taniej niż koszt Te
leskopu Kosmicznego Ilubble’a. W skład ta
kiego systemu oprócz lasera powinien jeszcze
wchodzić radar sygnalizujący komputerowi ewentualnie przelatujące samoloty dla umożli
wienia na czas wyłączenia lasera. O ile przy
zakładanej mocy lasera rzędu 80-100 W nie
możliwe jest uszkodzenie samego samolotu, ko
nieczna jest ochrona oczu załogi i pasażerów,
którzy oślepieni jego światłem musieliby stra
cić wzrok.
Maciej Bzowski

Profesjonalny teleskop za 1/6 ceny
Największym składnikiem ceny każdego tele
skopu jest cena jego zwierciadła. Cena ta roś
nie gwałtownie ze wzrostem średnicy. Przy nie
wysokich środkach przeznaczanych na badania
astronomiczne budowa nowych instrumentów
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staje się niezwykle trudnym przedsięwzięciem.
Okazuje się jednak, żc można zbudować tele
skop nadający się przynajmniej do niektórych
zastosowań profesjonalnych stosunkowo bar
dzo niewielkim kosztem. Dokonała tego grupa
astronomów i inżynierów z Georgia State Uni
versity, zaś pomysł ich był dość prosty i wcale
nic nowy, choć skomplikowany w realizacji.
Pomysł polegał na zastąpieniu jednego d u 
żego i bardzo drogiego zwierciadła szeregiem
odpowiednio zamontowanych zwierciadeł mniej
szych, a więc znacznie tańszych. Zastosowano
go już poprzednio przy budowie Multiple Mir
ror Telcscopc w Arizonie, obecnie najpotęż
niejszego teleskopu optycznego na świecie. W
jego wypadku na takie a nie inne podejście
zdecydowano się ze względu na olbrzymie trud
ności w uzyskaniu gigantycznego, jednorodne
go zwierciadła.
Aby teleskop „z klocków” dawał prawid
łowe obrazy, jego zwierciadła należy zam on
tować niezwykle precyzyjnie, tak aby zachowa
nie odbijanego przez nie światła jak najbar
dziej przypominało zachowanie światła odbite
go od pojedynczego zwierciadła.
'lwórcy teleskopu z Georgii zamówili (pocz
tą!) 9 luster o średnicy 23 cm w firmie wyko
nującej zwierciadła dla producentów telesko
pów amatorskich i zamontowali je w kwadrat
na prostym montażu azymutalnym. Konstru
kcja jest bardzo lekka (a zatem tania), tele
skop zbudowany w układzie Cassegraina nie
ma tubusa, a zwierciadło wtórne zamontowa
ne jest na lekkiej kratownicy. Światło zebrane
przez teleskop kierowane jest na wiązkę świa
tłowodów, która doprowadza je do spektro
grafu CCD. Zdolność zbierająca teleskopu od
powiada instrumentowi 1-mctrowem u zaś łą
czna masa zwierciadeł wynosi zaledwie 49 kg.
5-krotnie mniej niż masa zwierciadła 1-metrowego. Jakość obrazu uzyskiwana przez taki
teleskop odbiega naturalnie od jakości obra
zów z teleskopu konwencjonalnego, ale jego
twórcy zamierzają używać go wyłącznie do spek
troskopii (przede wszystkim gwiazd podwój
nych), dzięki czemu pewne nieuniknione nie
dokładności montażu zwierciadeł nic będą wpły
wać ujemnie na jakość obserwacji. Teleskop stoi
w bardzo prostym, drewnianym hangarze dla
obserwacji odsuwanym na szynach. Jego cał
kowity koszt (z montażem, hangarem, spek
trografem i kom puterem ) wyniósł zaledwie
80,000 dolarów. Suma ta może wydawać się
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duża, ale proszę porównać ją z kosztem sam e
go tylko teleskopu o średnicy 1 metra na m on
tażu paralaktycznym bez żadnego oprzyrządo
wania i kopuły: 500,000 dolarów! Teleskop mial
być ukończony w lipcu 1992; pierwsze testy na
pędu i montażu wypadły ponoć pomyślnie i
konstruktorzy byli jak najlepszej myśli.
Wg Sky Telescope, 1992,84, 131
M aciej Bzowski

Nowa „polska” planetoida
W C yrkułam i Małych Planet nr 20837 dato
wanym 12 września 1992 roku ukazała się wia
domość, że Międzynarodowa Unia Astronomi
czna nadała planetoidzie o numerze katalogo
wym 3836 nazwę Lem dla uczczenia wybitne
go polskiego pisarza Stanisława L e m a . Pla
netoida Lem została odkryta 22 września 1979
roku w Obserwatorium Astronomicznym na
Krymie przez znanego rosyjskiego obserwato
ra komet i planetoid Mikołaja S. C z e r n y -
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c h a otrzymując prowizoryczne oznaczenie
1979 SR 9. W 1988 roku amerykański astro
nom Conrad M. B a r d w e l l zidentyfikował
ją z obiektami obserwowanymi w latach 1985 i
1988 oraz wyznaczył jej orbitę na podstawie
11 pozycji obejmujących okres od 22 września
1979 do 18 marca 1988 roku. Okazało się, że
(3836) Lem okrąża Słońce po typowej dla tych
ciał niebieskich orbicie. Jej wielka póloś jest
równa 2.24 j.a., a mimośród wynosi 0.15. Płasz
czyzna orbity jest nachylona do płaszczyzny ekliptyki pod kątem 2°. Okres obiegu wokół Słoń
ca wynosi 3.35 lat. Planetoida ma jasność ab
solutną 13.8 mag. Zgodnie ze zwyczajem naz
wę planetoidy zaproponował jej odkrywca. Czy
telnikom Uranii nie trzeba chyba przedstawiać
S. Lema, niezwykle poczytnego na całym świecie twórcy literatury science-fiction, a także —
co podkreślono w uzasadnieniu — jednego z
założycieli Polskiego 'Ibwarzystwa Astronautycznego.
K. Z.

PORADNIK OBSERWATORA
Jak oceniać wysokość nad horyzontem
Niedawno spytała m nie jedna pani czy
prawdą jest, że Słońce zmienia swoją wiel
kość: nieduże jest w zenicie w południe,
ale rośnie ku zachodowi i staje się wielką
czerwoną czy pomarańczową kulą nisko
nad horyzontem (por. zdjęcie na pierwszej
stronie okładki). Podobnie zresztą ma być
i z Księżycem. Oczywiście jest to błąd na
szego oka, które ocenia inaczej wielkość
tego, co jest wysoko, a inaczej tego, co
zbliża się do horyzontu.
Ale nie tylko wielkości Słońca czy Księ
życa blisko horyzontu oceniamy błędnie,
podobnie jest z wysokością nad horyzon
tem ocenianej w stopniach, czy ułamku
łuku. Przed ponad 70 laty jeden z mniej
znanych astronom ów niemieckich, które
go nazwiska nie pamiętam, wydał książkę
poświęconą temu zagadnieniu, próbując
określić kształt sklepienia niebieskiego od
kształconego znacznie od kulistości, w wy
niku błędnych — a powszechnych — ocen
wysokości nad horyzontem.
Łatwo sprawdzić jak to jest z tym jako
by błędnym określaniem wysokości nad ho
ryzontem. Wystarczy porównać ocenę z po-

miarem za pomocą kątomierza. Oczywiś
cie najpierw wykonujemy tę ocenę na
oko. Okazuje się, że wysokość oceniana
na oko jest zwykle znacznie większa od
mierzonej. Widzimy więc gwiazdę na wy
sokości 45°, a okazuje się że kątom ierz
pokazuje tylko 30 stopni lub mniej. N a
mawiam obserwatorów do sprawdzenia jak
to jest naprawdę. Zapewne różnice będą
znaczne pomiędzy różnymi obserw atora
mi, ale samo zjawisko jest powszechne.
Warto także wykreślić kształt powierzchni
nieba — kulisty, czy podobny do zgniecio
nej piłki, czy jeszcze inny. A jednocześnie
apel do obserwatorów. Jeżeli ktoś widział
zorzę polarną i twierdzi, że sięgała ona do
30 stopni nad horyzontem, to z pewnością
ocena taka jest zawyżona. Stąd wniosek,
że trzeba sprawdzać takie obserwacje ką
tomierzem, lub jednoczesną obserwacją ja 
kiejś gwiazdy bliskiej górnej granicy zo
rzy, co pozwoli wyliczyć dokładnie wyso
kość. Tb nie jest efekt pozorny. Wynika z
budowy oka ludzkiego i z tym trzeba się
liczyć.
Jan Mergentalar
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OBSERWACJE
Badunie Słońca w Obserwatorium
ValaSske Mezifići
Słońce — najbliższa gwiazda — to dawca
życia, energii i światła dla wszystkich ży
wych organizmów na Ziemi. Jedyna gwiaz
da, na której możemy dokładnie śledzić
wszelkie przejawy gwiazdowej i słonecz
nej aktywności. Astronom ia i astrofizyka
Słońca dostarcza podstaw do formułowa
nia teorii, wykorzystywanych później w as
tronom ii gwiazdowej (na przykład w teo
rii budowy wnętrza gwiazd, przebiegu za
chodzących w nich reakcji termojądrowych
itd.). Dlatego właśnie tyle uwagi kiedyś
poświęcano, obecnie się poświęca i w przy
szłości będzie się poświęcać najbliższej nam
gwieździe i interpretacji zaobserwowanych
na niej zjawisk.
Nasze obserwatorium, położone na pe
ryferiach miasta ValaSske Mezifići (liczy
ono około 30 tys. mieszkańców), od wielu
już lat zajmuje się fotograficznym bada
niem Słońca. Obserwacje te w Valaśske
Mezifići mają długą tradycję. Zaczęło się
to w roku 1928, kiedy to A ntonin B a 11n e r, pracownik wyższej uczelni, rozpo
czął systematycznie obserwować Słońce.
Dokonywał tych obserwacji w latach trzy
dziestych, a uzyskane wyniki przesyłał do
znajdującego się niegdyś w Zurichu świa
towego centrum tego rodzaju badań. Jego
obserwatorium położone było zaledwie pa
rę metrów od budynków naszego obser
watorium.
Obserwatorium w ValaSske Mezifići
zajmuje się przede wszystkim populary
zacją astronom ii, ale mamy również sto
sunkowo bogaty program naukowy, pole
gający właśnie na fotograficznych obser
wacjach Słońca, które w ostatnim czasie
pomyślnie się rozwijają.
Do obserwacji Słońca używamy kilku
przyrządów: na pierwszym miejscu wymie
nić należy: służący do fotografowania szcze
gółów słonecznej fotosfery (plam słonecz

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

nych) refraktor Zeissa As 200/3000 mm,
używany do otrzymywania zdjęć całej tar
czy Słońca refraktor Zeissa 130/1930 mm,
koronograf protuberancyjny 150/1950 mm
(z filtrem monochromatycznym H alfa 656.3
nm) i łamany teleskop wieżowy 110/7030
mm, z którym w najbliższym czasie zacz
nie współpracować spektrohelioskop.
Większość wykonanych obserwacji zos
tało zarejestrowanych na m ateriale foto
graficznym w postaci negatywów. W ten
sposób uzyskano już przeszło 8900 zdjęć
całej tarczy słonecznej (fotografie tego ro
dzaju wykonuje się od roku 1957), prawie
1200 serii zdjęć zawierających delikatne
szczegóły fotosfery (plamy słoneczne), któ
re są wykonywane od roku 1981, i około
300 serii zdjęć protuberancji fotografowa
nych regularnie od roku 1984. Ale intere
sujące protuberancje były w naszym ob
serwatorium fotografowane już od 1970
roku. Materiały te są przechowywane w
archiwum obserwatorium i w razie potrze
by łatwo do nich sięgnąć.
O becnie pracownicy obserwatorium
zajmują się kilkoma interesującymi pro
blemami, które można podzielić na trzy
zasadnicze tematy.
Pierwszy z nich dotyczy spiralnych włó-
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Fot. 2. Zdjęcia różnych typów protuberancji otrzymanych koronografcm obserwatorium w ValaSske Mezifići
przez Libora Lcnźe.

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

Drugi tem at jest w pewnym stopniu
związany z poprzednim i opiera się na tym
samym materiale. Tym razem chodzi o ba
dania drobnej struktury plam słonecznych
(budowa jądra, jasne punkty w plamie,
świecące mosty, kształty cienia i półcienia
itd.) i żywotności grup. M ateriały dla tego
tem atu — dokładne zdjęcia słonecznej fo
tosfery o dużej sile rozdzielczej — są ta
kże przygotowywane w naszej pracowni.
'Itzeci tem at dotyczy dynamiki i mor-
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fologii aktywnych protuberancji. Do jego
realizacji służy seria zdjęć aktywnych pro
tuberancji, wykonywanych w odstępach cza
su wynoszących od dziesięciu sekund do
dziesięciu minut. Negatywy są ręcznie mie
rzone, a następnie za pom ocą kom putera
i odpowiedniego oprogramowania (pro
gram P R O T 10 u nas opracowany) uzy
skujemy dane, wykorzystywane do wyzna
czania dynamicznych i energetycznych pa
ram etrów protuberancji (prędkość, przy
spieszenia, masa, energia, wysokość nad
powierzchnią Słońca itd.). Do tych badań
wykorzystujemy m ateriał fotograficzny otrzymywany z Big Bear Solar Observatory
w USA.
Wszystkie projekty są długookresowe i
jesteśmy dopiero na początku ich realiza
cji. Dużo czasu poświęcamy także bada-''
niom związków między aktywnością sło
neczną, a niektórymi zjawiskami na Ziemi.
Libor Lenia
tłumaczył S. R. Brzostkicwicz

Kom unikat n r 7/92 Sekcji Obserwacji
Słońca PTMA
Wyniki obserwacji Słońca w lipcu 1992
roku przysłało 13 obserwatorów. Byli to:

Marcin B e t l e j , Grzegorz C z e p i e c z e k , Bartosz D ą b r o w s k i , Grzegorz
K i e ł t y k a , Janusz W. K o s i ń s k i , J e r z y
Ł ą g i e w k a , W iktor M a j e w s k i , M a
ciej P i ę t k a , A n d r z e j P i l s k i , P i o t r S a 
d o w s k i , Krzysztof S o c h a , Stanisław
Ś w i e r c z y ń s k i i Jerzy Z a g r o d n i k .
Obserwatorzy wykonali w sumie 259 ob
serwacji w 31 dniach.
Średnie dzienne względne liczby Wol
fa wynoszą:
1.. ..74
2 .. ..71
3 .. ..67
4 .. ..80
5 .. ..76
6 .. ..84
7 .. ..76
8 .. ..82

9 . .102
10.. .136
11.. .126
12.. .113
13.. .118
14.. .123
15.. .140
16.. . 148

17... .117
18... .101
71
19
20 .
67
21 .,, 79
22
.69
23 .
64
24 .
45

25 .. ..35
26 .. ..42
27 .. ..53
28 .. ..45
29 .. „36
30 .,.. 47
31 . .. 50

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

KRONIKA HISTORYCZNA
Ileber D oust C urtis (1872-1942)
Powodem dla przypomnienia postaci am e
rykańskiego astronom a, którego odkrycia
swego czasu zrewolucjonizowały naszą wie
dzę o Wszechświecie, niechaj będzie pięć
dziesiąta rocznica jego śmierci.
H eber D. C u r t i s urodził się 27
czerwca 1872 r. w Muskegon (Michigan,
USA). Ukończył D etroit High School,
gdzie dał się poznać jako talent językowy.
Zainteresow ała go filologia klasyczna i
studiował ten przedm iot na Uniwersytecie
w Michigan. Tytuł magistra nauk hum ani
stycznych (Bachelor of Arts) zdobył w 1892
r., a magistra nauk stosowanych (M aster

of Applied Sciences) rok później. Wykła
dał łacinę w swojej uczelni i w wieku 22 lat
został profesorem łaciny w Napa College
(California).
W 1897 r. nagle zmienia kierunek swo
ich zainteresowań i zostaje profesorem m a
tematyki i astronom ii w University of the
Pacific. W 1898 r. podjął pracę w Lick
Observatory (California). Posadę w Leander M cCormick Observatory przy U ni
versity of Virginia otrzymał w 1900 r. Dwa
lata później wraca do Obserwatorium Licka
i zostaje asystentem. Rok 1906 to pora
kolejnego wyjazdu do Chile z ekspedycją
badawczą nieba południowego. TYzy lata
później powrócił do Lick Observatory i
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pracował tam aż do wycofania się z pracy
badawczej w 1920 r. Z kolei został dyre
ktorem Allegheny Observatory, należące
go do Uniwersytetu w Pittsburgu. Stano
wisko to piastował do 1930 r., kiedy to
objął analogiczną funkcję w Obserwato
rium Uniwersytetu Michigan. Zmarł 8 sty
cznia 1942 r. w Ann Arbor.
Pierwsze astronomiczne prace Curtisa
dotyczą całkowitych zaćmień Słońca, ob
serwowanych w Thomaston (Georgia) w
1900 r. oraz w Solok (Sumatra) w r. 1901.
Uczestniczył łącznie w 11 ekspedycjach na
obserwacje zaćmień Słońca. Zajmował się
fizyką gwiazd i mgławic pozagalaktycznych
(dziś nazywamy je galaktykami). W 1904
r. odkrył, że gwiazda Kastor A (alfa Gem)
jest podwójną spektroskopową i ma okres
9.2 dnia. Głównym zajęciem Curtisa pod
czas jego pracy w Obserwatorium Licka
było wykonywanie pomiarów prędkości
radialnych gwiazd. Odbywało się to w ra
mach programu obserwacyjnego, prowa
dzonego przez Williama W. C a m p b e 1I a. Curtis uczestniczył w tym programie
na Mount Hamilton w latach 1902-1906,
a następnie w Chile od 1906 do 1909 r.
Przez następne 11 lat prowadził badania
natury mgławic spiralnych.
Od czasów Charlesa M e s s i e r a
(1730-1817) i jego katalogu mgławic, trwa
ły dyskusje o naturze tych obiektów. Jedni
twierdzili, że są to ogromne skupiska
gwiazd, odległe od naszej Galaktyki, jak
proponował Richard P r o c t o r (18371888), inni utrzymywali, że są to obłoki
pyłu. Przyjęcie jednego z tych punktów wi
dzenia decydowało o skali Wszechświata.
Curtis na podstawie wykonanych fotogra
fii mgławic spiralnych, przychylał się do
poglądu Proctora, że „mgławice spiralne
nie są obiektami wewnątrzgalaktycznymi,
lecz wszechświatami-wyspami, podobny
mi do naszej Galaktyki...”
W 1917 r. podczas przeglądania foto
grafii, uzyskanych w Obserwatorium Li
cka za pomocą 92-centymetrowego ref
lektora Crossleya, Curtis odkrył gwiazdę
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nową w galaktyce NGC 4227 oraz dwie
nowe w NGC 4321. W następnym roku
spróbował wyznaczyć odległość galaktyki
M 31 na podstawie porównania jasności
nowych w niej dostrzeżonych z jasnościa
mi absolutnymi nowych rozbłysłych w na
szej Galaktyce. Otrzymał kontrowersyjną
wartość odległości — 500000 lat świetl
nych. W każdym razie okazało się, że
Wielka Mgławica w Andromedzie (M 31)
i inne mgławice spiralne, znajdują się da
leko poza granicami Drogi Mlecznej.
Przeciwnikiem teorii Curtisa był Har
low S h a p 1 e y, astronom pracujący w
obserwatorium na Mount Wilson, który
uważał, że nasza Galaktyka jest jedyna i
wyjątkowa „... i nie ma powodu modyfiko
wania hipotezy głoszącej, że mgławice spi
ralne nie są w ogóle złożone ze zwykłych
gwiazd, lecz są obiektami rzeczywiście
mgławicowymi”. Aby obie strony mogły
wypowiedzieć się, zorganizowano dyskus
ję między Curtisem i Shapleyem. Debata,
znana jako „wielki spór”, odbyła się 26
kwietnia 1920 r. w Narodowej Akademii
Nauk w Waszyngtonie. Spór pozostał nie
rozstrzygnięty. Sprawa wyjaśniła się do
piero w latach 1924-25, kiedy Edwin P.
H u b b 1e, za pomocą 254 centymetrowe
go teleskopu obserwatorium na Mount
Wilson uzyskał fotografie, pozwalające wy
różnić pojedyncze gwiazdy w zewnętrznych
częściach niektórych galaktyk. Szczegóły
na temat„wielkiego sporu” znaleźć moż
na w książce Otto Struvego i Velty Zebergs pt. Astronomia X X wieku (PWN,
W-wa 1967).
Po objęciu funkcji dyrektora Alegheny
Observatory w 1920 r., Curtis zarzucił swo
je badania. Odegrał dużą rolę w założeniu
McMath-Hulbert Observatory — znane
go ośrodka badań Słońca. Jego najwięk
szą zasługą jest wyjaśnienie obserwowanej
struktury i rozmieszczenia galaktyk we
Wszechświecie.
Uchwałą Międzynarodowej Unii As
tronomicznej nazwę Curtis otrzymał nie
wielki krater na widocznej z Ziemi stronie
Księżyca.
Paweł Sobotko
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Z KORESPONDENCJI
Dyskusję między Krzysztofem M a ś 1a n k ą, autorem książki pt. Kosmologia Współ
czesna, a Waldemarem P u s z k a r z e m ,
recenzentem tej książki w Uranii (nr
4/1992), kończymy obszernym tekstem,
który — jak sądzimy — wiele wyjaśni i
pomoże zrozumieć różne zawiłości współ
czesnej kosmologii. Czyniąc wyjątek od
zasady nie publikowania w Uranii — jako
piśmie popularnonaukowym — głosów po
lemicznych mamy nadzieję, żc spór dwóch
krakowskich kosmologów okazał się inte
resującą i pouczającą glosą do książki,
którą przy okazji jeszcze raz polecamy
wnikliwej uwadze naszych Czytelników. A
żartobliwym podsumowaniem jednego z
wątków tej dyskusji niech będzie przyto
czony na końcu fragment listu seniora pol
skich astronom ów prof. Jana M e r g c n l a l e r a z Wrocławia.
„Wylewanie dziecka z kąpielą”

