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Pierwszy w tym roku numer rozpo
czynamy artykułem o badaniach kos
micznych czyli interdyscyplinarnej dzie
dzinie współczesnego przyrodoznaw
stwa, która — poprzez metodykę ba
dawczą opartą na wykorzystaniu tech
nik kosmicznych — łączy różne ele
menty poznawcze i aplikacyjne astro
nomii, fizyki i nauk o Ziemi. Publiko
wany tu tekst jest skrótem referatu wy
głoszonego przez przewodniczącego
Komitetu Badań Kosmicznych i Sate
litarnych Polskiej Akademii N auk pod
czas L X X X sesji Zgromadzenia Ogól
nego P AN w dniu 10 grudnia 1993 ro
ku w Warszawie. Korporacja najwybit
niejszych polskich uczonych w przyję
tej na tym posiedzeniu uchwale pozy
tywnie oceniła dotychczasowy udział
naszego kraju w eksploracji przestrze
ni kosmicznej oraz nakreślony w refe
racie prof. Roberta R. G A Ł Ą Z K I pro
gram dalszych działań w tym zakresie;
uznała ponadto za wskazane utworze
nie Polskiej Agencji Kosmicznej. L ek
turę wstępnego artykułu proponujemy
uzupełnić informacją w Kronice o naj
nowszym projekcie satelitarnym CE
SAR, w którym aktywnie uczestniczą
nasi naukowcy i technicy.
W Poradniku Obserwatora zamie
szczamy krótką instrukcję, ja k obser
wować gwiazdy zmienne. M amy na
dzieję, że zachęci ona i ułatwi młodym
adeptom astronomii podjęcie systema
tycznych obserwacji stanowiących od
lat domenę aktywności miłośników as
tronomii, która przynosi nauce ogrom
ne korzyści Poczynając od tego num e
ru będziemy też publikować m apki okolic gwiazd zmiennych szczególnie p o 
lecanych do obserwacji amatorskich.
A w tym miesiącu dodatkowa atrak
cja: możliwość śledzenia zmian bla
sku nowej gwiazdy nowej w gwiazdoz
biorze Kasjopei
V -_________________________________________ /
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Robert R. Gałązka — Warszawa

TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ LAT DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA
W KOSMOSIE
Obszerne fragmenty referatu przewodniczącego Komitetu Badań Kosmicznych
i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk podczas L X X X sesji Zgromadzenia
Ogólnego PAN w dniu 10 grudnia 1993 roku w Warszawie
Od 36 lat przestrzeń kosmiczna jest ob
szarem intensywnej i ciągle rosnącej ak
tywności ludzkiej. Rezultaty tej aktywnoś
ci są już obecnie widoczne w życiu co
dziennym (telekomunikacja satelitarna, me
teorologia, nawigacja), wpływają na go
spodarkę krajów i rozwój cywilizacji, mają
swój wyraźny wpływ na postęp techniczny
i międzynarodową współpracę naukowotechniczną. Już obecnie prawie każdy kraj
świata korzysta w większym lub mniej
szym stopniu z urządzeń satelitarnych. Nie
ulega wątpliwości, że udział światowej ak
tywności kosmicznej w życiu, gospodarce i
polityce wielu krajów będzie szybko wzra
stał. (...) W chwili obecnej w przestrzeni
kosmicznej znajduje się ponad 7000 obie
któw o rozmiarach powyżej 10 cm oraz
około 500 czynnych satelitów i stacji kos
micznych.

Działalność kosmiczna
Międzynarodową działalność kosmiczną
można podzielić na trzy części:
1) Działalność kosmiczną skierowaną
ku Ziemi i bezpośrednio powiązaną z róż
nymi obszarami działań nauki, techniki i
technologii na Ziemi. Jest to największy
obszar działalności kosmicznej angażują
cy ponad 60% kosztów wszystkich progra
mów kosmicznych. W ramach tej działal
ności rozwija się teledetekcja i meteoro
logia satelitarna, telekomunikacja, geolo
gia, geodezja i grawimetria satelitarna, sy
stemy nawigacji, technologia materiałowa
w warunkach mikrograwitacji, biologia i
medycyna kosmiczna itp.
Dziesiątki programów krajowych i mię
dzynarodowych korzysta z pracy setek sa

telitów umieszczonych na różnych orbi
tach. Wszystkie satelity wojskowe również
ukierunkowane są na ten rodzaj działal
ności.
Jako przykład można wymienić komer
cyjny program telekomunikacyjny INTEL
SAT, do którego należy 121 krajów. Pro
gram ten dysponuje 17 satelitami, w tym 5
dużymi obiektami pracującymi na orbicie
geostacjonarnej. Ostatni satelita z tej serii
zapewnia możliwość uzyskania 120 tys. po
łączeń telefonicznych równocześnie. (...)
Z dużych programów będących w trakcie
realizacji należy wymienić największy i naj
dłuższy czasowo program kompleksowe
go badania Ziemi — atmosfery, powierz
chni Ziemi, powierzchni mórz i oceanów,
lodów, stanu biologicznego, zasobów na
turalnych, jak również promieniowania do
chodzącego do Ziemi ze Słońca i kosmosu
i co bardzo ważne, zmian wszystkich tych
podmiotów badań w funkcji czasu. Pro
gram zakłada ścisłe powiązanie badań sa
telitarnych z równolegle prowadzonymi ba
daniami na Ziemi i obserwacjami lotni
czymi. Nazwa programu: Misja do Planety
Ziemia, dobrze charakteryzuje cele i za
mierzenia tego przedsięwzięcia obliczone
go na 25 lat. Za datę rozpoczęcia reali
zacji programu można przyjąć 1991 rok,
kiedy to w ramach tego programu wy
strzelono dwa duże satelity obserwacyjne,
UARS przez NASA i ERS-1 przez ESA
(patrz zdjęcia na trzeciej i czwartej stronie
okładki), chociaż zostaną również wyko
rzystane dane z wcześniej działających sa
telitów. (...)
W 1993 roku skompletowany został układ 24 satelitów (21 operacyjnych i 3 za-
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pasowe) nawigacyjnych (GPS) pozwalają
cych na precyzyjne określanie współrzęd
nych geograficznych. Względna dokładność
wyznaczania współrzędnych w sieciach o
rozmiarach około 100x 100 km jest lepsza
niż 2 cm. Najmniejszy ostatnio skonstruo
wany odbiornik sygnałów GPS, na którym
odczytuje się współrzędne ma wymiary
10x7.5 cm i waży 110 g. Wprowadzenie
systemu GPS zmienia zasadniczo sposób
wykonywania typowych pomiarów geode
zyjnych, a dokładność odczytów pozwala
na precyzyjne śledzenie ruchów kontynen
tów, zmian rzeźby skorupy ziemskiej, sta
nu lodowców itp.
2) Drugim rodzajem działalności kos
micznej są badania naszego układu plane
tarnego. W chwili obecnej są to tylko pro
gramy badawcze, ale już obecnie zwraca
się uwagę na różnorakie korzyści wyni
kające z eksploatacji Księżyca czy Marsa.
Wyniki dotychczasowych badań wpro
wadziły wiele korekt do obrazu naszego
układu planetarnego jaki istniał przed roz
poczęciem działalności kosmicznej. Dzięki
sondom kosmicznym odkryto 23 nowe na
turalne satelity planet Układu Słonecznego.
Wiele faktów dotyczących zarówno planet
jak i ich naturalnych satelitów nie mieści
się w ramach naszych wyobrażeń o układzie
planetarnym, jego genezie i ewolucji. Moż
na zaryzykować twierdzenie, że jedna tyl
ko misja amerykańskiego Voyagera (1977
r.) do granic Układu Słonecznego dostar
czyła więcej informacji o planetach i ich
satelitach niż trwające tysiące lat obser
wacje astronomów prowadzone z Ziemi.
Oprócz szeroko znanego programu
Apollo, wykonano szereg lotów, część z
nich z lądowaniem, na najbliższe Ziemi
planety: Marsa i Wenus. W obecnej chwili
trwa, rozpoczęta w 1990 r., misja Ulysses
opracowana przez ESA. Głównym celem
programu jest okrążenie Słońca po orbi
cie biegunowej. Tym samym po raz pier
wszy zostaną dostarczone dane o struktu
rze korony Słońca w okolicy jego biegu
nów, dane o polu magnetycznym Słońca,
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strukturze promieniowania słonecznego i
kosmicznego w tych rejonach oraz wiele
innych informacji.
Największym programem, którego re
alizacja już się rozpoczęła, jest program
lądowania człowieka na Marsie. We wrze
śniu 1992 r. amerykański Mars Observer
zapoczątkował realizację tego programu.
Następne loty są planowane na 1994 r.
przez Rosję, w 1995 r. wystartuje następny
amerykański statek kosmiczny, w 1996 r.
rozpocznie się lot japońskiego orbitera
marsjańskiego i następny rosyjski statek
kosmiczny. Lądowanie ludzi na Marsie pla
nuje się na około 2015 r. Przygotowania
do realizacji tegaprogramu trwają od wie
lu lat, oba projekty, rosyjski i amerykań
ski, realizowane są w szerokiej współpracy
z innymi krajami. Program marsjański ulega ciągłym zmianom. Jedna z wersji tego
programu przewiduje ścisłą współpracę
USA i Rosji oraz wykorzystanie rosyjskiej
rakiety Energia — najpotężniejszej obec
nie rakiety nośnej, która może wynieść na
niską orbitę ładunek 100 ton.
Innym ważnym programem, którego re
alizacja rozpocznie się w końcu dekady jet
program założenia stałej bazy na Księży
cu. Oprócz Stanów Zjednoczonych włas
ny, podobny program lądowania na Księ
życu ma Japonia, która niezależnie od sze
rokiej współpracy międzynarodowej, inten
sywnie rozwija narodowy program kosmi
czny. Realizacja programu księżycowego
rozpocznie nowy etap w historii działal
ności kosmicznej. Po raz pierwszy zosta
nie założona stała stacja badawcza poza
Ziemią, człowiek będzie żył i pracował na
innym niż Ziemia naturalnym obiekcie kos
micznym.
Tłwają intensywne prace nad budową
największej sztucznej stacji kosmicznej
Wolność (SSF — Space Station Freedom).
Realizacja tego programu rozpocznie się
również w tej dekadzie. Będzie to obiekt
przeznaczony zarówno do badań Ziemi jak
i układu planetarnego i Wszechświata, ze
stałą załogą zmienianą co jakiś czas. Na
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1997 r. NASA planuje wysłanie stacji ba
dawczej Cassini do Saturna, którego 17
satelitów i słynne pierścienie od wieków
intrygują badaczy. W drodze do Jowisza
znajduje się pojazd kosmiczny Galileo, któ
rego dotarcie w pobliże planety planowa
ne jest w końcu 1995 roku.
Wymienione tutaj przedsięwzięcia nie
wyczerpują całości programu badań Ukła
du Słonecznego. Wiele satelitów krążących
wokół Ziemi również dostarcza informacji
o innych planetach, wietrze słonecznym,
plazmie kosmicznej i innych obiektach na
szego układu planetarnego. Tb informacje
uzupełniają, jak również stymulują dalsze
programy i misje międzyplanetarne.
3) Trzecim nurtem działalności kosmi
cznej są badania Wszechświata, obiektów
położonych poza Układem Słonecznym aż
do granic możliwości obserwacyjnych. Pra
wie wszystkie informacje o Wszechświecie
czerpiemy z analizy promieniowania, któ
re do nas dociera. Oprócz prom ieniowa
nia korpuskularnego, którego analiza jest
bardzo trudna ze względu na jego oddzia
ływanie z wiatrem słonecznym, polami
magnetycznymi i elektrycznymi, dociera do
nas prom ieniowanie elektromagnetyczne
w stosunkowo nieskażonej postaci i ono
też jest głównym źródłem naszej wiedzy o
Wszechświecie. Zakres widmowy tego pro
mieniowania jest bardzo szeroki i obej
muje około 18 rzędów wielkości długości
fali (lub częstotliwości): od fal bardzo krót
kich promieniowania gamma do fal dłu
gich o częstotliwościach radiowych. A tm o
sfera Ziem i jest przezroczysta tylko dla
stosunkowo niewielkiego zakresu promie
niowania elektrom agnetycznego docho
dzącego z kosmosu, stąd potrzeba budowy
orbitalnych teleskopów i analizatorów pro
mieniowania.
Stany Zjednoczone docelowo planują
budowę czterech satelitarnych autom aty
cznych obserwatoriów astronomicznych,
niezależnie od już działających mniejszych
analizatorów promieniowania. Są one prze
znaczone do analizy promieniowania gam
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ma, promieniowania X, światła widzialne
go oraz bliskiej podczerwieni i nadfioletu,
a także promieniowania podczerwonego
aż do fal milimetrowych. Dwa z tych la
boratoriów satelitarnych już działają. W
1990 r. rozpoczął pracę na orbicie tele
skop H ubble’a (NASA) pracujący głów
nie w obszarze widzialnym, w 1991 r. na
orbicie umieszczono analizator prom ie
niowania gamma (NASA) tzw. G R O lub
C om pton y-ray Observatory. Analizator
promieniowania X planuje się zainstalo
wać w końcu lat 90-tych, a spektrom etr
podczerwieni po 2000 roku. Z mniejszych
działających obecnie analizatorów prom ie
niowania można wymienić COBE (Cos
mic Background Explorer). Rezultaty ba
dań anizotropii prom ieniowania resztko
wego w obszarze mikrofalowym dostar
czone przez tego satelitę pozwoliły na ilościowe oszacowanie energii wyproduko
wanej w pierwszych chwilach istnienia
Wszechświata.
Mimo stosunkowo krótkiego okresu
pracy oba laboratoria H ubble’a i Comptona dostarczyły wielu nowych danych o
naszej galaktyce i innych dalekich ukła
dach gwiezdnych. N iektóre z tych infor
macji, jak na przykład bardzo silne i kró t
kotrwałe rozbłyski prom ieniowania gam
ma obserwowane średnio raz na dobę, nie
były nigdy wcześniej zauważone, a ich po
chodzenie stanowi zagadkę dla astrono
mów i fizyków.
Inne agencje i organizacje kosmiczne
również realizują własne lub międzyagencyjne programy badania Układu Słonecz
nego i Wszechświata, jako przykład m oż
na wymienić niemiecko-amerykańsko-brytyjską misję ROSAT (patrz zdjęcie na pier
wszej stronie okładki). Dzięki niej ska
talogowano blisko 100 tys. źródeł promie
niowania X, większość z nich odkryto po
raz pierwszy. Europejska Agencja Kosmi
czna realizuje program H orizon 2000, w
którego ramach przewiduje się wysłanie
kilku analizatorów promieniowania, w tym
ISO (Infrared Space Observatory), najbar-

1/1994

U R A N IA

dziej technicznie zaawansowany program
badania Wszechświata w obszarze podczer
wieni (patrz zdjęcie na drugiej stronie okładki). Praca tych orbitalnych obserwa
toriów może w istotny sposób skorygować
nasze wyobrażenia o Wszechświecie, a na
wet spowodować gruntowne przewartoś
ciowanie naszej wiedzy na ten temat. Nie
byłoby to możliwe bez rozwoju badań kos
micznych i technik satelitarnych.
W ymienione tutaj przykłady działal
ności kosmicznej mają raczej ilustracyjny
charakter. Pominięto całe szerokie obsza
ry badań jak np. badania biologiczno-m edyczne, technologię materiałów w w arun
kach mikrograwitacji, nie uwzględniono
rozwoju techniki rakietowej w tym plano
wanych rakiet o napędzie jądrowym i ter
mojądrowym, nie zajmowano się sprawa
mi ochrony środowiska kosmicznego, które
stają się coraz bardziej istotne, nie om ó
wiono szeregu innych programów kosmi
cznych równie ważnych i angażujących wie
lu naukowców, techników i znaczne środ
ki finansowe. Pominięto również bardzo
istotną sprawę edukacji młodzieży w dzie
dzinie badań i technik kosmicznych. Tylko
w Stanach Zjednoczonych 1200 szkół jest
wyposażonych w urządzenia pozwalające
samodzielnie odbierać i analizować dane
satelitarne (w Wielkiej Brytanii 250 szkół,
w Niemczech 150).
Mimo, że obraz działalności kosmicz
nej przedstawiony w tym artykule jest tyl
ko fragmentaryczny i niekompletny to jed
nak nie ulega wątpliwości, że działalność
kosmiczna to ogromne, międzynarodowe
przedsięwzięcie o nieporównywalnej ska
li. Kosmos jest wielkim wyzwaniem dla
ludzkości, wyzwaniem stymulującym pos
tęp cywilizacyjny, zmieniającym obraz świa
ta i wpływającym na życie i świadomość
społeczeństw.

Udział Polski w badaniach kosmicz
nych i propozycje programowe
W okresie PR L działania dotyczące kos
mosu związane były z programem INTER-
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KOSMOS, który powstał w 1967 r. Pro
gram ten, mimo różnych ograniczeń po
zwolił wytworzyć strukturę naukową i tech
niczną i wykształcić kadrę. W zakresie ba
dań polskie zespoły uczestniczyły w kilku
misjach kosmicznych na radzieckich obie
ktach. Na odnotow anie zasługuje wysłany
w 1973 r. satelita K opernik-500 (Interkosmos 9) według projektu i z aparaturą
w większości wykonaną w Polsce. Ważne
wyniki dał udział w misji do komety Halleya (projekt V EG A ) w 1984 r. i udział w
wyprawie do Phobosa w 1988 r. Szereg
projektów dotyczyło badań przestrzeni otaczającej Ziem ię i zjawisk tam zachodzą
cych. W sumie do roku 1992 wyniesiono
na pokładach rakiet i sond kosmicznych
49 polskich przyrządów do eksperym en
tów typu fizycznego. Lot kosmiczny M.
Hermaszewskiego, mimo propagandowe
go nadużywania, miał swój interesujący ła
dunek naukowy. Po raz pierwszy przez pol
ski zespól przeprowadzony został wówczas
eksperyment krystalizacji w warunkach mi
krograwitacji.
W ramach dotychczasowego programu
dokonano również unikalnych badań m e
dycznych i fizjologicznych, w tym 10 eks
perymentów na orbicie. Nauczono się wy
korzystywać dane teledetekcyjne, stosować
satelitarne metody telekom unikacji, na
wigacji i geodezji. Zorganizowany został
ośrodek opracowywania danych dotyczą
cych powierzchni Ziem i i środowiska oraz
drugi przetwarzający dane dla potrzeb m e
teorologii. Oba pracują z pożytkiem dla
gospodarki i społeczeństwa.
O bok uczestnictwa w program ie INTERKOSM OS utrzymywane były różne
kontakty na poziom ie instytutów z pla
cówkami krajów E uropy Zachodniej i
U S A (...) O iłe badania naukowe legity
mowały się dobrym poziomem i wynika
mi, zastosowania systemów kosmicznych
nie przynosiły wyników na miarę zapotrze
bowania społecznego. Prawie nie było —
tak istotnego w program ach krajów za
chodnich — sprzężenia program u kosmi-
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cznego z postępem technicznym w prze
myśle. Do wyjątków można zaliczyć kon
strukcję satelitarnego dalmierza lasero
wego, w której uczestniczyło wiele labo
ratoriów technicznych i zakładów przemy
słowych.
Reasumując, dotychczasowa praca stwo
rzyła wartościowe przesłanki do angażo
wania się Polski w działalność w przestrze
ni kosmicznej. Rozproszenie tego poten
cjału byłoby wielkim błędem. Jednocześ
nie oczywista staje się konieczność restruk
turyzacji program u, zmiana orientacji tak
w sensie tematycznym jak i politycznym,
zbliżenie się do form stosowanych w kra
jach Europy Zachodniej.
Cztery państwa na świecie posiadają i
rozwijają własną technikę kosmiczną: USA,
Rosja, Japonia i Chiny. Dwa inne, Francja
i Indie, rozwijają wprawdzie własny po
tencjał, jednakże będąc ograniczone w za
sobach, intensywnie współpracują z inny
mi. Niektóre bogatsze kraje trzeciego świa
ta, jak Indonezja, Iran czy kraje arabskie,
zakupują usługi lub całe systemy satelitar
ne, natom iast rozwinięte kraje europej
skie stosują model polegający na współ
działaniu między sobą i korzystaniu z po
tencjału zaprzyjaźnionego silnego partne
ra. Tak więc w Europejskiej Agencji Kos
micznej (ESA) zjednoczone są: Austria,
Belgia, Dania, Finlandia, Francja, H iszpa
nia, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwe
gia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania
i Włochy.
Zasadne jest pytanie, czy Polsce po
trzebny jest program kosmiczny. N iepo
kój budzi zwłaszcza sprawa kosztów, co do
których istnieje rozpowszechnione m nie
manie, że są bardzo wysokie.
Patrząc z bliska na działalność kosmi
czną widzi się ogrom ną różnorodność ce
lów. W badaniach naukowych przedm io
tem mogą być tak odległe od siebie zagad
nienia jak radioźródła pozagalaktyczne,
w nętrze Ziem i i struktura molekularna
kryształu. Rozpiętość zastosowań sięga od
transmisji igrzysk olimpijskich do stero
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wania ruchem samochodów w mieście i od
prognoz pogody do wykrywania schorzeń
liści na drzewach. Elem entem wiążącym
między sobą tak różne sprawy jest stru 
ktura organizacyjna i techniczna, której
podstawą jest system wynoszenia obiek
tów na orbitę.
Dla państwa takiego jak Polska ozna
cza to konieczność współpracy z partnera
mi zewnętrznymi. Dzięki współpracy, naj
droższy czynnik — wynoszenie na orbitę
— rozkłada się na wielu partnerów, naj
mocniej obciążając najbogatszych. Aby ta
współpraca była możliwa musi istnieć struk
tura krajowa, która ją organizuje i ułat
wia. Tb pierwszy powód, dla którego kraje
rozwinięte powołały krajowe agencje kos
miczne.
Powodem drugim jest racjonalizacja wy
datków. O kreślone elementy infrastruk
tury jak laboratoria, ośrodki testowe, sta
cje naziemne, bazy danych etc. służą roz
maitym celom badawczym i użytkowym.
Nie mogłyby być one stworzone i wyko
rzystane samodzielnie przez jednostki m a
łe, ale mogą być racjonalnie użytkowane
wspólnie. Wymaga to decyzji i inwestycji
centralnych.
Istotnym jest również fakt, że zespoły
ludzkie, choć realizują odm ienne zadania,
merytorycznie się przenikają i uzupełnia
ją. Tu może potrzeba formalnej struktury
jest mniej ewidentna, ale doświadczenie
poucza, że najlepszym sposobem integra
cji merytorycznej jest przymus finansowy.
Jeśli idzie o koszty badań, to oczywiś
cie badania eksperym entalne są zawsze
droższe od badań teoretycznych. Jedna
kże eksperymentowanie w kosmosie wca
le nie musi być droższe od eksperym ento
wania na Ziem i, właśnie dzięki współpra
cy międzynarodowej. Podobna organiza
cja i rozkład kosztów ma miejsce np. w
fizyce, gdzie duże instalacje mają chara
kter międzynarodowy. T&k więc badania
kosmiczne podejmowane w Polsce nie są
ze swej natury droższe czy tańsze od ba
dań w innych dyscyplinach.
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Program kosmiczny, tak jak jest formu
łowany w krajach Europy Zachodniej, po
krywa zwykle trzy główne obszary działań:
1) Badania naukowe. Badania kosmo
su, w kosmosie i z kosmosu dostarczają
obecnie i będą dostarczać fundamental
nych odkryć. Dotyczy to dyscyplin pod
stawowych jak fizyka i astrofizyka, nauk
przyrodniczych jak geofizyka, oceanolo
gia i aeronomia, fizyka Słońca i ciał Ukła
du Słonecznego, wreszcie fizyka materia
łów, biologia i medycyna.
2) Zastosowania. Obecnie rozwinęły się
one co najmniej w trzech dziedzinach: te
ledetekcja (zdalne badanie Ziemi) — głów
nie dla potrzeb ochrony środowiska, me
teorologii i rolnictwa; telekomunikacja tak
w dziedzinie przekazu (telewizja) jak i łą
czności; nawigacja — morska lotnicza i
lądowa, pomiary geodezyjne. Wszystkie te
trzy dziedziny mają również znaczenie mi
litarne.
3) Postęp techniczny. Czynne uczestni
ctwo w programach kosmicznych jest jed
nym z najsilniejszych stymulatorów rozwo
ju techniki i technologii. Tfcn argument był
decydującym przy podejmowaniu progra
mu kosmicznego przez Europę Zachodnią.
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Podobny układ można zastosować do
programu polskiego. Te trzy, różniące się
od siebie, rodzaje działalności uzupełnia
ją się i razem tworzą spójną konstrukcję
programową. Część badawcza jest najbar
dziej zapładniającą intelektualnie, jedno
cześnie jest wizytówką w światowej spo
łeczności zaangażowanej w eksploracji kos
mosu. Zastosowania — to czerpanie ko
rzyści z dotychczasowych wyników tej eks
ploracji. TYzeci segment — inwestowanie
w rozwój techniczny za pomocą sprawdzo
nego i wydajnego mechanizmu jest, być
może, najistotniejszy dla Polski. (...)
Dla zarządzania programem należy utworzyć Polską Agencję Kosmiczną. For
ma agencji kosmicznej jest szeroko stoso
wana w krajach zachodnich, aczkolwiek
ich uprawnienia i organizacja są różne.
(...) Działania podjęte przez Komitet Ba
dań Naukowych świadczą o zrozumieniu
rangi badań kosmicznych w Polsce, wyda
je się jednak, że dopiero powołanie struk
tury typu agencji z odpowiednimi środ
kami i uprawnieniami zapewni normalne
i skuteczne działanie polskich naukowców i
techników w dziedzinie badania i wyko
rzystywania przestrzeni kosmicznej.