Polemiki bywają interesujące dla czytelni
ków pod warunkiem, że problem jest ła
twy do postawienia i rzeczywiście kontro
wersyjny, albo, przynajmniej, jeśli jedna z
polemizujących osób jest postacią znaną i
z jakichś powodów interesującą. Obawiam
się, że nie zachodzi tu żadna z tych moż
liwości. Czytelnicy Uranii mają prawo czuć
się znużeni dyskutowaniem w popularnym
czasopiśmie astronomicznym szczegółów
z fizyki cząstek elementarnych.
Przede wszystkim jednak na wstępie
jedna uwaga natury ogólnej: jeśli przed
miot sporu należy do fizyki, to powinny go
obronić rzeczowe i zrównoważone tezy.
Bez znaczenia jest to, czy czyta się argu
menty przeciwnika ze zdziwieniem, czy bez.
Sentencjonalne zdanie — „Fizyka to nie
zbiór cytatów, tylko faktów i praw” — nie
ma dla mnie wagi argumentu. Bo czy moż
na, w takim razie, cytować prawa? Ale daj
my spokój — ironia jest niezastąpiona,
gdy brakuje innych argumentów. Czytel

nik, którego nie interesują szczegóły tech
niczne, mógłby odnieść wrażenie, że racja
jest po stronie tego, kto używa bardziej
napuszonego stylu i ma łatwość niewybred
nego pouczania przeciwnika.
Tfcoria W einberga-Salama (zwana nie
zbyt konsekwentnie „m odelem ” standar
dowym) — to obecnie nasz najlepszy jed
nolity opis sił elektromagnetycznych i sła
bych. Określenie „najlepszy” nie jest jed
nak synonimem określeń „ostateczny” czy
„zadowalający”. Nikt z fizyków nie twier
dzi, żc teoria ta jest ostatnim słowem w
dziedzinie, którą opisuje. Powoływanie się
na Nagrodę Nobla, która „powinna wy
starczyć czytelnikom Uranii" jako decydu
jący argument, mogłoby zrobić wrażenie
w tekście pisanym do gazety. W naszym
przypadku jest to jednak jawnie dem ago
giczne. (W latach trzydziestych Enrico Fer
mi — także laureat nagrody Nobla — sfor
mułował swą teorię sił słabych. Obowiązy
wała ona przez trzydzieści lat, ale teraz, w
świetle aktualnych poglądów, jest to tylko
przybliżenie lepszej i ogólniejszej teorii,
tj. właśnie modelu W einberga-Salam a. Tb
samo zapewne powiemy kiedyś o nim sa
mym).
Używając języka technicznego powia
da się, że model standardowy jest zadowa
lający w swym sektorze bozonowym (siły),
irytująco dowolny w sektorze fermionowym (m ateria) i co najmniej spekulatywny w tzw. sektorze Higgsa (opis kwanto
wej próżni). Mówiąc po prostu: potrafimy
wywieść siły z praw fundamentalnych (ko
rzystając z tzw. symetrii cechowania), na
tomiast m aterię — ilość generacji cząstek
i ich masy — wkładamy do modelu „ręcz
nie”: wciąż nie znamy tu stosownej funda
mentalnej zasady. Przedmiot naszych kon
trowersji — cząstka elem entarna zwana
mionem — należy właśnie do lego „ręcz
nie” skonstruowanego sektora.
Fakt istnienia w Przyrodzie trzech po
dobnych do siebie rodzin cząstek elem en-
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tarnych (tzw. generacji: elektron, mion i
lepton tau — każda ze swym neutrinem i
dwoma kwarkami) nie znajduje na grun
cie modelu standardowego żadnego wy
jaśnienia. Tym bardziej m ierzone wartości
ich mas. M odel standardowy, w najpro
stszej swej wersji, posiada 21 param etrów
dowolnych. M arzeniem fizyków jest od
krycie teorii, w ramach której wszystkie te
param etry wynikałyby z jakichś praw fun
damentalnych. Można z powodzeniem wy
obrazić sobie model standardowy Weinberga-Salam a z pięcioma rodzinami czą
stek. Jak na razie, eksperymenty ze zlicza
niem typów neutrin oraz pośrednie argu
menty z obserwacji kosmologicznych su
gerują, że rodziny te są rzeczywiście tylko
trzy. Jeszcze kilka lat temu modna była
liczba cztery. Parafrazując ostatnie zdanie
z kom entarza Puszkarza, stwierdzę tu, że
wygłaszając pochwały na tem at modelu
Weinberga-Salama należy pamiętać, co za
wdzięcza on kosmologii.
Jeden z największych współczesnych fi
zyków teoretyków, David Gross (nie otrzymał niestety jeszcze Nagrody Nobla,
posiada „tylko” Medal Diraca) wyznał
kiedyś, że gdyby mógł zadać pytanie ja 
kiejś nieomylnej wyroczni, zapytałby dla
czego istnieją trzy generacje cząstek, z
których praktycznie tylko pierwsza tworzy
m aterię Wszechświata, pozostałe zaś są
(na obecnym etapie naszego rozumienia)
„niepotrzebne”. Dokładnie ten sam prob
lem Feynman formułuje jako pytanie
„Dlaczego mion ma masę?”, a Rabi wręcz
„Któż tak zarządził?”
Rosyjski specjalista w dziedzinie czą
stek elementarnych, L. B. Okuń, posunął
się jeszcze dalej i nazwał obrazowo cząstki
drugiej oraz trzeciej generacji „wyrzuco
nymi przez Stwórcę nieudanymi szkicami
na brudno”. Obecnie, w późnym (tj. wiel
kim i chłodnym Wszechświecie) fizycy —
za pom ocą swych wyrafinowanych akcele
ratorów — wygrzebali owe nieudane pro
jekty z „ko^za na śmieci Stwórcy” i teraz
dziwią się.
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Zejdźmy jednak na ziemię: nawet jeśli,
jak to sugeruje Puszkarz, dopuścić absur
dalną możliwość, że Feynman w swych wy
kładach niefrasobliwie pisze rzeczy nie do
końca słuszne — tylko dlatego, że są to
wykłady popularne (?!) — to typowe stwier
dzenie z każdego podręcznika na tem at
współczesnej teorii cząstek elementarnych
i modelu W einberga-Salama nie dopusz
cza już żadnych wątpliwości:
Przyroda powieliła tę samą teorię dla
każdej generacji cząstek. Zgodnie z naszą
obecną wiedzą, eksperymenty z wszelkimi
znanymi cząstkami nie zależą od następu
jącej zamiany:
elek tro n
n e u trin o
elektronow e

.

-*

,

mion
neutrino
mionowe

.

-*

.

lep to n t
n e u trin o t

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

K rótko mówiąc, Puszkarz najzwyczaj
niej myli się, sugerując, jakoby model
W einberga-Salam a wprowadzał jakąś
fundamentalną różnicę pomiędzy elektro
nem a mionem. Różnicę tę poznamy — być
może — dopiero po odkryciu ogólniejszej
teorii, która wchłonie model W einbergaSalama tak, jak on sam wchłonął przed
dwudziestu kilku laty prymitywną (m. in.
nierenormalizowalną) teorię Fermiego.
By nie drażnić nadmiernie cytatami, po
zwolę sobie jeszcze przytoczyć epizod z
poświęconego teorii W einberga-Salama
sympozjum w Singapurze (1990 r.) Otóż,
w przeprowadzonym wśród uczestników
tego sympozjum sondażu, problem —
„Dlaczego mion ma m asę?” — zaliczono
do kilku najważniejszych zagadek współ
czesnej fizyki (obok teorii grawitacji kwan
towej, interpretacji teorii kwantów, pro
blemu stałej kosmologicznej i in.).
Reasumując: zgodnie z aktualnymi po
glądami: 1. Z punktu widzenia tylko ele
ktrodynamiki kwantowej nie ma absolut
nie żadnej różnicy pomiędzy elektronem

346

URANIA

a mionem. Mion jest tu dokładnie „cięż
kim elektronem ”.
2. Zunifikowana teoria oddziaływań clektrosłabych także nie wyjaśnia tej zagad
ki. M ion przejm uje rolę elektronu w innej
generacji cząstek; podobnie powielone zo
staje jego neutrino oraz dwa kwarki.
W ten sposób problem staje się teraz
szczególnie nabrzmiały: oto mamy trzy ge
neracje cząstek, z których tylko pierwsza
zdaje się być znaczącym budulcem obec
nego Wszechświata. Bez dwu pozostałych
nie byłby on w niczym „gorszy”. Wszystkie
składniki gwiazd, planet i ludzi, proces pro
dukcji energii w gwiazdach itp. — pozos
tałyby bez zmian. Po co więc Przyroda po
wiela dwukrotnie podstawową generację?
Tlik nam się przynajmniej wydaje, bowiem
nasza teoria dla dwu pozostałych genera
cji jest identyczną kopią tej teorii dla ge
neracji pierwszej (te same diagramy Feynmana, te same równania, stale sprzężenia
itp.). Dlaczego mój krytyk nie dostrzega
tego powszechnie znanego, głębokiego
problem u?
Kluczem do wyjaśnienia całego nie
porozumienia jest mylne utożsamienie
tego, co teoria zawiera z tym, co faktycz
nie wyjaśnia. (W moim przekonaniu, bez
błędne rozróżnianie tych dwu — tak od
miennych aspektów — winno wręcz być
atrybutem każdego, kto uważa się za teo
retyka). Wciąż nie wiemy, czym w istocie
różni się mion od elektronu. Fenom eno
logicznie wprowadzona liczba mionowa
nie jest tu żadnym wyjaśnieniem; jest tyl
ko i wyłącznie wygodnym opisem, klasyfi
kacją, który dostarcza chwilowej nam ia
stki zrozumienia. Obserwacyjnie potwier
dzono, że jest ona zachowywana we wszy
stkich znanych nam reakcjach. Innymi
słowy: ponieważ nikt nigdy nic widział
pewnych procesów (skądinąd zgodnych z
wszelkimi znanymi zasadami — zachowa
nia energii, ładunku i In.) — wprowadzo
no nową liczbę kwantową i regułę jej za
chowania. Zabieg taki byłby może sukce
sem dla nauki takiej jak botanika, ale nie
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dla, szukającej głębszego zrozumienia, fi
zyki!
W przeciwieństwie do ładunku elek
trycznego, z liczbą leptonową, tym bar
dziej mionową, nie jest związana żadna
symetria, co także dowodzi jej mało fun
damentalnego charakteru. Prawdę mówiąc,
nikt nie da głowy za to, że liczba ta jest
naprawdę uniwersalnie zachowywana!
(Tfcorctycy dopuszczają możliwość rzadkich
rozpadów typu:
mion -* elektron + foton,
które nie zachowywałyby liczby mionowej.
Procesy te wymagałyby istnienia tzw. „bo
zonów horyzontalnych”, ale to już tylko
spekulacje.) Jak zatem można twierdzić,
że liczba ta odgrywa zasadniczą rolę w
modelu standardowym?
Mam nadzieję, że Waldemar Puszkarz,
wybaczy mi ten, najkrótszy z możliwych,
wykład o niedoskonałościach teorii Weinberga-Salam a, której nieznajom ość mi
zarzuca. Chciałbym też, aby — nim zasią
dzie do napisania kolejnego sprostowa
nia, a zwłaszcza biurokratycznie pouczy
mnie o liczbie kwantowej mionu i jego
rozpadach z udziałem innego neutrina —
uważnie przeczytał przynajmniej zdania
napisanie powyżej tłustym drukiem.
I jeszcze tylko moja prywatna reflek
sja: poszufladkowana pracowicie wiedza
pozwala zapewne celująco zdawać egza
miny i piąć się po stopniach kariery na
ukowej; ale często bywa przeszkodą w uzyskaniu szerszego spojrzenia na problem.
Na egzaminach pytają o sukcesy teorii,
nigdy zaś — o jej porażki.
Tak, czy inaczej — czytelnikom Uranii
raz jeszcze winien jestem prośbę o wyro
zumiałość.
Krzysztof Maślanka

Ubawiła mnie dość zabawna dyskusja w
Uranii pomiędzy panami Puszkarzem i
Maślanką na tem at „zgniecenie” czy „ko
niec”. Nie wydaje mi się aby to była dysku
sja popularnonaukowa. Chyba myli się p.
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Puszkarz kwalifikując „koniec” do termi
nologii teologicznej, gdyż do takiej termi
nologii nadaje się także oczywiście „zgnie
cenie”. Bo niby kto to robi to zgniecenie?
Tb bardziej teologiczne od „końca”. Może
byłoby lepiej „wielki klops”, albo „wielka
plajta” — byłoby to bardziej współczesne,
zbliżone do ideologii kapitalistycznej. A
po cichu pozwolę sobie zasugerować jesz
cze co innego. „Wybuch” to rozkurczanie
się, a odwrotny kierunek to „skurcz”. Czy
to nie brzmi ładniej? Nie trzeba przy oka
zji sięgać do angielskiego słownika, wy-
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starczy anatomia. Tb w myśl zasady: gdzie
dwóch się kłóci tam trzeci korzysta. Jeżeli
ma być głosowanie jak pragnie p. Pusz
karz, proponuję konkurs z nagrodami. Mo
że ja dostanę nagrodę?
Bardzo szanuję obu Panów za trudy
popularyzacji poważnych badań nauko
wych. Niech Panowie wybaczą gderanie
starego dziadka, ale szkoda miejsca w
Uranii na takie lingwistyczne dyskusje.
Słuchać hadko.
Jan Mergentaler

TO I OWO
Rok platoński a tzw. stała Niniwy

Mówią nam, że jedna z glinianych ta
bliczek Sumerów zawiera szereg mate
matyczny, którego suma daje liczbę
195.955.200.000.000. W 1975 r. M. M
C h a t e 1a i n wydal książkę, w której po
dobno wyjaśnił znaczenie tej liczby w oparciu o wnikliwe analizy astronomiczne.
Dochodzi on mianowicie do wniosku, że
jest ona uniwersalną stałą czasu, wyraż
oną w sekundach, wspólną dla całego Uk
ładu Słonecznego, a której znamię noszą
ruchy każdej planety z osobna, a nawet w
kombinacjach (okresy synodycznc). O tym i
o wielu innych zaskakujących informacjach
możemy przeczytać w niedawnej publika
cji Arnolda M o s t o w i c z a w Niezna
nym Świecie z października 1991 r. Wszy
stko to przedstawiono rzeczywiście prze
konywująco z uogólnieniem, że „nie ist
nieje żaden z obrotów którejkolwiek z
planet, ani jedna z konjunkcji, która nie
stanowiłaby jakiejś dokładnej części owej
stałej”, którą Chatelain nazwał stałą Nini
wy. Mimo takich zapewnień przyjrzyjmy
się rzeczy bliżej.
Omawiana liczba istotnie dzieli się bez
reszty przez 86400 (liczba sekund w do
bie): N = 195,955,200,000,000/86,400 =
2.268.000.000 dni, co specjalnie nie dziwi,
gdy weźmiemy pod uwagę sześćdziesiętny

system liczenia u Sumerów. U podstawy
swego rozumowania Chatelain stwierdza,
że liczba N zawiera w sobie bez reszty 240
cykli roku platońskiego. Mostowicz wy
jaśnia nam, że rok platoński to okres
26,000 lat albo 9,450,000 dni precesji pun
ktu równonocy (albo punktu Barana). Rze
czywiście, często cytuje się taką właśnie
przybliżoną liczbę lat, ale skąd podana li
czba dni? Według ostatnio wprowadzone
go systemu stałych astronomicznych pre
cesja punktu Barana wynosi 50.290966"
na rok (rok juliański liczący 365.25 dni).
Gdyby ta stała precesji była rzeczywiście sta
łą, to pełny obieg punktu Barana wokół ekliptyki wyniósłby 360 x 60 x 60750.290966"
= 25770,036 lat po 365.25 dni, czyli
9,412,505.6 dni. Tfcn okres różni się od
podanego o ponad sto lat! Może zatem
przyjęto nieznacznie inną wartość stałej
precesji? Warto w tym miejscu wiedzieć,
że najnowsze (z lat 1986-1990) wyznacze
nia stałej precesji mają rozrzut około
0.00063" wokół wartości 50.28847" na rok
(odpowiadająca długość roku platońskie
go wynosiłaby więc 25771.3±0.3 lat, tj. za
ledwie o nieco ponad rok więcej niż to
wynika z rachunków według systemu sta
łych astronomicznych).
TYzeba jednak jeszcze pamiętać, że
stała precesji zmienia się dość szybko wie
kowo, przy czym zmiany mają charakter
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Niniwy równo 6,184,340 razy”. Pominie
my tu milczeniem dyskusyjną precyzję wy
m ienionego okresu synodycznego. Jeśli
jednak Czytelnik sam nie przeliczy wska
zanych rachunków, to już przepadł w
sidłach Mostowicza, tym bardziej iż solen
nie jest zapewniany, że ów autor osobiście
te rachunki sprawdził.
Muszę wyznać czytelnikom Uranii, że
wiele w swoim życiu czytałem fantazji, lecz
takiej frywolności, wręcz bezczelności w
manewrowaniu wiedzą jeszcze nie spot
kałem. Wiem, że Mostowicz jest autorem
przynajmniej kilku popularnonaukowych
książek. Może Opatrzności zawdzięczam,
że ich nic czytałem, ale mogę sobie wyob
razić ile zamętu jest w stanie zasiać u wie
lu czytelników autor o tak nieprzeciętnej
nonszalancji i niekompetencji. Polecam ar
tykuł Niewiai}>godne, a jednak prawdziwe
ku przestrodze.
Kazimierz M. Borkowski

wielomianu, w którym czas występuje w
drugiej (w niektórych teoriach w znacznie
wyższej) potędze. Formalnie nietrudno by
łoby z tego obliczyć ile czasu trwa wędrów
ka punktu Barana wokół ekliptyki, lecz nie
wolno nam tego robić, gdy wychodzimy
poza przedział kilku tysięcy lat, kiedy tra
cą już ważność wspomniane formuły. Zgod
nie ze współczesną wiedzą, 4 tysiące lat
temu stała precesji wynosiła około 49.4"
na rok, zaś około roku 1000 n.e. osiągnęła
wartość odpowiadającą długości roku pla
tońskiego przyjętej przez Chatelaina!
Z powyższych rozważań widzimy, że na
upartego moglibyśmy tak dobrać stałe by
pasowały do upatrzonej „teorii”. Pan M o
stowicz robi to jednak znacznie prościej.
O to jeden z wielu przysłowiowych „kwiat
ków na oślej łączce” tego autora (cytuję):
„Koniunkcja Ziem ia — Pluton, która na
stępuje co 366.7327 dni mieści się w stałej

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

Luty 1993 r.

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

D a n e dla o b serw ato ró w Słońca (n a 13h czasu ś ro d k .-c u ro p .)
Data

P

Bo

I.o

1

1993
11

1
3
5
7
9
11
13
15

Data

P

Bo

U

-6992
-7.00
-7.06
-7.10
-7.15
-7.18
-7.20
-7.22

358972
332.38
306.04
279.70
253.36
227.02
200.67
174.32

1993
-12941
-13.21
-13.60
-14.76
-15.50
-16.22
-16.92
-17.60

-6906
-6.20
-6.26
-6.44
-6.56
-6.66
-6.76
-6.84

209940
183.06
169.90
130.40
104.06
77.72
51.38
25.06

'

ill
iii;

II 17
19
21
23
25
27
III 1
3

-18925
-18.88
-19.49
-20.07
-20.63
-21.16
-21.68
-22.16

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
17d10h39m - heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.
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nus, ale zjawisko to będzie u nas niewido
czne.
Planety i planetoidy: Na wieczornym nie
bie wspaniale błyszczy W e n u s , która w
tym miesiącu osiąga maksimum swego bla
sku świecąc jak gwiazda -4.6 wielkości.
M e r k u r e g o możemy próbować odna
leźć w drugiej połowie miesiąca wieczo
rem nisko nad zachodnim horyzontem ja
ko gwiazdę około zerowej wielkości. M a r s
tuż po opozycji widoczny jest przez całą
noc jako gwiazda -0.5 wielkości w gwiaz
dozbiorze Bliźniąt. J o w i s z widoczny
jest w drugiej połowie nocy jako jasna
gwiazda -2.3 wielk. w gwiazdozbiorze Pan
ny. Pozostałe planety przebywają na nie
bie zbyt blisko Słońca i są niewidoczne.
Przez lunety możemy poszukiwać planetoidę J u n o jako gwiazdkę 8.5 wielk.
na granicy gwiazdozbiorów Jednorożca i
Oriona. Planetoidę odróżnimy od gwiazd
po jej ruchu, obserwując przez kilka nocy
okolicę nieba, w której przebywa planctka. Podajemy jej współrzędne równikowe
dla kilku dat: I. 31d: rckt. 6h4.6m, deki.
+4°33’; II. 10“: rckt. 6h5.1m, deki. +6°17’;
2 0 1: reki. 6h8.6m, deki. +7°58’; III. 2d: rckt.
6h15.0m, deki. +9°31\
*

*

*

l d O 3h39mobserwujemy koniec zakry
cia 1 księżyca Jowisza przez tarczę planety
(księżyc ukaże się spoza prawego brzegu
tarczy, patrząc przez lunetę odwracającą).
3d Księżyc 2 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza. O 3h2mna tarczy plane
ty pojawi się cień 2 księżyca, a sam księżyc
rozpocznie przejście na tle tarczy dopiero
o 5h13m. O 5h32m cień księżyca 2 opuści
tarczę Jowisza.
4d Księżyc 3 Jowisza przechodzi na tle
tarczy planety i jest niewidoczny; o 3h17m
obserwujemy koniec przejścia. O l l h złą
czenie Marsa z Księżycem w odl. 6°.
5d O 2h43mobserwujemy koniec zakry
cia 2 księżyca Jowisza przez tarczę planety.
7d Nad ranem księżyc 1 zbliża się do
brzegu tarczy Jowisza z „zamiarem” przej
ścia na jej tle; o 5h8m na tarczy planety
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pojawi się cień tego księżyca, a sam księ
życ rozpocznie przejście o 6h9m.
8d Księżyc 1 przechodzi przez strefę
cienia i za tarczą Jowisza. O 2h15mobser
wujemy początek zaćmienia, kiedy to księ
życ 1 zniknie nagle w pobliżu lewego brze
gu tarczy (patrząc przez lunetę odwraca
jącą). Koniec zakrycia nastąpi dopiero o
5h28m.
9d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza; obserwujemy koniec
przejścia: cienia o l h49mi księżyca o 2h47m.
O 17h Saturn w złączeniu ze Słońcem.
101Księżyc 2 Jowisza zbliża się do brze
gu tarczy planety i o 5h36ra na tarczy Jowi
sza pojawi się plamka cienia tego księży
ca. O 23h Jowisz w złączeniu z Księżycem
w odl. 6°.
1
l d Na tarczy Jowisza widoczny jest cień
jego księżyca 3, który zbliża się do brzegu
tarczy. O 3h10ra cień księżyca 3 schodzi z
tarczy planety, a sam księżyc rozpocznie
przejście na jej tle dopiero o 4h21m i bę
dzie niewidoczny do 6h52m.
12d Księżyc 2 ukryty jest za tarczą Jo 
wisza; o 5h7*' obserwujemy koniec zakiycia.
15d O 4h8mobserwujemy początek zać
mienia 1 księżyca Jowisza (blisko lewego
brzegu tarczy, patrząc przez lunetę odwra
cającą). O 12h Mars nieruchomy w rektascensji, zmienia kierunek swego ruchu
wśród gwiazd na sklepieniu niebieskim.
16d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza. Początek przejścia cie
nia o l h30m, a księżyca o 2h24m; koniec
przejścia cienia o 3h42m, a księżyca o 4h34m.
17d O l h42m obserwujemy koniec za
krycia 1 księżyca Jowisza przez tarczę pla
nety.
18d Księżyc 3 znajduje się jeszcze dość
daleko od brzegu tarczy Jowisza, kiedy o
4h12mpojawi się na niej plamka cienia tego
księżyca i wędruje po tarczy planety aż do
wschodu Słońca. Księżyc znajdzie się w złą
czeniu z dwiema planetami: o l h z N eptu
nem w odl. 2° i o 2h z Uranem w odl. 3°. O
16h35m Słońce wstępuje w znak Ryb, jego
długość ekliptyczna wynosi wówczas 330°.
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19*1 O 3h18m nastąpi początek zaćmie
nia 2 księżyca Jowisza (z lewej strony tar
czy planety w lunecie odwracającej) i do
wschodu Słońca księżyc ten nie będzie już
widoczny.
21d O 10h Merkury w największym od
chyleniu wschodnim od Słońca (w odl. 18°).
23d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza. Cień księżyca pojawi
się na tarczy planety o 3h23m, a sam księ
życ rozpocznie przejście na jej tle o 4h10m;
cień opuszcza tarczę planety o 5h35ra, a
księżyc 1 kończy przejście dopiero o 6h21m.
O 8h Księżyc w złączeniu z Merkurym w
odl. 3°.
24d O 3h28m obserwujemy koniec za
krycia 1 księżyca Jowisza przez tarczę pla
nety. O 1 l h Wenus osiąga maksimum swe
go blasku świecąc jako Gwiazda Wieczor
na -4.6 wielkości.

25d5h Wenus w bliskim złączeniu z Księ
życem. Zakrycie planety przez tarczę Księ
życa widoczne będzie w Australii, na N o
wej Gwinei i na Pacyfiku.
26d Obserwujemy początek zaćmienia
2 księżyca Jowisza. Księżyc ten o 5h53m
zniknie nagle w cieniu planety w odleg
łości równej połowie średnicy tarczy od jej
lewego brzegu (w lunecie odwracającej).
27d10h Merkury nieruchomy w rektascensji.
28d Po tarczy Jowisza wędruje już cień
księżyca 2, kiedy o l h27m księżyc 2 rozpo
czyna przejście na tle tarczy planety. Cień
skończy przejście o 2h32m, a księżyc 2 o
3h50m.
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U R A N IA — Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Redaguje kolegium:
Krzysztof Ziołkowski — redaktor naczelny, Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska — sekretarz
redakcji. Adres redakcji: ul Bartycka 18, 0 0 -7 1 6 Warszawa. Adres adm inistracji: Zarząd Główny
PTM A, ul. św. Tomasza 30/8, 31 -0 2 7 Kraków, tcl. 22 38 92; nr konta PKO I OM Kraków
35510-16391-132. Roczna prenumerata Uranii w PTM A w roku 1992 wynosi 115.000 zł. Cena
pojedynczego zeszytu 13.000 zł, koszty przesyłki 2.000 zł.
Druk: Zakład Poligraficzny Wydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189, 3 2 -0 6 0 Liszki

OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA

Zbliża się rok 1993, dlatego podajemy warunki członkostwa w PTMA. W roku 1993 Urania będzie ukazywać się co
miesiąc z wyjątkiem wakacji, kiedy ukaże się numer lipcowo-sierpniowy. Członkowie otrzymują Uranię w ramach składki
członkowskiej. W roku 1993 wynosi ona 240,000 zł. Dla dzieci, młodzieży, studentów, emerytów i rencistów 200,000 zł.
Osoby dla których suma jest zbyt duża dla jednorazowego wpłacenia mogą podzielić ją na dwie części. Członkowie korespondenci (prenumeratorzy Uranii) oraz instytucje za rok 1993 opłacają 200,000 zł. Za tak otrzymane wpłaty Urania
będzie dostarczana pocztą do domu. Dla nowowstępujących do PTMA jednorazowe wpisowe 20,000 zł. Członkowie
PTMA, którzy rezygnują z otrzymywania Uranii mogą być zwolnieni przez Zarządy Oddziałów lub Zarząd Główny z części
opłaty i wtedy składka wynosi rocznie 160,000 zł, a posiadający prawo do zniżki 120,000 zł.
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Prosimy o wypełnienie załączonego blankietu i przekazanie pieniędzy na konto PTMA. Podane składki odnoszą się
do tych, którzy opłacą należności do końca lutego 1993. Towarzystwo zastrzega sobie prawo podniesienia cen Uranii, o
ile wzrosną koszta druku lub usług pocztowych. Jednakże Towarzystwo dołoży wszelkich starań, aby osoby, które
wpłaciły składki nie musiały dopłacać. Przy wypełnianiu przekazu na odwrocie na każdym z trzech odcinków prosimy
podać wyraźnie, na jaki cel dokonywana jest wpłata. Dziękujemy.
Kalendarze plakaty na rok 1993 oraz KALENDARZ MIŁOŚNIKA ASTRONOMII na rok 1993 do otrzymania w oddziałach
PTMA. Ponadto wysyłamy je pocztą za kwotę 15,000 zł (plakat), a za kwotę 24,000 zł (Kalendarz Miłośnika Astronomii).
Pieniądze za Kalendarze należy przysyłać pocztą, a nie na konto PKO. (Wpłata na PKO wydłuża czas otrzymania
Kalendarza o około miesiąc).

wpłata dotyczy:

wpłata dotyczy:

wpłata dotyczy:

1. składka członkowska
2. składka członkowska bez Uranii
3. Urania za rok 1993
4. wpłata 1, 2 lub 3 za 1półrocze
5. wpisowe
6. dobrowolny datek na Uranię
i PIMA

1. składka członkowska
2. składka członkowska bez Uranii
3. Urania za rok 1993
4. wpłata 1, 2 lub 3 za 1półrocze
5. wpisowe
6. dobrowolny datek na Uranię
1PTMA

1. składka członkowska
2. składka członkowska bez Uranii
3. Urania za rok 1993
4. wpłata 1, 2 lub 3 za 1półrocze
5. wpisowe
6. dobrowolny datek na Uranię
1PIMA

(właściwe podkreślić)

(właściwe podkreślić)

(właściwe podkreślić)

Instrum enty Obserwatorium Astronomicznego w ValaSske Meziftći (Czecho-Słowacja) służące
do obserwacji Słońca: refraktor do fotografowania całej tarczy słonecznej, refraktor do wykony
wania szczegółowych fotografii plam słonecznych i koronograf protuberancyjny.
Czwarta strona okładki: Widok ogólny Obserwatorium Astronomicznego w ValaSske Mezifići
(Czecho-Słowacja).
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Ostatni w Międzynarodowym Rokit
Kosmosu numer Uranii rozpoczynamy re
portażem prof. Edwina WNUKA ze Świa
towego Kongresu Kosmicznego, który od
był się na przełomie sierpnia i września w
Waszyngtonie i był najważniejsz)w i naj
bardziej spektakularnym wydarzeniem te
go Roku. W następnym artykule dr Maciej
BZOWSKI przybliża natomiast sformuło
wany w tytule problem (od dawna nur
tujący astronomów, o czym znajdziemy
wzmiankę w Kronice Historycznej), który
— dzięki misji kosmicznej Ulysses — do
czekał się już rozwiązania, po raz pierw
szy ogłoszonego i przejętego z aplauzem
właśnie podczas waszyngtońskiego Kon
gresu. Wiadomość o tym publikujemy z
tym większą satysfakcją, że współtwórcą
odbycia i współautorem odpowiedniego
referatu jest polski uczony, dr Marek Banaszkiewicz z Centrum Badań Kosmicz
nych PAN. Infonnujemy ponadto (w Kro
nice) o rozpoczęciu nowej misji kosmicz
nej, której celem jest Mars, oraz o nadzie
jach związanych z drugim ju t przelotem
koło Ziemi sondy Galileo. Dotychczaso
we sukcesy tej ostatniej, symbolizowane
reprodukowanymi w tym numerze zdję
ciami Wenus, Ziemi i Księżyca, pozwalają
oczekiwać równie wartościowych wyni
ków oraz atrakcyjnych obrazów Jowisza i
jego księżyców mimo trapiących sondę kło
potów. „Trzymając kciuki" za pomyślne ich
przezwyciężenie w dniu 8 grudnia nie za
pomnijmy o innym wydarzeniu tego dnia,
a mianowicie przelocie w pobliżu Ziemi
planetoidy (4179) Toutatis, która — wbrew
alarmującym doniesieniom niektórych
mass mediów — nie zagraża naszej pla
necie lecz dostarcza możliwości atrakcyj
nych badań. A na świąteczny wypoczynek
polecamy lekturę artykułu o astronomicz
nych interpretacjach zjawiska gwiazdy bet
lejemskiej zilustrowanego na okładce pier
wszym „portretem ” komety Halleya.
W następnym numerze ogłosimy wyni
ki wakacyjnego konkursu fotograficznego.

V_____________ _

_____________

Czytelnikom. „“U ranii” i w szystU jm Olfifośnifam A stronom ii najlepsze życzenia
z o fa zji ś w ią t ‘B ożego O brodzenia i 9{pwego 1993 fRffkji s^fada
Z a r z ą d ę fó z o n y

i RgcCakfja „Zlranii”
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Edwin W nuk — Poznań

ŚWIATOWY KONGRES KOSMICZNY
Waszyngton 28 VIII - 5 IX 1992
Kończący się Międzynarodowy Rok Kos
mosu obfitował w wiele imprez, wśród któ
rych Światowy Kongres Kosmiczny (The
World Space Congress) w Waszyngtonie
był z pewnością wydarzeniem największym
i jednocześnie najważniejszym. Po raz pier
wszy połączono dwie wielkie światowe im
prezy: odbywający się co dwa lata Kongres
COSPAR (Committee on Space Research)
oraz coroczny Kongres Międzynarodowej
Federacji Astronautycznej (International
Astronautical Federation — IAF). Kon
gres odbywał się w pięćsetną rocznicę od
krycia Ameryki przez Krzysztofa Kolum 
ba oraz w 35 lat od rozpoczęcia ery kosmi
cznej. Organizatorem Kongresu był Am e
rykański Instytut Aeronautyki i A strona
utyki (AIAA) wspomagany przez wielu
sponsorów.
Wiszyngtoński kongres był imprezą og
rom ną, zgromadził ok. 5000 uczestników
z 65 krajów (w tym 17 osób z Polski), wy
głoszono ok. 3000 referatów naukowych,
a o jego randze świadczy fakt, żc odbywał
się pod patronatem Prezydenta USA G.
B u s h a i Sekretarza Generalnego O N Z
B. G h a 1i, których na uroczystości otwar
cia Kongresu reprezentowali Wiceprezy
dent D. Q u a y 1e i Zastępca Sekretarza
Generalnego O N Z J. V. R e e d . Obrady
odbywały się w Waszyngtońskim Centrum
Konferencyjnym (Convention Center) oraz
dwu przyległych hotelach. Niezwykle fun
kcjonalne wnętrza C entrum Konferencyj
nego pozwalały na równoległe odbywanie
się ponad dwudziestu sympozjów. W tym
samym czasie odbywały się zaproszone wy
kłady wybitnych specjalistów oraz dysku
sje panelowe prowadzone przez dyrekto
rów agencji kosmicznych i wielkich labo
ratoriów oraz prezydentów międzynaro
dowych organizacji kosmicznych. Odbywa

ło się też wiele imprez towarzyszących, a
wśród nich wspaniała wystawa. Z nane fir
my wydawnicze prezentowały najnowsze
książki, a różne organizacje i towarzystwa
naukowe zachęcały do wstąpienia w ich
szeregi. W Centrum Konferencyjnym były
też sale do spotkań dyskusyjnych i pokoje,
w których można było przygotować swoje
wystąpienia na sesjach plenarnych. W arun
ki do pracy w czasie Kongresu były więc
znakomite. Warto dodać, że podobne cen
tra konferencyjne posiada wiele innych
miast, również europejskich.
Program naukowy kongresu obejm o
wał wiele specjalistycznych sympozjów i
spotkań roboczych o tematyce obejm ują
cej wszystkie dziedziny związane z szero
ko pojętymi badaniam i kosmicznymi, od
problemów czysto astronomicznych i as
trofizycznych, dynamiki satelitów i sond
kosmicznych, badań różnych ciał Układu
Słonecznego, w szczególności Ziem i, po
zagadnienia związane z biologią i medy
cyną kosmiczną oraz z możliwościami ist
nienia życia poza Ziemią. Omawiano naj
nowsze uzyskane rezultaty, a także proje
kty badań, które będą realizowane w bliż
szej lub dalszej przyszłości. Wymienienie
choćby tytułów wszystkich sympozjów za
jęło by tu kilka stron, a szczegółowy pro
gram Kongresu tylko z nazwiskami auto
rów i tytułami referatów to pokaźnych roz
miarów książka — ponad 300 stron. Z e
zrozumiałych więc względów la notatka
może zawierać tylko bardzo wyrywkowe
informacje, w szczególności dotyczące po
siedzeń, w których uczestniczył jej autor.
Jednymi z najciekawszych są wyniki ba
dań najbliższego otoczenia naszej planety
Ziemi, innych planet Układu Słoneczne
go, ich księżyców oraz kom et i planetoid.
Kilka sesji poświęcono właśnie tym pro-
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Zdjęcie Księżyca wykonane przez sondę Galileo 9 grudnia 1990 roku z odległości około 560 tys. km. Central
ny, koncentryczny twór to Marc Orientale, z prawej strony u góry — Occanus Procellarum, a niżej Mare
Hu moru m (fot. NASA/JPL).

blemom i referowano na nich rezultaty
uzyskane w ostatnim czasie. Sondy kosmi
czne docierające do różnych cial Układu
Słonecznego dostarczają nie tylko wspa
niałe fotografie ale również wykonują wie
le pomiarów, których wyniki często nas
zaskakują.
Sonda Magellan obiegająca Wenus do
starczyła doskonalej jakości obrazy powie
rzchni tej planety uzyskane przy pomocy
pomiarów radarowych. Uczestnicy Kon

gresu podziwiali wspaniale filmy przygo
towane przez Jet Propulsion Laboratory
w Pasadenie ukazujące wiele szczegółów
powierzchni Wenus. Na podstawie doty
chczasowych pomiarów sondy Magellan
wyznaczono model pola grawitacyjnego
Wenus do rzędu i stopnia 21. Niestety mi
sja tej sondy w zakresie badania powierz
chni planety została przerwana, natomiast
kontynuowane będzie badanie pola gra
witacyjnego po obniżeniu orbity sondy z
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300 km do 180 km. O rbita kołowa na tej
wysokości zostanie uzyskana po okresie
ok. trzech miesięcy z bardzo precyzyjnym
wykorzystaniem aerodynamicznego opo
ru atmosfery Wenus.
Interesujące są dotychczasowe wyniki
otrzymane przez sondą Galileo zdążającą
w kierunku Jowisza. Przechodząc przez pas
planetoid Galileo zbliża się na niewielką
odległość do dwóch z planetek. Spotkanie
sondy z planctoidą (951) Gaspra w paź
dzierniku 1991 roku umożliwiło wykona
nie zdjęć powierzchni tej planetoidy. Gas
pra jest więc pierwszą planctoidą sfoto
grafowaną z bliska. W sierpniu 1993 roku
nastąpi zbliżenie tej sondy do następnej
planetki (243) Ida. Referowane prace do
tyczyły analizy powierzchni i kształtu Gaspry. Otrzymane zdjęcia pozwoliły również
skonfrontować rezultaty wyznaczeń kształ
tu i kierunku osi rotacji tej planetki uzy
skiwane na podstawie pomiarów fotomctrycznych wykonywanych z Ziemi z rze
czywistym kształtem. Wskazywano na do
brą zgodność tych wyznaczeń z otrzyma
nymi wynikami. Sonda G alileo w swej
skomplikowanej drodze do Jowisza zbliża
się do Wenus i dwukrotnie do Ziemi wy
korzystując pola grawitacyjne tych planet
dla uzyskania odpowiedniego przyspiesze
nia. W Waszyngtonie prezentowano wyni
ki badań Ziem i i jej otoczenia uzyskane
przez tę sondę w czasie jej zbliżenia do
naszej planety. Ziemia została więc zbada
na podobnie jak inne planety przez zbli
żającą się z przestrzeni międzyplanetarnej
sondę (patrz zdjęcia na drugiej i trzeciej
stronie okładki).
Sonda Ulysses przeznaczona do badań
heliograficznych w rejonach biegunowych
Słońca została skierowana na biegunową
orbitę wokółsłoneczną dzięki wykorzysta
niu oddziaływania grawitacyjnego Jowisza.
Jedna z sesji Kongresu była poświęcona
omówieniu rezultatów badań, głównie pla
zmy w magnetosferze Jowisza, jakie wy
konała sonda Ulysses przechodząc w lu
tym 1992 roku w pobliżu tej planety (patrz
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następny artykuł). Wiele mówiono także
o rezultatach badań Słońca, nie tylko w
kontekście programu Ulysses.
Na jednej z następnych sesji Kongre
su prezentowano po raz pierwszy rezulta
ty badań przeprowadzonych przez sondę
G iotto w czasie jej zbliżenia do komety
G rigga-Skjellerupa w dniu 10 lipca 1992
roku. Zakończone powodzeniem skiero
wanie sondy do tej komety, zbliżenie do
jej jądra na odległość ok. 200 km, urucho
mienie większości instrum entów badaw
czych znajdujących się na pokładzie sondy
oraz uzyskane za ich pomocą wyniki uzna
no za wielki sukces Europejskiej Agencji
Kosmicznej. Szkoda tylko, że nic można
było otrzymać obrazu komety. Próby uru
chomienia kamery znajdującej się na po
kładzie sondy potwierdziły jej uszkodze
nie, które powstało w czasie bliskiego przej
ścia sondy obok jądra komety Hallcya w
1986 roku.
W czasie Kongresu mówiono także o
przyszłych misjach kosmicznych. Jedną z
najciekawszych będzie misja Mars O bser
ver rozpoczęta w październiku 1992 roku
(patrz Kronika). Po wielu latach przerwy i
niezbyt udanych misjach Fobos nadchodzi
okres intensywnych badań Marsa. Mars
Observer będzie okrążał M arsa na wyso
kości 350-400 km badając atm osferę i po
wierzchnię planety, jej pole grawitacyjne i
magnetyczne dostarczając również danych
synoptycznych. Przygotowywane są rów
nież misje Mars 94 i Mars 96, a w perspe
ktywie około trzydziestu lat wyprawa za
łogowa na Marsa.
Najwięcej badań z wykorzystaniem te
chnik kosmicznych i satelitarnych dotyczy
planety dla nas najważniejszej — Ziemi.
Podobnie jak na poprzednich kongresach
COSPAR i IA F również w Waszyngtonie
wiele mówiono o różnych naukowych i ko
mercyjnych zastosowaniach sztucznych sa
telitów Ziemi. Znowu, trudno tu choćby
wymienić wszystkie omawiane problemy.
Kilka więc słów o wyznaczeniach czasu uniwersalnego, zmian osi rotacji Ziem i i
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zastosowaniach geofizycznych. Do tych ce
lów wykorzystuje się precyzyjne pomiary
położeń specjalnych satelitów wykonywa
ne różnymi technikami. Z prezentowanych
prac wynika, że wykorzystując satelitarne
pomiary laserowe i GPS oraz obserwacje
VLBI i pom iary laserowe do Księżyca,
obecnie uzyskuje się dokładność wyzna
czeń tych param etrów na poziomic mili
sekundy łuku, co odpowiada 1 do 3 cm na
powierzchni Ziemi. Z analizy laserowych
pomiarów odległości do satelitów wyzna
cza się położenia punktów na powierzch
ni Ziemi i ich zmiany w czasie z dokład
nością 1 cm. Pozwala to na wyznaczanie
wzajemnych przemieszczeń płyt tektoni
cznych. Zwracano uwagę, że dalszy wzrost
dokładności obserwacji laserowych w nie
dalekiej przyszłości być może pozwoli tą
metodą prognozować trzęsienia Ziemi. Kil
ka referatów dotyczyło zastosowań tech
niki GPS do globalnych badań geofizycz
nych. Ta stosunkowo tania i prosta w ob
słudze technika pomiarowa, dająca jedno
cześnie szybki i dokładny wynik, będzie
chyba w najbliższych latach jedną z naj
ważniejszych. W wymienionych tu zagad
nieniach, a także w wielu innych zastoso
waniach podstawowe znaczenie ma dokła
dne wyznaczenie pozycji satelity. Na spec
jalnym panelu technicznym w trakcie Kon
gresu prezentowano różne aspekty dyna
miki sztucznych satelitów i sond kosmicz
nych. Dla badań geofizycznych oraz oce
anograficznych szczególne znaczenie ma
ją rozwijane w ostatnim czasie satelitarne
pomiary altimetryczne czyli precyzyjne po
miary wysokości satelity nad poziomem
oceanu wykonywane z satelity. Badaniom
w tym zakresie poświęcono specjalne se
sje, na których między innymi prezento
wano wyniki uzyskane za pomocą pracu
jącego od ponad roku europejskiego sate
lity E R S-1. Spośród najciekawszych re
zultatów należy wymienić dokładne wyzna
czenia kształtu powierzchni oceanów uzy
skane za pomocą tego satelity. Przedsta
wiono także pierwsze, wstępne rezultaty
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pomiarów altimetrycznych wykonanych z
przeznaczonego również do badań ocea
nograficznych satelity Topex/Posejdon wy
niesionego na orbitę w sierpniu 1992.
Naszej planecie będzie poświęcony
przygotowywany obecnie wielki program
badań pod nazwą Misja do Planety Z ie
mia. Tfcn program obejm uje szereg proje
któw, w tym: system obserwacji Ziemi
(Earth Observing System — EO S) — kil
ka satelitów na orbitach polarnych wypo
sażonych w różne instrum enty do zdalne
go obserwowania Ziemi, kilka małych sa
telitów poruszających się na niskich orbi
tach równikowych, stację kosmiczną Wol
ność (The Space Station Freedom — SSF)
— laboratorium kosmiczne ze stale prze
bywającą załogą, kilka dużych platform ge
ostacjonarnych oraz inne satelity i syste
my naziemne. Tfcn wielki program ma nie
tylko wiele zadań poznawczych ale rów
nież będzie pom agał w rozwiązywaniu
wielu współczesnych problemów trapiących
naszą Ziemię jak np. zanieczyszczenie śro
dowiska czy dziura ozonowa. Kontrow er
syjny w USA projekt stacji kosmicznej mi
mo ogromnych kosztów będzie jednak re
alizowany. Powiedział to wyraźnie wice
prezydent D. Quayle w swym wystąpieniu
podczas inauguracji Kongresu.
Kilka zdań warto poświęcić imprezom
towarzyszącym Kongresowi. Najważniej
sza z nich to odbywająca się w centrum
konferencyjnym wielka wystawa kosmicz
na zajmująca pomieszczenie o powierzch
ni ponad 100 000 stóp kwadratowych (po
nad 1 hektar). Wielkie agencje kosmiczne
oraz różne firmy związane z przemysłem
kosmicznym prezentowały modele rakiet i
satelitów oraz różne instrum enty umiesz
czane na satelitach. Najciekawsze jednak
były komputerowe prezentacje wyników i
różnych możliwości ich wykorzystania. Uczestnicy Kongresu otrzymali dużo m ate
riałów informujących o możliwościach do
stępu do różnych baz danych oraz o moż
liwościach zakupu za niewielką odpłatnoś
cią taśm video i dysków optycznych z zapi-
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sami obrazów i wyników uzyskanych w róż
nych misjach kosmicznych.
Uczestnicy Kongresu mieli także moż
liwość zwiedzenia kilku znanych instytucji
naukowych, między innymi NASA G od
dard Space Flight Center, National Oce
anic and A tm ospheric Adm inistration
(NOAA). U.S. Geological Survey oraz
The John H opkins Physics Laboratory.
Kongresowe przyjęcie dla wszystkich uczestników i osób towarzyszących odbyło
się w National Air and Space M useum —
muzeum awiacji i astronautyki położonym
niedaleko Kapitolu. M uzeum to odwie
dzane corocznie przez ponad 8 min ludzi
posiada wiele niezwykłych eksponatów od
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pierwszych maszyn latających po statki
Apollo i laboratorium kosmiczne.
Program Kongresu był tak wypełniony,
że bardzo niewiele czasu można było po
święcić na zwiedzanie Waszyngtonu. Jed
nak dzięki niezwykłej życzliwości znajo
mych gospodarzy i przypadkowo pozna
nych Polaków mieliśmy wraz z kolegą z
Torunia możliwość zobaczenia najważ
niejszych miejsc w stolicy USA od Białego
Domu i Kapitolu po Centrum Kcnnedy’ego. Widzieliśmy również waszyngtońską
K atedrę oraz polski kościół. Mogliśmy też
zobaczyć tonące w soczystej zieleni przed
mieścia Waszyngtonu.