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza

CZAPY POLARNE MARSA
Pisarz angielski Herbert George W e l l s
(1866-1946) to niewątpliwie jeden z naj
bardziej popularnych ludzi pióra schyłku
XIX wieku i pierwszej połowy kończą
cego się właśnie stulecia. Napisał ponad
sto książek, wiele z nich przetłumaczono
na inne języki, wszędzie cieszyły się one
dużą poczytnością. Największy jednak roz
głos przyniosła Wellsowi wydana w roku
1898 powieść fantastyczno-naukowa Woj
na światów (The War of the Worlds), uka
zująca apokaliptyczny najazd Marsjan na
Ziemię, której radiowa adaptacja z roku
1938 wywołała w Stanach Zjednoczonych

panikę. Dziś może to wydawać się śmiesz
ne; dzięki sondom kosmicznym sporo już
o Marsie wiemy, o wiele więcej niż astro
nomowie sprzed pół wieku. W każdym
razie na podstawie uzyskanych w ostatnim
ćwierćwieczu danych można śmiało twier
dzić, że na tej planecie nie ma i nigdy nie
było życia rozumnego. Co więcej — współ
cześni astronomowie wątpią, by w panują
cych na Marsie warunkach mogły naro
dzić się i istnieć nawet najprymitywniejsze
mikroorganizmy. A przecież nie tak daw
no jeszcze taką możliwość dopuszczało wie
lu poważnych uczonych.
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Czym uzasadnić ten nierealny — przy
najmniej w świetle współczesnej wiedzy
— pogląd dawniejszych badaczy? O tóż
przede wszystkim musimy sobie uzmysło
wić, że opierali się oni wyłącznie na m ate
riale uzyskanym podczas naziemnych ob
serwacji teleskopowych Marsa, a te wy
raźnie wykazywały, iż na marsjańskim glo
bie zachodzą zmiany sezonowe, odbywające
się przy tym dokładnie w rytmie tam tej
szych pór roku. Dostrzeżono po prostu
wiele zjawisk, zdających się przypominać
znane nam dobrze na Ziemi zjawiska, re
szty zaś dopełniła ludzka fantazja. Doty
czy to zwłaszcza słynnych kanałów, o któ
rych odkryciu w roku 1877 zakom uniko
wał astronom włoski Giovanni V. S c h i a 
p a r e l l i (1835-1910). Jego doniesienie
mocno poruszyło opinię publiczną, wzbu
dziło także duże zainteresowanie wśród
astronomów, stając się od razu powodem
zażartych sporów i ożywionych dyskusji.
Na ich tem at wypowiadało się wielu zna
komitych uczonych, napisano o nich tysią
ce mniej lub bardziej poważnych prac, to
też nie bez racji niektórzy rok 1877 uwa
żają za przełomową datę w dziejach badań
Marsa. A całą tę burzę wywołała mapa
planety, opracowana przez Schiaparellego na podstawie obserwacji wykonanych
w obserwatorium mediolańskim. Można
na niej wyróżnić kilkadziesiąt liniowych
utworów, łączących ciemne plamy na po
wierzchni Marsa, przez dawnych badaczy
zwanych „morzami” i „jezioram i”. Jedni
owe linie uznali za drogi komunikacyjne,
drudzy za sieć irygacyjną, zbudowaną przez
M arsjan celem nawadniania tamtejszych
pustyń. Miały nimi być właśnie wspomnia
ne ciemne plamy, których już wtedy nie
uważano za zbiorniki wody, lecz za obsza
ry pokryte bujną roślinnością. A ponie
waż znajdują się one głównie w najcieplej
szej strefie M arsa, gdzie — jak sądzono —
powinien występować niedobór wody, m ie
szkańcy planety musieli ją doprowadzić z
topniejących wiosną i latem czap polar
nych. Te bowiem — jak słusznie zauważo
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no — do złudzenia przypominają obszary
podbiegunowe naszej planety.
Czapy polarne M arsa znane były astro
nomom na długo przed odkryciem kana
łów Schiaparellego. Są to po prostu naj
wyraźniejsze utwory na powierzchni pla
nety i chociaż należą jednocześnie do naj
mniej trwałych jej tworów, to jednak w
dogodnej opozycji i w sprzyjających warun
kach atmosferycznych można je dostrzec
już za pomocą małej lunety. Nie należy się
przeto dziwić, że zostały odkryte dość wcze
śnie i że dokonali tego astronomowie, któ
rzy posługiwali się jeszcze skromnymi in
strum entam i. Czapę południową pierwszy
zaobserwował w roku 1655 astronom h o 
lenderski Christian H u y g e n s (16291693), północną zaś kilkadziesiąt lat póź
niej dostrzegł astronom włoski Giacomo
Filippo M a r a 1 d i (1665-1729), który
— jak wiadomo — był kuzynem i współpra
cownikiem Giovanniego Domenico C a s s i n i e g o. Już ci obserwatorzy zwrócili
uwagę na niezwykłą białość tych tworów
Marsa i oni też pierwsi wystąpili z wnio
skiem, iż najprawdopodobniej są to na
grom adzone przy biegunach planety masy
lodów i śniegu. Tfczę powyższą jeszcze bar
dziej podbudował astronom angielski Frie
drich Wilhelm H e r s c h e l (1738-1822),
który w roku 1777 dokonał wyjątkowo cie
kawego odkrycia. Stwierdził mianowicie,
że czapy polarne Marsa nie są tworami
trwałymi i że ich wielkość zmienia się w
zależności od tamtejszych pór roku. Cza
pa jest największa wtedy, gdy na danej pół
kuli planety panuje zima, a wraz z na
dejściem wiosny szybko się zmniejsza i la
tem niekiedy znika zupełnie. Jesienią na
tom iast zaczyna ponownie wzrastać i pod
koniec zimy osiąga największe rozmiary.
Odkrycie dokonane przez Herschela
jeszcze bardziej ugruntowało pogląd o po
dobieństwie czap polarnych M arsa do ob
szarów podbiegunowych naszej planety.
Dalsze obserwacje wykazały ponadto, że
szybkość topnienia marsjańskich czap po
larnych i osiągane przez nie rozmiary są
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różne. Większa jest czapa południowa, któ
ra pod koniec zimy sięga zazwyczaj do 60°
południowej szerokości areograficznej, kie
dy ma około 4 tys. km średnicy i zajmuje
obszar o powierzchni około 10 min km2,
co w przybliżeniu odpowiada powierzchni
Europy. Zdarza się jednak niekiedy, iż cza
pa ta osiąga o wiele większe rozmiary i
sięga poza 40° południowej szerokości a-

Fot. 1. W ykonane za pomocą sondy Viking zdjęcie
pozostałości północnej czapy polarnej M arsa uka
zujące wirową strukturę pokrywy śnieżnej.

reograficznej. Jest to w pełni uzasadnio
ne, tworzy się ona bowiem podczas długiej
i ostrej zimy, która na południowej pół
kuli Marsa wypada w okresie przejścia pla-
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nety przez aphelium orbity. Za to wiosną
ta czapa szybko się zmniejsza i prawie za
wsze znika podczas lata, bo chociaż na
południowej półkuli są one krótsze niż na
północnej półkuli, to jednak w tym czasie
Mars przechodzi przez peryhełium orbity
i w związku z tym jest tu wtedy nieco cie
plej aniżeli latem na północnej półkuli.
Na tej bowiem półkuli planety lata dla
odmiany trwają dłużej, lecz są chłodniej
sze, gdyż wypadają podczas przejścia M ar
sa przez aphelium orbity. W następstwie
tego czapa północna nie osiąga tak dużych
rozmiarów jak czapa południowa, lecz za
to znacznie wolniej ustępuje i nigdy nie
znika do końca. W środku lata jest oczy
wiście bardzo mała i przypomina wówczas
perłę nadzianą na oś rotacyjną marsjańskiego globu.
Krótko mówiąc — przebieg poszcze
gólnych pór roku na M arsie jest bardzo
podobny do przebiegu pór roku na Ziemi.
Przecież lata na północnej półkuli nasze
go globu też są dłuższe, a zimy krótsze i
łagodniejsze, ponieważ w tym czasie (po
czątek stycznia) Ziem ia znajduje się naj
bliżej Słońca i najszybciej się porusza po
swej orbicie. Na południowej półkuli glo
bu ziemskiego sytuacja jest odwrotna, lata
bywają krótkie, zimy zaś dłuższe i ostre, bo
w tym czasie (początek lipca) nasza plane
ta najbardziej oddala się od Słońca i naj
wolniej porusza po orbicie. W przypadku

Tabela 1. Przebieg i długość poszczególnych pór roku na M arsie
Długość heliocentryczna Marsa*
84° - 174°

Pora roku na półkuli
północnej
południowej

Długość danej pory roku w dniach
marsjańskich
ziemskich

wiosna

jesień

194

199

174° - 264°

lato

zima

177

182

264° - 354°
354° - 84°

jesień
zima

wiosna
lato

142

146

156

160

* Współrzędne hełiocentiyczne (długość i szerokość) mówią nam o położeniu planety na niebie tak, jakby widział to
obserwator znajdujący się w środku Słońca. Długość heliocentiyczną wyrażamy w mierze kątowej (od 0° do 360°) z
zachodu na wschód (patrząc z północnego bieguna Słońca w przeciwnym kierunku niż odbywa się nich wskazówek
zegara) od punktu równonocy wiosennej.
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M arsa te różnice są naturalnie większe,
gdyż — jak wiadomo — ma on najbardziej
eliptyczną orbitę i jego odległość od Słoń
ca zmienia się w szerszych granicach. Ale
ponieważ osie rotacyjne obu planet są pra
wie tak samo nachylone względem płasz
czyzn ich orbit, to nie tylko zmiany pór
roku muszą na nich w taki właśnie sposób
przebiegać, lecz i rozkład stref klimatycz
nych też musi być podobny. Co więcej —
już w ubiegłym stuleciu zauważono, że „bie
guny zim na” na M arsie są — tak samo jak
na Ziem i — nieco przesunięte względem
biegunów areograficznych. W roku 1926
zainteresował się tym bliżej astronom amerykański William Henry P i c k e r i n g
(1858-1938) i na podstawie wnikliwej analizy obserwacji z lat 1783-1924 stwier
dził, iż środek północnej czapy polarnej
znajduje się w odległości około 100 km od
północnego bieguna planety, a środek czapy
południowej jest względem bieguna po
łudniowego przesunięty aż o około 400
km. Widocznie — zdaniem niektórych planetologów — w tych miejscach, na skutek
odpowiedniego ukształtowania terenu, pa
nują niższe tem peratury i tu też najdłużej
utrzymują się ostatnie skrawki zanikają
cych czap polarnych Marsa.
Czy jednak czapy polarne Marsa moż
na bez zastrzeżeń identyfikować z kraina
mi podbiegunowymi naszej planety? Nie,
chociaż niegdyś wydawało się to być w peł
ni uzasadnione, lecz dokonywane od po
nad dwóch stuleci obserwacje wykazały, iż
wnioski dawniejszych badaczy były w zna
cznym stopniu błędne. Gdyby bowiem cza
py polarne M arsa faktycznie tworzyły gru
be warstwy lodu i śniegu, to z nadejściem
ciepłej pory roku wprawdzie by się topiły,
ale odbywałoby się to wolno i proces ten
nie mógłby doprowadzić do ich zupełnego
zanikania. Tymczasem wspomniane obser
wacje wykazały, iż wiosną czapy szybko
ustępują, brzegi ich cofają się o 50-100
km w ciągu doby. A zatem czapy polarne
Marsa tworzy jedynie cienka, nie przekra
czająca kilku milimetrów grubości warstwa
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szronu. Tak więc w miejsce arktycznych
lodowców, mogących przetrwać wiele ge
ologicznych okresów planety, czapy po
larne to dosłownie jej „zamarznięte po
wietrze”. Mamy oczywiście na myśli marsjańskie powietrze, składające się głównie
z dwutlenku węgla, który stanowi aż 95%
zawartości tamtejszej atmosfery. Gdy w re
jonie podbiegunowym Marsa tem peratu
ra odpowiednio się obniży, część atm o
sferycznego C 0 2 zamarza i opada na po
wierzchnię planety w postaci „suchego
śniegu”, do złudzenia przypominającego
zwyczajny śnieg.
Pomiary barometryczne wykonane za
pomocą aparatury sond Viking tezę powyż
szą zdają się w pełni potwierdzać. W każ
dym razie wykazały one, że wraz z nadej
ściem jesieni i zimy wyraźnie spada ciśnie
nie atmosferyczne na danej półkuli M ar
sa, a wiosną powoli wzrasta i latem osiąga
pierwotną wartość. M arsjańska atm osfera
składa się jednak — jak wiadomo — nie
tylko z dwutlenku węgla, lecz i z innych
gazów, a nawet zawiera niewielkie ilości
pary wodnej. M ożna zatem zakładać, że
wprawdzie głównym składnikiem czap po
larnych Marsa jest wspomniany wyżej „su
chy śnieg”, to jednak powinna tam rów
nież występować zamarzła woda. Idzie tu
oczywiście o bardzo małe jej ilości, cho
ciaż — jak się ocenia — zapewne prze
wyższa ona 1000 lub nawet 100 000 razy
ogólną ilość H 20 w marsjańskiej atm osfe
rze. Niektórzy sądzą zresztą, iż w podbie
gunowych okolicach M arsa mogą znajdo
wać się potężne lodowce, ukrywające się
pod warstwą pyłu. Do obserwacji dostęp
ny jest jedynie osiadający na tej warstwie
szron, który pojawia się jesienią i zimą,
szybko zaś zanika wiosną i latem.
Ale — co koniecznie trzeba podkreślić
— hipoteza o podbiegunowych lodowcach
Marsa to na razie tylko abstrakcyjne rozu
mowanie i w przyszłości może ona podzie
lić los równie nęcących domysłów. Prze
cież nie tak dawno tem u przyjmowano, iż
w pewnych okolicznościach może na M ar-
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sie zachodzić zwykły proces topnienia, po
wstająca zaś w ten sposób woda zdawała
się tworzyć tam płytkie jeziorka. Miał o
tym rzekom o świadczyć fakt, że czasem
wokół jednej lub drugiej czapy polarnej
obserwuje się ciemną obwódkę. Począt
kowo wprawdzie tłumaczono to złudze
niem optycznym, powstającym w wyniku
kontrastu między jasną powierzchnią lo
dowca a ciemniejszym otoczeniem, to jed
nak w końcu owa obwódka okazała się być
zjawiskiem realnie istniejącym i w roku
1941 udało się p o raz pierwszy to sfoto
grafować za pomocą teleskopu obserwa
torium Pic du Midi (francuskie Pireneje).
Trzy lata później G erard de V a u c o u 1e u r s stwierdził, iż obwódka najwyraź
niej widoczna jest wówczas, gdy dana cza
pa polarna wyjątkowo szybko ustępuje. Po
wietrze nad obszarami biegunowymi — jak
sądził — miało być wtedy najsilniej nasy
cone wilgocią, toteż ciśnienie atmosfery
czne wzrastało i nadm iar wody z topnieją
cej czapy przez krótki czas mógł się utrzy
mywać na powierzchni planety w stanie
ciekłym. Ona to właśnie — dodawał astro
nom radziecki Wsiewołod W. S z a r o n o w (1901-1964) — rzekom o wsiąkała
do marsjańskiego gruntu, powodując jego
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pociemnienie. Niestety wszystkie te spe
kulacje okazały się niepotrzebne i oparte
były na błędnych przesłankach, gdyż ciem
ne obwódki czap polarnych M arsa nie m a
ją nic wspólnego z topnieniem lodu i wsią
kaniem wody do gruntu planety. Po p ro 
stu wiatr wiejący od bieguna zwiewa wo
kół danej czapy jaśniejszy pył i tym samym
odsłania ciemniejsze podłoże.
A tymczasem woda — biorąc pod uwa
gę marzenia ludzkości o kolonizacji pla
nety — to tem at szczególnie podniecający
badaczy Marsa. Wszystko bowiem prze
mawia za tym, iż po Księżycu będzie on
następnym ciałem niebieskim, na którym
człowiek postawi swą stopę i później ze
chce go odpowiednio do swych potrzeb
zagospodarować. A ponieważ woda — ten
pospolity na Ziem i związek chemiczny —
niezbędny jest dla życia, planetologowie
usilnie starają się ustalić, czy występuje
ona na M arsie i ew entualnie w jakich ilościach. W stanie ciekłym jej tam prawie
na pewno nie ma, bo marsjańska atm osfe
ra jest blisko 100 razy rzadsza od atm osfe
ry ziemskiej i panuje tam zbyt niskie ciś
nienie, by H 20 mógł się utrzymywać w ta
kim stanie. Należy raczej oczekiwać, że
woda na M arsie może występować tylko w

Fot. 2. Mozaika zdjęć wykonanych za pomocą sondy Viking 2 ukazująca fragment północnej czapy polarnej
M arsa.
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postaci lodu lub śniegu, a także jako para
wodna wchodzić w skład tamtejszej atm o
sfery, co zresztą zostało już potwierdzone
obserwacyjnie. Niestety, w atmosferze marsjańskiej — jak wykazały te badania —
jest bardzo mało pary wodnej, o wiele
mniej niż w ziemskiej atmosferze. O stat
nio planetolodzy amerykańscy stwierdzili,
że gdyby w całości uległa ona kondensacji
i opadła na powierzchnię planety, utwo
rzyłaby na niej szronowy dywan zaledwie o
grubości 0.003 milimetra. Wartość powyż
sza odnosi się do pom iaru wykonanego
wiosną 1993 roku i jest o połowę mniejsza
od wartości, którą otrzymano pod koniec
1970 roku za pomocą aparatury Vikingów,
a o jedną trzecią niższa od wartości uzy
skanej w roku 1988 na podstawie nazie
mnych obserwacji teleskopowych.
Czym wytłumaczyć te stosunkowo du
że rozbieżności w ocenie zawartości pary
wodnej w marsjańskiej atmosferze? Nie
dokładnością pomiarów, okresową zmia
ną składu tamtejszej atmosfery, czy też —
czego nie można wykluczyć — wysycha
niem M arsa? Nie są to jedyne wątpliwoś
ci, planetolodzy zadają sobie więcej podo
bnie trudnych pytań i na razie nie znajdują
na nie odpowiedzi. Chcieliby na przykład
wiedzieć, co się stało z wodą na Marsie,
która dziś występuje tam w nadzwyczaj ską
pych ilościach, chociaż w odległej prze
szłości najprawdopodobniej było jej dużo
i mogła nawet wywołać lokalne powodzie?

Świadczy o tym rzeźba pewnych rejonów
planety, zwłaszcza zaś odkryte na obra
zach otrzymanych za pomocą sond kosm i
cznych tajemnicze rozpadliny, przypomi
nające koryta wyschniętych rzek i zdające
się być wyżłobione przez płynącą wartko
wodę. Wystarczy wspomnieć o dolinach
M auma, Vedra i Maja, łączących Lunae
Planum z niżej leżącą Chryse Planitia. Być
może w nadchodzących latach dowiemy
się czegoś więcej, badania Marsa za po
mocą sond kosmicznych będą przecież kon
tynuowane, a ponadto ostatnio uczonym
amerykańskim udało się opracować nową
m etodę detekcji wody na tej planecie. Do
niedawna było to prawie niewykonalne,
atm osfera ziemska zawiera bowem duże
ilości pary wodnej, co „rozm azuje” wyniki
naziemnych pomiarów. Ale i ten problem
— jak już wspom niano — udało się po
myślnie rozwiązać, na podstawie obserwa
cji radioastronomicznych wykonanych przy
użyciu 27 „talerzy” interferom etru Very
Large Array w Nowym Meksyku opraco
wano nawet pierwszą hydrologiczną mapę
Marsa, ukazującą „wodne wyspy” nad po
wierzchnią „suchej planety”. Jej rozdziel
czość jest bardzo mała, wynosi zaledwie
sekundę kątową, co odpowiada 400 km na
powierzchni marsjańskiego globu, podczas
dokonywania pom iarów (grudzień 1990
rok) oddalonego od Ziem i o 0.54 j.a. N a
stępne mapy hydrologiczne M arsa będą
niewątpliwie dużo dokładniejsze.

Tabela 2. D ane o najbliższych opozycjach Marsa
Data opozycji

12I I 1995

17 III 1997

24 IV 1999

Data największego zbliżenia
Marsa do Ziemi

11I I 1995

20 III 1997

I V 1999

101.1 min km

98.6 min km

86.5 min km

Średnica kątowa Marsa podczas
największego zbliżenia do Ziemi

13.9”

14.2”

16.2”

Jasność Marsa podczas opozycji

-1.0”

-i.-r

—1.4®

Najmniejsza odległość
Marsa od Ziemi
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Tabela 3. Średni zasięg czap polarnych
M arsa w różnych położeniach planety na
orbicie (zestawił E. M. A ntoniadi na pod
stawie obserwacji z lat 1856-1930)
Długość heliocentryczna
Marsa
0°
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350

Szerokość areograficzna brzegu
czapy polarnej
południowej
północnej
14°
12
10
9
8
7
6
5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

60°
58
56
54
52
49
45
40
34
27
22
17

__
-

50°
48
46
44
42
40
37
34
31
27
24
21
18
16
14
12
11
10
9
8
7
6
—
—

-

Dzięki nowej metodzie detekcji pary
wodnej w marsjańskiej atm osferze powin
niśmy w najbliższych latach uzyskać sporo
nieznanych dotąd informacji o warunkach
klimatycznych Marsa. Miłośnik astrono
mii nie musi jednak być tylko biernym
świadkiem tych badań, bo — uwzględnia
jąc swoje skrom ne możliwości — może
brać w nich czynny udział. Wystarczy prze-
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cież w okresie nadchodzących opozycji
Marsa obserwować jego czapy polarne, do
czego — jak już wspom niano — wystarczy
niewielka luneta. Jest zrozumiałe, że im
większym będziemy dysponowali telesko
pem, tym dokładniejsze będą wyniki na
szych obserwacji. Polegają one zaś na śle
dzeniu sezonowych zmian rozmiarów czap
polarnych Marsa, bo wprawdzie powtarza
ją się one w każdym roku marsjańskim, to
jednak od czasu do czasu ich przebieg wy
kazuje pewne nieregulamości. Przejawia się
to w ten sposób, że niekiedy „topnienie”
danej czapy rozpoczyna się wcześniej niż
zwykle i szybciej ustępuje. Innym razem
dla odmiany czapa wolniej zanika i dłużej
niż norm alnie można ją obserwować.
Przyczyny opisanych wyżej nieregularności nie zostały dotąd w pełni wyjaśnio
ne. Jedni tłumaczą to wpływami procesów
zachodzących we wnętrzu planety, drudzy
natomiast widzą w tym oddziaływanie zew
nętrznych czynników (wahania aktywnoś
ci Słońca). Już z tego choćby powodu w ar
to śledzić ustępowanie czap polarnych Mar
sa, co w zasadzie jest osiągalne dla miłoś
nika astronom ii i może mu dać niemało
satysfakcji. Obserwacje takie będą już bo
wiem miały pewną wartość naukową i m o
gą w jakimś stopniu przyczynić się do roz
wiązania powyższej zagadki. Wystarczy, aby
obserwator możliwie najdokładniej zazna
czył na rysunku granicę danej czapy polar
nej i żeby — w miarę możliwości — naj
wierniej oddał na nim jej rozmiary. Im zaś
takich obserwacji wykonamy więcej pod
czas tej lub innej opozycji M arsa i im spo
rządzone przez nas rysunki będą dokład
niejsze, tym osiągniemy lepsze wyniki i bę
dą one miały większą wartość naukową.
Ponieważ czapy polarne M arsa mają nie
regularne kształty i ich brzegi na różnych
południkach osiągają różne szerokości areograficzne, należy przyjmować wartości
średnie. Swego czasu tak właśnie postępo
wał astronom francuski Eugenios M arie
A n t o n i a d i (1870-1944), który na pod
stawie obserwacji z lat 1856-1930 wyzna-
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czyi średnie szerokości areograficzne brze
gów obu czap polarnych Marsa, uwzględ
niając przy tym jego położenie na orbicie
okołosłonecznej. Badania te wyraźnie wy
kazały, że pod koniec zimy czapa osiąga
największe rozmiary, o czym mówi nam
odległość jej środka od brzegu na danym
południku. Chcąc wyznaczyć szerokość areograficzną tego brzegu, możliwie naj
dokładniej mierzymy zarówno średnicę cza
py na naszym rysunku, jak i średnicę na
rysowanej tarczy planety, a poszukiwaną
szerokość areograficzną otrzymamy za po
mocą wzoru:

wane szczegóły. Nanosimy je ołówkiem na
przygotowany szablon (tarcza M arsa nie
powinna na nim mieć więcej niż 5 cm śred
nicy), co nawet obserwatorowi posiadają
cemu pewne zdolności rysunkowe (mówić

| | = sin (R-<p),

Południowa czapa polarna M arsa na rysunkach pla
nety wykonanych 25 VIII 1956 roku (wielka opozy
cja) za pomocą teleskopu o średnicy 300 mm (na
lewo) i teleskopu o średnicy 200 mm (na prawo).

gdzie <p oznacza szerokość areograficzną
brzegu czapy polarnej, 2p — jej średnicę
na rysunku, a 2R — średnicę narysowanej
tarczy planety.
Początkujący obserwatorzy nie powin
ni oczywiście zbyt wiele obiecywać sobie
po obserwacjach czap polarnych Marsa.
Obserwacje te — podobnie jak w ogóle
obserwacje planet — są bowiem bardzo
trudne, o wiele trudniejsze od obserwacji
plam na Słońcu, m eteorów lub nawet
gwiazd zmiennych. Wymagają one od ob
serwatora dużej cierpliwości, ruchy turbulentne ziemskiej atmosfery rozmazują prze
cież obrazy i trzeba umieć wykorzystywać
każdą chwilę jej spokoju, aby na m aleń
kiej tarczy planety dostrzec słabo zaryso-

raczej wypada o szkicowaniu) może spra
wiać nie lada problemy, gdyż zazwyczaj
wypada to robić w niezbyt wygodnej po
zycji i właściwie w półm roku (podczas ob
serwacji oświetlenie rysunku musi być bar
dzo słabe). W m iarę jednak nabywanej
wprawy wyniki naszych obserwacji będą
coraz lepsze i niewątpliwie zechcemy po
dzielić się nimi z innymi obserwatorami,
bo wtedy dopiero nasza praca będzie mia
ła jakiś głębszy sens. A na łamach Uranii
na pewno nie zabraknie miejsca na zamie
szczenie sprawozdań z obserwacji czap po
larnych Marsa.

K RONIKA
Zderzenie komety z Jowiszem
Kometa Shoem aker-Levy 9, o której informo
waliśmy już czytelników Uranii w num erze
wrześniowym z ubiegłego roku, budzi coraz
większe zainteresowanie. Główną tego przyczy
ną jest spodziewane w lipcu 1994 roku jej zde
rzenie z Jowiszem. Obecnie nie ulega już ra
czej wątpliwości, że to zderzenie nastąpi, po
zostaje więc tylko problem, jakie efekty i zja
wiska będą mu towarzyszyć i czy uda się je z
Ziem i dostrzec. Po raz pierwszy astronomowie
uzyskują szansę przygotowania się do obser-

wacji czegoś, co można określić mianem ka
tastrofy kosmicznej. Jeśli bowiem potwierdzą
się wnioski z dotychczasowych badań komety
Shoem aker-Levy 9, to oczekiwane jej zderze
nie z Jowiszem będzie można porównać z wy
darzeniem jakie prawdopodobnie spotkało Z ie
mię 65 min lat tem u, o którym sądzi się, że
było przyczyną m. in. zagłady dinozaurów. M ia
rą emocji, jakie wzbudziła niezwykła kometa,
są nie tylko liczne doniesienia prasowe o niej
(wśród których nie brak też niestety np. bzdur
nych zapowiedzi „końca świata”), lecz także co
raz częściej ukazujące się w czasopismach fa-
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Fot. 1. Zdjęcie komety Shoemaker-Levy 9 wykonane za pomocą 2.2 m teleskopu na Mauna Kea na Hawajach
przez znanych amerykańskich badaczy komet Jane Luu i Davida Jewitta.