Maciej Bzowski — Warszawa

SKĄD WIEJE WIATR (MIĘDZYC
Wydaje się, że nareszcie można dość do
kładnie odpowiedzieć na postawione w
tytule pytanie. Odpowiedź została udzie
lona przez dra M. W it t e z Instytutu
Aeronom ii Maxa Plancka w Lindau (Nie
mcy), który podczas Światowego Kongre
su Kosmicznego, w sierpniu br. w Wa
szyngtonie referował pierwsze wyniki uzys
kane z misji Ulysses. Zanim jednak przej
dziemy do wyników, parę słów wyjaśnie
nia.
Słońce wraz ze swoimi planetami po
rusza się względem otaczających nas gwiazd
z prędkością ok. 20 km/s ku punktowi o
współrzędnych równikowych a = 18h06m,
<5 = +30°, to jest w kierunku gwiazdoz
bioru Herkulesa (patrz K ronika History
czna). Prędkość tę wyznaczono badając ki
nematykę pobliskich gwiazd; jest ona wy
znaczona względem punktu, względem któ
rego okoliczne gwiazdy średnio się nie po
ruszają, to znaczy suma ich prędkości wy
nosi 0. Dla wygody w badaniach okolic
Słońca przyjęto odnosić ruchy gwiazd i in
nych ciał (m. in. obłoków gazu międzygwiazdowego) właśnie do tego punktu.

Taki układ współrzędnych nazwano L o
kalnym Układem Spoczynkowym. Poru
sza się on po orbicie wokół centrum G ala
ktyki z prędkością ok. 200 km/s. Mówiąc o
prędkościach w Lokalnym Układzie Spo
czynkowym mówimy o swoistych, własnych
ruchach ciał niebieskich, z których „odfil
trowano” prędkość orbitalną wokół cen
trum Galaktyki.
Układ Słoneczny zanurzony jest w ga
zie międzygwiazdowym, który w naszej okolicy tworzy wyraźny obłok o rozmiarach
najprawdopodobniej kilku parseków. O b
łok ten porusza się w Lokalnym Układzie
Spoczynkowym z pewną prędkością, a przez
niego płynie nasze Słońce z towarzyszący
mi mu planetami. Obserwator związany
ze Słońcem zaobserwuje więc prędkość ga
zu międzygwiazdowego względem Słońca
będącą złożeniem prędkości własnej gazu
i prędkości Słońca, zupełnie tak samo jak
rowerzysta czuje na twarzy pęd powietrza
będący złożeniem prędkości wiatru i pręd
kości własnej rowerzysty.
Jednakże zaobserwowanie prędkości
otaczającego Układ Słoneczny gazu wcale
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nic jest proste. O tóż Układ Słoneczny od
wych widma gwiazd oszacowano prędkość
dzielony jest od otaczającej nas przestrze
i kierunek gazu międzygwiazdowego, któ
ni międzygwiazdowej tworem zwanym hcry w granicach (dość dużego) błędu okazał
liopauzą. Zarówno m ateria we wnętrzu
się być zgodny z kierunkiem i prędkością
Układu Słonecznego, czyli wiatr słonecz
wyznaczonymi na podstawie obserwacji pro
ny ze wszystkimi domieszkami, jak i gaz
mieniowania rozproszonego. Tb już była
międzygwiazdowy są silnie zjonizowanc i
bardzo poważna przesłanka przemawiają
w miejscu, w którym się spotykają tworzy
ca za obrazem najbliższego otoczenia Słoń
się dość skomplikowana struktura falowa
ca przedstawionym na początku tego teks
„nieprzemakalna” zarówno dla wiatru sło
tu, gdyż dane uzyskane na podstawie zja
necznego jak i dla plazmy międzygwiazdo
wisk o skali przestrzennej kilku parseków
wej. W pewnym sensie heliopauza stano
(linie międzygwiazdowe) i kilkudziesięciu
wi odpowiednik magnetopauz planetar
jednostek astronomicznych (taki jest za
nych, chroniących planety przed bezpoś
sięg pomiarów promieniowania rozproszo
rednim wpływem naładowanych elektry
nego) okazały się ze sobą zgodne. Wciąż
cznie cząstek wiatru słonecznego.
jednak pozostawała niepewność. Pomiary
Sytuacja byłaby beznadziejna, to zna
międzygwiazdowe obarczone były dość du
czy bylibyśmy dokładnie oddzieleni od ma
żym błędem wskutek szczupłości materiału
terii międzygwiazdowej, gdyby nie fakt, że
obserwacyjnego, zaś interpretacja prom ie
ta ostatnia zawiera oprócz jonów także
niowania rozproszonego dawała nieco roz
atomy neutralne, dla których heliopauza
bieżne wyniki co do prędkości i tem pera
nie stanowi poważnej przeszkody. Tworzą
tury wodoru i helu; wiadomo było, że gaz
one tak zwany neutralny gaz międzygwiazporusza się jako całość i prędkości oraz
dowy. Gaz ten składa się przede wszyst
temperatury wyznaczone na podstawie he
kim z wodoru z domieszką helu oraz śla
lu i wodoru powinny się ze sobą zgadzać.
dowych ilości innych pierwiastków, m ię
Przełom nastąpił podczas kongresu w
dzy innymi tlenu i neonu. Właśnie o tym
Waszyngtonie. Najpierw dr W itte przed
gazie mówił dr W itte w swym referacie.
stawił wyniki eksperymentu polegającego
O
wnikaniu neutralnego gazu między- na pierwszej w historii bezpośredniej de
gwiazdowego do wnętrza Układu Słonecz
tekcji atomów neutralnego helu pocho
nego wiadomo było od dawna. Wszystkie
dzenia międzygwiazdowego w przestrzeni
dowody były jednak natury pośredniej.
międzyplanetarnej i obliczone na ich pod
Obserwowano mianowicie rozproszony
stawie prędkość, kierunek napływu, tem 
blask Słońca w ultrafiolecie w liniach wo
peraturę i gęstość gazu międzygwiazdo
dorowych i helowych, który interpretow a
wego, a n a stę p n ie d rR . L a l l e m e n t z
no jako prom ieniowanie rozproszone na
Służby Aeronomicznej CNRS (Francja)
atom ach neutralnych w przestrzeni mię
analogiczne param etry na podstawie ana
dzyplanetarnej. Subtelne i trudne analizy
lizy linii międzygwiazdowego wapnia i so
danych z szeregu próbników orbitalnych i
du zaobserwowanych w widmach wielu po
międzyplanetarnych pozwoliły oszacować
bliskich gwiazd. Wyniki te okazały się zdu
kierunek napływu i prędkość tego gazu w
miewająco dokładnie zgadzać ze sobą mi
odległości od kilku do kilkudziesięciu jed
mo całkowicie różnych technik obserwa
nostek astronomicznych od Słońca. Z d ru
cyjnych oraz zupełnie różnej skali prze
giej strony w widmach najbliższych gwiazd
strzennej wchodzących w grę zjawisk fizy
obserwowano składniki, które przypisywa
cznych.
no m aterii leżącej między obserwatorem a
Zgodność ta doprowadziła chyba wre
gwiazdą. Na podstawie przesunięć doppleszcie do końca niemal dwudziestoletnią
rowskich tych międzygwiazdowych składo
dyskusję na tem at param etrów gazu mię-
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Na wyniku uzyskanym podczas misji
dzygwiazdowego. O tóż gaz między gwiaz
Ulysses naturalnie nie kończy się praca
dowy pozornie napływa na Słońce z pręd
nad badaniem lokalnego ośrodka między
kością 26 km/s z kierunku o współrzęd
nych ekłiptycznych A = 73°, /i = -3°, a je- . gwiazdowego. Do zrobienia pozostało je 
szcze bardzo dużo. Jednak przedstawiony
go tem peratura wynosi ok. 6300 K. W
wynik na pewno jest kamieniem milowym
układzie równikowym kierunek napływu
na drodze do jego poznania.
określony jest przez rektascensję a =
Na zakończenie warto jeszcze wspom 
10h52m i deklinację <5 = 14°50\ zaś w tak
nieć o polskim udziale w badaniach gazu
zwanym galaktycznym układzie współrzęd
neutralnego w Układzie Słonecznym i lo
nych / = 1.71°, b = 15.47°. Galaktyczny
kalnym ośrodku międzygwiazdowym. W
układ współrzędnych to taki układ, w któ
badaniach oddziaływania gazu neutralne
rym długość liczy się poczynając od kie
go z ośrodkiem międzyplanetarnym oraz
runku na centrum Galaktyki w płaszczyź
rozkładu gazu neutralnego w Układzie Sło
nie Galaktyki, zaś szerokość w płaszczyź
necznym brali bardzo czynny udział dr D a
nie prostopadłej do płaszczyzny Galakty
niel R u c i ń s k i i prof. Stanisław G r z ę ki; jest to bardzo wygodny układ przy roz
d z i e l s k i z C entrum Badań Kosmicz
ważaniu położeń ciał i kierunków ruchu
nych PAN, autor niniejszego tekstu zaj
względem centrum Galaktyki. Znając po
mował się wyznaczaniem kierunku i pręd
zorny kierunek i prędkość obłoku gazu
kości napływu gazu międzygwiazdowego
międzygwiazdowego, w którym zanurzone
na podstawie międzygwiazdowych linii wid
jest Słońce, można łatwo wyznaczyć jego
mowych, zaś współautorem analizy pom ia
prędkość względem Lokalnego Układu
rów Ulyssesa, które doprowadziły do wy
Spoczynkowego. O tóż obłok ten porusza
znaczenia param etrów helu międzygwiaz
się w tym układzie z prędkością 20.8 km/s
dowego, i jednym z najbliższych współpra
w kierunku określonym przez współrzęd
cowników dra Wit lego był dr M arek B a ne galaktyczne/ = 315°, b = -1.5 °. W spół
n a s z k i e w i c z , również z CBK.
rzędne równikowe tego kierunku to a =
8h23m, d = -17°46\
Tbdeusz Jarzębowski — Shipsk

POLA MAGNETYCZNE GWIAZD
Kolokwium Międzynarodowej Unii Astronomicznej, TViest, lipiec 1992
„Magnus magnes ipse est globus terrestris” (Ziem ia jest sama wielkim magne
sem) — te słowa Williama B i 1b e r t a,
lekarza królowej angielskiej Elżbiety I, na
pisane w roku 1600, można traktować ja 
ko zainicjowanie tematyki pól magnetycz
nych ciał niebieskich. Blisko trzy stulecia
później, obserwując kształt prom ieni koronalnych zaćmionego Słońca, zwrócono
uwagę na możliwość istnienia pola mag
netycznego i na tym ciele niebieskim; pier
wszych pomiarów tego pola dokonał G eor
ge H a l e w roku 1908. Natom iast histo

ria pól magnetycznych gwiazd zaczęła się
w 1946 roku, kiedy to Horace B a b c o c k
stwierdził, że na gwieździe 78 Virginis wys
tępuje pole o natężeniu (indukcji) rzędu
1500 gausów.
Zagadnienia magnetyzmu gwiazd za
czynają odtąd odgrywać coraz większą rolę.
Dziś struktura pola magnetycznego trak
towana jest jako jeden z podstawowych
parametrów np. w tematyce atmosfer gwia
zdowych. Dość dobitnie wyraził to jeden z
astronom ów na tegorocznym kolokwium
w Trieście, mówiąc „pola magnetyczne są
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tym w astrofizyce czym seks w socjologii”.
O to kilka migawek z tego Kolokwium.
Odkrywca pól magnetycznych gwiazd,
późniejszy wieloletni dyrektor Obserwa
toriów M ount Wilson i M ount Palomar,
przeszedł już na zasłużoną emeryturę. Za
czasów jego „magnetycznej” działalności
znanych było około sto gwiazd, których
widma zdradzały obecność pól magnetycz
nych. Dziś takich gwiazd znamy już ponad
trzysta. Są to głównie gwiazdy typu wid-

Rys. 1. Pole m agnetyczne w idocznej p ięknie na p ó ł
nocnym n ieb ie gw iazdy/J C o ro n a e B orealis zm ienia
się w o k re sie 18,5 dnia

mowego A lub bliskiego A, z osobliwoś
ciami w widmie, tzw. gwiazdy A p (indeks
„p” od słowa peculiar — osobliwy). O b
serwowane pole magnetyczne wielu z nich
zmienia się okresowo, przy czym okres ten
identyfikowany jest z okresem obrotu
gwiazdy wokół osi. Obserwowaną zmien
ność pola tłumaczy się więc tu dość proza
icznie jako efekt zwracania się ku nam
różnych części gwiazdy (jest to tzw. model
skośnego rotatora).
Gwiazdy magnetyczne obracają się wo
kół osi znacznie wolniej niż inne gwiazdy
o podobnej tem peraturze. Fakt ten byłby
konsekwencją wyhamowywania rotacji
przez pole magnetyczne. Jeżeli dla typo
wej gwiazdy o typie widmowym A, leżącej
na ciągu głównym, wartość v sin i wynosi
średnio około 150 km/s, to dla gwiazd
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osobliwych v sin i spada znacznie poniżej
50 km/s (na marginesie: dla Słońca pręd
kość rotacji v na równiku wynosi zaledwie
około 2 km/s). Co się zaś tyczy okresów
obrotu wokół osi gwiazd osobliwych (mag
netycznych), to zawierają się one przecięt
nie w pobliżu kilku, może kilkunastu dni.
Obserwowane okresowe zmiany pola mag
netycznego (rys. 1) — jak również towa
rzyszące im z reguły zmiany blasku czy też
obfitości niektórych pierwiastków — za
chodzą też w tych okresach.
Od pierwszych pomiarów pól m agne
tycznych gwiazd minie wkrótce pół wieku
i ten odstęp czasu pozwolił już na wyło
wienie kilku z okresami znacznie dłuższy
mi, rzędu setek i tysięcy dni. Jedną z cie
kawszych jest H D 187474. Już Bobcock
podejrzewał ją o siedmioletni okres zm ien
ności, ale nie był w stanie kontynuować
obserwacji, gdyż... został dyrektorem ob
serwatorium. Obecnie ustalono z całą pew
nością, że pole magnetyczne, jak również
blask tej gwiazdy, zmieniają się w okresie
2350 dni. Stojąc zatem na gruncie skoś
nego rotatora, winniśmy przyjąć, że tak
długi byłby jej okres obrotu wokół osi. Ale
rekord długości okresu pobije najpraw
dopodobniej inna gwiazda, y Equulei. Za
czasów Bobcocka jej pole miało wartości
dodatnie; w miarę upływu lat malało i te
raz mierzy się już stale wartości ujemne.
Obserwatorzy przypuszczają, że zanosiłoby
się tu na okres zmienności rzędu stulecia.
Po bliższe dane, oraz po dokładniejszą war
tość okresu, odsyłamy do Uranii z roku —
powiedzmy — 2092.
Teraz kilka uwag na tem at techniki ob
serwacji, gdyż w tej dziedzinie nastąpił wy
raźny postęp.
Podstawę do pom iarów pól magnety
cznych dal w roku 1896 Pieter Z e e m a n ,
holenderski fizyk, laureat nagrody Nobla
z roku 1902. Gdy atom znajduje się w ze
wnętrznym polu m agnetycznym //, to — w
najprostszym przypadku — em itowane
przez ten atom linie widmowe ulegną roz
szczepieniu na dwa przeciwnie spolaryzo-
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w ane składniki (a - i a +), p rzesu n ięte o
w ielkość
AA = 4 .6 7 x 1 0 " 13gA2/ / ,
gdzieg jest tzw. czynnikiem Landćgo, wska
zującym na p o d atn o ść danej linii na roz
szczepienie (m aksym alna w artość g = 3).
P odane w tym w zorze współczynniki o d 
noszą się do długości fali wyrażanych w
angstrem ach zaś pól magnetycznych w gausach (1 gaus = 1CM tesli).
Obserwacyjny pom iar tego rozszczepie
nia nie je st je d n a k łatwy. Szerokości linii
w w idm ach gwiazd bywają rzędu jednego
angstrem a, n ato m iast z w zoru tego wyni
ka, że rozszczepienie o 1 A otrzym a się
d o p ie ro przy polach rzędu kilkudziesięciu
tysięcy gausów , zaś p ola m agnetyczne
gwiazd są raczej słabsze. Z am iast rozszcze
pienia obserw ujem y zatem z reguły tylko
nieznaczne poszerzenie linii. Sytuację ra 
tu je je d n a k fakt, że te dwa nakładające się
na siebie składniki linii są przeciw nie sp o 
laryzow ane, co stw arza m ożliw ość p o m ia
ru pola. Praw ie w szystkie dotychczasow e
pom iary pól m agnetycznych gwiazd o p a r
te były na wykorzystaniu tej w łaśnie różn i
cy w polaryzacji składników zecm anow skich.
P ostęp w dziedzinie tech n ik spek tro fotom etrycznych um ożliw ił jednakże o s
tatnio dokonywanie bezpośrednich pom ia
rów w ielkości rozszczepienia zcem anow skiego bez badania polaryzacji składników .
M inim alna w artość pola, przy której p o 
m iaru takiego m ożna jeszcze dokonać, wy
nosi oko ło 3000 gausów. Tą bezpośrednią
m etodą pom ierzono d o tą d p o la na 25
gwiazdach.
Fragm enty widm jednej z takich gwiazd
widzimy na rys. 2. O bserw ow ana w artość
pola zm ienia się tu od 9000 do 16000 gau
sów; o kres zm ienności, tj. okres rotacji tej
gwiazdy wynosi 130 dni. Pokazane są frag
m enty czterech widm, otrzym ane w róż
nych fazach zm ienności. R ozszczepienie
zeem anow skie w idać najw yraźniej w linii
zjonizow anego żelaza A = 6149.26 A. L i
nia ta je st bardzo czuła na wpływ zew nę

12/1992

trznego pola m agnetycznego; dla tej linii
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D odajm y w tym m iejscu, że z bezpoś
redniego po m iaru rozszczepienia zeem anowskiego otrzym uje się bezw zględną w ar
tość pola, niezależną od znaku; obserw a
cje dostarczają tu zatem tylko w artości d o 
datnich. Pole, zm ierzone tą m etodą, nazy
w ane jest polem pow ierzchniow ym ( / / s).
N atom iast w artość pola, uzyskana za poFe TT
Fel
6 H 7 .7 A

6 1 4 9 ,2 6

J

1

Rys. 2. Gwiazda I ID 126515. W idoczne jest tu roz
szczepienie linii, wywołane obecnością pola magne
tycznego w atmosferze gwiazdy. Ukazane cztery wid
ma (otrzymane w około miesięcznych odstępach cza
su) odpowiadają różnym fazom zmienności. Zw róć
my uwagę na wyraźne różnice w wielkości rozszcze
pienia, odpowiadające różnym wartościom pola na
zwracanej ku nam części gwiazdy.

średnictw em pom iaru polaryzacji składni
ków zeem anow skich, zależy od znaku p o 
la; tu uzyskuje się z pom iarów w artości
d o d atn ie i ujem ne. T&k wyznaczane pole
nazywane jest efektywnym, oznaczam y je
H e. W artości pola efektyw nego, //„ ' są 2 -3
razy m niejsze od m ierzonego dla tej samej
gwiazdy pola powierzchniowego, H s. Przed-
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stawione na rys. 1 zmienne pole yS CrB to
pole efektywne, podobnie jak wspomnia
ne pole 78 Vir, natomiast podane na rys. 2
wartości pola HD 126515 to oczywiście
pole powierzchniowe.
Na firmamencie niebieskim palmę pier
wszeństwa gwiazdy o najsilniejszym polu
magnetycznym dzierży nadal gwiazda A v
dziewiątej wielkości, oznaczona w katalo
gu HD numerem 215441. Odkrył ją Bab
cock w roku 1959. Była to pierwsza i przez
sporo lat jedyna gwiazda, w której można
było obserwować bezpośrednie rozszcze
pienie zeemanowskie. Wartość jej pola
powierzchniowego wynosi około 34000
gausów (3.4 tesli). Obraca się ona wokół
osi w okresie 9.5 dnia i w tymże okresie
zmienia się nieznacznie obserwowana przez
nas wartość pola magnetycznego.
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Magnetyczna „pierwszej wielkości” to
więc HD 215441. Natomiast te najjaśniej
sze optycznie, jak Syriusz czy Wega, nie
przejawiają nadmiernych chęci ujawnie
nia nam swych pól magnetycznych.
Postscriptum
Nawiązując do ostatnich dwóch akapi
tów, dla uniknięcia nieporozumienia na
leżałoby zwrócić uwagę, że w widmach kil
ku białych karłów zaobserwowano roz
szczepienia zeemanowskie wskazujące na
znacznie większe pola. Także układy pod
wójne zwane polarami (obiekty typu AM
Her) zawierają magnetycznego białego kar
ła. Pola magnetyczne, jakie występowałyby
w obu wypadkach, są rzędu megagausów.
Tych zdegenerowanych karłów nie przy
jęło się jednak zaliczać do rodziny gwiazd
magnetycznych.

Krzysztof Ziołkowski — Warszawa

ASTRONOMIA GWIAZDY BETLEJEMSKIEJ
Biblijny opis zjawiska astronomicznego,
zwanego najczęściej gwiazdą betlejemską,
nie przestaje intrygować również naukow
ców, o czym świadczą ciągle pojawiające
się, m. in. w literaturze astronomicznej,
doniesienia na ten temat. W końcu ubie
głego roku, w brytyjskim piśmie Quarterly
Journal o f the Royal astronomical Society
(Vol. 32, pp. 389—407), został opubliko
wany obszerny artykuł Colina J. H u m p h r e y s a z Uniwersytetu w Cambridge
przedstawiający nową interpretację fak
tów znanych z Ewangelii św. Mateusza.
Zanim ją przedstawimy przypomnijmy naj
pierw podstawowe sformułowania doty
czące gwiazdy betlejemskiej, które mogą
stanowić podstawę dociekań astronomi
cznych, a następnie najważniejsze i naj
bardziej ostatnio rozpowszechnione kon
cepcje przyrodniczej natury tego tajemni
czego zjawiska.
Z punktu widzenia astronomii istotne
wydają się trzy zdania z drugiego rozdziału

Ewangelii św. Mateusza (cytujemy według
Biblii Tysiąclecia): „Wtedy Herod przywo
łał potajemnie Mędrców i wypytał ich do
kładnie o czas ukazania się gwiazdy”, „Uj
rzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wscho
dzie... ”, „A oto gwiazda, którą widzieli na
Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i
zatrzymała się nad. miejscem, gdzie było
Dziecię”. Pierwsze dwa z przytoczonych
zdań wskazują, że gwiazda betlejemska by
ła jakimś nowym obiektem lub zjawiskiem,
które pojawiło się na niebie. Z trzeciego
zdania wynika natomiast, że gwiazda ta,
po pierwsze, poruszała się po niebie i po
drugie, że ruch ten odbywał się ze wscho
du na południe. Ostatni wniosek pocho
dzi ze stwierdzenia, że „... zatrzymała się
nad miejscem, gdzie było Dziecię”. Koń
cowy etap swej podróży Mędrcy odbyli z
Jerozolimy do Betlejem widząc przed so
bą niezwykłą gwiazdę, a — jak wiemy —
Betlejem znajduje się na południe od Je
rozolimy w odległości kilku kilometrów.
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Rys. 1. Pętle, które zakreślił Jowisz i Saturn na tle gwiazdozbioru Ryb w roku 7 przed Clir.; punkty na liniach
oznaczających drogi Jowisza i Saturna zaznaczono c o 20 dni dla scharakteryzowania szybkości poruszania się
planet po niebie.

W brew rozpow szechnionej o pinii gwiaz
da nie w skazała M ędrcom m iejsca n a ro 
dzenia Jezusa, lecz jedynie — ja k wynika z
tekstu św. M ateusza — w idniała na niebie
nad Betlejem , do którego skierow ał M ęd r
ców H erod.
Jed n ą z najbardziej popularnych o sta t
nio hipotez dotyczących gwiazdy b etlejem 
skiej jest zjawisko potrójnej koniunkcji J o 
wisza i S atu rn a, k tó re m iało m iejsce w ro 
ku 7 przed Chr. We w spółczesnym śro d o 
wisku naukow ym koncepcję tę, naw iązu
jącą do idei J. K eplera, rozpow szechnił
znany astronom brytyjski David H u g h e s
z U niw ersytetu w Sheffield artykułem opublikow anym w 1976 roku w tygodniku
Nature (Vol. 264, pp. 513 —517). O statn ie
obliczenia o p arte na najnowszych teoriach
ruchu planet U kładu Słonecznego, potw ier
dziły znacznie w cześniejsze ustalenia, że w

roku 7 przed Chr. zarów no Jow isz ja k i
S aturn, poruszając się na tle gw iazdozbio
ru Ryb, zakreśliły na niebie pętle. Tb sp o 
wodowało, że w okresie zaledwie kilku m ie
sięcy planety te trzykrotnie miały je d n a 
kow ą długość ekliptyczną (29 m aja, 30
w rześnia i 5 grudnia), przy czym m inim al-

Rys. 2. Zmiany odległości kątowej na niebie między
Jowiszem i Saturnem w roku 7 przed Chr.
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ne odległości kątowe między nimi za każ
dym razem były bliskie 1°. Koniunkcje Jo 
wisza i Saturna obserwuje się średnio co
20 lat ale potrójna koniunkcja jest zjawi
skiem rzadszym — występuje mniej wię
cej co 120 lat. Potrójna koniunkcja w tym
samym gwiazdozbiorze zdarza się nato
miast raz na około 900 lat. W krótce po
niecodziennym spotkaniu na niebie Jowi
sza i Saturna w roku 7 przed Chr. zbliżył
się do nich jeszcze Mars. W lutym 6 roku
przed Chr. wzajemne odległości kątowe
pomiędzy tymi trzema planetami nic prze
kraczały 8°. Koniunkcje Jowisza i Saturna
z udziałem Marsa — zwane czasem wielki
mi koniunkcjam i — powtarzają się mniej
więcej co 800 lat. Wielu badaczy zjawiska
gwiazdy betlejemskiej uważa, żc według
ówczesnych przekonań astrologicznych po
trójna koniunkcja Jowisza i Saturna w
gwiazdozbiorze Ryb była wystarczającym
znakiem narodzin Mesjasza i sygnałem dla
Mędrców do podjęcia wędrówki dla złoże
nia hołdu nowonarodzonem u królowi ży
dowskiemu.
Wielką koniunkcję Marsa, Jowisza i Sa
turna obserwował ostatnio Johannes K e p i e r w końcu 1603 i na początku 1604
roku. Gdy w jesieni 1604 roku rozbłysła na
niebie w bezpośrednim sąsiedztwie tych
planet słynna supernowa Kepler połączył
przyczynowo ze sobą te dwa zjawiska i wy
snuł przypuszczenie, że jeszcze „silniejszej”
bo potrójnej koniunkcji w roku 7 przed
Chr. tym bardziej musiało towarzyszyć po
jawienie się na niebie nowej gwiazdy. Mi
mo, żc nic zns-leziono żadnej wzmianki o
niej w znanych zapiskach kronikarskich,
często próbuje się więc łączyć zjawisko
gwiazdy betlejemskiej z wybuchem gwiaz
dy nowej lub supernowej.
Jeszcze inną sugestię natury zjawiska
gwiazdy betlejem skiej przyniosły wyniki
niedawnych obliczeń ruchu planet prze
prowadzonych w ramach, opracowanego
w Stanach Zjednoczonych w połowie lat
siedemdziesiątych, modelu Układu Sło
necznego (oznaczanego D E 102) obejm u

jącego 44 stulecia od 1411 roku przed Chr.
do 3002 roku po Chr. Okazało się m iano
wicie, że 17 czerwca 2 roku przed Chr.
nastąpiła koniunkcja Wenus i Jowisza, przy
czym minimalna odległość między tymi
dwoma, najjaśniejszymi na niebie, plane
tami wyniosła zaledwie 0.5 minuty kąto
wej. Oznacza to, że patrząc gołym okiem
nic można było rozdzielić światła obu pla
net, które jak gdyby zlało się w jeden punkt.
Jasność Wenus wynosiła wtedy -4.3 mag.,
a Jowisza —1.8 mag. Sumaryczną jasność
podczas złączenia ocenia się na -4.4 mag.
Tb niezwykłe zjawisko nastąpiło w pobliżu
Regulusa, najjaśniejszej gwiazdy w kon
stelacji Lwa. Podobnie jak potrójna ko
niunkcja Jowisza i Saturna w gwiazdoz
biorze Ryb w roku 7 przed Chr. znalazła
bogate uzasadnienie astrologiczne jako zaN
I0-)

I

Jow isz

E
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\

S ^ e

w
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Rys. 3. Schemat koniunkcji W enus i Jowisza w dniu
17 czerwca 2 roku przed Chr. w edług obliczeń J. A.
D eYounga i J. L. Miliona z U . S. Naval Observatory
w Waszyngtonie (U S A ).

powiedź niezwykłych wydarzeń, tak też i
niemal zakrycie Jowisza przez Wenus w
gwiazdozbiorze Lwa w roku 2 przed Chr.
mogło być, przez ówczesnych astrologów i
znawców pism proroków, podobnie zin
terpretowane. Wystarczy przypomnieć, że
lew jest godłem plem ienia Judy („Judo,
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młody lwie... ” zwraca się Jakub do swego
syna, Księga Rodzaju 49,9), a o Chrystusie
mówi się „... Lew z pokolenia Judy... ”
(Apokalipsa 5,5).
koncepcja gwiazdy betlejemskiej nie
była pierwotnie brana pod uwagę ze wzglę
du na niezgodność daty złączenia Wenus z
Jowiszem z datą śmierci Heroda. Pojawie
nie się na niebie gwiazdy trzech Mędrców
musiało nastąpić oczywiście za życia H e
roda. Tymczasem, według historyka żydow
skiego Józefa F 1a w i u s z a, Herod zmarł
w miesiąc po zaćmieniu Księżyca, którym
— jak od dawna się sądzi — było zaćmie
nie częściowe 12/13 marca 4 roku przed
Chr. Jak wynika z danych zawartych w Ka
nonie Zaćmień Księżyca od -2002 do 2526
J. M eeusa i H. Mucke, który został wyda
ny w Wiedniu w 1979 roku, zaćmieniem
poprzedzającym śmierć Heroda równie do
brze mogło być całkowite zaćmienie Księ
życa widoczne w Jerozolim ie 9/10 stycznia
1 roku przed Chr.
Każda z omówionych dotychczas kon
cepcji gwiazdy betlejemskiej nic spełnia
jednocześnie wszystkich — wymienionych
na początku — astronomicznych przesła
nek opisu św. Mateusza. Jak podkreśla C.
J. Humphreys, znane jest jednak zjawisko
astronom iczne, które może być w pełni z
nim zgodne. Zjawiskiem tym jest, intry
gujące ludzi od wieków, ukazanie się na
niebie komety. Dziś komet obserwuje się
wiele, kilkanaście, a czasem nawet kilka
dziesiąt rocznic, ale są to przeważnie sła
be obiekty teleskopowe, niewidoczne go
łym okiem. Jasne komety pojawiają się
rzadko, średnio obserwuje się ich kilka na
stulecie. Z okresu narodzenia Jezusa do
brze znane jest właściwie tylko jedno uka
zanie się komety w roku 12 przed Chr.
Obecnie wiemy, że była to słynna kometa
Halleya, która mniej więcej co 76 lat po
wraca do Słońca i może być z Ziemi obser
wowana. Jak pamiętamy, ostatnio była wi
doczna w 1986 roku. Problem, czy kom etę
Halleya można uznać za gwiazdę betle
jemską, nurtuje badaczy od dawna. W ni
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kliwe, monograficzne jego opracowanie,
które ukazało się w 1986 roku (Islorikoastronomiczeskijeissledowania, tom XVIII,
str. 65 —78), jest dziełem rosyjskiego fizy
ka A. I. R e z n i k o w a, a jego pogląd na
ten tem at zasygnalizował u nas niedawno
prof. Włodzimierz K o l o s na łamach
Przeglądu Katolickiego (nr 5 z 4 lutego 1990
roku). C. J. Humphreys odrzuca jednak
hipotezę, że to kometa Halleya przywiodła
Mędrców do Betlejem, powołując się na
biblistów i historyków, którzy na podsta
wie danych z Ewangelii św. Łukasza twier
dzą, że najwcześniejszą z możliwych datą
narodzenia Jezusa jest rok 7 przed Chr.
C. J. Humphreys zwraca natom iast uwagę, że w kronikach chińskich znalezio
no wzmianki o pojawieniach się na niebie
komet w latach 5 i 4 przed Chr. W spom i
na o nich Ho P e n g - Y o k e w swym ka
talogu starożytnych i średniowiecznych ob
serwacji kom et i gwiazd nowych zawar
tych w kronikach chińskich opublikowa
nym w 1962 roku w brytyjskim periodyku
Vistas in Astronomy (Vol. 5, pp. 127-225).
Komety z roku 4 przed Chr. też nie można
traktować jako kandydatki na gwiazdę be
tlejemską gdyż widoczna ona była w kwiet
niu, co stawia w kolizji ewentualną datę
narodzenia Chrystusa z datą śmierci H e
roda, o której wyżej mówiliśmy. Pozostaje
więc przyjąć — i Humphreys to czyni — że
gwiazdą betlejemską była kom eta z roku 5
przed Chr.
O komecie tej wiemy tylko to, co Ho
Peng —Yoke zdołał wydobyć z chińskich
zapisków kronikarskich. A więc przede
wszystkim, że była to „gwiazda z m iotłą”,
jak w starożytnych Chinach określano ko
mety, i że pojawiła się na przełom ie marca
i kwietnia oraz była widoczna przez ponad
70 dni. Z pewnych sformułowań można
ponadto wnosić, że miejscem jej ukazania
się były okolice gwiazdozbioru Kozioroż
ca. Informacje te pozwalają stwierdzić, że
kom eta ta mogła być widoczna rankiem
na wschodzie z terenów, z których najpraw
dopodobniej wyruszyli Mędrcy. Ponieważ
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była widoczna stosunkowo długo i miała
warkocz więc najprawdopodobniej była jas
ną kometą. Szacuje się, żc podróż M ę
drców trwała od 1 do 2 miesięcy, a więc
przez cały czas mogli ją widzieć na niebie.
Zakładając, że widzieli ją też przed sobą w
drodze z Jerozolimy do Betlejem można
dojść do wniosku, żc kom eta przebyła na
niebie trasę ze wschodu na południc w typo
wym dla tego typu ruchów czasie. Wszystko
to skłania Humphreysa do wniosku, żc ko
m etę z roku 5 przed Chr. można rzeczy
wiście uznać za gwiazdę betlejemską.
Ale C. J. Humphreys nic ogranicza się
tylko do tego. Zastanawiając się, dlaczego
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Mędrcy tę właśnie kom etę uznali za znak
szczególny, przeprowadza analizę niezwyk
łych zjawisk na niebie poprzedzających jej
pojawienie się. W rezultacie dochodzi do
wniosku, że potrójna koniunkcja Jowisza
i Saturna w Rybach w 7 roku przed Chr.,
następnie zgrupowanie się M arsa, Jowi
sza i Saturna w 6 roku przed Chr. i wresz
cie pojawienie się okazalej komety w 5
roku przed Chr. stanowi sekwencję zja
wisk, które ówczesnym znawcom astrolo
gii, a także pism proroków, kazały szukać
w ziemi judzkiej nowonarodzonego M e
sjasza.

KRONIKA
Kolejna m isja do M arsa
Dnia 25 września 1992 roku, z przylądka Ca
naveral na Florydzie, wyruszyła w kierunku Mar
sa sonda Mars Observer. Na okołoziemską or
bitę wyniosła ją dwustopniowa rakieta lylan
III, a dopiero z tej orbity sonda została skiero
wana ku Czerwonej Planecie. Nic obyło się bez
silnych emocji. Najpierw, z powodu drobnych
ktopotów technicznych i bardzo wietrznej po
gody, opóźniono start Tytana o 38 minut. Jest
to oczywiście drobiazg — w końcu ostatnie son
dy NASA na Marsie to wystrzelone w 1975
roku dwa Wikingi, więc kilkudziesięciominu
towe opóźnienie po 17 latach czekania nic wpra
wiło jeszcze nikogo na starcie w stan nerwo
wego napięcia. Wynoszenie sondy na okoloziemską orbitę trwało prawic 10 minut. Nas
tępnie jednak, by Mars Observer mógł oder
wać się od Ziemi, mial odpalić drugi człon ra
kiety, tzw. TOS (Transfer Orbit Stage, pier
wszy raz użyty), i tu zaczęły się kłopoty. N aj
prawdopodobniej zawiódł radioprzekaźnik i po
przewidzianych 25 minutach po starcie nic uda
ło się odebrać przewidywanych sygnałów. Trud
no powiedzieć jakie były przyczyny milczenia
radia — czy chwilowa awaria w przekazywaniu
danych, czy kłopoty z odbiorem na Ziemi. D o
piero 50 minut po starcie można było odetchnąć
spokojnie — specjalni obserwatorzy przekaza
li, że nad Oceanem Indyjskim zaobserwowano
na niebie jasny, pomarańczowy błysk świadczą
cy o odpaleniu rakiety, a następnie ze stacji

NASA umieszczonej w Australii odebrano wia
domość, że „sygnały od sondy przyszły jak trze
ba, kiedy trzeba i skąd trzeba”. Można więc
mieć nadzieję, że kłopoty z telem etrią minęły
bezpowrotnie i sonda spokojnie zmierza do
Marsa.
Lot trwać będzie 11 miesięcy, po drodze
przewidziane są jego 4 korekty. Sonda zasilana
jest oczywiście bateriam i słonecznymi, które
podczas lotu do M arsa będą wykorzystane tyl
ko w 2/3 (z sześciu paneli o rozmiarach 183
cm na 219 cm na 9.1 cm, rozwinięte będą czte
ry). Sam Mars Observer przypomina pudełko
(o rozmiarach 1.1 m na 2.2 m na 1.6 m), z
którego wystają dwa sześciometrowe „wąsy” (na
nich umieszczone są główne instrumenty —
m agnetom etr i spektrom etr gamma). Przeka
zywanie informacji na Ziemię odbywać się bę
dzie za pomocą anteny o średnicy 1.45 m (patrz
zdjęcie na czwartej stronie okładki). D o celu
sonda powinna dotrzeć 19 sierpnia 1993; od
palona zostanie wówczas rakieta spowalniająca
lot i pole grawitacyjne M arsa przechwyci na
szego międzyplanetarnego wędrowca. Począt
kowo orbita okołomarsjańska będzie bardzo wy
dłużona, eliptyczna, ale po 4 miesiącach zosta
nie doprowadzona do kołowej.
Celem tej misji jest możliwie dokładne zba
danie całej planety i dlatego M ars Observer
poruszać się będzie po orbicie okołobiegunowej (nachylenie 93 stopnie do płaszczyzny rów
nika), średnio 378 km nad powierzchnią pla
nety. W ciągu jednego obiegu planety sonda

368

U R A N IA

będzie dokonywać jednego obrotu wokół włas
nej osi tak, by instrument^ stale skierowane
byty ku powierzchni Marsa, le tk ie obserwacje
prowadzone będą przez cały marsjański rok czyli
687 dni ziemskich. Sonda powinna bowiem pra
cować przez trzy lata; jeśli przetrwa dłużej pla
nuje się rozszerzenie jej zadań. A oto spis jej
zadań podstawowych:
• zbadanie całej powierzchni i sporządzenie
mapy Marsa z dokładnością do 10 m (szcze
gólnie ciekawych obiektów — do 1.4 m)
• zidentyfikowanie minerałów na powierz
chni
• zbadanie atmosfery, jej zmian sezonowych,
szczególnie zmian zawartości wody i dwu
tlenku węgla; przebadanie rozkładu zawar
tości pyłu
• pomiary pola grawitacyjnego i pomiary to
pograficzne
• określenie pola magnetycznego
Skład chemiczny powierzchni badać będzie
spektrometr gamma, a skład mineralny — spek
trom etr promieniowania termicznego. Wszyst
kie dane będą gromadzone i raz dziennie do
cierać będzie na Ziemię 120 megabajtów in
formacji! Podobno suma danych z sondy Mars
Observer ma być większa niż suma danych ze
wszystkich dotychczasowych sond!
Pierwszej misji NASA do Marsa (Mariner4
— 28 lat tem u) — zawdzięczamy zdjęcia jego
powierzchni, które pomagały przy planowaniu
misji następnych. Mapy uzyskane obecnie bę
dą z całą pewnością służyć do przygotowania
lądowania człowieka na Marsie. Trzymajmy więc
kciuki za powodzenie sondy Mars Observer!
Magdalena Sroczyńska-Końichowska