Fot. 2. Zdjęcia komety Shoemaker-Levy 9: z lewej — wykonane 30 marca 1993 roku za pomocą kamery
Spacewatch w Obserwatorium na Kitt Peak w Arizonie (USA) przez J. V Scotti’ego; w środku — uzyskane 1
lipca 1993 roku za pomocą teleskopu kosmicznego Hubble’a przez H. A. Weavera i T E. Smitha (NASA); z
prawej — powiększenie najjaśniejszego fragmentu zdjęcia środkowego.

chowych różne opracowania naukowe na jej
temat, oraz — a może nawet przede wszystkim
— specjalna sesja jej poświęcona zorganizowa
na 18 października 1993 roku w Boulder (Co
lorado, USA) podczas dorocznego zjazdu O d
działu Badań Planetarnych Amerykańskiego Tbwarzystwa Astronomicznego. Kolejne spotka
nie badaczy tej komety i naukowców zaintere
sowanych jej zderzeniem z Jowiszem jest za
planowane 10 i 11 stycznia 1994 roku w Uni
versity of Maryland (USA). Z inicjatywy astro
nomów amerykańskich organizuje się także spe
cjalną służbę obserwacji Jowisza pod nazwą In
ternational Jupiter Watch na wzór zakończo
nej kilka lat temu wielkim sukcesem akcji o

nazwie International Ilalley Watch poświęco
nej badaniu komety Halleya.
Najbardziej spektakularnym rezultatem do
tychczasowych badań komety Shoemaker-Le
vy 9 przedstawionym podczas konferencji w
Boulder były jej zdjęcia wykonane 1 lipca 1993
roku za pomocą teleskopu kosmicznego H ub
ble’a. Wynika z nich, że składa się ona z co
najmniej 22 brył, z których każda otoczona jest
sferycznym na ogół obłokiem gazowo-pyłowym.
Rozłożone są one w przestrzeni mniej więcej
wzdłuż linii prostej, która w marcu 1993 roku
(w momencie odkrycia komety) tworzyła z we
ktorem jowicentrycznej prędkości komety kąt
około 20°. Odległość między skrajnymi bryła-
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mi wynosiła w tym czasie około 165 tys. km
(około 50 sekund łuku w projekcji na niebie) i
wzrosła do około 270 tys. km w końcu czerw
ca 1993 roku. Najwięcej kontrowersji wzbudza
sprawa wielkości fragmentów, na które — jak
większość badaczy sądzi — rozpadło się pier
wotne jądro komety najprawdopodobniej pod
czas bardzo bliskiego przelotu koło Jowisza w
lipcu 1992 roku. Oszacowania różnych bada
czy wahają się od kilkunastu kilometrów do
kilkuset metrów. Oceny rozmiarów pierwotne
go jądra nie przewyższają wartości 20 km.
Od tego jak wielkie bryły będą spadać na
Jowisza zależy ilość energii wyzwolonej pod
czas spodziewanej eksplozji. Przypomnijmy, że
kometa wtargnie w atmosferę Jowisza po nie
widocznej z Ziemi stronie planety z prędkością
około 60 km/s. Przyjmując, że rozmiary frag
mentów, z których składa się kometa nie prze
wyższają 3-4 km (na co wskazują obserwacje
wykonane za pomocą teleskopu kosmicznego
Hubble’a), można oczekiwać, że rezultat wy
buchu będzie mógł być dostrzeżony w postaci
„echa świetlnego” czyli promieniowania odbi
tego od satelitów Jowisza. Ewentualnych zmian
w wyglądzie powierzchni Jowisza będzie nato
miast można poszukiwać w kilka godzin po wy
buchu gdyż — jak pamiętamy — okres obrotu
globu największej planety wynosi niespełna 10
godzin. Być może uda się także stwierdzić skutki
wybuchu w chemii atmosfery Jowisza oraz za
obserwować wzbudzone w niej fale sejsmicz
ne. Jeśli jednak rozmiary obserwowanych frag
mentów komety nie przewyższają 1 km, jak
uważa np. znany amerykański badacz ruchów
komet B. G. M a r s d e n , to może w ogóle
nie dojść do żadnego wybuchu gdyż kometa
ulegnie całkowitej dezintegracji jeszcze zanim
osiągnie Jowisza.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że takim
„echem świetlnym” jakiegoś wybuchu na Jo
wiszu H. B. H a m m e 1 i R. M. N e l s o n
próbują wyjaśnić krótkotrwałe pojaśnienie sa
telity Jowisza Io, które zaobserwowano 26 lipca 1983 roku i które do dziś nie znalazło za
dowalającego wyjaśnienia.
Zupełnie niespodziewanie kometa Shoemaker-Levy 9 umożliwiła podanie wiarygodnego,
jak się wydaje, wytłumaczenia genezy tajemni
czych kilkunastu łańcuszków kraterów, które
znaleziono na zdjęciach powierzchni satelity Jo
wisza Callisto uzyskanych za pomocą sondy
Voyager 1 w 1979 roku. Tb niezwykłe twory
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zawierają od 4 do 25 kraterów i mają długość
do 620 km. Astronomowie amerykańscy H. J.
M e l o s h i P. S c h e n k pokazali, że mogą
być one efektem spadku na powierzchnię sa
telity komet, które — podobnie jak najpraw
dopodobniej obecnie obserwowana kometa —
rozpadły się wskutek sił pływowych Jowisza pod
czas bardzo dużego zbliżenia do planety. Z ana
lizy wybuchu, który mógł doprowadzić do utworzenia się obserwowanych łańcuszków kra
terów wywnioskowano, że rozpadowi ulegały
komety o średnicach nie większych niż 10 km.
Oszacowano, że taki rozpad może następować
średnio raz na sto lat.
Oprócz przewidywań skutków zderzenia ko
mety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem w lipcu
1994 roku jej badaczy nurtuje problem prze
szłości tego niezwykłego obiektu na niebie. Jak
już informowaliśmy wiele wskazuje na to, że 8
lipca 1992 roku kometa przeleciała w odległości
zaledwie 0.8 promienia planety od powierzch
ni Jowisza, co spowodowało jej rozpad na wie
le obserwowanych dziś części. Dotychczas nie
znaleziono natomiast na archiwalnych kliszach
żadnego śladu pierwotnego obiektu i w ogóle
żadnych wcześniejszych obserwacji tej komety.
Wydaje się więc, że dopiero ów hipotetyczny
rozpad, któremu towarzyszyła emisja gazów i
pyłów, umożliwił zaobserwowanie komety. Obli
czenia jeszcze wcześniejszej trajektorii komety
wskazują, że mogła być ona przechwycona przez
Jowisza w 1971 roku z typowej dla komet krót
kookresowych orbity heliocentrycznej. Trzeba
jednak podkreślić, że te informacje są jednak
obarczone bardzo dużym stopniem niepewnoś
ci ze względu na niemożliwość wyznaczenia z
dotychczasowych obserwacji odpowiednio wia
rygodnych dla takiej ekstrapolacji wyjściowych
elementów orbity.
O postępach w badaniach komety Shoemaker-Levy*9 i o przygotowaniach do obser
wacji jej zderzenia z Jowiszem w lipcu tego
roku będziemy na bieżąco informować czytel
ników Uranii.
Krzysztof Ziołkowski

Co nowego „pod” Słońcem?
Sonda ULYSSES, wystrzelona z wahadłowca
Discovery w październiku 1990 roku, jest obe
cnie głęboko pod płaszczyzną ekliptyki: znaj
duje się na szerokości heliograficznej około 45 stopni. A co już zdążyła zarejestrować?
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W obecnym cyklu aktywności pole magne
tyczne Słońca skierowane jest na zewnątrz na
półkuli północnej i do środka na południowej.
Oddziela je tzw. warstwa prądowa. Nie jest ona
jednak „plaska”; przypomina raczej kryzę Pierrota, faluje w przestrzeni dlatego, że oś obrotu
Słońca jest nachylona do ekliptyki pod kątem
trochę różnym od 90 stopni. ULYSSES, zanim
znalazł się tam, gdzie jest teraz, kilkakrotnie
przecinał różne „fale kryzy”; magnetometry re
jestrowały szybkie zmiany pól. Notowano po
nadto liczne szoki. Powstają one np. wtedy,
gdy szybki strumień wiatru słonecznego doga
nia strumień wolniejszy. Od takiego „zderze
nia” w przód i w tył rozchodzi się fala uderze
niowa i takie właśnie zjawiska ULYSSES ob
serwował wielokrotnie (podobne procesy przy
spieszają cząstki w wielu innych przypadkach
w astrofizyce).
Tćim gdzie teraz znajduje się ULYSSES
wiatr słoneczny wieje z prędkością około 800
km/s, czyli 2 razy szybciej niż w okolicach rów
nikowych, ale jest nieco rzadszy. Jak zapewne
Czytelnicy Uranii pamiętają głównym celem
ULYSSESA jest badanie pozaekliptycznej ma
terii międzyplanetarnej: w czerwcu sonda prze
leci nad biegunem południowym, a w 1995 ro
ku nad biegunem północnym Słońca (maksy
malne zbliżenie do Słońca — około 200 000
km). Zobaczymy co wówczas mierzyć będzie
aparatura ULYSSESA.
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techniczną całego przedsięwzięcia. W Polsce
głównym wykonawcą tego projektu jest Cen
trum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii
Nauk.
Zasadniczym celem naukowym projektu
CESAR jest badanie kosmicznego otoczenia
Ziemi. Wprawdzie przestrzeń okołoziemska już
od dawna jest przedmiotem penetracji wielu
sztucznych satelitów, niemniej jednak ciągle jesz
cze pozostają niewyjaśnione liczne zjawiska i
procesy zachodzące w tym obszarze, a także
nieznane są lub niepewne różne jego chara
kterystyki. Złożoność systemu magnetosferajonosfera-termosfera, oraz jego zależność od
stale zmieniającej się aktywności Słońca, po
wodują konieczność systematycznego śledzenia
i kompleksowej analizy całego układu. Ekspe
rymenty naukowe przygotowywane dla misji
CESAR obejmują badania plazmy jonosferycznej, atmosfery oraz emisji elektromagnety
cznej. Celem technicznym projektu jest nawią
zanie współpracy i integracja przemysłów po
szczególnych krajów w projektowaniu i budo
wie satelity oraz przy tworzeniu niezbędnej do
tego infrastruktury naziemnej. Przewiduje się,
że satelita o masie około 300 kg będzie krążył

MSK

Projekt CESAR
Z inicjatywy Austrii, Czech i Słowacji, Polski,
Węgier oraz Włoch Grupa Badań i Technologii
Kosmicznych Inicjatywy Środkowo-Europejskiej
(czyli międzynarodowej organizacji mającej na
celu promocję współpracy między rozwinięty
mi krajami Europy Zachodniej i postkomunis
tycznymi krajami Europy Środkowo-Wschod
niej) opracowała program wspólnych badań z
wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej. Jednym
z jego pierwszych i dotychczas najpoważniej
szym przedsięwzięciem jest projekt budowy i
umieszczenia na orbicie okołoziemskiej małe
go satelity do badań naukowych CESAR (ang.
Central European Satellite for Advanced Re
search). Koordynacją współpracy zajmuje się
Włoska Agencja Kosmiczna realizując ją po
przez włoską firmę Alenia-Spazio, która po
nosi jednocześnie odpowiedzialność za stronę

Ogólny widok projektowanego satelity CESAR.

po orbicit, położonej w płaszczyźnie nachylo
nej do płaszczyzny równika ziemskiego pod ką
tem 70°, której minimalna odległość od po
wierzchni Ziemi wyniesie około 400, a maksy
malna około 1000 km. Start satelity spodzie
wany jest w 1997 roku, a czas jego życia okre
ślono na 2 lata.
Wkład Polski do programu naukowego CESARa, oprócz współautorstwa całego projek
tu, obejmuje udział w trzech eksperymentach,
do których zostaną zbudowane cztery urządze
nia: zestaw diagnostyki fal plazmowych, detek-
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tor wyładowań elektrycznych w atmosferze,
spektrom etr do badań śladowych składowych
atmosfery i system sterowania do spektrom e
tru jonów. W zakresie technicznym nasz kraj
będzie uczestniczyć w konstrukcji struktury noś
nej satelity i podsystemu wyznaczania jego po
zycji, w opracowywaniu koncepcji i projekto
waniu technologii odpowiednich mechanizmów
wykonawczych oraz elektrycznego i mechanicz
nego wspomagania, a także w tworzeniu opro
gramowania do oceny kompatybilności i od
porności elektromagnetycznej układów całego
systemu.
Diagnostyka fal plazmowych w jonosferze
jest elem entem badań jednego z ogniw łań
cucha procesów transferu energii ze Słońca na
Ziemię. Dotyczy więc zupełnie podstawowych
zagadnień naszej egzystencji. Będzie uzupeł
nieniem programu wielkiego międzynarodowe
go eksperymentu kosmicznego CLUSTER, któ
rego celem ma być zbadanie mikroprocesów
plazmowych w magnetosferze ziemskiej dla po
znania mechanizmów przekazu energii, masy i
pędu z wiatru słonecznego do wnętrza magnetosfery. Satelity pracujące w projekcie CLU 
STER będą penetrować odległe obszary prze
strzeni okołoziemskiej, a satelita CESAR wzbo
gaci ich działania pomiarami na wysokościach
jonosferycznych. Badanie fal plazmowych w jo 
nosferze jest dziś jednym z podstawowych za
gadnień fizyki plazmy. Przestrzeń kosmiczna mo
że być bowiem traktowana jako doskonałe la
boratorium fizyczne, w którym nie możemy
wprawdzie narzucać warunków doświadczenia,
ale otrzymujemy w zamian sytuacje nieosiągal
ne w laboratoriach ziemskich, jak np. długie
skale czasowe charakterystycznych zjawisk czy
też brak ścianek „naczynia” niszczących sam o
istne procesy.
Śledzenie rozkładu czasowo-przestrzennego wyładowań elektrycznych w atmosferze mo
że być użyteczne w prognozowaniu warunków
meteorologicznych (zwłaszcza dla nawigacji lot
niczej), w ostrzeganiu przed zagrożeniami pio
runowymi systemów energetycznych, w lokali-
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zowaniu pożarów lasu oraz określaniu ich przy
czyn itp. Informacje uzyskane w projekcie C E 
SAR za pomocą detektora wyładowań elektry
cznych pozwolą na analizę wzajemnych zależ
ności i oddziaływań między wielkoskalowymi
procesami atmosferycznymi (które zależą m.
in. od aktywności Słońca), a pojawianiem się
wyładowań atmosferycznych. Jednym z głów
nych zadań odpowiedniego eksperymentu bę
dzie badanie wpływu globalnej aktywności bu
rzowej na różnicę potencjałów elektrycznych
między powierzchnią Ziemi a jonosferą.
Satelitarne wykrywanie zawartości i okre
ślanie koncentracji gazowych oraz aerozolowych
składników atmosfery Ziemi za pomocą spe
ktrometrii fourierowskiej w podczerwieni bę
dzie wykorzystane do analizy globalnych zmian
np. obfitości ozonu w stratosferze. Jest to is
totny problem badań środowiska naturalnego
Ziemi. Eksperyment planowany w ramach pro
jektu CESAR jest kontynuacją realizowanego
w naszym kraju eksperymentu Istok-1 należą
cego do kompleksu satelitarnego P R Z Y R O 
DA, którego praca na stacji orbitalnej M IR
rozpocznie się w 1994 roku. Polski spektro
m etr będzie rejestrował widmo atmosfery łą
cznie z powierzchnią Ziemi, widma absorpcyj
ne podczas obserwacji Słońca prowadzonych
przez atmosferę oraz widma emisyjne samej
atmosfery.
Na zakończenie podkreślmy, że oprócz re
alizacji atrakcyjnego programu naukowego udział w projekcie CESAR daje możliwość zro
bienia przez Polskę kolejnego kroku na dro
dze opanowywania technologii kosmicznych. D o
tychczas posiedliśmy umiejętności wykorzysty
wania zdobyczy technik satelitarnych. Obecnie
natomiast przystępujemy do projektowania pod
systemów satelitarnych oraz stajemy się koope
rantem w ich konstrukcji. Narzędzia i umiejęt
ności jakie trzeba w związku z tym opanować
zmuszają do technologicznego rozwoju uczest
niczących w tym przedsięwzięciu instytutów i
ośrodków badawczo-rozwojowych przemysłu.

Krzysztof Ziołkowski

PORADNIK OBSERWATORA
Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych
Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych
są prowadzone od prawie czterech wie-

ków i do mniej więcej połowy dziewiętnastego stulecia były jedynym źródłem in-
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formacji o zmianach jasności gwiazd
zmiennych.
Obecnie mimo coraz lepiej rozwijają
cej się techniki obserwacyjnej opartej na
elektronice, wizualne obserwacje gwiazd
zmiennych nadal cieszą się powodzeniem
i są poszukiwane, a to z tego powodu, iż
astronomów zawodowo zajmujących się
gwiazdami zmiennymi jest znacznie mniej
niż gwiazd zmiennych.
Same obserwacje gwiazd zmiennych są
proste i nie wymagają żadnego specjalne
go sprzętu. Już gołym okiem można ob
serwować kilkanaście gwiazd zmiennych,
a dysponując nawet niewielką lunetą czy
lornetką możemy mieć ich w zasięgu kil
kadziesiąt. W sumie do tej pory skatalo
gowano około 30 tys. gwiazd zmiennych
oraz kilkanaście tysięcy obiektów podej
rzanych o zmienność (NSV).
1. M etody obserw acji gwiazd
zm iennych
Podane poniżej metody obserwacji gwiazd
zmiennych opierają się na porównywaniu
jasności gwiazdy zmiennej z gwiazdami o
stałej jasności, zwanymi gwiazdami po
równania. Różnice jasności między gwiaz
dami porównania, a zmienną zapisujemy
w stopniach. Aby otrzymać jak największą
dokładność w ocenie jasności zmiennej do
oceny wybieramy jedną gwiazdę porówna
nia jaśniejszą od zmiennej, a drugą słab
szą. Mając oceny jasności w stopniach i
jasności gwiazd porównania w wielkoś
ciach gwiazdowych, możemy wyznaczyć
jasność gwiazdy zmiennej również w wiel
kościach gwiazdowych.
Metoda Argelandera polega na ocenie
różnicy jasności między zmienną, a gwia
zdą (gwiazdami) porównania. Oznaczmy
gwiazdy porównania małymi literami alfa
betu np: a, b, c.., zaś gwiazdę zmienną li
terą v. Gdy zmienna jest jaśniejsza od gwia
zdy porównania to piszemy ją z lewej stro
ny oceny np: via, v3b. Jeśli jest słabsza to
z prawej, np: a4v. Zapis a4v oznacza, że
zmienna jest o cztery stopnie słabsza od

gwiazdy a. Poniższa tabela pomaga przy
pisać stopnie do subiektywnych ocen róż
nic blasku widzianych przez obserwatora.
Obserwacja

Ocena w
stopniach

Gwiazdy mają tę samą jasność
lub czasami raz jedna raz druga
zdaje się być jaśniejsza.

fl0v

Przy dłuższej obserwacji
gwiazda a czasami zdaje się być
jaśniejsza od gwiazdy v.

a \v

Gwiazda a wydaje się być nieco
jaśniejsza od v, choć czasami
zdają się być równe blaskiem.

a2v

Gwiazda a jest bez wątpienia
jaśniejsza od v

a3v

Gwiazda a jest już na pierwszy
rzut oka jaśniejsza od gwiazdy v.

«4v

Formalnie skalę stopniową można roz
szerzyć na większe różnice blasku, jednak
że maleje wtedy bardzo szybko dokład
ność obserwacji, co owocuje dużym prze
działem błędu otrzymywanej jasności gwia
zdy zmiennej.
Pojedyncza ocena blasku nie pozwala
jeszcze na wyliczenie jasności gwiazdy
zmiennej. Należy zatem dokonać podo
bnych ocen z kilkoma innymi gwiazdami
porównania starając się aby były wśród nich
gwiazdy jaśniejsze od zmiennej jak i słab
sze od niej. Im więcej mamy bowiem ocen
blasku tym dokładniej możemy ocenić fa
ktyczną jasność gwiazdy zmiennej.
Mając już poszczególne oceny blasku
tworzymy z nich tzw. oceny dwustronne:
anivnb, gdzie m i n — różnice blasku w
stopniach. Mając tak utworzone oceny
dwustronne możemy obliczyć jasność gwia
zdy zmiennej korzystając ze wzoru:
m
v = a+
(jb-a),
( 1)
m+n
gdzie jasności gwiazd a, b i v są wyrażone
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w wielkościach gwiazdowych (magnitudo), a następnie wyliczyć średnią jasność
zmiennej, ze wzoru:
- = y1+v2+...+vt >
(2)
gdzie A: jest liczbą wyznaczonych z (1) ocen jasności zmiennej w wielkościach gwia
zdowych.
Przykład:
Mamy następujące oceny stopniowe:
v2n, v3p, m lv.
Jasności gwiazd porównania:
m = 8.8m, n = 9.2m, p = 9.6m.
TVvorzymy wszystkie możliwe oceny dwu
stronne:
m lv ln , stąd jasność zmiennej ze wzo
ru (1) v = 8.93m.
m lv3p, stąd jasność zmiennej v = 9.0m.
Średnia jasność gwiazdy zmiennej wynosi
zatem (wzór (2)):

Metoda Pickeringa jest zbliżona do
metody Argelandera, gdyż tutaj również
dokonujemy oceny różnicy blasku w sto
pniach. Jednakże w tej metodzie od razu
posługujemy się parą gwiazd porównania,
jedną słabszą, a drugą jaśniejszą od zmien
nej. Następnie różnicę blasku między gwia
zdami porównania dzielimy zawsze na 10
stopni, a jasność zmiennej staramy się umieścić między gwiazdami porównania za
pisując różnicę w stopniach, np: alv9b,
a5v5b, a8v2b itd. Dobierając kilka par
gwiazd porównania tworzymy kilka ocen
dwustronnych i obliczamy jasność zmien
nej korzystając ze wzorów (1) i (2).
Metoda Nijlanda-Błażko jest uogól
nieniem metody Pickeringa. Wybieramy
również parę gwiazd porównania, ale dzie
limy różnicę blasku między nimi już nie
na 10 stopni, tylko na tyle stopni ile nam
pasuje. Następnie staramy się „wpasować”
z jasnością zmiennej między gwiazdy po
równania. Stąd otrzymujemy ocenę dwu
stronną. Chcąc zwiększyć dokładność, wy
bieramy kilka par gwiazd porównania, a
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jasność zmiennej wyliczamy ze wzorów
(1) i (2).
Metoda stopniowa Pogsona jest podo
bna do metody Argelandera z tym, że tu
taj jednemu stopniowi przypisujemy war
tość w wielkościach gwiazdowych np. 0.1m,
a następnie ćwiczymy oko w wychwyty
waniu różnic blasku 0.1m, 0.2m, 0.3m, 0.4m.
Metoda ta, mimo, że pozwala niemal od
razu znaleźć jasność gwiazdy zmiennej, to
jednak nie pozwala na wiarygodną ocenę
przy większych różnicach tłlasku.
W metodzie mieszanej Pogsona wy
bieramy pary gwiazd porównania o zna
nych jasnościach, jedną jaśniejszą, drugą
słabszą od zmiennej, a następnie różnicę
jasności między nimi dzielimy na stopnie
przyjmując za 1 stopień 0.1m. I tak różnica
blasku o 0.5m będzie odpowiadała 5 sto
pniom, 0.4ra — 4 stopniom itp. Po ustale
niu interwału w stopniach znowu podob
nie jak w metodzie Nijlanda-Blażko „wpasowujemy” jasność zmiennej między jas
ności gwiazd porównania i do wyliczenia
jasności zmiennej korzystamy ze wzorów
(1) i (2).

2. Instrumenty
Jak już była mowa na początku obser
wować gwiazdy zmienne można nawet go
łym okiem, lecz tak jasnych gwiazd zmien
nych jest zaledwie kilkanaście co daje nie
wielki wybór obserwatorowi. Jednak już
użycie niewielkiego instrumentu (lornet
ki, małej lunety) poszerza znacząco liczbę
osiągalnych gwiazd zmiennych. Rzecz jas
na im większą średnicę ma luneta czy tele
skop tym więcej i coraz słabsze gwiazdy
możemy obserwować. Jasność najsłabszej
gwiazdy dostrzegalnej przez dany instru
ment możemy wyliczyć korzystając ze
wzoru:
= 2+5 log(Z)),
(3)
gdzie D jest średnicą obiektywu w milime
trach, a ni/r jest wyrażone w wielkościach
gwiazdowych.
W poniższej tabeli podane są przykła
dowe zasięgi dla kilku średnic obiektywu
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teleskopu. Zasiąg gołego oka wynosi około 6.0™.
D(mm)
mgr

30

65

110

150

200

250

9.4™ 11.0™ 12.2m 12.9™ 13.5™ 14.0™

3. Błędy obserwacji i ich unikanie
Oko ludzkie nie jest, mimo swoich zalet,
instrumentem najdoskonalszym i aby uniknąć pewnych błędów systematycznych
przy ocenie jasności zmiennej trzeba przy
obserwacjach przestrzegać kilku zasad, któ
re co prawda nie eliminują ich całkowicie,
ale pozwalają zminimalizować ich wpływ.
1) Przed przystąpieniem do obserwa
cji należy przez co najmniej 10-15 minut
przyzwyczaić oczy do ciemności.
2) Za pomocą mapki z okolicą zmien
nej odnajdujemy naszą gwiazdę i gwiazdy
porównania. Przy odczytywaniu mapki mo
żemy posłużyć się bardzo słabo świecącą
latarką.
3) Jeśli wybrana gwiazda porównania
ma tę samą jasność co zmienna, to do oce
ny wybieramy jeszcze dwie gwiazdy, jedną
słabszą, a drugą jaśniejszą od zmiennej.
4) Przy ocenie blasku między zmien
ną, a gwiazdą porównania nie patrzymy na
nie równocześnie, tylko patrzymy raz na
jedną gwiazdę raz na drugą.
5) Przy porównywaniu blasku gwiazd
staramy się aby linia łącząca gwiazdy na
niebie była równoległa do linii łączącej oczy obserwatora.
6) Staramy się unikać obserwacji w okolicach pełni Księżyca, zwłaszcza gwiazd
czerwonych (tzw. błąd tła).
7) Obserwacji staramy się dokonywać
tym samym instrumentem, a gdy zachodzi
potrzeba zmiany instrumentu to wykonu
jemy przez pewien czas oceny przez oby
dwa (żeby je móc później ewentualnie sko
relować).
8) Obserwacji dokonujemy gdy gwiaz
da jest co najmniej 20° nad horyzontem.
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Niżej skutki wpływu ekstynkcji atmosfery
cznej są trudne do wyeliminowania.
9)
Momenty obserwacji notujemy z do
kładnością odpowiednią do długości ok
resu zmienności danej gwiazdy. Dla gwiazd
o okresach większych od około 20 dni wy
starczy dokładność 0.1 doby. Dla okresów
między 2-20 dni, przyjmujemy dokładność
0.01 doby. Dla gwiazd o okresach poniżej
2 dni (zmienne kataklizmiczne, gwiazdy
nowe, szybkie układy zaćmieniowe) mo
menty obserwacji notujemy z dokładnoś
cią 0.001 doby (tj. około 1 minuty).
4. Raport AAVSO.
AAVSO (American Association of Va
riable Star Observers) jest organizacją
zrzeszającą obserwatorów gwiazd zmien
nych z całego świata. Stowarzyszenie to
powstało na krótko przed 1 wojną świato
wą w USA i przez 70 lat działalności zdo
łało zebrać 6 milionów obserwacji gwiazd
zmiennych w ogromnej większości wizual
nych. Większość obserwacji przysyłanych
do AAVSO to obserwacje takich typów
gwiazd zmiennych jak: zmienne katakli
zmiczne, zmienne półregularne SR, dłu
gookresowe typu Mira Ceti czy gwiazdy
zaćmieniowe. Aby zostać członkiem tego
towarzystwa wystarczy swoje obserwacje
regularnie wysyłać do AAVSO w formie
raportu zawierającego obserwacje za okres miesiąca (wysyłanego do 10 każdego
miesiąca). W zamian można, za niewielką
opłatą, otrzymać mapki okolic gwiazd
zmiennych, biuletyn AAVSO lub inne
materiały i informacje dotyczące gwiazd
zmiennych. Do AAVSO wysyłamy tylko
oceny dwustronne z wyliczonymi jasnoś
ciami zmiennej.
Oznaczenia w nagłówku formularza są
następujące:
Sheet numer arkusza of ilość arkuszy.
Report No. numer kolejny raportu.
For month of miesiąc (January, February,
March, April, May, June, July, August, Sep
tember, October, November, December.)
Year rok
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^
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V A R IA B L E STA R O BSERVATIO N S

.

Report No.

^

A o y / ( _________________ Year

Observer_____Tbl/noiSZ
Street___ L i
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^ 9 3

AAVSO Obtervor Inrttcls

JZ /ysyC _________________________

/tQ / J k ' b __________________________________

C ity ___ b f o m c tr/G_________________ S tate______________
Country______ 'VOLĄ

__________ £ip Code

Tim* Used, GMAT or
TelfijCope

DESIGNATION

V A R IA B L E

ii

\Zi>y

55

Ą W b +0 ?
a

5 bć>

Received____________________
Entered____________ i________

7- D _________________________

Instrument (>)

'tiLiO+O/

For AAVSO HQ Uie Only

~^>4

R

v' iV

P

V ,V

R óer

Verified___________________ _
JU L . D A Y

2449

+ DEC

MAGN.

j o i .h
JoS.ti
J o ł.*
Aoę.łi
AO'l. *i

Observer imię, nazwisko
Street ulica (wieś) i numer domu
City miasto lub poczta
Country kraj
Zip Code kod pocztowy
Time used używany czas. Przeważnie uży
wamy daty juliańskiej w odniesieniu do
czasu Greenwich więc wpisujemy krótko
J.D .
Instrument(s) typ i średnica instrumentu.
Ttitaj podajemy typ instrumentu np: bi
nocular (lornetka), refractor (luneta so
czewkowa), telescope (teleskop zwiercia
dlany), naked eye (gołe oko) i średnicę
jego obiektywu w milimetrach lub calach.
Uwagi odnośnie instrumentów można za
wrzeć również w rubryce remarks — uwa
gi. Resztę nagłówka po prawej stronie wy
pełnia AAVSO.
Poniżej znajdują się rubryki w które wpi
sujemy nasze obserwacje.
Designation numeryczne oznaczenie zmien
nej pochodzące od jej przybliżonych współ

9"<o
f i
r i
w

G“1

COMP STA R S

R EM A R K S

PG
Pi .
/ 6. 9 3
w , 9$
6*1 W

rzędnych równikowych na rok (epokę)
1900.0
Variable nazwa zmiennej tj. oznaczenie
literowe plus skrót łacińskiej nazwy gwia
zdozbioru, w którym się znajduje.
Jul. day data juliańska.
Magn. Jasność gwiazdy zmiennej w wiel
kościach gwiazdowych.
Comp, stars Jasności gwiazd porównania
w dziesiątych częściach wielkości gwiaz
dowych np: 5.9m=59.
Remarks uwagi
Data juliańska — jest to ciągła rachu
ba dni począwszy od roku 4713 p. n. e.
utworzona w celu ułatwienia obliczeń as
tronomicznych. Dzień juliański zaczyna się
nie o północy lecz w południe. Zatem w
południe dnia 26.04.1993 mamy 2449103.0
dzień juliański, a o północy z 26 na 27
kwietnia 1993 r. mamy datę 2449103.5.
Aby uniknąć galimatiasu ze strefami cza
sowymi i zmianą czasu zimowego na letni
nasze momenty obserwacyjne wyrażamy w
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czasie Greenwich. Aby odczytać z zegarka
pokazującego w Polsce czas Greenwich
trzeba od godziny wskazywanej przez nasz
zegarek odjąć 1 godzinę gdy obowiązuje
w Polsce czas zimowy i 2 godziny gdy
obowiązuje czas letni (wschodnio-europejski).
A oto przykład przeliczenia obserwa
cji i wypełnienia raportu AAVSO.
Mamy następujące obserwacje trzech
gwiazd długookresowych w kwietniu:
26.04.93 R Vir
26.04.93 SS Vir
28.04.93 SS Vir
28.04.93 R Vir
28.04.93 R Ser

(86) h'5 (93)
(83) 5vl (86)
(83) 5vl (86)
(86) 3v5 (93)
(64) lv2 (74)

19h45m
19h48m
19h42m
19h48m
20h30m

Przeliczamy m om ent obserwacji na datę
juliańską (tutaj zaokrąglając do 0.1 doby)

i wyliczamy jasność ze wzoru (1) również
zaokrąglając do 0.1m.
2449103.4 R Vir
2449103.4 SS Vir
2449105.4 SS Vir
2449105.4 R Vir
2449105.4 R Ser

8.7"
8 .6 "
8 .6 "
8.9"
6.7"

Tfc dane wpisujemy następnie do form ula
rza według wzrastającej rektascensji (de
signation). Jeżeli w danym miesiącu nie
zrobiliśmy żadnych obserwacji raportu nie
wysyłamy. Mapki AAVSO okolic gwiazd
zmiennych z jasnościami gwiazd porów
nania są zamieszczane w różnych num e
rach Uranii, można też dowiadywać się o
nie i inne materiały w Z G PTMA.
Tomasz Krzyt

/3 P erse i, p P erse i
fi Persei
a = 3 h01m40s <5=+40°34\ 2 (1900.0)
A: 2.13m-3.40mV Min = 2439479.647 +
2.86739“ D =0.14 Typ: EA Sp. B7.7V+
G8III

•n
# 29
7
•
*.