Co z anteną sondy Galileo?
Jak Czytelnicy zapewne pamiętają, powodze
nie misji Galileo stoi pod znakiem zapytania z
powodu częściowego zakleszczenia anteny kie
runkowej dużego zysku, za pomocą której mia
no przesyłać na Ziemię wyniki pomiarów w oko
licy Jowisza. A ntena ta podczas startu złożona
była jak parasol i miała otworzyć się już na
orbicie. Nie otworzyła się jednak całkowicie,
gdyż kilka jej żeber zakleszczyło się powodu
jąc, że w obecnym stanie jest ona bezużytecz
na. Niemal od początku trwania misji specja
liści z NASA i producenci statku gorączkowo
poszukują sposobu uwolnienia zakleszczonych
żeber i przywrócenia anteny do stanu używal
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ności. Równocześnie przygotowywany jest pro
gram awaryjny na wypadek, gdyby anteny nie
udało się naprawić. Najpoważniejszym proble
mem będzie wtedy przesyłanie na Ziemię ob
razów Jowisza, gdyż operacja ta wymaga na
dawania wielkich ilości danych w krótkim cza
sie. Poniżej przedstawiamy Czytelnikom aktu
alny raport z postępu prac ratowania misji G a
lileo.
8 grudnia 1992 roku Galileo zbliży się do
Ziemi, która nada mu przyśpieszenie umiesz
czające go na orbicie mającej za trzy lata do
prowadzić go w pobliże Jowisza. Jest to bar
dzo ważna faza misji, zarówno w ogóle, jak i
dla specjalistów usiłujących uwolnić zakleszczo
ną antenę. Dotychczasowe próby uwolnienia
anteny polegające na takim manewrowaniu stat
kiem, by maszt anteny podlegał cyklicznemu
ogrzewaniu i ochładzaniu rozszerzając się przy
tym i kurcząc, spaliły bowiem na panewce i
zaprzestano ich w lipcu. Uznano, że tym spo
sobem uwolnić anteny się nie da. Specjaliści
wiążą poważne nadzieje z faktem, że podczas
manewru przerzucania sondy na orbitę dolo
tową pod koniec grudnia znajdzie się ona w
odległości 1 jednostki astronomicznej od Słoń
ca, to znaczy w takiej odległości, w jakiej po
winna znajdować się podczas otwierania ante
ny. Ma to istotne znaczenie, ponieważ statek
będzie wtedy w identycznych warunkach ter
micznych jak podczas wejścia na orbitę, a więc
wskutek zjawiska rozszerzalności cieplnej wszyst
kie elementy konstrukcji przybiorą swe pier
wotne wymiary.
W następnej próbie planuje się użycie m e
tody „młotkowej”, jak określa to Ron B a a l k c z Jet Propulsion Laboratory. Polegać ona
ma na cyklicznym uruchamianiu silników otwie
rania anteny, co spowoduje efekt uderzania za
kleszczonych żeber. Naukowcy mają nadzieję,
że gdy maszt antenowy i cała jej konstrukcja
pod wpływem ciepła słonecznego powrócą do
swych pierwotnych wymiarów, zakleszczenie ustąpi samo lub, co znacznie bardziej prawdo
podobne, stanie się na tyle słabe, że działanie
silniczków uwolni choć jedno żebro anteny. Te
sty prowadzone na zapasowej antenie, która
została na Ziemi, wykazały, że 1000 uderzeń
silniczkami otwierającymi w tem peraturze jaka
panuje na orbicie Ziemi spowoduje dwukrot
ne zwiększenie siły działania popycljacza otwie
rającego pierwsze z zakleszczonych żeber. Jeśli
uda się w ten sposób je otworzyć, to są szanse,
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Wizja mal.in.ka przelotu sondy G alileo w grudniu 1995 roku obok księżyca Jowisza lo, na któiym w 1979 roku — dzięki
misji Voyager — odkryto czynne wulkany. W głębi widoczny jest Jowisz z W ielką Czerw oną Plam ą na pow ierzchni. Średnica
anteny w kształcie parasola, której do tej poiy nie udało się rozwinąć, jest równa 4.8 m, a długość sondy wynosi 6.3 m (f o t
NASA/Jl’L).

iż pozostałe żebra otworzą się same jak zamek
błyskawiczny. Jeśli nic, to w każdym razie siły
wywierane na nie przez ich popychacze wzro
słyby kilkakrotnie i być może udałoby się wte
dy uwolnić je dodatkowymi uderzeniami silniczków.
Choć nadzieje na rozwiązanie problemu opisaną m etodą nie są małe, opracowywany jest
program awaryjny na wypadek niepowodzenia.
Od samego początku wiadomo było, że za po
mocą anteny o niskim zysku, jedynej, jaka fun
kcjonuje obecnie na statku, możliwe będzie kie
rowanie statkiem podczas umieszczania go na
orbicie okołojowiszowej i wysłanie próbnika at
mosferycznego. Problemem jest przesłanie na
Ziemię wyników eksperymentów prowadzonych
na orbiterze, a szczególnie uzyskanych przez
niego obrazów. Obecnie ocenia się, że dzięki
wykorzystaniu sieci anten naziemnych D eep
Space Network, oraz kompresji danych przez
kom puter pokładowy Galileo, uda się przesłać

jedną pełną pojemność taśmy magnetofonu po
kładowego sondy podczas jednego jej obiegu
wokół planety. Każda taśma może pomieścić
200 do 400 obrazów oraz pełne wyniki innych
eksperymentów. Oznacza to, że w początko
wej fazie misji, która ma trwać 10 pierwszych
obiegów, uda się uzyskać 2000 do 4000 obra
zów. Większość z nich stanowić będzie obrazy
satelitów o najwyższej do tej pory uzyskanej
rozdzielczości; otrzymanie ich stanowi najważ
niejszy cel całej misji. Równocześnie powolnym
kanałem łączności przekazywane mają być wy
niki pomiarów pól elektromagnetycznych oraz
cząstek naładowanych i neutralnych. Obecne
oceny wskazują, że uda się uzyskać 80% pla
nowanych wyników w badaniach atmosfery Jo 
wisza, 70% w badaniach jego satelitów oraz
60% w badaniach magnetosferycznych.
Kierownictwo NASA zarządziło rozpoczę
cie przygotowań na pełną skalę do realizacji
misji bez anteny wysokiego zysku, jeśli nie uda
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się jej otworzyć do 1 marca 1993 roku. Przy
gotowania tc polegać mają na instalacji nowe
go wyposażenia i oprogramowania w stacjach
Deep Space Network oraz przestaniu na sta
tek drogą radiową nowego oprogramowania je
go komputera pokładowego. Kierownictwo NA
SA zatwierdziło też bardzo ambitny program
obserwacji satelitów Jowisza oraz przeprowa
dzenie podczas dolotu do Jowisza spotkania z
kolejną planctoidą, zwaną Ida. Tak więc wszy
stko wskazuje na to, że niezależnie od powo
dzenia operacji uwolnienia zakleszczonej ante
ny misja Galileo zakończy się spektakularnym
sukcesem!
Maciej Bzowski

Zbliżenie do Ziemi planetoidy
(4179) Toutatis
W końcu października 1992 roku największe
światowe agencje informacyjne rozpowszech
niły — ubarwiając sensacyjnym pytaniem „czy
nastąpi koniec świata? ” — wiadomość o zbli
żeniu do Ziemi planetoidy (4179) Toutatis w
dniu 8 grudnia tego roku. Zbliżenia tego nic
można jednak traktować jako zjawiska niezwy
kłego. Minimalna odległość w jakiej planctoida minie Ziemię wynosi 0.024 j.a. czyli około
3.6 min km. Przypomnijmy, że przeżyliśmy już
znacznie bliższe spotkania. Rekordowym pod
tym względem był przelot planetoidy 1991 BA
w dniu 18 stycznia 1991 roku w odległości od
Ziemi zaledwie 0.0011 j.a. czyli około 170 tys.
km, a więc w odległości mniejszej niż połowa
odległości Księżyca od Ziemi (donosiliśmy o
tym w numerze 6/1991 Uranii). Trochę wcześ
niej, 22 marca 1989 roku, zbliżyła się do Zie
mi planctoida 1989 FC na odległość 0.0046
j.a. czyli około 690 tys. km. Trudno więc to
najbliższe zbliżenie traktować jako sensacyjne.
Skoro jednak rozpętano wokół niego burzę,
warto powiedzieć kilka słów o nim i o samej
planetoidzie (4179) Toutatis.
Asteroida ta, pierwotnie oznaczana 1989
AC, została odkryta 4 stycznia 1989 roku przez
francuskiego astronoma C. P o 11 a s a. Naz
wana została imieniem bożka galijskiego strze
gącego mieszkańców okupowanej przez Rzy
mian starożytnej Galii przed niebezpieczeństwa
mi niebios. Jest typowym obiektem grupy Apol
lo, a tym co ją wyróżnia spośród już prawie
150 znanych planetoid tego rodzaju jest naj
mniejsze nachylenie płaszczyzny jej orbity do
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płaszczyzny ckliptyki wynoszące zaledwie 0.47°.
Okrąża w'ięc ona Słońce niemal w tej samej
płaszczyźnie co Ziemia. Od momentu odkry
cia obserwowano już tę planctoidę w trzech
opozycjach, a także znaleziono kilka przedodkryciowych obserwacji z lipca 1988 roku, a na
wet zidentyfikowano ją z planctoidą 1934 CT
tylko raz dotychczas obserwowaną w 1934 ro
ku. 'len stosunkowo bogaty materiał obserwa
cyjny umożliwił dobre wyznaczenie jej orbity i
zbadanie ewolucji jej ruchu.
Orbita Toutatis ma mimośród równy 0.64 i
wielką półoś wynoszącą 2.5 j.a. Przez peryhelium, oddalone od Słońca o 0.9 j.a., przeszła
13 listopada 1992 roku. Okres jej obiegu wo
kół Słońca wynosi prawic 4 lata. Skoro więc w
tym roku, wkrótce po przejściu przez peryhelium, zbliża się do Ziemi, więc podobnych zbli
żeń można też oczekiwać co każde 4 lata w
przyszłości. I rzeczywiście, dokładne obliczenia,
które wykonano w Centrum Badań Kosmicz
nych PAN, pokazały, że Toutatis 29 listopada
1996 roku zbliży się do Ziemi na odległość
0.035 j.a., 31 października 2000 roku na od
ległość 0.073 j.a., a 29 września 2004 roku na
odległość już tylko 0.010 j.a. (czyli około 1.5
min km). Szczególnie to ostatnie zbliżenie mo
że być interesujące gdyż niewykluczone jest, że
planctoida będzie wtedy widoczna nawet go
łym okiem (ale niestety tylko z półkuli połud
niowej). Dodajmy, żc w przeszłości (badania
przeprowadzono do 1900 roku) dużych zbli
żeń do Ziemi nic miała.
Podczas tegorocznego zbliżenia do Ziemi
Toutatis będzie mógł być obserwowany (z naszych szerokości geograficznych) praktycznie do
piero po 10 grudnia. W listopadzie porusza się
po niebie południowym, w końcu listopada i
na początku grudnia jest zbyt blisko Słońca by
dało się go dostrzec i dopiero, gdy 12 grudnia
przetnie równik, można próbować go odnaleźć
przed wschodem Słońca, nisko nad południo
wo-wschodnim horyzontem jako obiekt o jas
ności około 7 mag. Około 20 grudnia znajdzie
się już w’ gwiazdozbiorze Raka ale jego jas
ność zmaleje do około 9 mag. Wielu astrono
mów na całym świccie przygotowuje się do in
tensywnych obserwacji, przede wszystkim fizy
cznych, tej planetoidy. W szczególności dostar
cza ona wyjątkowo dogodnych warunków do
obserwacji radarowych, w które będą zaan
gażowane największe radioteleskopy (m. in. w
Goldstone i Arecibo). Spodziewane są znacz-
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nic dokładniejsze wyniki niż w przypadku ra
darowych obserwacji planctoidy (4769) Kastalia wykonanych podczas jej zbliżenia do Ziemi
25 sierpnia 1989 roku na odległość 0.027 j.a.
(które prezentowaliśmy w Uranii w tegorocz
nym numerze marcowym). Wydaje się, że Toutatis jest większa od Kastalii: ocenia się, że jej
maksymalne rozmiary wynoszą od 2 do 6 km.
Krzysztof Ziołkowski

O dnalezienie komety —matki
roju Perseid
Kometa okresowa Swift-Tuttlc (1862 III), któ
ra jest uważana za ciało macierzyste roju m e
teorow ego Perseid, została odnaleziona 26
wrzfśnia 1992 roku przez Japończyka Tsuruhiko K i u c h i jako obiekt dyfuzyjny bez cen
tralnej kondensacji o średniej' 4’ i jasności 11.5
mag. Już następnej nocy odkrycie to zostało
potwierdzone przez kilku obserwatorów z Ja 
ponii, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Przy
pomnijmy, że po raz ostatni kom eta ta była
widoczna w 1862 r. Odkryta została 15 lipca i
była obserwowana do 27 października tego ro
ku. Największą jasność, 2-3 mag., kometa osiągnęła na przełomie sierpnia i września, a dłu
gość jej warkocza oceniono w’tedy na około 30°.
Orbitę komety 1862 III wyznaczył F. I l a y n
w 1889 roku (na podstawie tej pracy uzyskał
doktorat na Uniwersytecie w Getyndze). Obli
czenia Ilayna zweryfikowali w 1973 roku B.
G. M a r s d e n i Z. S c k a n i n a wykorzys
tując 212 pozycji z okresu od 22 sierpnia do
22 października 1862 roku. Stwierdzili, że z
dokładnością około 2 lat okres obiegu komety
wokół Słońca wynosi 120 lat. Nic więc dziwne
go, że już od ponad 10 lat próbowano odna
leźć tę kometę na niebie. U dało się to dopiero
teraz, gdy wielu obserwatorów pewnie już zwąt
piło w możliwość ponownego jej zobaczenia.
Pierwszym sygnałem, że być może w tym
roku kometa, z której pochodzą Perseidy, zbli
ża się do Słońca były sierpniowe doniesienia
wielu obserwatorów m eteorów o wyraźnym
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wzroście tegorocznej aktywności słynnego ro 
ju. W Cyrkularni Międzynarodowej Unii As
tronomicznej wydanym 14 sierpnia A. M i z s c r (Węgry) i P. J c n n i s k c n s (I Iolandia)
poinformowali o zaobserwowaniu szczytu in
tensywności roju 11 sierpnia między 18h58m a
20h10m UT. Podobnie J. R a o (USA) podał,
że z obserwacji radarowych maksimum aktyw
ności Perseid wypadło między 18h29m a 19h41m
Ul." Japońscy obserwatorzy donieśli, że 11 sierp
nia między 19h a 20h U T dostrzegli około 200
meteorów. Okazuje się, że ten szczyt aktyw
ności Perseid wypadł niemal dokładnie w pun
kcie, w którym orbita Ziemi przecina orbitę
komety 1862 III. Zaobserwowanie w tym cza
sie znacznie większej niż zwykle liczby m eteo
rów może wskazywać na to, że powodujące je
cząstki materii opuściły' kometę stosunkowo nie
dawno i są niezbyt odległe od jej jądra. A więc
i sama kometa przeszła być może niedawno
przez węzeł swej orbity i zbliża się do peryhclium.
Sensacyjne odkrycie komety 26 września po
twierdziło te przypuszczenia. Kometa, która otrzymała prowizoryczne oznaczenie 1992t, oka
zała się stosunkowo jasną. Posypały się jej ob
serwacje, co umożliwiło wyznaczenie orbity i
pierwsze badania przeszłości komety. Kometa
Swift—Tuttlc przejdzie przez peryhelium 12
grudnia 1992 roku, a wynikający z obecnej jej
orbity okres obiegu wokół Słońca okazał się
równy 135 lat. "tożsamość nowoodkrytej ko
mety 1992t z kom etą 1862 III nic ulega w ąt
pliwości; zastrzeżenia budzi natomiast przypu
szczenie o je j identyczności z kom etą 1737 II.
Z naszych szerokości geograficznych kom e
tę można obserwować mniej więcej do połowy
grudnia, wieczorami, nisko nad zachodnim ho
ryzontem. Największą jasność, około 5 -6 mag.
osiągnie w końcu listopada. Czytelnicy Uranii
zostali poinformowani o jej odkryciu i otrzy
mali jej efemerydę w Dodatku nadzwyczajnym
dołączonym do num eru październikowego.
Krzysztof Ziołkowski

KRONIKA HISTORYCZNA
Potwierdzenie ruchu własnego Słońca
25 lat temu
W 1967 roku V. R. V e n u g o p a l i L. II.
S h u t e r określili ruch własny Słońca (a tym

samym i całego Układu Słonecznego) m etodą
radioastronomiczną. Słońce bowiem porusza się
względem gwiazd sąsiednich ku punktowi o
współrzędnych a = 18 godzin i d = + 3 0 ° w
gwiazdozbiorze Herkulesa czyli ku tzw. ape-
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ksowi słonecznemu (patrz rys. 1). Apeks ten
wyznaczył po raz pierwszy (w sposób bardzo
przybliżony, w odniesieniu do 13 najbliższych
gwiazd) William (Fryderyk Wilhelm) I l e r s c h e 1 (ur. 1738 w Hannowerze, Niemcy, zm.
1822 w Slough, Anglia). W 1783 roku swój
raport do Królewskiego 'Ibwarzystwa (Royal So
ciety) llerschel zaczął od stwierdzenia, że zos
tało udowodnione, iż wiele tzw. gwiazd stałych
wykazuje ruchy własne. Pomysł, by szukać ta
kich ruchów, zgłosił w 1718 roku Edmund
I l a l l c y (ur. 1656 roku w Ilaggcrston pod
Londynem, zm. 1742 w Grecnwich). Obser
wacje szybko pokazały, że Arktur, Syriusz, Aldebaran, Kastor, Rigiel, Altair i wicie innych
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A rgelandera w 1837, Newcomba w 1900 oraz współczesne
metody optycznej astronom ii w 1967 i z linii wodorowej 21
cm w 1967 roku.

gwiazd porusza się. Ale dopiero llerschel za
uważył, że jest to zjawisko powszechne, że określenie „gwiazdy stałe” jest niesłuszne i że
dotyczy to także naszego Słońca (z całym Ukła
dem).
W kilku następnych pracach llerschel wy
kazał, że Słońce porusza się w przestrzeni ku
punktowi między Wegą a gwiazdami Herkule
sa (rys. 1). Późniejsze określenia słonecznego
apeksu np. przez Friedricha Wilhelma Augu
sta A r g e l a n d e r a (ur. 1799 w Memel,
Prusy Wschodnie, zm. 1875 w Bonn, Niemcy)
w 1837 roku, czy przez Simona N e w c o m b a
(ur. 1835 w Newcomb, Nowa Szkocja, zm. 1909
w Waszyngtonie) w 1900 roku, tylko niewiele
się różniły od współrzędnych wyznaczonych
przez Uerschla (dla porównania — współrzęd
ne wyznaczone metodą statystyczną w 1967 ro
ku, na bazie stale przecież bogatszych danych,
zaznaczone są na rys. 1 jako apeks optyczny).
Przy określaniu obrotu Galaktyki zakłada
się, że Słońce (jako całość z Układem Słonecz
nym) porusza się po kołowej orbicie wokół Cen

trum. Ruch Słońca względem sąsiedztwa, tzn.
jego ruch własny, zależy oczywiście od tego,
jak szeroko owo sąsiedztwo definiujemy.
Radioastronomowie do wyznaczania ruchu
własnego Słońca używają dopplerowskiego prze
sunięcia linii 21 cm (1420 Ml Iz; w tej linii świe
ci międzygwiazdowy wodór molekularny). Mie
rzy się linię emisyjną powstającą przy sponta
nicznej zmianie spinu elektronu krążącego wo
kół jądra (w materii międzygwiazdowej spin elcktronu może się zmieniać co powoduje wy
zwalanie się energii właśnie w linii 21 cm).
'Iakie pomiary, prowadzone za pomocą pa
rabolicznej anteny o średnicy 25.6 m w Domi
nion Radio Astrophysical Observatory, dopro
wadziły do określenia położeń 34 najbliższych
obłoków. Poniżej porównane są prędkość ku
apeksowi, współrzędne galaktyczne słoneczne
go apeksu i tzw. człon K (dla wodorowej po
włoki K ):
optycznie
radiowo
s
L
B
K

21.1 ±1.3 km/s
49.2±8.9°
24.7±13.7°
-0.8±0.7 km/s

20 km/s
56.2°
23.2°
0 km/s

Różnice są czasami większe od błędów ob
serwacyjnych. Wygląda to na błędy systematy
czne, co nasuwa obawy odnośnie słuszności za
łożenia o kołowych orbitach gwiazd wokół Cen
trum.
Ludwig Schlammingcr (Nicmcy)