18
• a .40 •

•

30 • •
*6
• 38
K
.2 ?
0
O
•

• ?
•

•i
• lS -

.

5°

0 i p P ersei

i

Około 9° na południowy zachód od Mirfaka (a Per) znajduje się najwcześniej od
kryta zmienna zaćmieniowa: /? Persei czyli
Algol. Układ ten dał nazwę licznej klasie
zmiennych zaćmieniowych liczącej kilka
naście tysięcy członków. U Algola obser
wujemy głębokie minimum głównie (oko
ło 1.5m) i bardzo płytkie minimum w tórne
(ok. 0.1m). Zaćm ienia w układzie powta
rzają się mniej więcej co trzy doby. Algol
znajduje się w odległości około 88 lat
świetlnych.
p Persei
a = 2h58m46s <5 = 38°27\ 1 (1900.0)
A: 3.3ra-4.0mV P = 40d'iyp: SRb Sp. M4III
W odległości zaledwie 2 stopni na po
łudniowy zachód od Algola znajduje się
kolejna jasna gwiazda zm ienna — p Per
sei, która została odkryta przez Schmidta.
Jest to gwiazda półregularna, olbrzym o
wyraźnej czerwonej budowie. U gwiazdy
tej obserwujemy zmiany blasku z okresem
około 30-40 dni na który nakładają się
prawdopodobnie zmiany z okresem 1100
dni. Gwiazda ta znajduje się w odległości
około 400 lat świetlnych.
Na mapce północ jest u góry.
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Nova Cassiopeae 1993
Jak się dowiadujemy z Cyrkularza Między
narodowej Unii Astronomicznej nr 5902
w dniu 7 grudnia 1993 roku K. K a n a t s u (Japonia) zaobserwował w gwiazdo
zbiorze Kasjopei gwiazdę nową o jasności
6.4 mag. Nowa rozbłysła w miejscu o współ
rzędnych: ai950=23h39m23.36s, /3i9so=+57°
14’23.7”, blisko gwiazdy
Cas. Gorąco
zachęcamy wszystkich obserwatorów do
pilnego podjęcia obserwacji. Załączmy
mapkę, która będzie pomocna przy oce

\

nach jasności nowej. Mapka obejmuje trzy
wycinki nieba, kolejno o polach 30°, 10° i
3°. Podajemy jedynie jasności gwiazd na
dających się do porównań z nową (mło
dych typów widmowych) w systemie wi
zualnym.
Oceny i raporty w postaci: dzień z ułamkiem, miesiąc, rok, jasność, średnica
obiektywu, instrum ent (L — newton, B —
lorneta, R — refraktor, C — cassegrain,
M — maksutow), najsłabsza widoczna go-

•
\

•

\
•' - r

o
>3

%

•

Gwiazdy porównania:

1) 4 .9”
2) 5 .7
3) 6.1
4) 6.5
5) 6.7
6) 7.1
7) 7.4
8) 7.7
9) 7.9
10) 8.1

11) 8 .4“
12) 8.6
13) 8.8
14) 9.1
15) 9.5
16) 9.7
17) 9.9
18) 10.2
19) 11.2

•
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tym okiem gwiazda, uwagi, prosimy nadsyłać na adres: Sekcja Obserwacji Gwiazd
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Zmiennych PTMA, Oddział Krakowski,
ul. Św. Tbmasza 30/8,31-027 Kraków.
Jawisz Płeszka

OBSERWACJE
Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca
PTMA, wrzesień 1993

Średnie dzienne względne liczby Wolfa:
59
7.9
17
25
9 ...16
1... ....28
80
18 ....18
26
... ....33 10 ....0
79
3 ....24
19
17
27
11 ....0

?.

Wyniki obserwacji Słońca we wrześniu
1993 r. przysłało 14 obserwatorów: Mar
cin B e t l e j , Mariusz C h i r o w s k i ,
Krzysztof C z a r t , Grzegorz C z e p i c z e k, Bartosz D ą b r o w s k i , Marcin
J a r s k i , Jerzy Ł ą g i e w k a, Wiktor
M a j e w s k i , Mariusz S a w i n e 1, Seba
stian S o b e r 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 . Obser
watorzy wykonali w sumie 142 obserwacje
w 30 dniach.
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21 ......... . . . . . . 9
22 ......... .... 7
23 ......... . . . . 16
24 ......... ....28

..........

28 .........
29 .........
30 .........

...

71
57
51

Średnia miesięczna względna liczba
Wolfa we wrześniu 1993 r. wyniosła 22.4
(21.5). Średnia względna liczba Wolfa dla
obrotu Słońca No. 1873 wyniosła 19.7
(18.7). W nawiasach podano średnie li
czone bez współczynników obserwatorów.
Bartosz P. Dąbrowski

KONFERENCJE I ZJAZDY
IV Seminarium
Meteorowo-Meteorytowe we Fromborku

Dnia 13 sierpnia (piątek!) 1993 roku od
było się IV Seminarium Meteorowo-Me
teorytowe we Fromborku. Tym razem spot
kaliśmy się w nieco bardziej kameralnym
gronie. Obecni byli: Bartosz D ą b r o w 
s k i z Tbrunia, Monika G a d o w s k a z
Kielc, Anna G a r n y s z Głowna, Piotr
G r z y w a c z z Łodzi, Krzysztof K a s z e w s k i z Radomia, Andrzej K o 1a s i ń s k i z Poznania, Janusz K o s i ń s k i z
Fromborka, Urszula M a j e w s k a z Cheł
ma, Arkadiusz O l e c h z Pruszcza Gdań
skiego, Andrzej P i l s k i z Fromborka,
ViolettaSalamander-Kosinska z
Fromborka, Ireneusz S ł a w i ń s k i z No
wej Rudy i Dorota S z y m a ń s k a z Ma
kowa Nowego. Seminarium zaczęło się po
południu, w budynku planetarium, wykła
dem Andrzeja Pilskiego na temat związku
meteorytów z planetoidami. Autor naj
pierw krótko przedstawił historię Układu

Słonecznego i zarysował na jej tle dzieje
meteorytów, następnie omawiał obserwa
cje widm odbiciowych planetoid, ich kla
syfikację i związek budowy planetoid z
budową meteorytów. Wykład był obficie
przetykany pokazami kamieni z nieba, ko
lekcjonowanych przez autora. Mieliśmy
okazję obejrzeć materię, która przed upadkiem na Ziemię była być może powie
rzchnią Westy lub innej planetoidy, a tak
że wiele innych odłamków znajdowanych
na całym świecie.
Następnie krótką pogadankę o obser
wacjach meteorów wygłosił Janusz Kosiń
ski. Usłyszeliśmy relację o obserwacjach
Perseid (patrz Urania 12/92 i 7-8/93) z lat
ubiegłych i o wnioskach, jakie można z
nich wyciągnąć. Wskazane zostały też głó
wne zalety obserwacji grupowych i wyniki
poszukiwań rojów meteorów związanych
z planetoidami. Autor, opierając się na
wieloletnich doświadczeniach Pracowni
Komet i Meteorów, wskazał na zalety prac
wykonywanych przez wyspecjalizowanych
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obserwatorów zgodnie z jednolitymi pro
gramami.
Seminarium zakończyło się w późnych
godzinach wieczornych „Muzyką pod gwia
zdami” wybraną przez Janusza Kosińskie
go. Tym razem słuchaliśmy utworów Mike’a Oldfielda pochodzących z płyty „Is
lands”. Po tej nastrojowej muzyce czekały
nas niestety dwa kilometry drogi do O b
serwatorium Astronomicznego w Żurawiej
Górze, a że niektórzy zgłodnieli — prze
byli tę trasę biegiem. Następnie odbył się
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pokaz nieba dla grupy dzieci, a później,
korzystając z rewelacyjnej pogody, wyszli
śmy na obserwacje Perseid (co trwało do
godz. 2.30).
Urszula Majewska
Arkadiusz Olech

Najbliższe sem inarium Pracowni K om et i
M eteorów odbędzie się w dniach 19 i 20
lutego (sobota-niedziela) w C entrum
Astronomicznym Mikołaja Kopernika w
Warszawie, ul. Bartycka 18.

NOWOŚCI WYDAWNICZE
M ikołaj Kopernik, Dzieła wszystkie. Tom
IV — Rękopisy pism pomniejszych Mi
kołaja Kopernika. Facsimile źródeł. Red.
tomu: Paweł Czartoryski. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1992.
ISBN 83-01-10564-X . Str. 24, 1 k. nlb.,
166 k. facsimiliów, 2 nlb. Cena: 170 000 zł.
Wydanie Dzieł wszystkich M ikołaja
Kopernika rozpoczęte zostało w 1972 r.,
przed obchodami pięćsetnej rocznicy uro
dzin wielkiego astronom a. Początkowo
miało ono składać się z trzech tomów, wy
dawanych równolegle w trzech wersjach
językowych. Zdecydowano się na rozsze
rzenie edycji do czterech tomów w pięciu
wersjach językowych. Zawartość poszcze
gólnych tomów jest następująca:
Tbm I — Rękopis dzieła Mikołaja Ko
pernika O obrotach. Facsimile (wersje: łac.
1973, poi. 1972, ang. 1972, fr. 1973, ros.
1973),
Tbm II — M ikołaja K opernika O obro
tach (wersje: łac. 1975, poi. 1976, ang.
1978, fr. planowana — ukaże się w wydaw
nictwie Editions des Belles Lettres w Pa
ryżu, ros. 1986),
Tbm III — Mikołaj Kopernik. Pisma
pomniejsze (wersje: łac. w przygotowaniu,
poi. w druku, ang. 1985),
Tbm IV — Rękopisy pism pom niej
szych Mikołaja Kopernika. Facsimile źró
deł (wersje: łac., poi., ang., fr., ros. 1992).

(Uwaga: w wersji fr. jest inna num era
cja tomów — facsimile pism pomniejszych
ukazały się jako t. II.)
Omawiana edycja dzieł Kopernika ukazuje się jako owoc pracy Zakładu Ba
dań K opernikańskich Instytutu H istorii
Nauki Oświaty i Tfechniki PAN w Warsza
wie oraz krajowych i zagranicznych współ
pracowników poszczególnych tomów i wer
sji językowych.
Wydany obecnie ton IV nie był pier
wotnie planowany. Zawiera on facsimilia
autografów pism Kopernika (oprócz głów
nego dzieła „O obrotach”), rękopiśm ien
nych kopii pism m onetarnych i astrono
micznych, których kopernikowskie auto
grafy nie zachowały się oraz reprodukcje
dwóch druków, wydanych za życia K oper
nika („Listy” T Symokatty w łacińskim
przekładzie astronom a wydane w 1509 r.
oraz „O bokach i kątach trójkątów ” z
1542 r.).
Strona techniczna tom u nie budzi za
strzeżeń. Zachowano charakterystyczne ce
chy edycji — estetyczną płócienną oprawę
wraz z obwolutą, wysokiej jakości papier,
wyklejki z astronomicznymi fotografiami.
Facsimilia reprodukowanych dokumentów
wykonano w D rukarni Narodowej w K ra
kowie techniką skanerową, opracowaną
przez Władysława Trojanowskiego. R epro
dukcje są wykonane starannie, w rzeczy
wistych rozmiarach lub nieznacznie zmniej-
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szone (jeśli wymiary oryginału przekracza
ją form at książki). Z przyczyn technicz
nych nie udało się zachować pełnej wier
ności kolorystycznej na kilku tablicach; do
tyczy to fragmentów dokum entów zapisa
nych w oryginale czerwonym atram entem .
W omawianym tom ie na 166 kartach
znajduje się 399 facsimiliów dokum entów
związanych z Kopernikiem , których ory
ginały przechowywane są w 21 bibliote
kach i archiwach w siedmiu krajach E uro
py. Szczególnie istotne jest zamieszczenie
w tym tomie facsimiliów dokumentów, któ
re zaginęły w 1945 r.; ich zreprodukowanie było możliwe dzięki fotokopiom H an
sa Schmaucha przechowywanym obecnie
w Deutsche Copernicus-Forschungsstelle
w M onachium.
Na początku zamieszczono powięks
zenie pieczęci sygnetowej Kopernika oraz
znaki wodne papieru, używanego przez as
tronoma. Reprodukowane dokumenty po
grupowane zostały w następujących dzia
łach (najpierw rękopisy Kopernika, potem
rękopiśmienne kopie nie zachowanych do
kumentów, a na końcu druki):
— listy osobiste M. Kopernika opa
trzone jego podpisem,
— kopie nie zachowanych listów oso
bistych M. Kopernika,
— listy kapituły warmińskiej pisane
przez M. Kopernika,
— tablice astronom iczne i recepty pi
sane na książkach przez M. Kopernika,
— dokumenty działalności administra
cyjnej,
— kopie pism m onetarnych M. Ko
pernika,
— kopie drobnych pism astronom icz
nych M. Kopernika,
— prace przekładowe i matematyczne,
wydane drukiem za życia M. Kopernika.
Jak już wspom niałem , w tom ie III
znajdą się przekłady dokum entów na po
szczególne języki wraz z kom entarzem, ale
uporządkowane w układzie chronologiczno-rzeczowym. W wersji angielskiej t. III
(dotychczas jedynej) wydanej w r. 1985,
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nie znalazły się listy kapituły warmińskiej
pisane przez uczonego oraz tablice astro
nomiczne i częściowo recepty, a także tab
lice trygonometryczne dołączone do wspo
mnianej już pracy Kopernika „O bokach i
kątach trójkątów” (będą one w wersjach
poi. i łac. t. III). Natom iast w tom ie IV
brak kilku dokum entów, co prawda nie
napisanych ręką Kopernika, ale w jego
imieniu. Chodzi tu mianowicie o zawarte
w t. III (wersja ang.) trzy rachunki z lat
1531-1532, związane z pełnionymi przez
Kopernika i Tiedemanna Giesego funk
cjami „opiekunów stołu kapituły w arm iń
skiej”. W t. IV zreprodukowano tylko drugi
z tych dokumentów (autograf astronom a),
zaś pom inięto pozostałe dwa napisane
przez Giesego także w imieniu K operni
ka. Nie zamieszczono też facsimile instru
m entu notarialnego z 10 lutego 1503 r.
napisanego przez Stefana Venturato z Pa
dwy, a dotyczącego ustanowienia przez Ko
pernika pełnomocnictwa dla objęcia na
danej mu scholasterii we Wrocławiu (tłu
maczenie ang. jest w III tom ie). Tbm trze
ci w wersji ang. zawiera częściowo błędne
odsyłacze do facsimiliów dokum entów w
t. IV (np. potwierdzenie transakcji finan
sowej z 15 marca 1518 r. jest zamieszczo
ne jako tablica XLI, a nie XLIII jak poda
no w t. III na str. 254), co świadczy o tym,
że układ dokum entów w planowanym od
kilku lal tom ie IV uległ zmianie w ostat
nim czasie.
Największe moje zastrzeżenia budzi jed
nak sam dobór dokum entów do tomów
III i IV, obejmujących „Dzieła pom niej
sze”. Redaktor tomów prof. Paweł C z a r 
t o r y s k i nie wyjaśnia w przedmowach
dokładnie jakie kryteria zadecydowały o
włączeniu do edycji tych, a pom inięciu in
nych dokumentów związanych z osobą M i
kołaja Kopernika.
Z niewiadomych przyczyn nie ma w
tom ie IV facsimiliów aż pięciu listów, pi
sanych własnoręcznie przez astronom a po
niemiecku w imieniu kapituły warmińskiej.
Dwa z nich adresowane do A lbrechta H o-
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henzollerna (z 11 maja 1513 i 18 grudnia
1519 r., oryginały w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie)
wspomina nawet P. Czartoryski we wstę
pie do recenzowanego tom u na str. 10.
TYzy dalsze pom inięte niemieckie listy do
rady miasta Gdańska (z 18 listopada 1519,
29 marca 1524 i 24 czerwca 1534 r.) znaj
dują się dziś w Wojewódzkim Archiwum
Państwowym w Gdańsku o czym zresztą P.
Czartoryski wie doskonale, bo zamieszcza
jako tablicę XX pieczęć kapituły warm iń
skiej wyciśniętą pod tekstem ostatniego z
podanych listów.
W niedostatecznym stopniu wykorzy
stano notatki Kopernika na marginesach
książek, z których korzystał, a które znaj
dują się dzisiaj w zbiorach bibliotek szwe
dzkich (poza jednym woluminem przecho
wywanym w Olsztynie). P. Czartoryski jest
autorem szczegółowego opracowania do
tyczącego biblioteki astronom a („The Li
brary of Copernicus” [w: ] „Science and
History. Studies in H onor o f Edward Ro
sen” Studia Copernicana X V I, Wrocław
1978, s. 355-396. W swej pracy wyszcze
gólnia 18 woluminów, które bez wątpie
nia należały do Kopernika, lub w których
pozostawił zapiski na marginesach, zaś dal
szych 6 woluminów klasyfikuje jako wy
magające dalszych badań porówńawczoidentyfikacyjnych. W recenzowanym IV to
mie Dzieł wszystkich Kopernika wykorzy
stano zaledwie 5 z tych woluminów (w tym
jeden nie należący do omawianych grup
druków — nie zawierający notatek astro
nom a) i to fragmentarycznie. Zabrakło facsimiliów istotnych notatek uczonego, do
tyczących wykonanych przez niego obser
wacji astronomicznych, np. odnotowanej
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w Efemerydach Regiom ontana obserwacji
zaćmienia Księżyca z 6 listopada 1500 r. i
dwóch obserwacji planet wykonanych w
1538 r., dziesięciu obserwacji planet z r.
1537 umieszczonych w Alm anach nova
Stoefflera i Pflauma, a także dwunastu ob
serwacji zaćmień wpisanych do Calendarium Stoefflera. Warto zauważyć, że część
z tych zapisek — o ile mi wiadomo — nie
była jeszcze w ogóle opublikowana w po
staci facsimiliów.
Istotne dla badacza ewolucji poglądów
Kopernika są jego notatki i kom entarze
na marginesach przeczytanych książek. Nie
stety, do dnia dzisiejszego nie ma defi
nitywnego rozstrzygnięcia autorstw a wie
lu not marginesowych na pochodzących z
Warmii obiektach, znajdujących się obec
nie w Uppsali, StrSngnass, Linkóping i
Sztokholmie. Tb samo dotyczy klocka z
dwoma inkunabułam i o treści medycznej,
przechowywanego w M uzeum Warmii i
M azur w Olsztynie. Dotychczasowe trady
cyjne metody badawcze są zbyt subiektyw
ne, a ich wyniki dyskusyjne i łatwe do za
kwestionowania.
Omawiany IV tom Dzieł wszystkich, a
zarazem ostatni w zamierzeniach Wydaw
ców, nie zawiera zatem całości spuścizny
po wielkim uczonym. A może w arto wy
dać jeszcze jeden tom, zawierający facsimilia i przekłady (wraz z kom entarzem )
tych rozproszonych w różnych miejscach
myśli K opernika, które krok po kroku do
prowadziły go do wiekopom nego odkry
cia? Czekamy także na ukazanie się zapo
wiadanego od dawna tom u III, który we
dług notki zamieszczonej w tom ie IV jest
już w druku.
Paweł Sobotko

Z KORESPONDENCJI
Przełom roku to zwykle okazja do porząd
kowania zaległych spraw — także w reda
kcji Uranii. Z prawdziwą przykrością m u
simy przyznać, że nie jesteśmy w stanie

odpowiedzieć indywidualnie na wszystkie
docierające do nas listy. Choć oczywiście
zawsze je bardzo starannie czytamy i bar
dzo za nie dziękujemy! Często pomagają
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nego czasopisma. Dziękujemy za rozmai
te zdjęcia i rysunki — nie zawsze astrono
miczne, ale zawsze bardzo sympatyczne
(pan Bogusław G o ł ę b i o w s k i z War
szawy). Część ich publikujemy i wtedy do
kładnie piszemy od kogo je dostaliśmy.
Dziękujemy więc raz jeszcze za wszystkie
listy, pocztówki z pozdrowieniami i inne
dowody pamięci! A że dobrych życzeń nig
dy za wiele — wszystkiego najlepszego
naszym korespondentom — także przy
szłym!
Redakcja
PS. I przy okazji — często dostajemy
listy z pytaniem o cenę ogłoszeń w Uranii.
Urania jest pismem miłośników astrono
mii i dla miłośników astronom ii. Dlatego
cena am atorskich ogłoszeń nie jest wyso
ka — 2000 zł za słowo. Nie dotyczy to
oczywiście reklam — ale to już zupełnie
inna sprawa!

nam w pracy redakcyjnej. Na przykład dzię
ki sugestii pana Krzysztofa P o b r a t y m a (podpisującego się Orion; z Przeuszyna) w tym roku ukaże się w Uranii
wieloodcinkowy poradnik dla obserwato
rów gwiazd zmiennych. Dzięki listom wie
my co interesuje aktualnie Czytelników i
szukamy autorów, którzy by się podjęli
napisać artykuły na „zamówione” tematy.
Przyjmujemy krytyczne uwagi — często
niestety słuszne (np. kom puterowe skła
danie tekstu spowodowało niejednorod
ność przy podawaniu liczb dziesiętnych —
co wytknął nam pan Zygmunt J a w o r 
s k i z Łagowa). I oczywiście nie ze wszy
stkimi uwagami się zgadzamy (np. wydaje
nam się, że warto było opublikować ar
tykuł o Gwieździe Betlejemskiej, a jeden z
naszych korespondentów uważał to za ab
surd) — co mamy nadzieję nie wpływa
niekorzystnie na poziom naszego wspól

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Kwiecień 1994 r.

Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest w

Słońce: W ruchu rocznym po ekliptyce
Słońce wędruje ponad równikiem niebie
skim i w ciągu miesiąca dnia przybywa
prawie o dwie godziny: w Warszawie 1
kwietnia Słońce wschodzi o 5h12m, zacho
dzi o 18h9m, a 30 kwietnia wschodzi o 4h8m,
zachodzi o 18h59m. W kwietniu Słońce wstę
puje w znak Byka.

kwietniu następująca: ostatnia kwadra
3d4h, nów l l dl h, pierwsza kwadra 19d4h,
pełnia 25d21h. W apogeum Księżyc znaj
dzie się 12 kwietnia, a w perygeum 25
kwietnia. W kwietniu tarcza Księżyca za
kryje Wenus oraz Kłos Panny (Spikę),
najjaśniejszą gwiazdę w gwiazdozbiorze

D ane dla obserwatorów Słońca (na 13h czasu środk.-europ.)
Data
1994
IV

1
3
5
7
9
11
13
15

P
-26919
-26.26
-26.30
-26.30
-26.28
-26.22
-26.15
-26.04

Bo
-6952
-6.41
-6.29
-6.16
-6.02
-5.88
-5.74
-5.58

Lo
1494-5
348.06
321.67
295.28
268.88
242.48
216.08
189.68

- ^
I
.;

III

Data
1994

P

IV 17
19
21
23
25
27
29
V 1

-25990
-25.74
-25.54
-25.31
-25.06
-24.76
-24.46
-24.11

Bo
-5 ^ 2
-5.25
-5.08
-4.90
-4.72
-4.52
-4.33
-4.13

Lo
163926
136.86
110.44
84.02
57.60
31.16
4.74
338.30

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
2d15h17ra i 29d21h36m — momenty, w których heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.
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Panny, ale zjawiska te nie będą u nas wi
doczne.
Planety i planetoidy: Coraz wyżej nad
zachodnim horyzontem świeci pięknym
blaskiem W e n u s jako Gwiazda Wie
czorna -3.9 wielkości. J o w i s z świeci
przez całą noc na granicy gwiazdozbiorów
Wagi i Panny jako jasna gwiazda -2.5 wiel
kości; przez lunety możemy śledzić cieka
we zjawiska w układzie czterech galileuszowych księżyców Jowisza. Nad ranem
wschodzą S a t u r n i M a r s jako gwiaz
dy prawie tej samej jasności (ok. +1.2
wielk. gwiazd.), a Uran (6 wielk.) i N e p 
t u n (8 wielk.) górują o wschodzie Słońca
nisko nad horyzontem w gwiazdozbiorze
Strzelca. P l u t o n widoczny jest w dru
giej połowie nocy w gwiazdozbiorze Wężownika, ale jako słaba gwiazdka około 14
wielk. dostępny jest tylko przez duże tele
skopy.
Przez większe lunety możemy odna
leźć planetoidę J u n o wśród gwiazd 10
wielk. w gwiazdozbiorze Panny. Podajemy
równikowe współrzędne planetki dla kil
ku dat: kwiecień l d: rekt. 13h58.8m, deki.
-1°22’; l l d: rekt. 13h51.3m, deki. -0°5’; 21d:
rekt. 13h43.3m, deki. +1°6’; maj l d: rekt.
13h35.8m, deki. +2°5\
Meteory: Od 19 do 24 kwietnia promie
niują meteory z roju kwietniowych L ir y d ó w. Radiant meteorów leży w po
bliżu Wegi, najjaśniejszej gwiazdy w gwia
zdozbiorze Lutni i ma współrzędne: rekt.
18h8m, deki. +32°. Maksimum aktywności
przypada 21 kwietnia, ale w tym roku wa
runki obserwacji nie są dobre (Księżyc
przed pełnią).
*

*

*

l/2d Księżyc 1 ukryty jest za tarczą Jo
wisza do 21h10m (w lunecie odwracającej
księżyc 1 ukaże się spoza prawego brzegu
tarczy planety). Księżyc 2 zbliża się do
brzegu tarczy Jowisza i po północy wraz ze
swym cieniem przejdzie na tle tarczy pla
nety; cień księżyca 2 pojawi się na tarczy
Jowisza o 0h50m, a sam księżyc rozpocznie
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przejście na jej tle o 2h10m, cień zakończy
wędrówkę po tarczy planety o 3hl l m, a księ
życ zakończy przejście o 4h24m.
3d23h Neptun w złączeniu z Księżycem
w odl. 4°. Księżyc 2 ukryty był w cieniu, a
potem za tarczą Jowisza; o 23h26m obser
wujemy koniec zakrycia.
4d O 3h nastąpi złączenie Marsa z Mer
kurym w odl. 1.5°; rankiem możemy pró
bować odnaleźć obie planety nisko nad
wschodnim horyzontem (Merkury jest jaś
niejszy od Marsa!). O 5h Księżyc znajdzie
się w złączeniu z Uranem w odl. 5°.
7d O l h48mobserwujemy początek zać
mienia 1 księżyca Jowisza tuż przy brzegu
tarczy planety; koniec zakrycia tego księ
życa nastąpi o 4h29m. O 17h złączenie Sa
turna z Księżycem w odl. 7°.
7/8d Księżyc 1 i jego cień przechodzą
na tle tarczy Jowisza. Cień księżyca pojawi
się na tarczy planety o 23h8m, a sam księ
życ rozpocznie przejście o 23h40m; cień za
kończy przejście o l h18m, a księżyc 1 o
l h48ra.
8d Księżyc 1 przejdzie za tarczą Jowi
sza; początek zaćmienia (tuż przy brzegu
tarczy planety) o 20h16m, a koniec zakrycia
o 22h55m.
9s Księżyc znajdzie się w złączeniu z
dwiema planetami: o 3h z Marsem w odl.
6° (rankiem możemy obserwować Marsa i
sierp Księżyca nisko nad wschodnim ho
ryzontem) i o 12h z Merkurym w odl. 7°.
Wieczorem dwa księżyce przechodzą na
tle tarczy Jowisza. Do 20h14mksiężyc 1 jest
niewidoczny na tle tarczy planety, nato
miast widać na niej cień księżyca 3, który
dopiero zbliża się do brzegu tarczy. O 20h5 l m
cień księżyca 3 kończy wędrówkę po tar
czy Jowisza, a o 20h57m księżyc 3 dopiero
rozpoczyna swoje przejście na tle tarczy
trwające aż do 22h30m.
10/1 l d Księżyc 2 przechodzi przez stre
fę cienia i za tarczą Jowisza. Obserwujemy
początek zaćmienia (o 22h30m) i koniec
zakrycia tego księżyca (o l h43m).
12d24h Bliskie złączenie Wenus z Księ
życem; zakrycie planety przez tarczę Księ-
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życa widoczne będzie na G renlandii i w
północno-wschodniej Azji.
15d O 2h planetoida Juno w przeciw
stawieniu ze Słońcem względem Ziem i (w
opozycji). Księżyc 1 i jego cień przecho
dzą na tle tarczy Jowisza; początek przejś
cia cienia o l hl m, księżyca o l h24m, koniec
przejścia cienia o 3h12m, a księżyca o 3h32m.
Wieczorem księżyc 1 przechodzi za tarczą
Jowisza: początek zaćmienia o 22h9m, a ko
niec zakrycia o 24h39m.
16/17d Księżyce 1 i 3 oraz ich cienie
przechodzą na tle tarczy Jowisza. Wieczo
rem obserwujemy koniec przejścia cienia
1 księżyca o 21h40m i samego księżyca 1 o
21h58m. Cień księżyca 3 pojawi się na tar
czy planety o 22h42ro, a sam księżyc 3 roz
pocznie przejście o 0h16m; koniec przejś
cia cienia obserwujemy o 0h49m, a księżyca
3 o l h49m.
17/18d O l h5m obserwujemy początek
zaćmienia 2 księżyca Jowisza, a o 3h59m
koniec jego zakrycia przez tarczę planety.
19d Księżyc 2 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec
przejścia: cienia o 21h36m i samego księ
życa o 22h3m.
20d8h34m Słońce wstępuje w znak By
ka, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 30°.
22/23d Księżyc 1 przechodzi za tarczą
Jowisza; początek zaćmienia (przy samym
brzegu tarczy planety) o 0h3m, koniec za
krycia o 2h23m.
23/24d Dwa księżyce Jowisza i ich cie
nie przechodzą na tle tarczy planety. Po
czątek przejścia cienia 1 księżyca o 21h24m,
a sam ego księżyca 1 o 21h34m, koniec
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przejścia cienia o 23h34m, a księżyca 1 o
23h42m. Po północy obserwujemy począ
tek przejścia cienia księżyca 3 (o 2h41m) i
samego księżyca (o 3h32m).
24/25d Wieczorem (o 20h49m) obserwu
jemy koniec zakrycia księżyca 1 przez tar
czę Jowisza, a nad ranem (o 3h40m) po
czątek zakrycia księżyca 2.
25d O 3h bliskie złączenie Księżyca ze
Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej
wielkości w gwiazdozbiorze Panny; zakry
cie gwiazdy przez tarczę Księżyca widocz
ne będzie na O ceanie Spokojnym, w Po
łudniowej Ameryce, na południowym A t
lantyku i na Antarktydzie. O 10h N eptun
nieruchomy w rektascensji.
26d O 6h złączenie Jowisza z Księżycem
w odl. 3°. Wieczorem księżyc 1 wraz ze
swym cieniem przejdzie na tle tarczy Jo 
wisza; początek przejścia cienia o 21h50m,
księżyca 1 o 22h3m, koniec przejścia cienia
o 24hl l ra, a księżyca o 24h18m.
29/30d Z powodu bliskiej opozycji Jo 
wisza obserwujemy ciekawe zjawisko po
czątku i końca zaćmienia 1 księżyca tuż
przy samym brzegu tarczy planety: począ
tek zaćmienia nastąpi o l h57ra z lewej stro 
ny tarczy (w lunecie odwracającej), a ko
niec zaćmienia o 4h7mz prawej strony tar
czy.
30* O 10h Jowisz w opozycji, a o l l h
górne złączenie M erkurego ze Słońcem.
M omenty wszystkich zjawisk podane
są w czasie środkowo-europejskim . Uwa
ga: jeśli nastąpi zmiana czasu na letni, na
leży do każdego m om entu dodać l h.
Opracował G. Sitarski