George Biddel Airy (1801-1892)
Urodził się 27 lipca 1801 r. w Alnwick (Nort
humberland, Anglia). Jego ojciec William A i ry, poborca podatkowy, często przemieszczał
się po kraju, skutkiem czego jego syn George
(najstarszy z czworga dzieci), kształcił się w kil
ku miejscach.
Od 1812 r. spędzał wakacje w Playford (nie
daleko Ipswich) u wuja Arthura B i d d e 1a,
który wywarł decydujący wpływ na późniejszą
karierę Georga. W jego domowej bibliotece
przyszły astronom zgłębiał dzieła z różnych dzie
dzin wiedzy.
Od 1814 do 1819 r. Airy uczęszczał do Col
chester Grammar School, gdzie zwrócono uwagę na jego fenomenalną pamięć (na egza
minie wyrecytował z pamięci 2394 wersy ła
cińskiego wiersza). W 1819 r. został studen
tem Trinity College w Cambridge. Studia ukończył w 1823 r. jako najlepszy matematyk.
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W następnym roku otrzymał asystenturę w ka
tedrze matematyki. W 1826 r. został profeso
rem matematyki w Cambridge i opublikował
książkę Mathematical Tracts on Physical A s
tronomy, która była używana jako skrypt. W r.
1827 czynił starania w Dublinie o wakujące sta
nowisko astronom a królewskiego Irlandii, je d 
nak bez rezultatu. Rok później otrzymał posa
dę profesora astronomii i dyrektora obserwa
torium w Cambridge. Instytucja ta pod jego
kierownictwem przeżyła okres rozkwitu.
Szczególnie interesował się fizyką światła i
optyką. Jako pierwszy opisał wadę wzroku, na
którą sam cierpiał, nazwaną później astygmatyzmem. W 1834 r. podał teorię dyfrakcji świat
ła w obiektywach teleskopów, a dwa lala póź
niej teorię tęczy.
Od 1835 r. przez 46 lat był dyrektorem
obserwatorium astronomicznego w Greenwich
i posiadał tytuł astronom a królewskiego (As
tronom er Royal). Wykonał gigantyczną pracę,
opracowując wszystkie obserwacje planet i Księ
życa, wykonane w Greenwich w latach 17501830. Wprowadził wiele innowacji, m. in. w
1838 r. założył w Greenwich sekcję, zajmującą
się obserwacjami meteorologicznymi i magne
tycznymi. O d 1840 r. obserwacje takie prowa
dzono już systematycznie. W 1847 r. zbudo
wał w kierowanym przez siebie obserwatorium
altazymut do obserwacji Księżyca, a w 1851 r.
zainstalował nowe kolo południkowe. W 1854
r. przeprowadził eksperymenty, których celem
byio zmierzenie zmian siły ciężkości wraz ze
zmianą odległości od powierzchni Ziemi. Pró
bował wyznaczyć gęstość i masę naszej planety
za pomocą wahadła, umieszczonego nad i pod
ziemią. W obserwatorium w Greenwich stoso
wał nowatorskie techniki obserwacyjne — fo
tografię (od 1848 r.), spektroskopię (od 1868 r.),
a od 1873 r. prowadzone były codzienne ob
serwacje plam słonecznych. Samodzielnie skon
struował i udoskonalił wiele drobniejszych in-
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strumentów. W 1886 r. opublikował nową m e
todę poprawy teorii ruchu Księżyca.
W matematyce Airy jest znany jako twór
ca klasy funkcji specjalnych (funkcje Airy’ego
— 1838 r.), mających zastosowanie w optyce
teoretycznej i mechanice kwantowej. Jako m a
tematyczny ekspert uczestniczył w wytyczaniu
granicy państwowej pomiędzy Stanami Z jed
noczonymi a Kanadą, a następnie w ustalaniu
granic stanów Oregon i Maine. Wyznaczył do
kładne długości geograficzne Walencji, Cam 
bridge, Edynburga, Brukseli i Paryża. Zwracano
się do niego o ekspertyzy przy zakładaniu trans
atlantyckiego kabla telegraficznego oraz przy
konstruowaniu zegara wieżowego w Westmin
ster (Big Ben).
Airy wiele podróżował. Kierował pracami
angielskich ekspedycji na obserwacje zaćmień
Słońca w latach 1842,1851 i 1860 oraz przejść
Wenus przed tarczą Słońca w 1874 i 1882 r.
Był członkiem Royal Society od 1836 r., a
nawet przewodniczącym tej organizacji. W r.
1831 przyznano mu złoty medal im. Copleya.
W Royal Astronomical Society czterokrotnie
wybierano go na prezydenta. Pełnił także wiele
innych, zaszczytnych funkcji. Odznaczony m. in.
Legią H onorową i specjalnym złotym m eda
lem nadanym przez cara Rosji, Mikołaja I.
G. B. Airy nigdy nie zaniedbywał pracy w
Royal Observatory, pomimo wielu dodatkowych
obowiązków. Jego entuzjazm i pracowitość zdo
były mu szacunek w kraju i poza jego granica
mi. Zm arł 2 stycznia 1892 r. w Greenwich.
Dla upamiętnienia tej wybitnej postaci, nazw'ę Airy nadano księżycowemu kraterowi o śred
nicy 35 km znajdującem u się na widocznej
stronic Księżyca oraz podobnem u utworowi, o
średnicy 57 km, znajdującemu się na Marsie
(na przecięciu zerowego południka z równikiem
marsjańskim).
Paweł Sobotko

OBSERWACJE
Perseidy ’91 (II)
W sierpniu 1991 roku, nadarzyły się bar
dzo dobre warunki do obserwacji jednego
z najaktywniejszych rojów meteorowych
nieba północnego — Perseid (patrz Ura
nia nr 5/1992). Podczas maksimum K się
życ byl blisko nowiu, w ięc ciem ne, pogod
ne noce mogły być wykorzystane do obser-

wacji wielu zjawisk. Tiik się też stało. W
okresie od 16 lipca do 22 sierpnia 52 ob 
serwatorów zaobserwowało 1388 zjawisk
meteorowych z tego potoku. Biorąc pod
uwagę, że w poprzednich latach zbierano
obserwacje około pięciuset zjawisk, jest
to liczba bardzo duża, zachęcająca do wy
konania szczegółowego opracowania.
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Zacznijmy może od wykresu natężenia
pojawień meteorów z roju. Od razu napo
tykamy pierwszy problem. Wiadomo, że
gdy obserwuje tylko jeden obserwator, du
ża część zjawisk umyka jego uwadze. Ina
czej się dzieje, gdy obserwuje grupa zło
żona z czterech obserwatorów i sekreta
rza. Obejmują wtedy oni wzrokiem prak
tycznie cały nieboskłon i wynik przez nich
otrzymany jest bardziej miarodajny. Ob
serwacji grupowych jest jednak o wiele
mniej niż indywidualnych.
Tak więc zdecydowaliśmy się przedsta
wić wykres natężenia na trzy sposoby (rys.
1). Pierwszy (linia przerywana) to liczba
godzinna dla pojedynczego obserwatora
— obserwacje grupowe rozbiliśmy na in
dywidualne (liczba meteorów/liczba obser
watorów). Drugi — linia ciągła — to uśred
nione obserwacje z jednej nocy bez wzglę
du na liczbę obserwatorów (liczba meteo
rów zaobserwowanych danej nocy/liczba
godzin obserwacji). Ttzeci (gwiazdki) oz
nacza tylko obserwacje grupowe. Z rysun
ku widać wyraźnie, że maksimum nastą-

nie najlepsze warunki atmosferyczne. Li
czba godzinna n/h = 29 była więc zaniżo
na. Natomiast obserwacja wykonana nas
tępnej nocy prowadzona była z Obserwa
torium Astronomicznego na Żurawiej Gó
rze kolo Fromborka, w bardzo dobrych
warunkach, nic więc dziwnego, że liczba
godzinna była większa i wyniosła n/h = 66.
Popatrzmy teraz jak kształtowała się
jasność meteorów. Na rys. 2 mamy przed
stawioną zależność liczby meteorów od jas
ności. Do sporządzenia tego wykresu wy
korzystano 945 ocen jasności. Widać wy-

piło w nocy z 12 na 13 sierpnia. Dziwić
może wynik obserwacji grupowych, który
wskazywałby, że maksimum nastąpiło w
nocy z 13 na 14 sierpnia. Niestety, jest to
stwierdzenie fałszywe: obserwacja grupo
wa w nocy 12/13 sierpnia była wykonywa
na w Sandomierzu, gdzie panowały akurat

raźnie, że najwięcej było zjawisk w prze
dziale 2-3 mag. Przy czym średnia jasność
wszystkich meteorów wyniosła
= 2.2
mag. Jest to wartość dość typowa dla os
tatnich lat. Patrząc jednak z większej per
spektywy czasu widać wyraźne zmiany. Na
przykład w roku 1932, gdy zaobserwowa-

RYS. 2
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no 538 m eteorów ich średnia jasność wy
niosła 0.5 mag.
Popatrzmy jeszcze na rys. 3, który przed
stawia zależność średniej jasności m eteo
rów danej nocy od m om entu obserwacji.
Linia ciągła pokazuje wykres tej zależnoś
ci w roku 1991. Nie widać tu żadnego wyRYS. 3

raźnego maksimum, średnia jasność zja
wisk przez cały okres aktywności roku była
podobna. Inaczej wyglądało to w roku 1932
(linia przerywana) kiedy wystąpiło wyraź
ne maksimum w okresie 7-15 sierpnia.
Jak wiadomo, jasność obserwowanego
zjawiska jest zależna od masy m eteoroidu
i jego prędkości. Przy 58 k m x s-1 dla Perseid wygląda ona następująco:
Masa
Promień [mm] przy gęstości:
Jasność
[mag]
[gl
7.7 g/cm3
3.2 g/cm-1
-15
250 000
266
198
2 500
-10
57
43
25
-5
12
9
0
0.25
2.6
2.0
0.4
5
0.0025
0.6
0.10
10
0.000025
0.12

Ponieważ jasności m eteorów wahały
się w granicach od 6 mag do 5 mag, więc
ich masy wynosiły odpowiednio od 25 g do
0.0025 g.
Możemy jeszcze sprawdzić jak zmie
niała się liczba m eteorów jaśniejszych od
0 mag (o masie większej niż 0.25 g). Przed
stawia to rys. 4, gdzie na osi odciętych
odłożono czas, a na osi rzędnych procent
m eteorów o jasnościach ujemnych spoś
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ród wszystkich obserwowanych w danym
okresie. I ponownie linią ciągłą oznaczy
liśmy rok 1991, a przerywaną 1992. Pa
trząc na wykres widzimy, że w 1991 roku
meteoroidy o masach większych od 0.25 g
były rozmieszczone dość równom iernie i
pojawiały się jednakowo często przez cały
okres aktywności roju. Inaczej było w ro
ku 1932; nastąpiło wtedy wyraźne maksi
mum liczby jasnych meteorów, które zbieg
ło się w czasie z maksimum aktywności
roku. Jakie wnioski można z tego wyciąg
nąć? Od razu nasuwa się przypuszczenie,
że strum ień m eteoroidów w roju stal się
bardziej „stateczny”, a większe cząstki są
rozmieszczone równomierniej. Potwierdza
to także porównanie krzywych z rys. 3 i 4.
Oba wykresy wyglądają podobnie, zarów
no dla roku 1932 jak i 1991. Średnia jas
ność meteorów każdego dnia nie odbiega
zbytnio od średniej jasności m eteorów ca
łego roju.
Dla 832 zjawisk określono barwę. 84.5%
m eteorów było koloru białego, 7.3% bialo-niebieskiego, żółtego 5.2% i pom arań
czowego 1.2%. Pozostałe meteory (1.8%)
miało inne barwy — czerwoną, zieloną lub
fioletową. Jest to wynik bardzo ciekawy,

RYS. 4

ponieważ dość istotnie różniący się od wy
ników uzyskanych w latach poprzednich.
Przykładowo w roku 1932 barwę białą
miało 60.7% zjawisk, a w roku 1989 tylko
54.8%.
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Diametralnie różny jest leż procent m e
teorów, które pozostawiły po sobie ślad.
W roku 1932 takich zjawisk było 41.3%, w
1989 już tylko 22.3%, a w 1991 zaledwie
7.3%. Za to obserwowano sporo m eteo
rów ze smugami, bo aż 32.9%.
Perseidy znane są z tego, że pojawiają
się wiązkami to znaczy przez pewien okres
czasu nie obserwuje się żadnego zjawiska,
a zaraz potem , w ciągu kilku minut, obser
wujemy kilka meteorów po sobie. W roku
1991 grupa obserwatorów Pracowni Ko-
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km, w maksimum, to znaczy w dniach 1016 sierpnia, średnic odległości wynosiły od
3200 do 9000 km. Po maksimum wartość
ta wzrosła ponownie do 100 000 km. Przyj
mując, że widzimy tylko dziesiątą część meteoroidów, możemy stwierdzić, że w m o
m encie maksimum odległości pomiędzy
cząstkami wynoszą setki kilometrów.
Podsumowując, obserwacje Perseid by
ły tego roku bardzo udane i dały bogaty
materiał obserwacyjny. Nie byłoby to moż
liwe gdyby nic praca wielu obserwatorów.

mi

m et i M eteorów we From borku, obserwo
wała Perseidy w nocy 13/14 sierpnia do
kładnie notując czasy pojawienia się me
teorów, by sprawdzić czy twierdzenie to
jest słuszne. Wynik lej pracy przedstawia
ją rys. 5 i 6. Pokazano tam jasności m eteo
rów i dokładne czasy ich pojawień (UT).
Nie trzeba dużej wyobraźni, aby zobaczyć,
że rzeczywiście w pewnych odstępach cza
su pojawianie się wiązek jest dobrze wido
czne. Uzyskany wynik doskonale pasuje
do rezultatów uzyskanych w roku 1980 w
Krymskim Obserwatorium Astronom icz
nym.
Na podstawie liczb godzinnych można
oszacować odległości pomiędzy m eteoroidami w strum ieniu. Chodzi tu, rzecz jasna,
o odłamki o tak dużej masie, by mogły
zostać zaobserwowane okiem nieuzbrojo
nym (średnio powyżej 0.0025 g). Wynik
tej operacji przedstawia rys. 7. W począ
tkowym okresie aktywności roju odległoś
ci te wahały się w granicach 20 000-10 000

której wyniki mogliśmy przedstawić w po
staci niniejszego opracowania. Pozostaje
mieć nadzieję, że w sierpniu 1992 roku i
obserwatorzy i rój (i pogoda!) dadzą z sie
bie wszystko. Z e swojej strony możemy
zapewnić, że jeśli m aterial będzie na tyle
duży by przedstawić go w formie opraco
wania, nie zawahamy się tego zrobić. Wszy
stkich chętnych wspomożenia nas swoimi
obserwacjami meteorów, nic tylko z roju
Perseid, prosimy o kontakt pod adresem:
Sekcja M eteorów i M eteorytów PTMA,
skr. poczt. 6,14-530 Frombork.
Janusz W Kosiński, Frombork
Arkadiusz Olech, Pruszcz Gd.

Kom unikat n r 8/92 Sekcji Obserwacji
Słońca PTMA
Wyniki obserwacji Słońca w sierpniu 1992
roku przysłało 14 obserwatorów. Byli to:
Marcin B e t l e j , M ariusz C h i r o w s k i ,
Grzegorz C z e p i c z e k , Bartosz D ą -

b r o w s k i, G rzegorz K i c 11 y k a, Jan usz
W. K o s i ń s k i , Jerzy Ł ą g i c w k a , Wi
ktor M a j e w s k i , Andrzej P i l s k i ,
Piotr S a d o w s k i , Krzysztof S o c h a ,
Stanisław Ś w i c r c z y ń s k i , Mieczysław
S z u l c i Jerzy Z a g r o d n i k . O bserwa
torzy wykonali w sum ie 262 obserw acje w
31 dniach.
Średnie dzienne względne liczby Wolfa:
1. . . ...... 62

2. . . ...... 78
3 . . . ..112
4 . . . ,.101
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5 ...... ........ 87
6 .... ........ 86
7 ...... ........ 83
8 ....100

9 ... . ....91
10 . . . ....80
11 . . . ....54
12 . . . ....56

13. . . . „.65
14. . . . 89
15. . . . 64
16. . . . 9 ?

17 .. ..92
18 .. .. 76
19 .. ..78
20 .. ..71

21 . . . . ...61
22 . . . . 53
23 . . . . ...42
24 . . . . ...37

2 5 .... ...15
2 6 .... ....32
27 .... ....31
28 ..., ....39

29 . . . .
30 . . . .
3 1 ....

38
39
39

Średnia m iesięczna względna liczba
Wolfa w sierpniu 1992 r. wyniosła 65.9
(67.3).
Średnia względna liczba Wolfa z je d 
nego obrotu Słońca wyniosła 78.8 (78.8)
W nawiasach podano średnie liczone bez
współczynników obserwatorów.
Janusz W Kosiński

NOWOŚCI WYDAWNICZE
U kłady O d n iesie n ia od K op ernik a do
E in stein a w n au czan iu fizyki. Wybrane

Materiały z Międzynarodowej Konferencji
G IR E P ’91, Toruń, 19-24 sierpnia 1991,
red. Magdalena Staszcl, Józefina Turło, M a
ria Berndt. Uniwersytet M ikołaja K o p er
nika, Tbruń 1992, stron 302, cena 60.000 zł.
D obrze się stało, że Pracownia Dydaktyki
Fizyki Uniwersytetu M ikołaja Kopernika
podjęła się trudu wydania w języku pol
skim większości materiałów, które w ję 
zyku angielskim (bo taki był język konfe
rencji w 1991 r.) ukazały się parę miesięcy
wcześniej. Dzięki temu książka ta może
trafić do rąk tych nauczycieli fizyki, którzy
nie mieli m ożności uczestniczenia w ubie
głorocznej konferencji G IR E P ’u w Toru
niu. Skrót G IR E P oznacza M iędzynaro
dową G rupę Badawczą Nauczania Fizyki
(G roup e International dc Recherche sur
1’Enseignem ent de la Physique), która co
dwa lata organizuje spotkania pośw ięco
ne nauczaniu kolejnych działów fizyki na
wszystkich poziom ach edukacyjnych.
K on feren cja ubiegłoroczna zgrom a
dziła około dwustu uczestników — nau
czycieli szkolnych i uniwersyteckich z pię
ciu kontynentów. Organizowana była z p o
m ocą finansową M iędzynarodowej K om i
sji N auczania Fizyki przy M iędzynarodo
wej U nii Fizyki Czystej i Stosow anej (1U-

PAP), U N E SC O , Europejskiego Tbwarzystwa Fizycznego, Ministerstwa Edukacji N a
rodowej i Uniwersytetu w Tbruniu, na któ
rego terenie odbywały się obrady.
W przemówieniu otwierającym konfe
rencję prof. Leonard J o s s e m z Uniw er
sytetu Stanow ego Ohio (U S A ), prezydent
Kom isji Nauczania 1UPAP powiedział: „te 
maty naszej konferencji, Układy O dnie
sienia i Tfcoria W zględności, to na pewno
dwa bardzo ważne nurty w historii myśli
ludzkiej. Są one specjalnie interesujące dla
nas jak o nauczycieli, gdyż jednym z waż
nych zadań naszej pracy jest zrozum ienie,
jak nasi uczniowie widzą świat ze swoich
własnych indywidualnych układów odnie
sienia. D o nas należy potem pom agać im,
aby weszli w nasz układ odniesienia i zro
zumieli świat z punktu widzenia fizyki” .
Prezydent G IR E P ’u, prof. Paul B l a c k
z Londynu tak wyjaśniał zebranym: „ G I
R E P jest stowarzyszeniem wyjątkowym, bo
należy tylko do swych członków; zależy od
składek, ale i od wkładu pracy poszczegól
nych członków z wielu krajów. Członkam i
zaś są nauczyciele z wszystkich poziom ów
nauczania: instytutów badawczych, uniwer
sytetów, college’ów i szkół różnego typu.
Mamy wysoki procent nauczycieli szkol
nych wśród naszych członków i naszym sp e
cjalnym dążeniem je st zbliżenie nauczy
cieli ze szkoły, college’u i uniwersytetu,

378

URANIA

tak, aby wszyscy dzielili nasz entuzjazm
dla fizyki i pomagali sobie wzajemnie w
jej nauczaniu. Waga naszego zadania jest
oczywista, gdyż jeśli oddanie i um iejęt
ności nauczycieli fizyki nic będą popiera
ne, to fizyka nie będzie miała przyszłości,
bo nic będzie młodych fizyków [... ] Temat
tej konferencji ma kluczowe znaczenie dla
fizyki [... ] jednak jest tem atem trudnym
zarówno przy nauczaniu jak i uczeniu się.
Przewodzi nam tutaj znakomity Patron.
Jakież lepsze miejsce na świccie można
było znaleźć na taką konferencję, niż to, w
którym obecnie się znajdujemy? Jesteśmy
bardzo szczęśliwi mogąc pracować w m iej
scu urodzenia Mikołaja Kopernika i w
Uniwersytecie noszącym Jego imię”.
Program konferencji składał się z dwu
nastu wykładów plenarnych, sześciu zajęć
warsztatowych i związanych z nimi sesji
plakatowych, z wystaw dydaktycznych oraz
pokazów symulacji komputerowych. Wie
czorami zorganizowano spotkanie towa
rzyskie, koncert, dwa wykłady publiczne,
zebranie administracyjne G IR E P ’u. O so
by towarzyszące, a było ich ponad dwa
dzieścia, zwiedzały Stare Miasto, muzea,
odbywały wycieczki do Chełmna, Ciecho
cinka, do zamku w Golubiu-D obrzyniu, a
wreszcie ostatniego popołudnia wszyscy
zwiedzali Obserwatorium w Piwnicach.
Pierwszy wykład plenarny „W szech
świat Mikołaja Kopernika” wygłosiła prof.
Wilhelmina I w a n o w s k a z Tbrunia.
Tfcn Wszechświat był dla Kopernika ogra
niczony przez sferę gwiazd „jako takie miej
sce całości, żeby doń można było odnieść
ruch i położenie wszystkich pozostałych
ciał niebieskich” (O Obrotach, Księga Pier
wsza, rozdz. X). Ewolucją idei o budowie
Wszechświata od Ptolemeusza do naszych
czasów zajął się prof. M arek D e m i a ń s k i z Warszawy. O układach odniesienia
w kosmologii mówił prof. Jayant N a r 1 i k a r z Pune, India (zob. Urania, nr
4/1992). Prof. Clifford S w a r t z , redaktor
naczelny amerykańskiego czasopisma Nauczyciel Fizyki omawiał układy odniesienia
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we wstępnym kursie fizyki, podczas gdy
prof. Edwin Ta y 1o r z Cambridge (USA),
autor znanej w Polsce książki Fizyka Cza
soprzestrzeni, mówił o dyskusjach ze stu
dentam i na tem at ich własnych poglądów i
wyobrażeń. Tekst najdłuższego (46 stron)
referatu prof. R alpha A l p h e r a (Sche
nectady, USA) pt. „Rozwój modelu wiel
kiego wybuchu” został w wydawnictwie
polskim uzupełniony przez dr Bronisława
R u d a k a (CA M K, Tbruń) wzmianką o
niedawnym odkryciu wielkoskalowych ani
zotropii mikrofalowego promieniowania
tla. Włączono do książki również tekst wy
kładu na tem at teorii względności, wygło
szonego w 1985 r. przez prof. Grzegorza
B i a ł k o w s k i e g o z Warszawy, inicja
tora zwołania konferencji G IR E P ’u, zm ar
łego w 1989 r. Jego pamięci wydawnictwo
omawiane zostało poświęcone.
W publikacji znalazło się również wie
le prac prezentowanych w czasie zajęć war
sztatowych bądź też wywieszonych jako pla
katy. Zajęcia warsztatowe związane były z
następującymi problemami:
•