OGŁOSZENIA
Sprzedam Newtona </>250 i 0 110. Kupię obiektyw achromatyczny <p 100 lub więcej. Henryk
Bors, ul. Elektoralna 19 B m. 33, 00 137 Warszawa.
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Czytelnikom artykułu, którym roz
poczynamy niniejszy numer, udzieli się
być może żarliwość i dociekliwość A u 
torki w zgłębianiu dzieła Kopernika i
usiłowaniach zrozumienia jego znacze
nia w rozwoju poglądów człowieka na
Wszechświat. Ten piękny tekst nie tylko
wiele nas nauczy, lecz także zachęci —
ja k sądzimy — do pilniejszego, rozu
mniejszego i z większą pokorą upra
wianego miłośnictwa astronomii. To
przekonanie uzasadnia opublikowanie
na łamach pism a miłośników astrono
mii referatu prof. Wilhelminy IW ANO
WSKIEJ, który z wielkim zainteresowa
niem został wysłuchany przez elitę na
ukową naszego kraju zebraną na L X X X
sesji Zgromadzenia Ogólnego członków
Polskiej A kadem ii N auk w dniu 10
grudnia 1993 roku w Warszawie. Za
poniekąd kontynuację tematyki w nim
poruszonej można uważać kolejny ar
tykuł, w którym prof. Bohdan PACZYŃ
SKI relacjonuje zmagania najtęższych
wśród astronomów umysłów z proble
mem wyjaśnienia natury ciągle jeszcze
tajemniczych błysków promieniowania
gamma obserwowanych na niebie już
od dwudziestu lat. Chociaż zagadnie
nie to omawialiśmy niedawno na ła
mach Uranii (w numerze 9/1992), to
jednak przeczytanie o nim najświeższych
informacji, zebranych tu przez badacza
głęboko zaangażowanego w rozwiązy
wanie tej zagadki i należącego do gro
na najwybitniejszych dziś astronomów,
z pewnością dostarczy każdemu nie la
da satysfakcji Dodajmy, że jest to tak
że zapis referatu przedstawionego przez
prof. Paczyńskiego podczas X X V I Zjaz
du Polskiego Towarzystwa Astronmicznego, który odbył się we wrześniu ubie
głego roku w Warszawie (patrz Urania
11/1993). Przy lekturze tego numeru nie
powinniśmy też pom inąć zawartych w
Kronice doniesień o naprawie telesko
pu kosmicznego H ubble’a i uważnego
obejrzenia pierwszych zdjęć nim zrobio
nych p o tej niezwykłej operacji.
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Wilhelmina Iwanowska — Tomń

DZIEŁO KOPERNIKA Z PERSPEKTYW Y 450 LAT
Referat wygłoszony podczas L X X X sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akadem ii
N a u k w dniu 10 grudnia 1993 roku w Warszawie

Zmienił układ współrzędnych
kosmicznych i rozmiary
Wszechświata
Czterysta pięćdziesiąt lat tem u w nauce
światowej dokonał się przewrót, którego
konsekwencje owocują do dziś, a którego
sprawcąbylM ikołaj K o p e r n i k Toruńczyk, autor dzieła O obrotach {De revolutionibus). Na czym polegał ów przewrót?
Najkrócej można powiedzieć, że na zmia
nie układu współrzędnych kosmicznych.
K opernik przeniósł początek układu ze
środka Ziem i do środka Słońca, a Ziemię
uczynił jedną z planet, nadając jej potrój
ny ruch: dzienny obrót dokoła własnej osi,
roczny obieg dokoła Słońca i powolny ruch
precesyjny osi ziemskiej opisującej po
wierzchnię stożkową. Popularnie mówi
my: „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziem ię”.
Ale na tym nie koniec. Kopernik zmienił
rozmiary Wszechświata, przyjął, że Wszech
świat jest bardzo wielki, „skończony, czy
nieskończony, zostawmy do dyskusji filo
zofom przyrody..., którego granic nie zna
my i znać nie możemy” (O obrotach, księ
ga pierwsza, rozdział ósmy). Przed K oper
nikiem ogólnie był przyjęty geocentryczny
model P t o l e m e u s z a , opisany w jego
dziele Almagest (II w. naszej ery). Według
tego m odelu świat był bardzo mały, koń
czył się tuż za sferą Saturna (miał promień
równy 20 tysiącom prom ieni ziemskich).
Musiał być bardzo mały, skoro miał się
obracać w ciągu doby dokoła Ziemi. Do
zagadnienia rozmiarów Wszechświata po
wrócimy w dalszym ciągu, ponieważ za
wierało ono poważny zarzut przeciw teo
rii Kopernika i pozostawało w sferze hi
potez przez trzysta lat po jego śmierci. Na
razie przyznajemy Kopernikowi, że „wstrzy

mał Słońce, ruszył Ziemię i odrzucił gwiaz
dy w d a ł”...
Zapytajmy jeszcze, na jakich podsta
wach oparł K opernik swój system. O dpo
wiedź jest prosta: na obserwacjach własnych
i swych poprzedników. Zachowało się oko
ło 60-ciu obserwacji Kopernika, wykona
nych własnoręcznie skonstruowanymi przy
rządami, które służyły do pomiaru odległo
ści kątowych ciał niebieskich; lunet jeszcze
nie znano. Z tych pomiarów otrzymywano
tory Słońca, Księżyca i planet na tle gwiazd.
Wszystkie te ciała „ruchom e”, obiegały ekliptykę w kierunku z zachodu na wschód
w różnych okresach czasu: Słońce w ciągu
roku, księżyc w ciągu miesiąca, planety w
różnych okresach: od 80 dni u M erkurego
do 30 lat u Saturna, najdalszej znanej wów
czas planety. Ruch planet wydawał się naj
bardziej złożony: w pewnych fazach swego
ruchu po ekliptyce zatrzymywały się, cofa
ły i znów biegły naprzód, kreśląc pętle o
różnych amplitudach. Aby te pętle wyjaś
nić, Ptolemeusz dodał odpowiednie epicykle do kołowych orbit geocentrycznych pla
net. Kopernik takich epicykli nie potrzebo
wał, planety krążyły dokoła Słońca, a pętle
były efektem krążenia Ziemi dokoła Słońca.
Z okresów obiegu i wielkości pętli K oper
nik określił odległości planet od Słońca,
otrzymując spójny i jasny obraz układu pla
netarnego, który przedstawia na rysunku
w rozdziale 10-tym pierwszej księgi O ob
rotach i tak go kom entuje: „Odnaleźliśmy
zatem w tym porządku zadziwiający ład
świata i ustalony, zharmonizowany zwią
zek między ruchem a wielkością sfer, ja 
kiego w inny sposób odkryć niepodobna”.
Kopernik wyjaśnił również w sposób za
dowalający obserwowane zmiany jasności
planet w różnych fazach ich obiegów.
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Przyjmując kołowe orbity planet, Ko
pernik był świadom tego, że orbitalny ruch
planet nic jest ściśle jednostajny, wpro
wadził więc drobne epicykle do orbit pla
net i Ziemi. Tfc epicykle zniknęły, gdy K e p 1e r, dysponując bogatym zasobem ob
serwacji planet Tychona B r a h e, odkrył,
że orbity planet są eliptyczne, a Słońce
jest w ognisku elips. Znalazł również zwią
zek pomiędzy okresem obiegu planety a
połową wielkości osi elipsy. Wreszcie te
badania uwieńczył trzysta lat temu Izaak
N e w t o n prawami dynamiki i prawem
ciążenia powszechnego.

Trudności w przyjęciu systemu
Kopernika
Naturalnym sprawdzianem wiarygodności
każdej teorii czy modelu w naukach przy
rodniczych jest stopień zgodności teorii z
wynikami obserwacji lub eksperymentu.
Geocentryczny model układu planetarne
go Ptolemeusza, mimo że stanowił najpeł
niejszą syntezę astronomii starożytnej, co
Kopernik przyznaje w swym dziele, byl
ułomny od początku, jeśli chodzi o zgod
ność z obserwacjami. Przykładowo, we
dług tego modelu Księżyc powinien zna
cznie zmieniać swą odległość od Ziemi, a
więc i rozmiary kątowe swej tarczy w ciągu
miesięcznego obiegu dokoła Ziemi, a te
go się nie obserwuje. Kopernik, podczas
swych studiów na Uniwersytecie w Bolo
nii, w r. 1497, wspólnie z wykładowcą as
tronomii Dominikiem Marią N o v a r ą ,
przeprowadził test tego zjawiska, obser
wując zakrycie jasnej gwiazdy Alfa Tauri
przez tarczę Księżyca.
Rozbieżności modelu Ptolemeusza z
obserwacjami narastały z biegiem lat i stu
leci. Podejmowano próby poprawiania te
go modelu przez zmiany wartości niektó
rych parametrów, dodawanie dalszych epicykli, komplikując coraz bardziej model
bez pozytywnych rezultatów. Th rażąca nie
zgodność z obserwacjami była jednym z
powodów usilnych poszukiwań przez Ko
pernika prawdziwego obrazu Wszech
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świata, o czym pisze w liście do ówczesne
go papieża Pawła III, któremu dedykował
swe dzieło. Tablice położeń ciał niebies
kich na bieżący okres czasu (tzw. efemery
dy), obliczone według systemu Koperni
ka, okazały się najlepszymi z istniejących i
były przyjmowane nawet przez przeciwni
ków jego teorii jako pożyteczny algorytm.
A przeciwników było wielu. Panowało
ogólne przeświadczenie o nieruchomości
Ziemi i centralnym jej położeniu we
Wszechświecie, z czego Kopernik zdawał
sobie sprawę, gdy pisał, że występuje „nie
mal wbrew powszechnemu przekonaniu”
i starał się przekonać czytelników, że ru
chomość Ziemi nie zagraża jej całości i
bezpieczeństwu, a przeciwnie, ruchomość
całego Wszechświata jest bardziej ryzyko
wnym przypuszczeniem.
Ale nie tylko przywiązanie do geocentryzmu, który był ogólnie przyjmowany
przez czternaście stuleci, powstrzymywało
astronomów od zaakceptowania systemu
heliocentrycznego. W samej nauce Koper
nika istniała niepewność. O ile planety za
kreślały pętle w swym obserwowanym ru
chu, prawidłowo odzwierciedlając ruch or
bitalny Ziemi, nie czyniły tego gwiazdy,
które pozostawały nieruchome. A prze
cież, jeżeli sfera gwiazd znajduje się tuż za
sferą Saturna, gwiazdy powinny zakreślać
pętle podobnie jak to czyni planeta Sa
turn. Kopernik odpowiedział tak: „Jeżeli
zaś nic podobnego nie dostrzegamy u
gwiazd stałych, dowodzi to, że się znajdują
niezmiernie wysoko nad nami, co sprawia,
że nawet orbita rocznego ruchu (ziemi)
albo raczej jej obraz zanika dla naszego
wzroku... Ikk naprawdę ogromne jest to
boskie arcydzieło Istoty Najlepszej i Naj
większej.” (O obrotach, księga pierwsza,
rozdział dziesiąty). T&k więc wielki Wszech
świat Kopernika był jego genialną h i p o 
tezą.
Na wykrycie rocznych ruchów paralaktycznych gwiazd trzeba było poczekać trzy
sta lat, gdy przyrządy astronomiczne zo
stały na tyle udoskonalone, że mogły mie-
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Kopernik według litografii Jan a Feliksa Piwarskiego, wykonanej w roku 1852 i włączonej do czwartego,
warszawskiego wydania De Rcvolulionibus z 1854 r.
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rzyć położenia gwiazd z dokładnością ułamka sekundy łuku. Tego rzędu okazały
się paralaksy najbliższych gwiazd pom ie
rzone przez B e s s e ł a i S t r u v e g o .
Były odległe o lata świetlne. Wszechświat
okazał się bardzo wielki, Kopernik miał
jednak rację...
Tb, że Ziem ia porusza się ruchem ro
cznym po orbicie, zostało potwierdzone
wcześniej; w dwieście lat po Koperniku
B r a d l e y odkrył zjawisko aberracji świa
tła gwiazd. Aby je obserwować z ruchomej
Ziem i, należało pochylać lunetę w kierun
ku ruchu, gdy nam wypadnie biec w ulew
ny deszcz. Odkrycie aberracji światła nie
mówiło jednak nic o odległości gwiazd.
Spośród uczonych astronom ów sam
Kopernik nie miał wątpliwości co do słu
szności swej teorii, podobnie Kepler, któ
ry ją znakom icie uzupełniał, również
G a l i l e u s z z entuzjazmem ją przyjął,
widząc potwierdzenie jej słuszności w fa
zach Wenus i obrazie księżyców Jowisza,
k tó re mógł oglądać w skonstrifowanej
przez siebie lunecie. Nic przyjął teorii Ko
pernika Tycho Brahe, a raczej przyjął czę
ściowo, przyznając, że Merkury i Wenus
krążą wokół Słońca, ale całość krąży do
koła Ziemi.
A jak ustosunkowały się środowiska ko
ścielne do nauki K opernika? Kościoły
protestanckie — zdecydowanie negatyw
nie. L u t e r podobno nazwał Kopernika
„szalonym astronomem sarmackim”. K a 1w i n również odrzucił naukę Kopernika
jako niezgodną z Pismem św. Były to czasy
Reformacji, która podnosiła wagę Pisma
św. jako księgi obowiązującej w zasadach i
szczegółach. Kopernik, przewidując moż
liwość ataku z tej strony, tak pisze w liście
dedykacyjnym do papieża Pawła III: „Być
może znajdą się tacy, co lubią bredzić i
mimo zupełnej nieznajomości nauk m ate
matycznych, roszcząc sobie przecież pra
wo do wypowiadania o nich sądu, na pod
stawie jakiegoś miejsca w Piśmie św. tłu
maczonego źle i wykrętnie odpowiednio
do ich zamierzeń, ośmielą się potępiać i
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prześladować tę moją teorię. O tych jed
nak zupełnie nie dbam do tego stopnia, że
sąd ich mam nawet w pogardzie jako lek
komyślny... Dzieła matematyczne pisane
są dla matematyków...”
Dzieło Kopernika było drukowane w
Norymberdze, a jego „redaktorem naczel
nym”, jakbyśmy dziś powiedzieli, był teo
log protestancki O s j a n d c r. On to usu
nął wprowadzenie do pierwszej księgi Ko
pernika i dodał bezimiennie własny wstęp,
w którym przedstawił dzieło Kopernika ja 
ko symulację zjawisk niebieskich, a nie
opis rzeczywistego świata. O tym fałszer
stwie Kopernik już się nie dowiedział; był
już na łożu śmierci, gdy pierwsze egzem
plarze jego dzieła dotarły do From borka
wiosną 1543 r. Jego przyjaciel biskup Tidcmann G i e s e ostro protestował prze
ciw fałszerstwu, ale bezskutecznie. D opie
ro w drugim wydaniu, amsterdamskim, uka
zał się oryginalny tekst dzieła Kopernika.
Jeśli chodzi o Kościół katolicki, z któ
rym Kopernik był tak ściśle związany, nie
spotkała go z tej strony żadna dezaproba
ta za jego życia. Przeciwnie, władze koś
cielne i przyjaciele (ks. Paweł, biskup Fossomiscone, Mikołaj S c h o n b e r g , kar
dynał kapuański i Tidemann Giese, bis
kup chełmiński) zachęcali i usilnie nale
gali na Kopernika, aby swe dzieło, które
przeleżało w ukryciu przez ponad 30 lat
oddał do druku, by mogło ono w szcze
gólności posłużyć do pilnie potrzebnej re
formy kalendarza kościelnego. Gdy Ko
pernik zdecydował się wreszcie na wyda
nie swego dzieła, dedykował je papieżowi
Pawłowi III, szukając niejako obrony przed
możliwymi atakami.
Z biegiem lat jednak, gdy kontrow er
sje pomiędzy zwolennikami i przeciwni
kami teorii Kopernika narastały, Inkwizy
cja kościelna w r. 1616 umieściła dzieło
Kopernika na Indeksie ksiąg zakazanych
(Index librorum prohibitorum). Oznaczało
to, że dzieło to wolno studiować, ale nie
wolno go rozpowszechniać. W związku z
tym zakazem, inkwizycja wytoczyła proces
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sądowy przeciw Galileuszowi w r. 1633 o
rozpowszechnianie dzieła Kopernika. Po
przeszło 200 latach dzieło Kopernika zo
stało z indeksu zwolnione. Nie broniąc
inkwizycji, warto jednak zwrócić uwagę na
daty tych aktów prawnych: dzieło Koper
nika umieszczono na indeksie przed po
twierdzeniem ruchu orbitalnego Ziem i
przez Bradley’a (1729) z aberracji światła,
a więc w okresie, gdy to dzieło miało w
sobie elem ent hipotezy, a zostało zdjęte z
indeksu po wyznaczeniu odległości (paralaks) bliskich gwiazd przez Bessela (1838)
i Struvego (1839), gdy wielki Wszechświat
Kopernika przestał być hipotezą.
Dodajmy jeszcze, że w Polsce w r. 1802
Jan Ś n i a d e c k i , będąc jeszcze profe
sorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, opu
blikował książkę o Koperniku, przed zdję
ciem jego dzieła z indeksu. Przypomnijmy
też, że niedawno Papież-Polak przepro
wadził w Watykanie rewizję procesu G a
lileusza.

Od Kopernika po dzień dzisiejszy
Układ planetarny
W ciągu 450 lat od wydania dzieła Ko
pernika, badania układu planetarnego po
stępowały naprzód: prawa Keplera (1609,
1619), a nade wszystko prawa dynamiki i
prawo ciążenia powszechnego wyłożone
przez Izaaka Newtona w jego fundamen
talnym dziele Philosophise naturalis prin
cipia mathematica (1687), pozwoliły obli
czać ruchy planet dokoła Słońca. Newton
stwierdził, że orbity planet i komet mogą
być nie tylko eliptyczne i kołowe, ale też
paraboliczne i hiperboliczne (tzw. prze
cięcia stożkowe). Newton wprowadził, rów
nocześnie z L e i b n i t z e m , rachunek
różniczkowy i całkowy, które pozwoliły opisywać i rozwiązywać równania ruchu, wy
znaczać orbity i efemerydy planet, księ
życów i komet, a także masy ciał central
nych. W latach następnych astronomowie
stosowali i doskonalili metody m atematy
czne wyznaczania ruchów ciał układu pla
netarnego, objęte nazwą „mechanika nie
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ba”. Szczególnie zasłużył się w tym astro
nom francuski L a p l a c e , który rozwi
nął i opisał te metody w pięciotomowym
dziele Traite sur mecanique celeste (17981825). W tych badaniach uwzględniono nie
tylko działanie grawitacyjne ciała central
nego, ale też wzajemne oddziaływania po
między planetami (tzw. perturbacje), a tak
że obrót osiowy planet, precesję i nutację.
Mechanika nieba pochłonęła niemal cał
kowicie uwagę i czas astronom ów przez
cały wiek XVII, XIX i część XX. Wśród
wielu nazwisk tego okresu wymieńmy je 
szcze Henryka P o i n c a r ć , jednego z
ostatnich wybitnych mechaników nieba te
go okresu. Dzięki doskonaleniu i powięk
szaniu instrum entów obserwacyjnych, układ planetarny powiększy! się znacznie:
poza Saturnem odkryło U rana, dalej —
N eptuna — poprzez perturbacje, jakie
wywołał w ruchu U rana ( L e v e r r i e r ) i
wreszcie Plutona i jego księżyc — C haro
na. Odkryto i dalej się odkrywa księżyce
planet, szczególnie licznie wokół wielkich
planet, oraz małe planety, krążące głów
nie pomiędzy orbitam i M arsa i Jowisza,
no i komety periodyczne, lub jednorazo
we. Ostatnio, sztuczne satelity Ziem i i po
jazdy kosmiczne pozwalają na bezpośred
nie obserwacje i badania powierzchni pla
net i ich księżyców, na lądowanie na Księ
życu wykonane przez szereg załóg am e
rykańskich, jest nadzieja na lot załogowy
na Marsa.
Gdy zaczynałem być astronom em w r.
1927 w Wilnie, astronom ia w Polsce była
zdominowana przez mechanikę nieba. Tak
było w Krakowie (Prof. B a n a c h i e w i c z), Warszawie (Prof. K a m i e ń s k i ) ,
Poznaniu (Prof. W ij k o ws k i ) . W Wil
nie, Prof. Władysław D z i e w u l s k i zaj
mował się również mechaniką nieba (bada!
ruchy małych planet wykraczających poza
orbity Marsa i Jowisza), ale też badał ruchy
gwiazd w naszej Galaktyce i mnie do tych
prac wprowadził. Wysłał mnie na staż podoktorski (1934/5) do szwedzkiego O bser
watorium w Saltsjóbaden koło Sztokhol-
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mu, którym kierował Prof. Bcrtil L i n d b 1a d, który równocześnie z Prof. O o r t e m z H olandii odkrył, że nasza Galakty
ka obraca się dokoła swej osi i to nie jako
ciało sztywne, a w sposób złożony z podsy
stemów płaskich sferoidalnych i kulistych.
Ja miałam jako zadanie zapoznać się ze
spektroskopu} gwiazd, a w szczególności
opracować m etodę wyznaczania odległoś
ci gwiazd nadolbrzymów w szerokim pro
gramie badania struktury naszej G alak
tyki. Proszę zauważyć, że nadchodziły cza
sy, gdy astronom owie jak gdyby przypo
mnieli sobie, że poza układem planetar
nym, istnieje wielki, może nawet nieskoń
czony Wszechświat, który odkrył Mikołaj
Kopernik. W tym czasie działały już duże
teleskopy amerykańskie na Mt. Wilson w
Kalifornii, 1.5-metrowy i 2.5-metrowy (w
Saltsjobaden był metrowy). Badano tam
inne galaktyki i ich widma. Odkryło ( H u b 
b l e 1929), że uciekają od nas i to tym
szybciej im dalej się znajdują, że kiedyś,
ok. 15 mld lal temu wyszły z jednego pun
ktu, że był Wielki Wybuch Wszechświata,
wielkiego Kopernikowskiego Wszechświa
ta. Były to rzeczy fascynujące...
Droga do Wielkiego Wszechświata
Gdy w roku 1945 wypadło nam opuścić
Wilno — alternatywą była zsyłka na D ale
ki Wschód — wybraliśmy Tbruń, miejsce
urodzin K opernika, na założenie nowego
uniwersytetu, Uniwersytetu Mikołaja Ko
pernika, aby tu kontynuować wielkie tra
dycje Uniwersytetu Wileńskiego, również
w astronom ii. W okolicach Tbrunia po
wstało Obserwatorium Astronomiczne, ale
wkrótce, bo już w r. 1957 powstał zalążek
O bserw atorium R adioastronom icznego,
gdy grupa młodych astronom ów i fizyków
na czele z mgr Stanisławem G o r g o 1e w s k i m taką inicjatywę zgłosiła. Radio
astronom ia była nową dziedziną astrono
mii, powstałą po wojnie, stawiała sobie za
cel badanie promieniowania radiowego wy
syłanego przez obiekty niebieskie. Podob
na placówka powstała w tym czasie przy
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O bserw atorium Astronom icznym UJ w
Krakowie. Nasi radioastronom owie zajęli
się początkowo obserwacjami prom ienio
wania radiowego Słońca na falach m etro
wych (127 M Hz), okazało się bowiem, że
na tych falach prom ieniowanie radiowe
Słońca, a właściwie korony słonecznej jest
bardzo intensywne i zmienne. Obserwacje
te kontynuują do dziś. W r. 1973 wykonali
udany eksperyment kosmiczny Interkosmos Kopernik 500 na zlecenie ówczesne
go K om itetu do badań kosmicznych PAN,
obserwując na sztucznym satelicie prom ie
niowanie radiowe korony słonecznej na
falach hektometrowych, nic dochodzących
do powierzchni Ziemi.
Ale już wcześniej, w r. 1958 udało się
nam wysłać mgra Gorgolewskicgo na staż
doktorski do najlepszego wówczas ośrod
ka radioastronom ii w Cambridge, w A n
glii, którym kierował Prof. M artin Ryle,
późniejszy laureat nagrody Nobla (1974).
On to ukazał naszym radioastronom om
właściwą drogę o „Wielkiego Wszechświa
ta” poprzez interferometrię, której był pro
pagatorem. Gdy w r. 1977 został zbudo
wany w Tbruniu radioteleskop o średnicy
15 m, a następnie odpowiednia aparatura
odbiorcza, Tbruńskie Obserwatorium Ra
dioastronomiczne (TRAO) zostało przyję
te do Europejskiej i globalnej sieci inter
ferometrii na bardzo długich bazach (Very
Long Base Interferom etry = VLBI) w
r. 1980. Równocześnie wykonywane obser
wacje na tych samych częstotliwościach
przez sieć radioteleskopów w Europie, lub
na globie ziemskim (i ewentualnie na sa
telitach) pozwalają, po zsyntetyzowaniu wy
ników w superkom puterze, otrzymać ob
raz obserwowanego obiektu ze zdolnością
rozdzielczą tysięcznych części sekundy łuku, z jaką żaden, największy nawet, poje
dynczy radioteleskop nie mógłby otrzymać.
A jakież to obiekty obserwuje się tą m e
todą? W zasadzie wszystkie, ale najcieka
wsze są kwazary i radiogalaktyki. Kwazary
(QSO), odkryte przez M. S c h m i d t a w
r. 1963 w USA, są najdalszymi obiektam i
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Wszechświata, sięgającymi odległości mi
liardów lat światła, widzimy je więc taki
mi, jakim i były miliard lat temu, czyli tuż
po Wielkim Wybuchu świata. Już to samo
czyni je bardzo interesującymi. Ich jądra
promieniują bardzo silnie (do 1048 erg/sek)
wydajność ich promieniowania na jedno
stkę masy w ielokrotnie przekracza wydaj
ność reakcji jądrowych. Rodzaj prom ie
niowania — nietermiczne, synchrotrono
we. Kwazary wyrzucają smugi materii z
prędkościami bliskimi prędkości światła,
najczęściej w postaci smug (jetów) prze
ciwległych. Największą tajemnicą kwazarów są źródła kolosalnej energii ich jąder.
Innym bardzo ciekawym rodzajem obie
któw są pulsary — supergęste gwiazdy ne
utronow e szybko rolujące, prawdopodob
nie pozostałości po wybuchach superno
wych. Odkryte w r. 1968 przez radioastro
nom a z Cambridge w Anglii H c w i s h a
(nagroda Nobla wspólna z Ryle’in 1974).
W spomnieć wypada, że wytrwały badacz
pulsarów, radioastronom toruński dr A le
ksander W o l s z c z a n , odkrył ostatnio
planety wokół jednego z pulsarów, obser
wując go na 300-metrowym radiotelesko
pie w USA. Dodajmy jeszcze, że w Toru
niu jest zaawansowana budowa radiotele
skopu o średnicy 32 m — standardowej
dla VLBI, wzorcowej pod względem ja
kości. W sierpniu br. odbył się w Tbruniu
w U M K II Zjazd Europejskiego Towarzy
stwa Astronomicznego o tematyce: obie
kty pozagalaktyczne i kosmologia obser
wacyjna, który zgromadził astronom ów z
całej Europy — zachodniej i wschodniej.
Wiele nowych odkryć i wiele nowych
problemów ujawniło się w badaniach Wiel
kiego Wszechświata. Nic sposób wszystkich
zreferować. Dzięki postępom techniki in
strum entalnej i kom puterowej Wszech
świat jest obecnie obserwowany we wszy
stkich zakresach długości fal od długich
fal radiowych poprzez fale milimetrowe,
mikrofale, podczerwień, zakres optyczny,
nadfiolet, prom ienie X i gamma — prze
ważnie ze sztucznych satelitów Ziemi.
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Jeśli chodzi o prom ienie gamma, obser
wowane z satelity Gamm a Ray Observa
tory (G R O ), nową tajemnicą są „błyski
gamma”, jeśli chodzi o ich pochodzenie.
Cały szereg satelitarnych obserwatoriów
prom ieni X (rentgenowskich), wśród nich
słynny E i n s t e i n działał i działa. Ź ró d 
łami są różne obiekty o gorących otocz
kach od gwiazd (zwłaszcza podwójnych)
do gromad galaktyk. Bardzo często silne
promieniowanie X łączy się z silnym pro
mieniowaniem radiowym nietermicznym,
np. u galaktyk z aktywnym jądrem (AGN).
W podczerwieni satelitarne Obserwato
rium IRAS zgromadziło bogate materiały
obserwacji w czterech zakresach bliskiej i
dalekiej podczerwieni różnych obiektów,
w szczególności potężnych podczerwonych
galaktyk-kwazarów.
Bardzo ciekawie i wciąż tajemniczo układa się rozkład przestrzenny galaktyk i
ich prędkości. Przeglądy nieba optyczne
lub podczerwone (IRAS) ujawniły, że nie
jest to absolutnie rozkład równomierny.
Galaktyki są skupione w gromadach, te
zaś tworzą supergromady, a wszystko two
rzy struktury komórkowe, w których galak
tyki i ich gromady tworzą ścianki komórek,
których wnętrza są puste (ang. voids). Jeśli
chodzi o prędkości galaktyk i ich gromad,
oprócz „norm alnej” H ubble’owskiej eks
pansji świata, występują dodatkowe „pręd
kości osobliwe” galaktyk, ich grup i gro
mad. Usiłowano wyjaśnić te złożone roz
kłady mas i prędkości grawitacyjnym od
działywaniem skupień m aterii, ale to się
udawało jako tako w bliższych obszarach,
do 10 Mpc, zawodzi jednak w dalszej prze
strzeni. Wydaje się, że w tym i w innych
zagadnieniach trzeba przyjąć, że w Wiel
kim Wszechświecie grawitacja nie jest je
dynym, a może nawet nie głównym źród
łem akumulacji energii.
Sporną kwestią jest też sama ekspan
sja Wszechświata. Wspomnieliśmy, że w
1929 roku Edwin H ubble odkrył, że gala
ktyki uciekają od nas i to tym szybciej im
dalej się znajdują. Współczynnik propor-
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cjonalności między prędkością ucieczki a
odległością galaktyk (stała H ubblc’a H 0)
nie jest łatwy do wyznaczenia, ponieważ
odległości galaktyk są trudne do wyzna
czenia. W rezultacie ciągle „poprawiano”
wartość stałej Hubblc’a, a Międzynarodowa
Unia Astronom iczna ustalała jej wartość
na najbliższą przyszłość. Okazuje się jed
nak, żc nie jest to proces zbieżny: są dwie
wartości H 0: Sandage’a ok. 50 km/s na megaparsek i dc Vaucoulcurs’a ok. 100 km/s na
Mpc. U nia przyjmuje kompromisowo 75
km/s na Mpc, ale obaj przeciwnicy powta
rzają swoje wyznaczenia i wciąż się różnią
o czynnik 2. Nie jest to sprawa błaha, ponie
waż wynika stąd niepewność skali Wszech
świata i jego wieku o czynnik 2. O statnio
są wysuwane wątpliwości, czy istnieje jed
noznaczna wartość stałej / / 0. Wydaje mi się
to możliwe, jeżeli np. wielki wybuch nic
odbył się raz w ułamku sekundy, ale trwał
w postaci serii słabnących „minor bangs”.
Nie wspomnieliśmy jeszcze o kapital
nym odkryciu P e n z i a s a i W i l s o n a
(1965, nagroda Nobla 1978) mikrofalo
wego, chłodnego (2.7 K) promieniowania
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wypełniającego Wszechświat. Uznano je
za prom ieniowanie reliktowe po wielkim
wybuchu i nawet wielu wątpiących uwie
rzyło po tym odkryciu w realność wybu
chu. Pomiary tego promieniowania i jego
ściśle plankowski rozkład są wciąż powta
rzane. Chodzi m. in. o pogodzenie jego
izotropii z nierównomiernym rozkładem
materii we Wszechświccie.
Kończąc ten schematyczny z koniecz
ności opis obrazu Wielkiego Wszechświa
ta, sądzę, że możemy przytoczyć tutaj pier
wsze zdanie pierwszej księgi dzieła K oper
nika: „Spośród licznych i różnorodnych
sztuk i nauk, budzących w nas zamiłowa
nie i będących dla umysłów ludzkich po
karmem, tym — według mojego zdania —
przede wszystkim poświęcać się należy i te
z największym uprawiać zapałem, które ob
racają się w kręgu rzeczy najpiękniejszych
i najbardziej godnych poznania. Takimi zaś
są nauki, które zajmują się cudownymi obrolami we wszechświecie i biegami gwiazd,
ich rozmiarami i odległościami... oraz przy
czynami wszystkich innych zjawisk na nie
bie, a w końcu wyjaśniają cały układ świata.”

Bohdan Paczyński — Princeton

KOSMICZNE BŁYSKI PROMIENIOWANIA GAMMA
Błyski promieniowania gamma są jedną z
największych zagadek współczesnej astro
fizyki. Mają też dość niezwykłą historię.
Zostały odkryte dwadzieścia lat temu za
pomocą amerykańskich satelitów typu Ve
la. Instrum enty te zostały umieszczone w
kosmosie w celach militarnych. Ich zada
niem było sprawdzenie czy Związek Ra-'
dziecki nie dokonuje eksplozji nuklearnych
w atmosferze, wbrew niedawno podpisa
nemu porozum ieniu o zakazie takich eks
perymentów. Ew entualne eksplozje miały
być wykrywane za pomocą detektorów czu
łych na prom ieniowanie gamma — pro
mieniowanie takie towarzyszy wszystkim
eksplozjom nuklearnym. Bardzo szybko

okazało się, że satelity Vela wykrywają in
tensywne błyski promieniowania gamma
mniej więcej raz na miesiąc, ale błyski te,
trwające typowo kilka sekund, nie docie
rały od Ziem i, lecz z zupełnie przypad
kowych kierunków w kosmosie. Praca o
odkryciu nowego zjawiska została opu
blikowana w Astrophysical Journal przez
K l e b e s a d e l’a, S t r o n g ’a i 0 1s o n ’a
w roku 1973.
Odkrycie błysków gamma stało się sen
sacją i jednym z głównych tem atów dysku
sji i spekulacji teoretyków. W krótce licz
ba różnych teorii przekroczyła liczbę zna
nych błysków. Jest zdumiewające jak szyb
ko umieszczano na naukowych sondach
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kosmicznych detektory błysków gamma —
już w sześć lat później, w roku 1979, w
Układzie Słonecznym krążyło co najmniej
sześć sond, zarówno amerykańskich jak i
radzieckich. Dzięki temu, żc różne przy
rządy dzieliła odległość rzędu jednostki as
tronomicznej, a więc kilkuset sekund świa
tła, stało się możliwe dość precyzyjne określanie kierunków, z których docierały
błyski. Wykorzystywano różnicę czasu po
trzebną na dotarcie danego błysku do róż
nych instrumentów. Badano też kształt
widm oraz zmienność czasową błysków i w
ciągu kilku lat zebrano ogromny materiał
obserwacyjny. Oto najważniejsze wyniki.
Stan wiedzy przed rokiem 1991 przed
stawiał się następująco. Błyski gamma
docierają do nas ze źródeł rozłożonych
izotropowo i przypadkowo na całym nie
bie i nie powtarzają się. Wyjątek stanowią
tak zwane „soft gamma repeaters”, które
należałoby raczej nazwać twardymi błys
kami rentgenowskimi. Znane są trzy źró
dła tego typu. Błyski gamma, których wy
kryto setki, mają widma nietermiczne, roz
ciągające się od kilkudziesięciu keV do
wielu MeV. Wykazują ogromne zróżnico
wanie typów zmienności, zaś czas ich trwa
nia zawiera się między 0.1-100 sekund.
Rozkład intensywności błysków wykazuje,
że są rozłożone równomiernie w przestrze
ni, to znaczy że, gęstość przestrzenna źró
deł nie zależy od odległości od nas. Niektó
re eksperymenty wskazywały na obecność
struktur w widmie, które były interpre
towane bądź jako absorpcyjne linie cyklo
tronowe przy energiach ok. 50-70 keV, bądź
jako przesunięte ku czerwieni linie anihilacyjne przy ok. 400 keV. W innych eks
perymentach nie dostrzeżono takich linii.
W oparciu o obserwowany rozkład bły
sków gamma można było sądzić, że mogą
się one znajdować bądź w dysku galakty
cznym (w odległości rzędu 100 pc), bądź w
odległościach pozagalaktycznych (odleg
łości rzędu 300 Mpc). Gdyby znajdowały
się w odległościach pośrednich to ich roz
kład na niebie powinien wykazywać nie-
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Rys. 1. Rozkład źródeł gamma we współrzędnych
galaktycznych. Na histogram ie obrazującym liczbę
źródeł N w różnych szerokościach galaktycznych b
linia ciągła to obserwacje, a przerywana to oczekiwa
ny rozkład jednorodny.

równomierności związane ze strukturą na
szej Galaktyki, bądź pobliskich gromad ga
laktyk. Prawic powszechnie była przyjęta
hipoteza, że błyski gamma są jakimiś wy
buchami na powierzchni starych, mag
netycznych gwiazdach neutronowych znaj
dujących się w dysku naszej Galaktyki. Z
odległości paruset parseków wynikała jas
ność rzędu 1037 ergów na sekundę, a więc
mniejsza niż tak zwana jasność Eddingtona (LErt~1.82x 10Merg/s). Gdyby błyski by
ły pochodzenia pozagalaktycznego to ich
jasność sięgałaby 1050 ergów na sekundę,
czyniąc je w czasie ich wybuchu najjaśniej
szymi obiektami we Wszechświecie. Ewen
tualnym źródłem mogłyby być zderzające
się gwiazdy neutronowe.
Powszechnie spodziewano się, że prze
łomem w badaniach błysków gamma bę
dzie uruchomienie instrumentu BATSE
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Rys. 2. Różne typy błysków gamma (liczba zliczeń na
sekundę w funkcji czasu).
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(Burst and Transient Source Experim ent)
na pokładzie sztucznego satelity G R O
(Gamma Ray Observatory) wystrzelone
go w roku 1991. Czułość BATSE miała
być w ielokrotnie większa niż jakiegokol
wiek innego przyrządu, a zatem powinno
być możliwe wykrycie znacznie słabszych,
a więc i dalszych źródeł. Z eksperymen
tów balonowych przeprowadzonych w la
tach osiemdziesiątych wiadomo było, że
słabych błysków jest niewiele, czyli że gę
stość przestrzenna źródeł zmniejsza się
wraz z odległością. Nic nie było jednak
wiadomo o rozkładzie słabych błysków na
niebie. Jeżeli, jak się spodziewano, źródła
znajdują się w dysku galaktycznym, to sła
be błyski powinny koncentrować się w D ro
dze Mlecznej. Jeżeli źródła są pozagalaktyczne to słabe błyski powinny być rozło
żone na niebie izotropowo.
Ku zaskoczeniu większości badaczy wy
niki BATSE wykazały, że słabe błyski, po
dobnie jak jasne są rozłożone izotropowo,
oraz że jest ich za mało o czynnik ponad
dziesięć w porównaniu z tym czego możnaby spodziewać się gdyby gęstość prze
strzenna źródeł była stała w przestrzeni
euklidesowej. Innymi słowy, obserwowany
rozkład położeń i natężeń błysków gamma
wskazywał na to, że znajdujemy się w cen
trum (lub bardzo blisko centrum ) sferycz
nie symetrycznego i przestrzennie ograni
czonego rozkładu źródeł. Znamy tylko je 
den twór astronomiczny spełniający po
wyższe warunki: jest nim cały obserwowalny Wszechświat. Współczesne obser
wacje wszystkiego co świeci we Wszechświecie, a więc: galaktyk i ich gromad, kwazarów i mikrofalowego promieniowania
tła, wskazują na to, że Wszechświat jest
izotropowy. Znaczy to, że w dużej skali
jest taki sam we wszystkich kierunkach.
Zarazem, ze względu na ekspansję, obserwowalny Wszechświat jest ograniczo
ny w przestrzeni — żadne instrum enty
nie mogą sięgać poza tak zwaną odległość
H ubble’a.
Wydawać by się mogło, że kosmolo-
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gicznc (pozagalaktyczne) pochodzenie bły
sków gamma jest tak oczywiste, że powin
no być powszechnie przyjęte. Tak jednak
nie jest! Na kilku konferencjach w latach
1992 i 1993 zrobiono sondaż opinii bada
czy błysków gamma i okazało się, że mniej
więcej połowa uważa, iż błyski pochodzą z
odległości kosmologicznych, zaś połowa
nadal utrzymuje, iż pochodzą one z naszej
Galaktyki. Skąd taki podział? Sądzę, że
odpowiedzi należy szukać w psychologii
łub socjologii badań naukowych. Przez
ponad piętnaście lat wielu astrofizyków
włożyło ogromny wysiłek w budowanie na
der wyrafinowanych modeli błysków gam
ma, opartych na założeniu, że są one zwią
zane z bliskimi nam gwiazdami neutrono
wymi. Poza nielicznymi jednostkam i nikt
już nie wątpi, że obserwowany rozkład bły
sków jest nie do pogodzenia z ich pocho
dzeniem z dysku galaktycznego. Zwolen
nicy teorii lokalnego ich pochodzenia umieszczają dziś błyski w rozległym halo
galaktycznym, a więc w odległości ok. 100
kpc. W ramach tej hipotezy ich jasność
jest rzędu 1043 ergów na sekundę, a więc o
wiele rzędów wielkości przekracza jasność
Eddingtona. Żaden z modeli konstruowa
nych przed odkryciami BATSE nie da za
adaptować się do takiej odległości i takiej
mocy źródeł. Zarazem wszystkie argumenty
jakich używano w przeszłości na rzecz od
ległości rzędu 100 pc okazały się błędne.
W nowym wariancie galaktycznym przyj
muje się odległość rzędu 100 kpc (tysiąc
krotnie większą), tak więc argumenty te
tym bardziej nie będą pasować.
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Można spytać: jakie naukowe argumen
ty przemawiają za przyjęciem hipotezy ha
lo? Moim zdaniem nic ma ich, pozostaje
jedynie argument psychologiczny: jeżeli bły
ski nie mogą być w dysku galaktycznym,
niech chociaż będą w galaktycznym halo.
Przynajmniej pozostaną w naszej G alak
tyce. Należy zwrócić uwagę na to, że wszy
stkie znane nam obiekty galaktycznego h a
lo, a więc niektóre gwiazdy i większość
gromad kulistych, silnie koncentrują się
do środka naszej Galaktyki. Również hi
potetyczne halo złożone z ciemnej materii
wykazuje silną koncentrację ku centrum ,
przynajmniej teoretycznie, gdyż bezpośre
dnio nie daje się tego zaobserwować. Tym
czasem błyski gamma żadnej koncentracji
ku centrum Galaktyki nie wykazują.
Przyjmując na podstawie obserwowa
nego rozkładu, że błyski gamma pochodzą
z odległości kosmologicznych, można spy
tać: co jest ich przyczyną? Jedyną uczciwą
odpowiedzią na to pytanie jest: nie wiemy.
Najbardziej popularną hipotezą jest zde
rzenie gwiazd neutronowych, nie ma jed
nak modeli które potrafiłyby wykazać, że
tak jest istotnie. Być może przyszłe m ode
le dokażą tej sztuki. Osobiście wątpię w
to. Sądzę, że nowe obserwacje naprow a
dzą nas na właściwe rozwiązanie. Być m o
że okażą się nim zderzenia gwiazd neutro
nowych, a być może będzie to zjawisko
zupełnie nowego typu. W tej chwili nie
sposób tego przewidzieć.
Opracował Marek Sarna

KRONIKA
Operacja udana! Czy pacjent
wyzdrowieje?
(Rendez-vous z teleskopem H ubble’a)
Wszystko przebiegało tu zgodnie z planem. Na
wet zaplanowany jeszcze na początku roku 1993
termin startu został dotrzymany. Kto nie wie-

rzy, nich sprawdzi: w ubiegłorocznym kwiet
niowym numerze Uranii pisaliśmy o planowa
nym na dzień 2 grudnia 1993 roku starcie wa
hadłowca Endeavour z ekipą „medyków” i (mi
mo kłopotów z pogodą) tego dnia owa pasjo
nująca misja kosmiczna zaczęła się.
Była to, po programie Apollo, chyba naj
bardziej trudna operacja w kosmosie. Kierują-
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cy całą akcją przedstawiciel NASA powiedział:
„niezależnie od wyników, misja ta przejdzie do
historii astronautyki”. A trzeba dodać, że su
kces tej misji ma dla NASA znaczenie nader
istotne. Po tragedii Challengera z roku 1986,
po problemach z HST, wprowadzonym na or
bitę w roku 1989, po kłopotach z rozwinię
ciem głównej anteny sondy Galileo i wreszcie
po ubiegłorocznym zaginięciu sondy Mars Ob
server, NASA potrzebowała jakiegoś bardzo
spektakularnego sukcesu, który poprawiłby jej
reputację. Miejmy nadzieję, że przeprowadzo
na w grudniu operacja nad IIST będzie tym
oczekiwanym sukcesem.
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stosunkowo najprostszy. Za pomocą 15-metrowego ramienia mechanicznego przechwy
cono „pacjenta”. Operacji tej dokonał Claude
N i c o 11 i e r (Szwajcar z pochodzenia), który,
parafrazując historyczną wypowiedź stawiają
cego nogę na Księżycu Neila A r m s t r o n g a ,
powiedział: „krótkie ramię teleskopu, ale wiel
ki krok dla nauki”. Teleskop ustawiono w ła
downi wahadłowca, w pozycji prostopadłej do
kadłuba pojazdu (rys. 1), co zapewniało dos
tęp do niego ze wszystkich stron.
Problemów w teleskopie Ilubble’a (tzw.
„Hubble’s troubles”) zebrało się łącznie aż je
denaście. Główne z nich omawialiśmy we wspo-

Rys. 1. Pozycja teleskopu I Iubble’a w trak cie dokonyw ania napraw .

W historii wahadłowców był to już lot 61
(pierwszy miał miejsce w roku 1981, była to
Columbia). Endeavour — piąty, najmłodszy wa
hadłowiec — liczy zaledwie dwa lata. W skład
jego obecnej ekipy wchodziło 7 astronomów,
w tym jedna pani, Kathryn (Kathy) T h o r n 
t o n , lat 41 — to już jej trzeci lot na waha
dłowcu. Przygotowania do tej wyprawy trwały
wiele miesięcy; ponad czterysta godzin spędzili
wcześniej astronauci na treningach w basenie
wodnym, gdzie w warunkach zbliżonych do nie
ważkości przygotowywali się do spełnienia swych
zadań.
Wejście wahadłowca na właściwą orbitę i
zbliżenie się do teleskopu to już dziś problem

mnianym numerze Uranii (4/93). Ten problem
podstawowy to oczywiście owe 1/50 włosa ludz
kiego, o jaką to wielkość kształt zwierciadła
odbiega od zaplanowanego. Lustra oczywiście
nie wymieniano — tam, na orbicie, nie byłoby
to zresztą możliwe. Aberracja sferyczna winna
znikąć dzięki wprowadzeniu optyki korygują
cej, przy czym umieszczona nieosiowo główna
kamera WF/PC (Wide Field and Planetary Ca
mera) została wymieniona na nową, doskonal
szą, zaopatrzoną już w odpowiednio korygują
cą optykę. Co się zaś tyczy umieszczonych osiowo pozostałych instrumentów (spektrografy
i druga kamera) to tu na drodze wiązki świetl
nej ustawiono tzw. COSTAR, urządzenie za-
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Fot. 1. Zdjęcie teleskopu Ilubble'a tuż przed naprawą wykonywane z pokładu zbliżającego się do niego
wahadłowca Endeavour (fot. NASA).

wierające pięć par luster korygujących. Przewi
duje się, że po tej korekcie przynajmniej 60%
p adającego promieniowania koncentrować się
będzie w ognisku wewnątrz okręgu o prom ie
niu 0.1 sekundy łuku.
W myśl planu, „leczenie pacjenta” miało
trwać przeź pięć dni. N a każdy dzień przewi
dywano sześciogodzinny „spacer kosmiczny” do
teleskopu. W terminologii N A SA owe spacery
określa się skrótem E V A (Extra Vehicular A c
tivity). O to główne zadania kolejnych dni:

I. Wymiana żyroskopów,
II. Wymiana baterii słonecznych,
III. Usunięcie dotychczasowej kamery W F/PC
i wstawienie nowej,
IV. Montaż urządzenia C O S T A R (p o wymon
towaniu fotom etru),
V. Prace elektroniczne; dodanie koprocesora
zwiększającego pam ięć kom putera.
Wszystkie zaplanowane zadania wykonano.
Żadnych zasadniczych trudności nie było. Z a 
uważmy na marginesie, że kam era W F/PC to
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Fot. 2. Obraz galaktyki M 100 przed i po naprawie HST. M 100 to jedna z najjaśniejszych (10.6 mag.) galaktyk
spiralnych w Warkoczu Bereniki, oddalona o 45 milionów lat świetlnych (fot. NASA).

Fot. 3. Obraz pojedynczej słabej gwiazdy oglądany z Ziemi kamerą CCD i z U ST przed i po jego naprawie (fot.
NASA).

280 kg masy, waga C O S T A R -u (na Ziem i)
290 kg — ale tam, w przestrzeni kosmicznej,
kilogramów nikt nie liczy. Osobliwy problem
powstał po wymontowaniu baterii słonecznych
(wymiary każdej 12 m x 2.8 m ); jedn a z nich
była tak zniekształcona (fot. 1.), iż nie dało się
jej złożyć; Endeavour wrócił więc na Ziem ię
bez niej; dotrze ona kiedyś w postaci gazu do
naszej atm osfery. Najwięcej jednak kłopotów
mieli astronauci pierwszego dnia, w trakcie wy
miany żyroskopów. Wykonywującym zadanie za
brało to aż 7 godzin i 54 minuty, niemal dwie
godziny więcej niż przewidywał plan. Jed en z

nich, chirurg z zawodu, po zakończeniu pracy
powiedział: „to chyba nie je st ten rodzaj chi
rurgii, jakiego mnie uczono” .
Trzeba tu podkreślić, że wymiana żyrosko
pów była w istocie rzeczy tym problem em naj
bardziej palącym. Było ich tam sześć; dwa z
nich przestały funkcjonować w roku 1990, trzeci
na początku roku 1992. Gdyby zatem teleskop
H ubble’a miał i doskonałą optykę i nie było
problem ów z bateriami, N A SA i tak m usiała
by wysłać tam ekipę z żyroskopami, gdyż d e
fekt kolejnego z nich uniemożliwiłby dalsze pro
wadzenie obserwacji tym teleskopem.
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Po zakończeniu wszystkich przewidzianych
operacji Endeavour wprowadził teleskop na nie
co wyższą orbitę — 594 km (pierwotnie, w ro
ku 1989, byta to wysokość 610 km; w ciągu
minionych trzech i pół roku nastąpiło obniże
nie do 575 km).
Za jakieś dwa miesiące dowiemy się, „czy
pacjent wyzdrowiał”, czy wszystko funkcjonuje
bez zarzutu i czy obrazy są takie, by można
było przyjrzeć się, n p .... strukturze kwazarów.
Według obliczeń NASA, łączny koszt obe
cnej misji wynosi około 700 milionów dolarów.
Całość zaś wydatków na teleskop Ilubble’a prze
kroczyła już kwotę 3 miliardów dolarów.
Tadeusz Jarzębowski

Podwójne jądro galaktyki w
Andromedzie
Zdjęcie centralnej części słynnej galaktyki spi
ralnej M 31 w Andromedzie wykonane za po
mocą teleskopu kosmicznego H ubble’a (które
reprodukujem y na pierwszej stronie okładki)
wydaje się wskazywać na podwójność jądra tej
galaktyki. Jaśniejszy fragment jest „klasycznym”
jądrem badanym dotychczas za pomocą instru
mentów naziemnych. Rzeczywiste centrum ga
laktyki znajduje się jednak najprawdopodob
niej tam, gdzie dostrzeżono znacznie słabsze
pojaśnienie. Odległość między nimi ocenia się
na 5 lat świetlnych. Jedna z prób wyjaśnienia
tajemniczej podwójności jądra M 31 sugeruje,
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że jaśniejszy fragment może być po prostu po
zostałością jakiejś galaktyki, która w wyniku zde
rzenia z M 31 została kiedyś przez nią wchło
nięta.
K .Z .