historycznymi i filozoficznymi aspekta
mi nauczania o układach odniesienia,
• nauczaniu szczególnej i ogólnej teorii
względności,
• badaniom nad rozumieniem i doświad
czeniami przy nauczaniu o układach
odniesienia,
• symulacjom komputerowym i innym
technologiom dydaktycznym związanym
z głównym tematem.
Dem onstrowane w czasie zajęć pom o
ce dydaktyczne były różnorodne, poczy
nając od arkuszy kartonu naśladujących
specjalne zakrzywienie przestrzeni w cza
sie prezentacji pracy prof. Alfreda P f 1 u g a z Wiednia, do bardziej skomplikowa
nych, jak np. interesujący film video o solitonach przedstawiony przez prof. M oshe
K u g i e r a z Izraela. Na konferencji byl
również prof. D onald I v e y z "Ibronto
(Kanada), współautor filmu dydaktyczne
go „Układy odniesienia” wyprodukowane-
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go ju ż ponad trzydzieści lat tem u. W wy
daw nictw ie znajduje się jego wypowiedź
na tem at, czy i ja k film ten wpłynął na
dalsze nauczanie fizyki, na treści zaw arte
w najnow szych podręcznikach.
W książce znaleźć rów nież m ożna p ra 
ce o tem atyce astronom icznej. D r Vardę
B a r z Izraela spotkałam ju ż w 1986 r. na
innej konferencji G IR E P ’u w D anii, gdy
mówiła o swej pracy z dziećmi o śm io -d ziesięcioletnim i, o zaznajam ianiu ich z b u 
dow ą U kładu Słonecznego. W T oruniu om awiała sw oje dośw iadczenia z dziećm i w
w ieku 4 -1 3 lat, gdy badała ich rozum ienie
pojęcia ciężaru i graw itacji; pokazywała
też, ja k prosty m odel z d ru tu i k arto n u
ułatw iał dzieciom zrozum ienie kolejnych
położeń kom ety H alleya w sto su n k u do
ckliptyki (tej pracy nic m a w polskim wy
daniu). Prof. R oland S z o s t a k , fizyk z
U niw ersytetu w M u n ster (R F N ) je st a u 
torem w ielu pomysłowych i prostych p o 
mocy dydaktycznych z astronom ii. Tym ra 
zem dem onstrow ał swoją tcrm okoloryczną kulę, pozw alającą na eksperym entalne
tłum aczenie zjawiska p ó r roku w układzie
odniesienia Zicm ia-Słońce. D r Silvia P u g l i e s e - J o n a z TUrynu (W łochy), se 
k retarz G IR E P ’u, zaproponow ała swoją
m etodę wyjaśniania uczniom zjawisk przy
pływu i odpływu. In n a W łoszka, d r N icole tta L a n c i a n o z R zym u, prow adząca
o d lat pracę z dziećm i m iejskim i w czasie
ich pobytów na wsi („zielony tydzień”),
przysłała na konferencję bardzo in teresu 
jący p lak at — fotograficzną k ro n ik ę ta 
kiego „tygodnia”, gdy dzieci bawiąc się us
talają płaszczyzny horyzontu i południka,
określają dzienny ruch Słońca. N iestety,
au to rk a nic przysłała artykułu do publika
cji m ateriałów konferencyjnych. D r R osa
M aria R o s z B arcelony uczy w liceum i
jednocześnie pracu je w C en tru m K ształ
cenia N auczycieli K atalońskiego U n iw er
sytetu. M a zawsze dużo pom ysłów ja k a k 
tywizować uczniów, ja k urozm aicić naukę
interesującym i dośw iadczeniam i. Tym ra 
zem przysłała plakaty — fotografie zacho
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dów Słońca z tego sam ego m iejsca na p o 
czątku każdej pory roku, pokazujące zm ia
ny położenia tego ciała niebieskiego, oraz
zdjęcia G alilcuszowych satelitów Jowisza.
N iestety te fotografie nic dały się re p ro 
dukow ać w polskim w ydaniu książkowym.
O statn ie strony om aw ianej publikacji
pośw ięcone są jednej z wystaw dydaktycz
nych odbywających się w czasie k o n fe re n 
cji G IR E P ’u. G ru p a fizyków z U niw ersy
tetu w O ldenburgu (R F N ) przedstaw iła
pomysł wykorzystywania eksperym entu his
torycznego w nauczaniu fizyki. Z am iesz
czona lista zawiera 21 istniejących obec
nie w O ldenburgu rekonstrukcji z historii
fizyki, kilka z nich znalazło się na fo to g ra
fiach zamykających wydawnictwo.
Przytoczyłam wyżej dw ie wypowiedzi
— fragm enty przem ów ień otw ierających
konferencję G IR E P ’u, których oczywiście
nic um ieszczono w w ersji polskiej, gdyż
wydały mi się o n e interesujące, m ające za
stosow anie nic tylko do fizyki. Z aś szcze
gólnie charakterystyczna, św iadcząca o d łu 
goletniej praktyce dydaktycznej a u to ra , jak
uczyć — a b y n a u c z y ć , wydaje się
być n astęp u jąca w ypow iedź prof. Paula
B 1a c k a, zam ykająca konferencję: „C zę
sto przy spotkaniach takich jak nasze nauczycicl-entuzjasta przedstaw ia now e uję
cia tem atu fizycznego [... ] A le m ając w ie
le takich prezentacji nie dow iadujem y się
o tym, jaka była reakcja uczniów: czego
oni się nauczyli, w jaki sposób k o m e n to 
wali nowy tem at lekcji, czy podzielali e n 
tuzjazm nauczyciela? Je st to bardzo zasta
naw iające, bo przecież nauczanie jest dla
uczniów, a nie dla nauczycieli! [... ] W
niektórych pracach przedstaw ionych tutaj
była mowa o zachow aniu się uczniów, stąd
zaś dow iadujem y się nowych, często zadzi
wiających rzeczy o tym, jak oni się uczą.
Gdy chcemy dow iedzieć się jak działa n a 
uczanie, w tedy naszymi najlepszym i n a 
uczycielami są nasi uczniow ie, pow inniś
my im się przysłuchiwać”.
Cecylia Iwaniszewska
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Międzynarodowy Rok Kosmosu na znaczkach pocztowych: Australia uczciła Między
narodowy Rok Kosmosu emisją serii znaczków pocztowych z pięknymi zdjęciami obie
któw astronomicznych wykonanymi w Anglo-Australian Observatory: u góry — mgła
wica planetarna NGC 7293 (Ślimak), u dołu — Plejady (z lewej) i galaktyka spiralna
NGC 2997 (z prawej).

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Słońce: Słońce wznosi się po ekliptyce
coraz wyżej w stronę równika niebieskie
go, by przeciąć go 20 marca w punkcie
równonocy wiosennej. W związku z tym
deklinacja Słońca stale wzrasta, a dnia cią
gle przybywa. W Warszawie 1 marca Słoń
ce wschodzi o 6h23m, zachodzi o 17h15m, a
31 marca wschodzi o 5h15m, zachodzi o
18h8m. W marcu Słońce wstępuje w znak
Barana.
Księżyc: Bezksiężycowe noce będziemy
mieli w drugiej połowie miesiąca, bowiem

Marzec 1993 r.

kolejność faz Księżyca jest w marcu nas
tępująca: pierwsza kwadra l d17h, pełnia
8dl l h, ostatnia kwadra 15d5h, nów 23d8h i
ponownie pierwsza kwadra 31d5h. W perygcum Księżyc znajdzie się 8 marca, a w
apogeum 21 marca.
Planety i planetoidy: Na wieczornym
niebie ciągle jeszcze pięknie błyszczy W e 
n u s , ale z dnia na dzień coraz niżej nad
zachodnim horyzontem zmierzając do złą
czenia ze Słońcem na początku kwietnia,
a i blask jej nieco słabnie w ciągu miesiąca
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D ane dla obserwatorów Słońca (na 13h czasu środk.-curop.)
Data
1993
III

1
3
5
7
9
11
13
15

P
-21.68
-22.16
-22.62
-23.06
-23.46
-23.84
-24.20
-24.52

Bo
-7.20
-7.22
-7.23
-7.23
-7.22
-7.20
-7.18
-7.14

Lo
200.67
174.32
147.98
121.62
95.27
68.91
42.56
16.20

Dala
1993
III

17
19
21
23
25
27
29
31

P
-24.82
-25.10
-25.34
-25.56
-25.75
-25.91
-26.04
-26.15

Bo
-7.10
-7.04
-6.98
-6.91
-6.83
-6.74
-6.66
-<>.55

Lo
349.83
323.47
297.10
270.73
244.36
217.98
191.60
165.22

P — k;|t odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
16d18h29m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

(od -4.6 do -4.1 wiclk. gwiazd.). M e r 
k u r e g o możemy próbować odnaleźć
pod koniec miesiąca rankiem nisko nad
wschodnim horyzontem jako gwiazdę oko
ło +1 wielkości. M a r s widoczny jest
jeszcze przez większą część nocy w gwiaz
dozbiorze Bliźniąt, ale stale oddala się od
Ziemi i blask jego spada w ciągu miesiąca
od zerowej do +0.5 wiclk. gwiazd. J o 
w i s z widoczny jest przez całą noc jako
jasna gwiazda -2.5 wiclk. w gwiazdozbio
rze Panny. S a t u r n , U r a n i N e p t u n
przebywają na niebie jeszcze zbyt blisko
Słońca i są niewidoczne, a P l u t o n jest
dostępny nad ranem na granicy gwiazdoz
biorów Wagi i Węża, ale tylko przez duże
teleskopy (ok. 14 wiclk. gwiazd.).
Przez większe lunety możemy jeszcze
próbować odszukać planctoidę J u n o
widoczną wieczorem na granicy gwiazdoz
biorów Jednorożca, Oriona i Bliźniąt wśród
gwiazd 10 wiclk. Planctoidę odróżnimy od
gwiazd po jej ruchu, obserwując przez kil
ka nocy okolicę nieba, w której przebywa
planetka. Podajemy jej współrzędne rów
nikowe dla kilku dal: III. 2d: reki. 6h15.0m,
deki. +9°31’; 12d: rekt. 6h23.9m, deki.
+ 10°54’; 22d: rekt. 6h34.8m, deki. +12°5m;
IV. l d: rekt. 6h47.4m, deki. + 13°3\
* * *

l d O 14h Pluton nieruchomy w rcktascensji. O 22h55mobserwujemy koniec za
krycia 2 księżyca Jowisza przez tarczę pla

nety (ukaże się on spoza prawego brzegu
tarczy, patrząc przez lunetę odwracającą).
3d O 2h23mobserwujemy początek zać
mienia 1 księżyca Jowisza (księżyc zniknie
nagle w cieniu planety blisko lewego brze
gu tarczy). O 22h Mars w złączeniu z Księ
życem w odl. 5°.
3/4d Księżyc 1 i jego cień przechodzą
na tle tarczy Jowisza. O 23h5m na tarczy
planety pojawi się cień 1 księżyca, a sam
księżyc rozpocznie przejście o 0h22m; cień
kończy przejście o l h57m, a księżyc 1 o
2h32m.
4d Od 20h52m(początek zaćmienia) do
23h39ra (koniec zakrycia) księżyc 1 ukryty
jest w cieniu i za tarczą Jowisza.
5d O 9h Ceres, największa ze znanych
dotychczas planetoid (średnica ok. 1000
km), znajdzie się w złączeniu ze Słońcem.
Wieczorem księżyc 1 i jego cień przecho
dzą na tle tarczy Jowisza; obserwujemy
koniec przejścia: cienia o 20h26m i księ
życa 1 o 20h58ra.
7d Księżyc 2 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy początek
przejścia: cienia o 2h36ra, a księżyca o 3h45m.
8d O 2hl l mobserwujemy początek zać
mienia 3 księżyca Jowisza. Księżyc len znik
nie nagle w cieniu planety dość blisko le
wego brzegu tarczy, patrząc przez lunetę
odwracającą.
8/9d Księżyc 2 przechodzi przez strefę
cienia i za tarczą Jowisza. O 21h45m na-
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stąpi początek zaćmienia, a o l h12m ko
niec zakrycia tego księżyca.
9d O 5h dolne złączenie M erkurego ze
Słońcem, o 22h Wenus nieruchom a w reklascensji.
10d O 4h17m nastąpi początek zaćmie
nia 1 księżyca Jowisza (zniknie on nagle w
cieniu planety tuż przy brzegu tarczy).
l l d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza. Początek przejścia cie
nia o l h38™, a księżyca o 2h6m; koniec przej
ścia cienia o 3h51m, księżyca o 4h17ra.
1 l/12d Wieczorem księżyc 3 przecho
dzi na tle tarczy Jowisza i jest niewidoczny
do 20h34ra (koniec przejścia). Natomiast
księżyc 1 zbliża się do lewego brzegu tar
czy (w lunecie odwracającej), ale nic do
ciera do niej, bo o 22h46m znika nagle tuż
przy brzegu tarczy w cieniu planety (po
czątek zaćmienia); koniec zakrycia obser
wujemy o l h24m.
12d Wieczorem księżyc 1 i jego cień
przechodzą na tle tarczy Jowisza. Począ
tek przejścia cienia o 20h6m, a księżyca o
20h32m; koniec przejścia cienia o 22h19m,
księżyca o 22h43m.
15/16d Księżyc 2 przechodzi przez stre
fę cienia i za tarczą Jowisza; początek zać
mienia o 0h19m, a koniec zakrycia o 3h27m.
17d Księżyc znajdzie się w złączeniu ko
lejno z dwiema planetami: o 8h z N eptu
nem w odl. 2°, a o 10h z Uranem w odl. 3°.
Wieczorem do 20h59m obserwujemy wę
drówkę cienia 2 księżyca Jowisza na tle
tarczy planety, a sam księżyc 2 jest niewi
doczny na tle tarczy i kończy przejście o
21h32m.
18/19d Wieczorem obserwujemy przej
ście księżyca 3 i jego cienia na tle tarczy
Jowisza; początek przejścia cienia o 20h4m,
księżyca o 21h22m, a koniec przejścia cie
nia o 22h56m, księżyca o 23h53m. N ato
miast po północy obserwujemy początek
zaćmienia (o 0h39m) i koniec zakrycia (o
3h8ra) 1 księżyca przez tarczę Jowisza.
19d Znów obserwujemy wędrówkę księ
życa 1 i jego cienia na tle tarczy Jowisza.
Cień pojawi się na tarczy planety o 22h0m,
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a sam księżyc rozpocznie przejście na jej
tle o 22h16m; cień kończy przejście o 24h13m,
a księżyc o 24h27m.
20d O 9h Saturn znajdzie się w złącze
niu z Księżycem w odl. 6°. O 15h41mSłoń
ce wstępuje w znak Barana, jego długość
ckliptyczna wynosi wówczas 6 ', mamy po
czątek wiosny astronomicznej. Wieczorem
księżyc 1 przechodzi za tarczą Jowisza i o
21h34mobserwujemy koniec przejścia.
21d O 14h Merkury nieruchomy w rektascensji znajdzie się jednocześnie w złą
czeniu z Księżycem w odl. 4°.
23d O 2h54m nastąpi początek zaćmie
nia 2 księżyca Jowisza bardzo blisko brze
gu tarczy planety.
24d O 9h Wenus znajdzie się w złącze
niu z Księżycem w odl. 4°. Wieczorem księ
życ 2 i jego cień przechodzą na tle tarczy
Jowisza: początek przejścia cienia o 21h4m,
a księżyca o 21h24m, cień kończy przejście
o 23h34m, a księżyc o 23h47m.
25/26d Przez pewien czas dwa księżyce
Jowisza nie będą widoczne, bowiem księ
życ 3 będzie przechodził na tle tarczy, a
księżyc 1 za tarczą planety. A oto jak prze
biegają oba zjawiska. O 0h2mna tarczy Jo 
wisza pojawi się cień księżyca 3, a sam
księżyc 3 rozpocznie przejście na tle tar
czy planety o 0h37m. Księżyc 1 zniknie w
cieniu planety tuż przy brzegu tarczy o
2h33m. Cień księżyca 3 opuści tarczę pla
nety o 2h53m, a księżyc zakończy swoje
przejście o 3h9m. Koniec zakrycia 1 księ
życa nastąpi dopiero o 4h52m.
26/27d Księżyc 1 i jego cień przechodzą
na tle tarczy Jowisza. Początek przejścia
cienia o 23h54m, a księżyca o 24h0m; koniec
przejścia cienia o 2h6m, a księżyca o 2hl l m.
27d Wieczorem księżyc 1 przechodzi za
tarczą Jowisza. Początek zaćmienia (choć
tak blisko brzegu tarczy, że jest to prawie
początek zakrycia) nastąpi o 21h2m, a ko
niec zakrycia o 23h18m.
28d Wieczorem do 20h35mna tarczy Jo 
wisza widoczny jest cień jego 1 księżyca, a
sam księżyc przechodzi na tle tarczy pla
nety i jest niewidoczny do 20h36m.
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30d13h Jowisz w przeciwstawieniu ze
Słońcem względem Ziem i (w opozycji).
31d20h Złączenie Marsa z Księżycem w
odl. 5°.
31/IV. l d Księżyc 2 i jego cień prze
chodzą na tle tarczy Jowisza. Zauważmy,
żc po opozycji Jowisza przejście na tle tar
czy rozpoczyna księżyc, a potem jego cień.

Początek przejścia księżyca 2 nastąpi o
23h38m, a jego cień pojawi się na tarczy
planety o 23h40m; koniec przejścia księ
życa o 2h2m, a jego cienia o 2h10ra.
M omenty wszystkich zjawisk podane
są w czasie środkowo-curopejskim .
Opracował G. Sitarski
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OBJAŚNIENIA Z D JĘ Ć NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładki: Kometa Ilalleya z 1301 roku uwieczniona jako gwiazda betlejemska na
fresku Giotto di Bondone „Pokłon Trzech Króli”, który powstał w 1303 roku i zdobi wnętrze
Kaplicy Scrovcgni kościoła Panny Marii dell’A rena w Padwie (Włochy).
D ruga strona okładki: O braz Wenus w podczerwieni sporządzony na podstawie pomiarów sondy
kosmicznej Galileo wykonanych z odległości około 100 tys. km podczas jej zbliżenia do planety 10
lutego 1990 roku. Mapa ukazuje warstwę obłoków na wysokości nad powierzchnią około 5 0 - 5 5
km.
Trzecia stro n a okładki: Zdjęcie Ziemi ukazujące Amerykę Południową i Antarktydę wykonane
przez sondę Galileo 11 grudnia 1990 roku z odległości około 2 min km wkrótce po jej pierwszym
przelocie koło Ziemi.
Czwarta strona okładki: Sonda kosmiczna Mars Observer wystrzelona w kierunku M arsa 25
września 1992 roku (patrz Kronika).
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OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA
Składka członkowska w roku 1993 wynosi 240 000 zł; dla emerytów, rencistów oraz
studentów, młodzieży i dzieci 200 000 zł. Składka dla członków korespondentów (prenumera
torów Uranii) 200 000 zł. W ramach składki członkowie otrzymują Uranię. Wpisowe do Towa
rzystwa 20 000 zł.
Obecnie wysyłamy następujące materiały, ceny wraz z opłatą pocztową:
8 000,Amatorski Teleskop Zwierciadlany
10 000,Najdalsze Planety Układu Słonecznego
24 000,Kalendarz Miłośnika Astronomii na rok 1993
12 000,Obrotowa Mapa Nieba (z folią)
9 000,Obrotowa Mapa Nieba (karton)
22 000,Odznaka członkowska
100 000,Przezrocza cz. I i cz. II (48 sztuk)
Ponadto: Urania numery czarnobiałe z roku 1990 i 1991 w cenie 3 000 zł, Urania numery
kolorowe z roku 1991 w cenie 6 500 zł, pasek ze zdjęciami W naszej Galaktyce w cenie 2 000
zł, pasek ze zdjęciami Księżyc w cenie 2 000 zł, broszurę T. Banachiewicz — Twórca Krakowia
nów w cenie 2 000 zł. Do przesyłek zawierających te materiały prosimy doliczyć 2 000 zł na
koszta przesyłki.
A d re sy O ddziałów P T M A
Kolonia Księżyno, 15-601
Białystok,
Częstochowski,
Fromborski — Muzeum Kopernika, ul. Ka
tedralna 8, (jest to również adres Sekcji
Obserwatorów Słońca i Sekcji Obserwato
rów Meteorów),
(4) Gdański,
Gliwicki - ul. PKWN 23/1,44-100 Gliwice,
Grudziądzki — Planetarium, ul. Krasickie
go 5 ,86 -3 0 0 Grudziądz,
( 7) Jeleniogórski — Plac Piastowski 15, 58560 Jelenia Góra,
(8) Kielecki,
( 9) Krakowski — ZG P TMA, ul. Św. Tomasza
30/8,31-027 Kraków, (tymczasowo należy
traktować ten adres jako adres Sekcji O b
serwacji Gwiazd Zmiennych),
( 10) Krośnieński — Czajkowskiego 92, 38-400
Krosno,
( 11) Lubelski — Instytut Fizyki, Plac M. C uricSklodowskiej p. 254 20—031 Lublin,
( 12) Łódzki — Planetarium, ul. Pomorska 16,
91-416 Łódź, tel. 33-13-63 (jest to również
adres Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć),
(13) Niepołomicki — Młodzieżowe Obserwa
torium Astronomiczne, Niepołomice

( 1) Białostocki
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(14) Nowosądecki — ul. Śniadeckich 6/10, 3 3 300 Nowy Sącz,
(15) Olsztyński — Obserwatorium, ul. Żołnier
ska 13, 10-558 Olsztyn,
(16) Opolski,
(17) Poznański — ul. Findera 37, 61-772 Poz
nań,
(18) Puławski — ul. Filtrowa 32, 24-100 Puła
wy,
(19) Rzeszowski — ul. Paderewskiego 42, 3 5 528 Rzeszów,
(20) Szczeciński — D. K. „H etm an” ul. 9-go
Maja 17, 70-136 Szczecin,
(21) Śląski — Planetarium Śląskie, skr. poczt.
10,41-500 Chorzów,
(22) Toruński — ul. Kopernika 42, 87-100 To
ruń, (jest to również adres Sekcji O bser
watorów Komet),
(23) Warszawski — CAMK, ul. Bartycka 18,
00-716 Warszawa, (jest to również adres
Sekcji Instrumentalnej),
(24) Wrocławski — ul. Piotra Skargi 18a, 5 0 082 Wrocław
(25) Zielonogórski — Zakład Astrofizyki WSP,
ul. Lubuska 2 ,6 5 -0 6 9 Zielona Góra.

U R A N IA — Miesięcznik Polskiego 'towarzystwa Miłośników Astronomii. Redaguje kolegium:
Krzysztof Ziotkowski — redaktor naczelny, Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska — sekretarz
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