Koniec COBE
W listopadzie 1989 roku wyniesiony został na
orbitę okołoziemską amerykański satelita C O 
BE (Cosmic Background Radiation). Miał on
za zadanie zmierzyć promieniowanie tła nieba
na falach o długościach między 0.1 a 10 mm.
Z zadania tego wywiązał się znakomicie (patrz
Urania 6/92; warto przypomnieć, że w całym
zakresie fal widmo promieniowania nic różni
się od promieniowania ciała doskonale czarne
go o temperaturze 2.735 K). Obecnie misja na
ukowa COBE już się skończyła (ostatnia sesja
przekazywania naukowych danych miała miej
sce 23 grudnia 1993 roku). „Przechodzenie na
em eryturę” zaczęło się dwudziestopięciodniowym sprawdzaniem różnych pomiarowych urządzeń satelity, a potem przekazano sondę w
ręce inżynierów z Wallops Flight Facility w Wir
ginii i poddano ją trzytygodniowym badaniom
„technicznym”.
Wszystko to ma służyć ulepszaniu przyszłych
misji. Uik więc skończył się CO BE ale, rzecz
jasna, długo jeszcze opracowywane będą wyni
ki jego czteroletnich pomiarów.
M SK

Z lewej strony — typowe zdjęcie znanej galaktyki M 31 w Androm edzie, które obejm uje obszar o średnicy
około 40000 lat świetlnych; w środku — centrum tej galaktyki na zdjęciu wykonanym z powierzchni Ziemi
obejmującym obszar o średnicy około 2000 lat świetlnych; z prawej strony — centrum tej galaktyki na zdjęciu
wykonanym za pomocą teleskopu kosmicznego Hubble’a obejmującym obszar o średnicy około 40 lat świetlnych
(jego powiększenie jest reprodukow ane na pierwszej stronie okładki), na którym dostrzeżono podwójność
jądra M 31 (fot. NASA).
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KONFERENCJE I ZJAZDY
Dynamika i astrom etria naturalnych
i sztucznych ciał niebieskich
Poznań, 13-17 września 1993
Od zarania dziejów aż do początku XX
wieku, głównym zadaniem astronomii było
wyznaczanie położeń ciał niebieskich oraz
wyjaśnianie przyczyn ich ruchu (np. dzien
nego, rocznego, ruchów obiektów Układu
Słonecznego, ruchów własnych gwiazd).
Zajmowały się tym astrom etria i mechani
ka nieba, które do dziś pozostają w ścis
łym związku. Badania, dotyczące tych dzie
dzin astronom ii, prowadzone są w Polsce
głównie w Obserwatorium Astronom icz
nym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w
Poznaniu, które niedawno zorganizowało,
przy współudziale Observatoire de la Co
te d’Azur w Nicei międzynarodową konfe
rencję „Dynamika i astrom etria natural
nych i sztucznych cial niebieskich”. O d
była się ona w dniach 13-17 września 1993
roku w centrum Naukowym PAN w Po
znaniu i zgromadziła około stu astrono
mów z kilkunastu krajów świata.
Wybór miejsca obrad okazał się nader
trafny. Wcześniej rozważano skorzystanie
z zabytkowej Małej Auli Collegium M i
nus UAM, ale przeważyły względy prakty
czne (akustyka, wyposażenie techniczne,
miejsce na sesję plakatową) i zdecydowa
no się na nowoczesną salę konferencyjną
Centrum Naukowego. Na miejscu znajdo
wał się hotel, w którym zakwaterowano
część uczestników, a zainstalowanie w biu
rze konferencji kom putera z modemem
pozwoliło niektórym osobom na swobod
ny dostęp do poczty elektronicznej i za
łatwienie wielu spraw w przerwie (lub w
trakcie...) obrad.
Po oficjalnym otwarciu obrad odbyła
się pierwsza sesja, na której zaprezento
wano zaproszone referaty przeglądowe, omawiające kluczowe zagadnienia współ
czesnej astrometrii i mechaniki nieba. Prof.
Ken S e i d e l m a n n z U. S. Naval O b

servatory w Waszyngtonie omówił prob
lem definiowania skali czasu w odniesie
niu do wymogów współczesnej fizyki i as
tronomii. Jak wiadomo, fizyka posługuje
się obecnie czasem atomowym, wskazywa
nym przez kilkadziesiąt wzorcowych ze
garów cezowych na całym świecie (wśród
nich znajduje się zegar z Astronom iczne
go Obserwatorium Szerokościowego PAN
w Borowcu koło Poznania). W astrono
mii, dokładny czas definiować można na
wiele sposobów i temu właśnie poświęcił
najwięcej czasu prof. Seidelman. W spom
niał również o związku systemów pom iaru
czasu z innymi współrzędnymi, definiują
cymi przestrzenny układ odniesienia oraz
o błędach przy wyznaczaniu tych ostatnich.
Wystąpienie kolejnego prelegenta, dr.
Jayn L i e s k e z Jet Propulsion L abora
tory (California Institute o f Technology),
dotyczyło problemu transformacji elem en
tów orbit ciał Układu Słonecznego z epo
ki 1950 do epoki 2000. D r Lieske wskazał
na pewne niedokładności w standardowej
procedurze, przyjętej przez Międzynaro
dową Unię Astronomiczną. Prof. Suzan
ne D e b a r b a t z O bservatoire de Paris
mówiła na tem at powiązania stosowanych
w astronom ii układów odniesienia. W za
leżności od obserwowanych obiektów, któ
rymi mogą być Sztuczne Satelity Ziemi,
ciała naszego Układu Planetarnego, gwiaz
dy, czy najodleglejsze galaktyki i kwazary,
wykorzystuje się albo dynamiczne albo ki
nematyczne układy współrzędnych, które
w dodatku mogą być quasi-inercjalne lub
nie. We wszystkich tych przypadkach pod
stawową rolę odgrywa badanie ruchu ob
rotowego Ziemi oraz zmian położenia bie
guna. Jeszcze do niedawna stosowano do
tego obserwacje współrzędnych absolut
nych gwiazd, prowadzone przy użyciu kół
południkowych, teleskopów zenitalnych czy
astrolabiów Danjona. Obecnie metody te
wyparła technika satelitarna, w której dal
mierze laserowe pozwalają na dokładne
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wyznaczenie odległości do satelity (z do
kładnością poniżej 1 cm). Dzięki tem u określa się położenie danej stacji obserwa
cyjnej w stosunku do satelity, co pozwala
badać ruch obrotowy Ziemi. Oczywiście
trzeba jeszcze znać dokładne współrzędne
samego satelity, ale dla współczesnej m e
chaniki nieba nic stanowi to większego
problem u. Na tym przykładzie widać, w
jaki sposób kinematyczny (bo oparty jedy
nie o analizę ruchu) układ odniesienia zwią
zany z gwiazdami, zastąpiono układem dy
namicznym, opartym na dynamice sztucz
nych satelitów, używanych zamiast gwiazd
jako punkty odniesienia. Kłopot polega
na tym, że bardzo często trzeba używać
obu tych układów jednocześnie, i tu właś
nie pojawia się problem ich powiązania.
Jedną z możliwych metod jest wykonywa
nie w ten sam sposób (np. za pomocą astrolabium D anjona) obserwacji astrometrycznych zarówno gwiazd (układ kinety
czny) jak i planet czy planetoid (układ dy
namiczny). Niebagatelną rolę odgrywają tu
również astrometryczne obserwacje gwiazd,
planet i Księżyca, prowadzone od ponad
stu lat w wielu obserwatoriach. Wymagają
one jednak ponownej redukcji, z uwzględ
nieniem aktualnego stanu wiedzy w tym
zakresie (relatywistyka, nowe sposoby uwzględniania refrakcji itp.). Problemom
tym poświęcone były kolejne wystąpienia.
Doc. Krystyna K u r z y ń s k a z Obserwa
torium Astronomicznego UAM (oznacza
nego dalej skrótem OA UAM) omówiła
rolę wilgotności powietrza w dokładnym
wyznaczaniu refrakcji tzw. „czystej”, tj. nie
zależnej od chwilowych drgań powietrza,
określanych mianem seeingu. Wykazała że
stosowane do tej pory Pułkowskie Tablice
Refrakcji zawierają błędy w tym zakresie
i podała nowe poprawki uwzględniające
wpływ wilgotności powietrza na refrakcję.
Prof. W iktor A b a l a k i n z Obserwa
torium w Pułkowic wskazał na koniecz
ność uwzglądniania efektów relatywisty
cznych we współczesnej astrom etrii. Sto
sowane obecnie techniki (np. dalmierze
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laserowe, VLBI) osiągają niespotykaną
wcześniej dokładność i to prowadzi do ko
nieczności dokładnego uwzględniania te
orii względności. XXI Kongres Między
narodowej Unii Astronomicznej stwierdził,
że „wskazanym jest zdefiniowanie kilku
układów współrzędnych czasoprzestrzen
nych w ramach ogólnej teorii względno
ści”. Oznacza to m. in. wprowadzenie po
prawek relatywistycznych do roczników as
tronomicznych. Podobną tematykę poru
szył dr Aleksander K r i v o v z Uniwersy
tetu w Sankt Petersburgu, który omówił
relatywistyczną teorię aberracji światła w
zastosowaniu do dokładnych pomiarów astrometrycznych. D r Michael S o f f e l z
Tfeoretische Astrophysic Instituten (Universitat Ttibingen, Niemcy) omówił obec
ny status eksperymentalnej grawitacji. D o
kładne pomiary astrom etryczne (np. dal
mierze satelitarne, VLBI) konkurują tu z
pracami prowadzonymi w laboratoriach fi
zycznych, a dotyczącymi testowania róż
nych aspektów ogólnej teorii względności.
Okazuje się, że nawet w zakresie niewiel
kich mas i prędkości, gdzie OTW sprowa
dza się do teorii Newtona, mogą nas cze
kać niespodzianki. Analiza ruchu amery
kańskiego satelity do pom iarów pola gra
witacyjnego Ziemi LAGEOS, a dokład
niej zmiany jego geocentrycznej odległoś
ci (znane z dokładnością ok. 10 cm), wska
zują pośrednio na istnienie w przyrodzie
magneto-grawitacji. Jak wiadomo, ruch ła
dunku elektrycznego prowadzi do pow
stania pola magnetycznego. Przez analo
gię przypuszcza się, że ruch ciała m aterial
nego wytwarza specyficzne pole m agnetograwitacyjne i — związane z nim — od
działywanie. Bezpośrednie wykrycie tego
efektu będzie celem następcy LAGEOSA
— satelity G P -B (ang. gravity probe B),
przygotowywanego przez NASA.
Wystąpienia przedstawione w trakcie
kolejnych sesji dotyczyły: sztucznych sate
litów Ziem i, skal czasu, rotacji Ziemi,
własności fizycznych planetoid, katalogów
gwiazd, dynamiki ciał Układu Planetarne-
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go oraz metod numerycznych stosowanych
w mechanice nieba. Przedstawione refera
ty reprezentowały wysoki, światowy poziom
i pozwoliły na całościowe ujęcie osiągnięć
dwóch działów astronom ii: astrom etrii i
mechaniki nieba, które na ogół prezento
wane są na oddzielnych konferencjach.
Spośród prezentowanych prac na uwagę zasługuje referat dr Francois M i g n a r d a z Observetoire de la Cóte d’Azur
(Grasse, Francja), prezentujący wstępne
wyniki redukcji danych, uzyskanych z sa
telity astrometrycznego Hipparcos. Rezul
taty 37 miesięcy pracy Hipparcosa (zakoń
czonej w sierpniu ub. roku awarią kom 
puterów pokładowych) opracowywane są
przez 2 grupy: NDAC (Northern Data Ana
lysis Consortium), skupiająca astronomów
z Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii oraz
FAST (Fundamental Astrometry and Spa
ce Technics) złożona z zespołów francu
skich, niemieckich, holenderskich i am e
rykańskich. Dr Mignard uczestniczy w pra
cach FAST, i stąd mówił jedynie o wyni
kach z ostatnich 18 miesięcy pracy sondy
(okres wcześniejszy redukuje NDAC). Mi
mo, iż do zakończenia prac pozostało je
szcze trochę czasu można już stwierdzić,
że pierw otnie zakładane cele misji (który
mi było uzyskanie położeń, ruchów wła
snych i paralaks ok. 120 tys. gwiazd) zo
stały osiągnięte, a w przypadku 100 tys.
gwiazd nawet przekroczone. Przykładowo,
dla gwiazdy o jasności 9 mag błąd statysty
czny położenia wynosi 0.0013", a paralaksy 0.0019" (dla porównania: dokładność
położeń gwiazd najlepszego obecnie kata
logu astrometrycznego PPM, sięga zale
dwie 0.27" dla położeń gwiazd). Dokład
ność ruchów własnych będzie znana póź
niej, gdy połączy się wyniki prac obu ze
społów. Oczekuje się jednak, że będzie
ona porównywalna z dokładnością poło
żeń gwiazd. Do chwili obecnej grupa FAST
wyodrębniła 15 tys. gwiazd podwójnych, z
których 4 tys. były dotychczas uważane za
pojedyncze. Osiągnięto również znakomi
te wyniki w zakresie fotometrii. H ippar
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cos mierzył jasność integralną gwiazd w
szerokim zakresie widma (pokrywającym
zakresy B, V, R standardowej fotom etrii),
uzyskując dokładność od 0.001 do 0.002
mag dla gwiazd jaśniejszych od 10 mag.
Dane te charakteryzują się niezwykłą jed
norodnością (uzyskane zostały przez ten
sam instrum ent) oraz stabilnością (brak
atmosfery). Fakt, iż każda gwiazda była
obserwowana ok. 200 razy w ciągu trwania
całej misji, pozwolił wykryć ok. 30 tys.
gwiazd zmieniających swą jasność, z któ
rych większość nie figuruje w katalogach
gwiazd zmiennych. Dla niektórych z nich
rozpoczęto systematyczną analizę krzywych
jasności, polegającą w pierwszym rzędzie
na poszukiwaniu okresowości. Ocenia się,
że dla gwiazd jaśniejszych niż 8 mag moż
na będzie wykryć zmiany jasności o am pli
tudach rzędu 0.02 mag. Jest to prawdopo
dobnie pierwszy systematyczny przegląd
gwiazd zmiennych, przeprowadzony w ta
kiej skali, i z taką dokładnością. O statecz
na wersja katalogu Hipparcosa obejm ują
ca katalog astrometryczny i fotometryczny, będzie gotowa do publikacji na po
czątku 1996 roku. Jej dostępność dla astro
nomów zostanie jednak opóźniona o rok,
by umożliwić zespołom opracowującym da
ne pierszeństwo w ich wykorzystaniu.
Sporo uwagi poświęcono w wystąpie
niach zagadnieniom ruchu sztucznych sa
telitów Ziemi. D r Michael K h a n z A e
rospace D epartm ent (Frankfurt nad M e
nem) przedstawił projekt sześciu satelitów
telekomunikacyjnych, krążących w trzech
płaszczyznach nachylonych do siebie pod
kątem 120 stopni. System taki umożliwi
ciągłą łączność między dowolnymi punk
tami na powierzchni Ziemi. D r Jesus P a 1a c i a n z Espanial Iniversidad de Z ara
goza, omówił analityczne rozwiązania dla
ruchu niskich satelitów dowolnej planety.
Satelity takie doznają dość silnych zabu
rzeń ze strony pola grawitacyjnego i dlate
go musi być ono znane z dużą dokładnoś
cią. Pola grawitacyjne Marsa znamy dzięki
wynikom misji kosmicznych. Zostało ono
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wykorzystane przez prof. Edwina W n u 
k a z OA UAM do analizy ruchu orbital
nego wokół Marsa naturalnych i sztucz
nych ciał. Dokładność określenia pozycji
sondy na niskiej orbicie okolomarsjańskiej
sięga aktualnie 1 km. Tfcgo typu teoria bę
dzie już wkrótce potrzebna przy planowa
niu kolejnych misji do Marsa (ja!' wiado
mo, sonda Mars Observer ostatnio wymk
nęła się spod kontroli i została bezpowrot
nie stracona).
W trakcie konferencji uczestnicy mo
gli wziąć udział w koncercie fortepiano
wym w Pałacu Działyńskich na Starym Ryn
ku, byli także na spotkaniu z prezydentem
miasta. W ostatnim dniu obrad zorganizo
wano wycieczkę do Obserwatorium Sze
rokościowego PAN w Borowcu kolo Po
znania oraz do zabytkowego Zamku R a
czyńskich w Kórniku, gdzie zwiedzono słyn
ne arboretum a w bibliotece podziwiano
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egzemplarz pierwszego wydania De Revohitionibus Mikołaja Kopernika.
Po zakończeniu konferencji członko
wie Komitetu Naukowego wysoko ocenili
zarówno poziom naukowy prezentowanych
referatów, jak również stronę organiza
cyjną. Stwierdzili przy tym, że tego typu
konferencja pozwala na uzyskanie szero
kiej perspektywy badań w dziedzinie m e
chaniki nieba i astrom etrii, pokazując ich
wzajemną współzależność. Nie bez zna
czenia był również fakt szerokiego udziału
astronom ów ze W spólnoty Niepodległych
Państw, co było możliwe m. in. dzięki orga
nizacji spotkania na terenie Polski. Zgod
nie z życzeniem Komitetu Naukowego, te
go typu konferencje odbywać się będą w
Poznaniu cyklicznie, następna planowana
jest na rok 1996.
Tomasz Kwiatkowski

OBSERWACJE
PERSEIDY 1993
W 1990 roku na naszym niebie pojawiła
się kom eta Austina (1989cl). Jej począt
kowe zachowanie się zapowiadało, że w
momencie przejścia przez pcryhelium osiągnie jasność około 0 mag. Rzeczywis
tość okazała się jednak sm utna — jej ma
ksymalna jasność wyniosła tylko 5 mag.
O grom na reklama w związku z oczeki
waną jasnością przyczyniła się do tego, że
Sekcja Obserwatorów Komet PTM A za
miast jak zwykle 150-200 obserwacji otrzymała ich prawic 500. Jak napisał dr
M arek M u c i e k (patrz Urania 11/90)
propaganda „na wyrost” może przynieść
znakom ite rezultaty. Jak prorocze okazały
się te słowa pokazują ubiegłoroczne ob
serwacje Perseid.
W sierpniu 1991 roku wystąpiły bar
dzo dobre warunki do obserwacji najak
tywniejszego roju naszego nieba, bowiem
w maksimum, to znaczy w nocy z 12 na 13
sierpnia, Księżyc był niecałe trzy dni po

nowiu. Niestety pogoda tej nocy nie do
pisała i mogliśmy oglądać tylko chmury.
Nie zniechęceni tym wyszliśmy na obser
wacje w noc później. JaKiż była nasza ra
dość i zdziwienie, gdy podczas pierwszej
godziny obserwacji udało się zobaczyć 75
meteorów z roju Perseid. Uwzględniając
fakt, że było nas trzech (w tym jedna oso
ba musiała zapisywać wyniki, więc nie m o
gła cały czas obserwować) rzeczywista licz
ba godzinna wyniosła ponad sto.
Więcej szczęścia mieli Japończycy, któ
rzy 12 sierpnia między 20.00 a 21.00 U T
obserwowali efektowny fajerwerk trzystu
meteorów w ciągu godziny.
W 1992 roku warunki były o wiele gor
sze. Maksimum było przewidywane na pół
noc z 11 na 12 sierpnia, a właśnie w tym
momencie Księżyc był w pełni. Co cieka
wsze, już od 5 sierpnia liczby godzinne
Perseid wynosiły ponad 20 m eteorów więc
pomimo złych warunków nie zamierzaliś
my rezygnować z obserwacji. O godzinie
19.40 UT, tuż po zachodzie Słońca, gdy
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niebo było jeszcze mocno rozjaśnione, wy
szliśmy spojrzeć jak zapowiada się pogo
da. Niebo było bezchmurne, a na nim przez
najbliższe pięć m inut śmignęło 10 m eteo
rów o jasnościach od - 2 do - 6 mag. Nie
stety na tym koniec. O północy obserwo
waliśmy 40-50 meteorów w ciągu godziny
i wcale nie takich jasnych. Jak się później
dowiedzieliśmy maksimum przesunęło się
na godziny 19.00-20.00 U T kiedy to w Ja
ponii obserwowano ponad dwieście zja
wisk. Nam dane było oglądać tylko koń
cówkę tego deszczu.
Dnia 26 września 1992 roku zagadka

Rys. 1. Wykres natężenia pojawień m eteorów z roju
Perseid. Linia ciągła — obserwacje indywidualne. L i
nia przerywana — obserwacje grupowe.
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wzmożonej aktywności Perseid wyjaśniła
się. Japoński astronom am ator TSuruhiko
K i u c h i odkrył w gwiazdozbiorze Wiel
kiej Niedźwiedzicy kom etę P/Swift-TUttle
uznawaną za twórczynię roju Perseid. Czą
stki pozostawiane przez nią podczas każ
dego powrotu do Słońca rozkładają się na
jej orbicie, tak że co roku, gdy Ziemia prze
cina tę wstęgę kosmicznego pyłu, możemy
obserwować „spadające gwiazdy” z roju
Perseid. Za dużą aktywność w latach 1991
i 1992 były odpowiedzialne jednak nie sta
re ziarnka lecz stosunkowo młode, wyrzu
cone z komety prawdopodobnie przed jej
powrotami w latach 1737 i 1862.
Wszyscy zadali więc sobie pytanie, co
będzie działo się w nocy z 11 na 12 sierp
nia 1993 roku, kiedy kom eta będzie już
oddalać się od Słońca pozostawiając na
swej drodze nową dawkę pyłu, w którą
Ziem ia właśnie wtedy wpadnie.
Przypomniano sobie od razu legendar
ny deszcz Leonid z 13 listopada 1833 ro 
ku, kiedy to obserwowano kilkadziesiąt ty
sięcy m eteorów w ciągu godziny. Twórczy
nią roju Leonid jest kom eta P/Tem pelTuttle, która przeszła przez węzeł orbity
308 dni przed tym, jak Ziem ia znalazła się
w tym miejscu. Odległość orbit Ziem i i
komety w momencie maksimum wynosiła
0.0013 j. a. 12 sierpnia 1993 roku o godzi
nie 1.15 U T odległość orbit Ziem i i kom e
ty P/Swifi-Tultle miała wynosić 0.00094
j. a., a kom eta znajdowała się w tym m iej
scu 224 dni wcześniej. Poza tym P/SwiftTiittle ma jasność absolutną 4.5 mag. na
tomiast P/Tfempel-TUttle 9 mag. jest więc
prawie 100 razy słabsza. Wszystko to wska
zywało, że w sierpniu 1993 roku możemy
oczekiwać zjawiska jeszcze bardziej spek
takularnego niż deszcz Leonid z 1833 roku.
Dodatkowo nastrój oczekiwania pod
sycały mass media inform ując o setkach
tysięcy meteorów, zachęcając do obserwa
cji, nie wspominając jednak ani słowem,
że maksimum może wypaść w momencie,
gdy w Polsce panuje dzień i z oglądania
fajerwerku „wyjdą nici”.

54

URANIA

Jak już jednak wyżej wspomniałem, używająe słów byłego szefa SO K -u, propa
ganda taka może dać ciekawe rezultaty. I
tak w 1992 roku 25 obserwatorów prze
słało obserwacje 625 zjawisk z roju Perseid. W 1993 roku 26 polskich obserwato
rów przeleżało pod gołym niebem 131 go
dzin w okresie od 16 lipca do 22 sierpnia
odnotowując pojawienie się 1562 m eteo
rów. Ponieważ to dzięki nim mógł pow
stać ten tekst, wymieńmy tych najaktyw
niejszych (w nawiasie podano liczbę go
dzin obserwacji): Arkadiusz O l e c h (17),
Jerzy Z a g r o d n i k (1 5 ),Albert K r z y ś k ó w (14), Urszula M a j e w s k a (11),
Marek K r z y ś k ó w (7.3),Ireneusz S ł a 
w i ń s k i (7.3), D orota S z y m a ń s k a
(7.3), Anna K a s p e r s k a (7), Piotr
Z i e l i ń s k i (6), Krzysztof G d u l a (5),
A nna G a r n y s (4), Przemysław J a 
n u s z (4), Katarzyna K w i a t k o w s k a
(4), Robert O l e c h (4) i Tomasz P i o 
t r o w s k i (4).
Najważniejszą rzeczą, którą trzeba wy
konać z obserwacjami m eteorów, jest
przedstawienie wykresu natężenia poja
wień się meteorów, które charakteryzuje
aktywność danego roju i pozwala wyciąg
nąć wnioski o jego strukturze. Wynik tej
operacji dla tegorocznych Perseid przed
stawia rys. 1. Linią ciągłą zaznaczono ob
serwacje indywidualne, a przerywaną wy
konywane w grupach co najmniej trzyoso
bowych. Tym, co od razu rzuca się w oczy
jest bardzo mala aktywność Perseid przed
osiągnięciem maksimum. Zauważmy, że
jeszcze w nocy z 9 na 10 sierpnia średnia
liczba godzinna wynosiła 7! Przypomnijmy,
że w zeszłym roku już od 5 sierpnia obser
wowano 20-30 zjawisk w ciągu godziny.
Nasze obserwacje potwierdzili dość
szybko Japończycy, według których aż do
godziny 19.20 U T 11 sierpnia liczby go
dzinne nie przekroczyły 40 meteorów. W
Polsce pogoda dogodna do obserwacji zro
biła się około godziny 22.30 U T i obser
wowana wtedy liczba godzinna wyniosła
100, co dość dokładnie zgadza się z obser
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wacjami z innych krajów Europy. Z upeł
nym jednak zaskoczeniem jest wygląd krzy
wej dla obserwatorów indywidualnych. We
dług niej maksimum nie wystąpiło w nocy
z 11 na 12 sierpnia lecz dobę później! Fa
kty są jednak takie, że w nocy z 12 na 13
sierpnia panowała w Polsce o wiele lepsza
pogoda niż w dniach poprzednich. Wszel
kie zaś poprawki uwzględniające widocz
ność najsłabszych gwiazd, choćby były jak
najlepsze i najdokładniejsze, zawsze są o pe
racją sztuczną i nie oddają prawdziwego
zachowania roju. Stąd, podejrzewam, ta
anomalia. Zbyt mała ilość danych nie po-

Rys. 2. Zależność ogólnej liczby obserwowanych m e
teorów od ich jasności.
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zwala na jednoznaczne rozstrzygnięcie te
go problemu. Spróbujmy jednak popatrzeć
jak wyglądało to poza granicami naszego
kraju. Czesi obserwując do samego świtu
zanotowali największą liczbę godzinną wy
noszącą 235. Obserwatorzy na Wyspach
Kanaryjskich donieśli, że ich liczba godzin
na wyniosła 350-400 meteorów, a w Izrae
lu, gdzie warunki do obserwacji były bar
dzo dobre, obserwowano aż 720 zjawisk w
ciągu godziny. Sporo szczęścia mieli obser
watorzy nad M orzem Śródziemnym, m o
gli oni bowiem podziwiać ognistą kulę o
jasności -1 0 mag., a więc niewiele słabszą
od Księżyca w pełni. Polski rekordzista

Rys. 4. Liczba meteorów o jasnościach 0 mag i jaś
niejszych wśród wszystkich obserwowanych zjawisk
każdej nocy.
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obserwowany przez K. Kwiatkowską i T.
Piotrowskiego miał „tylko” -5.5 mag. Fa
jerwerk ten nie potrwał niestety długo po
nieważ od godziny 3.20 U T aktywność za
częła szybko maleć spadając do stu m e
teorów w ciągu godziny. Dalej było już
norm alnie. W nocy z 12 na 13 sierpnia
średnia liczba godzinna z obserwacji gru
powych we From borku wyniosła 66, nocy
następnej 49 i kolejnej 20. Potem obser
wowano już tylko pojedyncze zjawiska.
Wykres aktywności nie jest jedyną rze
czą jaką możemy zrobić. Spójrzmy jeszcze
na rys. 2, na którym przedstawiono zależ
ność ogólnej liczby obserwowanych m e
teorów od ich jasności. Krzywa ta wygląda
podobnie jak w latach poprzednich. Zmia
ną, która wystąpiła w tym roku, jest wzrost
średniej jasności Perseid, wyniosła ona
bowiem 1.8 mag. W roku 1992 było to 1.9,
a w 1991 2.2 mag. Nic możemy jednak wy
tłumaczyć tego zjawiska pełnią Księżyca,
bo wystąpiła ona 2 sierpnia i w maksi
mum, to znaczy gdy obserwowano najwię
cej zjawisk uwzględnionych w naszej sta
tystyce, noce były bardzo ciemne. Wydaje
się więc, że za ten wzrost jasności mogą
być odpowiedzialne stosunkowo duże ziar
na pozostawione przez kom etę przy ostat
nim przejściu.
Tę hipotezę zdają się potwierdzać dwa
następne rysunki (rys. 3 i rys. 4). Na pier
wszym z nich widzimy średnią jasność m e
teorów każdej nocy podczas której wyko
nywane były obserwacje. W przeciwieństwie
do lat poprzednich widać wyraźny wzrost
jasności m eteorów w maksimum, kiedy to
ich średnia jasność osiągnęła 1 mag. Także
rys. 4, przedstawiający procentową zawar
tość meteorów o jasności 0 mag. i jaśniej
szych wśród wszystkich obserwowanych zja
wisk, pokazuje wyraźny wzrost liczby m e
teorów jasnych i bolidów w maksimum.
Wartość ta w nocy z 11 na 12 sierpnia
wyniosła aż 30%.
O większej aktywności tegorocznych
Perseid świadczą także dane statystyczne.
Obserwowano bowiem aż 15.2% m eteo-
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rów pozostawiających ślad, a meteorów,
które ciągnęły za sobą smugę było 24.6%,
a 0.7% zjawisk zakończyło swój żywot efek
townym rozbłyskiem.
Barwę oceniono dla 1115 meteorów.
957 z nich było białych, 111 żółtych, 19
bialo-niebieskich, 8 zielonych, 7 czerwo
nych i 7 żółtoczerwonych.
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Perseidy 1993 można śmiało stwierdzić, że
był to program bardzo udany, a od kilku
już lat przynosi rezultaty przedstawiane w
postaci opracowań takich jak te (patrz Ura
nia 12/92 i 7-8/93).
Nic obserwowaliśmy zapowiadanego
deszczu meteorów, ale śmiało można m ó
wić o wzmożonej aktywności. Zwykle Per-
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23*5

2350

2355

0.00

0 05

Rys. 5. D okładne czasy pojawień m eteorów i ich jasności w nocy z 13 na 14 sierpnia 1993 roku.

Rys. 5a i b przedstawiają dokładne cza
sy pojawień i jasności meteorów w nocy z
13 na 14 sierpnia w godzinach 22.05-23.05
U T i 23.10-0.10 UT. Obserwacje te pro
wadzone przez doświadczonych obserwa
torów PKiM we From borku miały na celu
sprawdzenie, czy przejście komety P/SwiftTUttle nie zmieniło zwyczaju pojawiania
się wiązek m eteorów z roju Perseid. Jak
widać ziarnka Perseid są nadal bardzo to
warzyskie i nie lubią pojawiać się samotnie.
Podsumowując wyniki tegorocznej akcji

seidy w maksimum dawały 60-70 zjawisk
w ciągu godziny, tegoroczne maksimum
podniosło tą wartość do 720. Należy tylko
żałować, że w Polsce robi się za jasno do
obserwacji około godziny 1.30 UT, więc
nawet gdyby pogoda dopisała bylibyśmy
skazani na liczby godzinne około 100.
Na pocieszenie pozostaje nam fakt, że
po dokładnych obliczeniach orbity kom e
ty P/Swift-TUttle i uwzględnieniu, że tory
odłamków wpadających w naszą atm osfe
rę nie zgadzają się dokładnie z orbitą ko-
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mety, I. P. W i l l i a m s i Z. W u z Londy
nu przewidują możliwość deszczu w 1994
roku, a wzmożona aktywność może po
trwać aż do 1997 roku.
Poza tym Perseidy nie są przecież jedy
nym rojem na niebie. Praktycznie spoglą
dając na nieboskłon każdej pogodnej nocy
możemy zaobserwować kilka meteorów w
ciągu godziny. Czasami, np. 22 paździer
nika, kiedy mają maksimum meteory z ro 
ju Orionid, możemy podziwiać około 40
zjawisk na godzinę, nad ranem 4 stycznia
możemy obserwować nawet 100 Kwadrantyd. Mniejszych i słabszych rojów jest ponad
trzysta. N iektóre z nich są aktywne nawet
do trzech miesięcy, trudno więc znaleźć
noc podczas której aktywności nic wykaże
żaden rój. Pracy jest aż nadmiar, a miłoś
ników astronom ii w Polsce wciąż mało.
Dlatego też wszystkich chętnych do zapo
znania się jak wyglądają takie obserwacje
i jak robić je samemu prosiłbym o kontakt
na adres: Pracownia Komet i M eteorów,
Arkadiusz Olcch, ul. Żwirki i Wigury 11/34,
83-000 Pruszcz Gdański (proszę przesłać
znaczek pocztowy i zaadresowaną do sie
bie kopertę).
Arkadiusz Olech

Gwiazda Barnarda ’93

W lutowym num erze Uranii z 1976 r. za
mieszczono relację z obserwacji pozycyj
nych Gwiazdy Barnarda, przeprowadzo
nych przez kilku obserwatorów z warsza
wskiego oddziału PTMA. Zamieszczona
obok artykułu mapka zachęciła mnie do
odszukania wspomnianej gwiazdy na włas
noręcznie wykonanych fotografiach.
W lipcu 1991 r. wykonałem pierwsze
fotografie gwiazdozbioru Wężownika za
pom ocą obiektywu o ogniskowej 135 mm,
by ustalić dokładne położenie Gwiazdy
Barnarda. W roku następnym postanowi
łem wykazać fotograficznie jej ruch na tle
gwiazd.
Z a pom ocą obiektywu o ogniskowej
1000 mm wykonałem dwie fotografie w
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odstępie dwunastu miesięcy. Na odbitkach
z dwudziestokrotnie powiększonych nega
tywów stwierdziłem przesunięcie obrazu
gwiazdy o 1 mm w kierunku północnym.
Za punkty odniesienia posłużyły dwie naj
bliższe gwiazdy, leżące po obu jej stronach
wzdłuż drogi przemieszczania. Na załączo
nej mapce (na następnej stronie) zazna
czone są jej położenia w latach 1880,1975,
1992 i 1993. Pomoże ona obserwatorom
szybko odnaleźć ten powszechnie znany,
lecz chyba nie przez wszystkich widziany
obiekt. Należy przypomnieć, że Gwiazda
Barnarda ma jasność ok. 10mi żeby ją do
strzec, potrzeba lunety o średnicy co naj
mniej 70 mm.
Leszek Marcinek

Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca
PTMA, październik 1993

Wyniki obserwacji Słońca w październiku
1993 r. przysłało 14 obserwatorów: M ar
cin B e 1 1 e j, M ariusz C h i r o w s k i ,
Krzysztof C z a r t , Grzegorz C z e p i c z e k, Bartosz P. D ą b r o w s k i , A rtur
G ł o g o w s k i , Michał I z d e b s k i , M ar
cin J a r s k i , Jerzy Ł ą g i e w k a , W iktor
M a j e w s k i , Krzysztof S o c h a , Edward
S z e w c z y k, Stanisław Ś w i e r c z y ń s k i , Jerzy Z a g r o d n i k . Obserwatorzy
wykonali w sum ie 90 obserwacji w 31
dniach.
Średnie dzienne względne liczby Wolfa:
1.,
?
3
4
5
6
7
8

... 87
... 99
.... —
.... —
....81
....59
... 50
....58

9.... ....65
10.... ....54
11.... ....64
12.... ....43
13.... ....38
14.... ....40
15.... ... 61
16.... .. 48

17.... —
18.... ,,..34
19.... ....43
20.... ....59
21.... .... —
22.... 48
23.... ....49
24.... 51

25....
26.... I-I
27.... .... —
28.... 14
29.... . 3 0
30.... .... 7.7
31.... ...76

Średnia miesięczna względna liczba
Wolfa w październiku 1993 r. wynosiła 49.7
(44.5). Średnia względna liczba Wolfa dla
obrotu Słońca Nr 1874 wynosiła 49.1
(44.7). W nawiasach podano średnie li
czone bez współczynników obserwatorów.
Bartosz P. Dąbrowski
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U góry — zdjęcie okolicy Gwiazdy Barnarda (oznaczonej strzałką) wykonane 23 lipca 1993 r. na filmie Kodak
TM A X 3200 podczas 15 min. ekspozycji. U dołu - mapka okolicy Gwiazdy Barnarda i jej położenia: 1-1880 r.,
2-1975 r., 3-1992 r„ 4-1993 r.

2/1994

U RA N IA

59

PORADNIK OBSERWATORA
W izualne obserw acje gwiazd zm iennych
[i Lyrae, R Lyrae
fi Lyrae:
a = 18h46m23s <5 = +33°14.8’ (1900.0)
A = 3.34m-4.20mV
Min = JD2398590.5144-12.9081434“
Typ: EB Sp. B8p +B 6
R Lyrae:
a = 18h52m18s <5 = +43°48.9’ (1900.0)
A = 3.9m-5 .0 mV
Max = JD2435920+46d
Typ: SRb Sp. M5II1
W odległości sześciu stopni na połud
niowy wschód od Wegi (a Lyr) znajduje
się jedna z najjaśniejszych zmiennych zać
mieniowych —fi Lyrae. Układ ten dał rów
nież nazwę całej rodzinie gwiazd zaćmie
niowych tworzących, ze względu na charak
terystyczną krzywą blasku, typ zmiennych
fi Lyrae (EB). W układzie tym dwie gorące
gwiazdy typu B przesłaniają się wzajemnie
co 13 dni, a głębokość minimum głównego
wynosi około 0.9ra. W odległości kątowej
47" od układu znajduje się towarzysz typu
widmowego B7V o jasności 7.8m.
Również w odległości sześciu stopni
od Wegi, tyle że na północny wschód, znaj
duje się jasna zmienna oznaczona jako R
Lutni (R Lyr). Jest to czerwony olbrzym z

klasy gwiazd zmiennych półregularnych.
Amplituda zmian blasku nieco przekra
cza jedną wielkość gwiazdową co w powią
zaniu z położeniem blisko zenitu w m ie
siącach letnich czyni tę zm ienną dogodną
do obserwacji gołym okiem lub przez nie
wielkie instrumenty. Gwiazda znajduje się
w odległości około 550 lat świetlnych.

P i FI L yrae

Na mapce jasności gwiazd porównania
podawane są bez przecinków jako jedna
liczba tj: (51-5.1m). Na mapce północ u
góry.
Tomasz Krzyt

TO I OWO
Amator „polujący” na supernowe
Osiągnięcia elektroniki umożliwiły doko
nanie prawdziwej rewolucji w astronom i
cznej technice obserwacyjnej (aktywna op
tyka, CCD, interferom etria, teleskop kos
miczny H ubble’a itd.). Mogłoby się zatem
wydawać, że miłośnik astronom ii dziś nie
ma już najmniejszych szans i że raczej
swoją działalność obserwacyjną powinien
ograniczyć do „gapienia się na niebo”. A

tymczasem nie jest jeszcze tak całkiem źle,
wciąż bowiem istnieją duże możliwości i
obserwator dysponujący nawet niewielkim
teleskopem może dokonać czegoś pożyte
cznego dla nauki o niebie. Dowodem tego
są chociażby osiągnięcia R oberta Owena
E w a n s a, australijskiego miłośnika as
tronom ii (mieszkaniec H azelbrook w N o
wej Południowej Walii), który z powodze
niem zajmuje się poszukiwaniem superno
wych w innych galaktykach. W ciągu kil-

60

URANIA

kunastu lat wytrwałej działalności obser
wacyjnej odkrył aż 23 tego rodzaju obiek
ty i w związku z tym ma pełne prawo do
miana „łowcy supernowych”.
Ewans zaczął interesować się astrono
mią w latach szkolnych. Już wtedy miał
teleskop Newtona o średnicy 14 cm, za
pom ocą którego obserwował dosłownie
wszystko, co tylko można było dostrzec na
australijskim niebie. Tb go jednak nic za
dawalało, w roku 1960 zbudował teleskop
o średnicy 25 cm i postanowił poświęcić
się poszukiwaniom supernowych w innych
galaktykach. Na razie były to jedynie ob
serwacje sporadyczne, systematycznie za
czął ich dokonywać dopiero w roku 1980,
co wkrótce przyniosło wspaniale owoce.
Swoje dwie pierwsze supernowe odkrył już
w roku 1981, a w latach 1983 i 1984 udało
Supernowe odkryte przez R. O. Ewansa w la
tach 1981-1992 (w pierwszej kolumnie poda
no liczbę porządkową, w drugiej — oznacze
nie supernowej, w trzeciej — numer galaktyki
według katalogu NGC, w czwartej — jasność
supernowej w chwili odkrycia, w piątej — typ
supernowej):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1981 A
1981 D
1983 G
1983 N
1983 S
1983 V
1984 E
1984 J
1984 L
1984 N
1985 P
1986 A
1986 G
1986 L
1987 B
1987 N
1988 A
1989 B
1990 K
1990 M
1990 W
1991 X
1992 ad

1532
1316
4753
5236
1448
1365
3169
1559
991
7184
1433
3367
5218
1559
5850
7606
4579
3627
150
5493
6221
4902
4411 B

13.5m
12.5
12.8
11.5
14.5
13.8
15.0
13.2
13.8
14.0
13.5
14.0
11.4
13.3
14.4
12.8
14.5
11.8
14.8
13.2
15.0
13.7
13.5

lip
la
la
Ib
lip
Ib
III
II
Ib
la
lip
la
la
II
II
la
Hp
la
II
la
II
la
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mu się odkryć aż po cztery takie obiekty,
przy czym blask najjaśniejszej z tych su
pernowych wynosił w chwili odkrycia 11.5
wielkości gwiazdowej, najsłabszej zaś tyl
ko 15.0 wielkości gwiazdowej. Po odkry
ciu 10 supernowych Ewans otrzymał do
dyspozycji teleskop o średnicy 41 cm, któ
rym posługuje się do dziś. Nie jest on na
stałe zainstalowany w jakimś pawilonie,
przed planowaną obserwacją zostaje po
prostu wyniesiony przed dom i ustawiony
na chodniku, doraźnie spełniającego rolę
miłośniczego obserwatorium astronom i
cznego. Na szczęście teleskop ma krótką
ogniskową (służy przecież do obserwacji
słabo świecących obiektów) i w związku z
tym nie jest zbyt ciężki, toteż przygotowa
nia do obserwacji nie sprawiają Ewansowi
większego kłopotu. Obserwacje te pole
gają na skontrolowaniu w ciągu dw óchtrzech godzin od 50 do 150 galaktyk, a
ponieważ w okresie miesiąca na obserwa
cje poświęca od 20 do 30 godzin, to — jak
łatwo obliczyć — w ciągu roku dokonuje
ponad 15 tysięcy takich przeglądów. Pew
na liczba galaktyk znajduje się pod jego
stałą kontrolą i każdej z nich stara się
„przyjrzeć” przynajmniej raz w miesiącu.
Wbrew pozorom takie wizualne poszu
kiwania supernowych w innych galakty
kach są atrakcyjnym zajęciem dla miłoś
nika astronom ii. Ale nic są to łatwe ob
serwacje i wymagają od obserwatora pew
nych predyspozycji, przede wszystkim m u
si on mieć niemal „fotograficzną pam ięć”,
aby w czasie obserwacji trwającej parę mi
nut zauważyć jakąś zmianę w wyglądzie tej
lub innej galaktyki. Ewans — jak sam m ó
wi — posiada dobrą pamięć wzrokową,
lecz mimo to często ma z tym problemy i
musi sięgać do swego archiwum fotogra
ficznego. Jeżeli zaś stwierdzi, że przy
jakiejś galaktyce widzi podejrzaną gwiaz
dę, której nie ma na fotografii, to wówczas
stara się sprawdzić, czy nie idzie tu przy
padkiem o należącą do naszej Galaktyki
gwiazdę zmienną lub o przemieszczającą
się akurat przez dany fragment nieba pla-
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nctoidę. Po wykluczeniu takiej możliwości
zwraca się do współpracujących z nim ob
serwatorów, by skierowali na daną galak
tykę swe teleskopy i stwierdzili, czy zaob
serwowany przez niego obiekt faktycznie
jest supernową. Po uzyskaniu „stuprocen
towej” pewności o swym odkryciu powia
damia Centralę Ttlegramów A stronom i
cznych i ta o nowej supernowej informuje
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zainteresowane obserwatoria, które nie
zwłocznie przystępują do obserwacji od
krytego obiektu. Zapewne dopiero wtedy
Ewans — podobnie jak każdy inny miłoś
nik astronom ii poważnie traktujący swoją
działalność obserwacyjną - jest w pełni
zadowolony i nie żałuje godzin spędzo
nych przy teleskopie.
Stanisław R. Brzostkiewicz

Maj 1994 r.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Słońce: Słońce ciągle oddala się od równi
ka niebieskiego i jego deklinacja wzrasta,
a w związku z tym w ciągu miesiąca dnia
przybywa o półtorej godziny: w Warszawie
1 maja Słońce wschodzi o 5h6m, zachodzi o
20hl m, a 31 maja wschodzi o 4h22m, zacho
dzi o 20h46m. W maju Słońce wstępuje w
znak Bliźniąt.
Po południu 10 maja zdarzy się ob
rączkowe zaćmienie Słońca, u nas widocz
ne jako częściowe.
Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest w maju
następująca: ostatnia kwadra 2d17h, nów
10d1 9 \ pierwsza kwadra 18d15h, pełnia
25d6h. W apogeum Księżyc znajdzie się 9
maja, a w perygeum 24 maja. W maju
tarcza Księżyca zakryje Kłos Panny (Spikę), najjaśniejszą gwiazdę w gwiazdozbio
rze Panny, ale zjawisko to widoczne bę
dzie na półkuli południowej.

Nad ranem 25 maja zdarzy się częścio
we zaćmienie Księżyca. Największa faza
zaćmienia (0.25 średnicy tarczy Księżyca
zakryte będzie cieniem Ziem i) przypad
nie o wschodzie Słońca.
Planety i planetoidy: Nad zachodnim ho
ryzontem świeci pięknym blaskiem W e 
n u s jako Gwiazda W ieczorna - 4 wiel
kości. Także wieczorem od połowy maja
możemy poszukiwać M e r k u r e g o ja 
ko gwiazdę około zerowej wielkości nisko
nad zachodnim horyzontem. Na granicy
gwiazdozbiorów Wagi i Panny przez całą
noc świeci J o w i s z jako jasna gwiazda
-2.5 wielkości; przez lunety możemy ob
serwować ciekawe zjawiska w układzie czte
rech najjaśniejszych księżyców Jowisza.
Nad ranem wschodzi M a r s i S a t u r n ;
Mars jako czerwona gwiazda +1.2 wielk.
wędruje poprzez gwiazdozbiór Ryb w kie-

Dane dla obserwatorów Słońca (na 14h czasu wsch.-europ.)
Data
1994
V

1
3
5
7
9
11
13
15

P
-24911
-23.74
-23.34
-22.91
-22.45
-21.96
-21.45
-20.92

Bo
-4913
-3.93
-3.72
-3.50
-3.30
-3.08
-2.85
-2.62

Lo
338930
311.87
285.43
258.99
232.55
206.11
179.66
153.21

Data
1994

P

V 17
19
21
23
25
27
29
31

-20935
-19.76
-19.14
-18.50
-17.84
-17.16
-16.45
-15.72

Bo
-2940
-2.16
-1.93
-1.70
-1.46
-1.22
-0.98
-0.74

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
27d3h57m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

Lo
126976
100.30
73.84
47.38
20.92
354.46
328.00
301.53
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runku gwiazdozbioru Byka, a Salurn nie
co jaśniejszy od Marsa przebywa w gwia
zdozbiorze Wodnika. U r a n 6 wielk. i
N e p t u n 8 wielk. górują nad ranem, ale
nisko nad horyzontem na granicy gwiaz
dozbiorów Strzelca i Koziorożca. P l u 
t o n dostępny jest przez całą noc, ale tyl
ko przez duże teleskopy jako gwiazdka
około 14 wielk. na granicy gwiazdozbio
rów Wagi, Węża i Wężownika.
Przez większe lunety możemy próbo
wać odnaleźć planetoidę J u n o wśród
gwiazd 10 wielk. w gwiazdozbiorze Panny.
Podajemy równikowe współrzędne planetki dla kilku dat: l d: rekt. 13h35.8m, deki.
+2°5’; l l d: rekt. 13h29.2"\ deki. +2°50’;
21d: rekt. 13h24.2™, deki. +3°17’; 31d: rekt.
13h21.0m, deki. +3°27\
Meteory: W pierwszych dniach maja pro
mieniują meteory z roju eta A k w a r y d ó w. Radiant meteorów leży na równiku
niebieskim na granicy gwiazdozbiorów
Wodnika, Ryb i Pegaza i ma rektascensję
22h24m; maksimum aktywności przypada 5
maja. Warunki obserwacji są w tym roku
niezłe.
*

*

*

l d Księżyc 1 wraz ze swym cieniem prze
chodzi na tle tarczy Jowisza: księżyc i jego
cień rozpoczną przejście w tym samym cza
sie o 0h18ra, natomiast księżyc zakończy
przejście o 2h26m, a jego cień zejdzie z
tarczy planety dwie minuty później. O 3h
Uran nieruchomy w rektascensji. Księżyc
znajdzie się w złączeniu z dwiema planeta
mi: o 8h z Neptunem w odl. 4°, a o 14h z
Uranem w odl. 5°. Wieczorem księżyc 1
przechodzi za tarczą Jowisza i przez strefę
cienia planety: o 21h24ra obserwujemy po
czątek zakrycia, a o 23h6mkoniec zaćmie
nia tego księżyca (pojawi się on nagle tuż
koło prawego brzegu tarczy, patrząc przez
lunetę odwracającą).
3/4d Księżyc 2 i jego cień przechodzą
na tle tarczy Jowisza. Księżyc 2 rozpocz
nie przejście o l h7m, a jego cień pojawi się
na tarczy planety o l h24m; księżyc kończy
przejście o 3h32m, a jego cień o 3h46m.
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4d Wieczorem księżyc 3 przechodzi za
tarczą Jowisza: o 21h26mobserwujemy po
czątek zakrycia, a o 23h47mkoniec zaćmie
nia tego księżyca (księżyc pojawi się nagle
bardzo blisko brzegu tarczy planety).
5d O 2h złączenie Wenus z Aldebaranem, gwiazdą pierwszej wielkości w gwia
zdozbiorze Byka, w odl. 6°. O 5h Saturn w
złączeniu z Księżycem w odl. 7°. Od 20h20m
księżyc 2 przechodzi za tarczą i przez stre
fę cienia Jowisza; o 22h55m obserwujemy
koniec zaćmienia.
8d Nad ranem księżyc 1 i jego cień prze
chodzą na tle tarczy Jowisza; obserwuje
my początek przejścia: księżyca o 2h2m, cie
nia o 2h12m. O 6h złączenie Marsa z Księ
życem w odl. 4°.
8/90 Księżyc 1 przechodzi za tarczą Jo
wisza. O 23h8mobserwujemy początek za
krycia księżyca przez tarczę planety, a o
l h30mkoniec jego zaćmienia.
9d Wieczorem księżyc 1 i jego cień prze
chodzą na tle tarczy Jowisza. Obserwuje
my koniec przejścia: księżyca o 22h36m, a
cienia o 22h51ro.
10* Obrączkowe zaćmienie Słońca u
nas widoczne jako częściowe. Pas zaćmie
nia obrączkowego przebiega przez wschod
nią część Oceanu Spokojnego, Amerykę
Północną, Ocean Atlantycki i kończy się
na wschodnim wybrzeżu Afryki. Zaćmie
nie widoczne będzie u nas przed zacho
dem Słońca.
ll/12d Księżyc 3 przechodzi za tarczą
Jowisza i przez strefę jego cienia. O 0h41ra
obserwujemy początek zakrycia, a o 3h45m
koniec zaćmienia tego księżyca (blisko pra
wego brzegu tarczy planety, patrząc przez
lunetę odwracającą).
12/13dTym razem księżyc 2 przechodzi
za tarczą Jowisza i przez strefę jego cienia:
początek zakrycia o 22h35m, a koniec zać
mienia o l h31m.
13d8h Wenus w złączeniu z Księżycem
w odl. 4°.
15d O 13h Merkury znajdzie się w złą
czeniu z Aldebaranem, najjaśniejszą gwiaz
dą w gwiazdozbiorze Byka, w odl. 8°.
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15/16d Księżyc 1 przechodzi za tarczą
Jowisza; początek zakrycia nastąpi o 0h52m,
a koniec zaćmienia o 3h24m.
16/17d Księżyc 1 i jego cień przechodzą
na tle tarczy Jowisza. Początek przejścia
księżyca o 22h12m, a cienia o 22h35m, ko
niec przejścia księżyca o 0h21m, a jego cie
nia o 0h45m.
17d22h Pluton w przeciwstawieniu ze
Słońcem względem Ziem i (w opozycji).
Wieczorem księżyc 1 przechodzi za tarczą
i przez strefę cienia Jowisza; o 21h53mob
serwujemy koniec zaćmienia tego księżyca.
19/201O 0h51mobserwujemy początek
zakrycia 2 księżyca Jowisza przez tarczę
planety.
21d O 8h46m Słońce wstępuje w znak
Bliźniąt, jego długość ekliptyczna wynosi
wówczas 60°. Wieczorem księżyc 2 wraz ze
swym cieniem przechodzi na tle tarczy Jo 
wisza; obserwujemy koniec przejścia: księ
życa o 21h12m, a cienia o 22h14m.
22d14h Bliskie złączenie Księżyca ze Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej wiel
kości w gwiazdozbiorze Panny; zakrycie
gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne
będzie na Oceanie Indyjskim, w połud
niowej Australii, na Nowej Zelandii i na
Antarktydzie.
22/23d Do 21h38mna tarczy Jowisza wi
doczny jest cień jego 3 księżyca. Po pół
nocy księżyc 1 zbliża się do brzegu tarczy
Jowisza i o 2h37m nastąpi początek zakry
cia tego księżyca przez tarczę planety.
23d13h Złączenie Jowisza z Księżycem
w odl. 3°.
23/24d Księżyc 1 i jego cień przechodzą
na tle tarczy Jowisza. Początek przejścia
księżyca o 23h57m, a cienia o 0h29m, koniec
przejścia księżyca o 2h6m, a jego cienia o
2h39ra.

24d O 21h3mobserwujemy początek za
krycia 1 księżyca Jowisza przez tarczę pla
nety, a o 23h47m koniec zaćmienia tego
księżyca (w lunecie odwracającej pojawi
się on nagle blisko prawego brzegu tarczy
planety).
25d Częściowe zaćmienie Księżyca wi
doczne nad ranem. Podajemy momenty
poszczególnych faz zaćmienia:
wejście Księżyca w półcień Ziem i 3h18m
wejście Księżyca w cień Ziemi 4h37m
centralna faza zaćmienia 5h30ra
28d Księżyc znajdzie się w złączeniu z
dwiema planetami: o 16h z N eptunem w
odl. 4° i o 22h z U ranem w odl. 5°.
28/29d Księżyc 2 i jego cień przechodzą
na tle tarczy Jowisza. Księżyc rozpocznie
przejście o 21h12m, a jego cień pojawi się
na tarczy planety dopiero o 22h29m; ko
niec przejścia księżyca nastąpi o 23h30m, a
jego cień widoczny będzie na tarczy pla
nety do 0h50m.
29/30d Wieczorem księżyc 3 przecho
dzi już na tle tarczy Jowisza i o 22h50m
nastąpi koniec przejścia, kiedy o 23h34m
na tarczy planety dopiero pojawi się cień
tego księżyca i będzie widoczny do l h37m.
30d9h Merkury w największym wschod
nim odchyleniu od Słońca (23°).
30/31d Księżyc 1 i jego cień przechodzą
na tle tarczy Jowisza. Obserwujemy po
czątek przejścia: księżyca o l h43m, a jego
cienia o 2h24m.
V 31/VI l d Księżyc 1 przechodzi za tar:
czą Jowisza: początek zakrycia o 22b49m, a
koniec zaćmienia tego księżyca o l h42m.

Errata: W artykule Witolda Maciejewskiego
o gazowej składowej dysku galaktycznego (Ura
nia 7/8 1993), na rys. 3 (str. 196) zamienione
zostały (najniższy z najwyższym) podpisy. Na
czarno zaznaczone są jądra obłoków, a ciepły
zjonizowany ośrodek jest rzadko zakropkowa-

ny — niestety w legendzie podano odwrotnie.
Bardzo przepraszamy Autora za zniekształce
nie i Czytelników za utrudnienie zrozumienia
tekstu — pocieszamy się tylko tym, że porów
nanie tekstu z rysunkiem umożliwiało wyłapa
nie tego błędu.
Redakcja

M omenty wszystkich zjawisk podane
są w czasie wschodnio-europejskim (cza
sie letnim w Polsce).
Opracował G. Sitarski

U R A N IA

64

COflEPXAHHE

CO NTENTS
W. I w a n o w s k a
The endeavours o f Copernicus
from the perspective
o f 450 years
B. P a c z y ń s k i
Cosm ic bursts o f gamma
radiation

B. H s a H O B C K a

T p y a KonepHHKa m3
nepcneK T H B H

34

450

j ie T

34

B . FI a MbI H b C K M
KocMHMecKHC BcnbiuiK H raMMa
H 3^y4eH H 5I

41

41

XpoHHKa:

Onepauwa yaa^acb! ByaeT-JiH

C hronicle:

Operation successful! Will
the patient recover?
D ouble nucleus o f the
Andromeda galaxy
End o fC O B E
C o n f e r e n c e s and Me e t i ngs :
Dynamics and astrometry o f
natural and artificial
celestial objects
Observations
V a d e - M e c u m fo r O b s e r v e r s
M iscellanea
A stronom ical Calendar

2/1994

n a U H C H T 3flO pO B ?

44

flB O M H O e flz ip o r a jia K T H K H b

48
48

OKOHMaHHe C O B E

A napoM C A e

44
48
48

Ko HC j 5e p eH U, HH H C b e 3 A b I
,U,HHaMMKa H aCTpOMeTpHH
CCTCCTBCHHblX H MCKVCCTBCHHblX H e6 eC H b IX T e jl

49
52
59
59
61

H a 6 ji i o a e hm st
CnpaBouHHK Ha6^roaaTe^H
T o h ce

49
52
59
59

ACTpOHOMMMCCKHH
K a ^ e H a a pb

61

OBJAŚN IEN IA Z D JĘ Ć NA OK ŁA D CE
Pierwsza strona okładki: Zdjęcie centrum galaktyki M 31 w A ndrom edzie wykonane za pom ocą teleskopu
kosmicznego Hubble'a, które wydaje się wskazywać na podwójność jądra tej galaktyki (patrz Kronika),
(fot. NASA).
Druga strona okładki: Prace laureatów ubiegłorocznego konkursu Uranii na wakacyjne zdjęcie nieba: u
góry — zdjęcia laureata III nagrody A rtura Wrembla ukazujące złączenie W enus z Księżycem w dniu
15 sierpnia 1993 r.; zdjęcie lewe zostało wykonane o godz. 4:40 podczas 4 s ekspozycji, a zdjęcie prawe
o godz. 4:50 podczas 7 s ekspozycji, oba eksponowane na filmie Fujicolor G 400; u dołu — zdjęcia
laureatów II nagrody Jacka Adamika i Mariusza Świętnickiego: lewe — fragment Drogi Mlecznej w
gwiazdozbiorze Strzelca nad południowym horyzontem (aparat Zenit E z obiektywem Pentacon 2.8/29
mm, film Konica SR 400, ekspozycja 20 min.), prawe — Księżyc w fazie 18 godz. przed pierwszą
kwadrą (reflektor Newtona 250/1560 mm, ekspozycja 0.1 s).
Trzecia strona okładki: Zdjęcie laureata I nagrody ubiegłorocznego konkursu Uranii na wakacyjne zdjęcie
nieba Dariusza Modzelewskiego przedstawiające fragment Drogi Mlecznej przechodzącej przez gwiaz
dozbiory Łabędzia, Liska, Strzały, Jaszczurki i Cefeusza wykonane 14 sierpnia 1993 r. aparatem Praktica z obiektywem Pentacon 2.8/29 mm na filmie Fuji Super H G 1600 (33 D IN ), czas naświetlania
wynosił 6 min. 38 s. W centrum fotografii znajduje się Deneb.
Czwarta strona okładki: Zdjęcie częściowego zaćmienia Słońca w dniu 21 maja 1993 r. wykonane w Warsza
wie o godz. 17:42 przez Dariusza Modzelewskiego aparatem Praktica VLC 3 z obiektywem Pentacon
4/200 mm na filmie Fuji Super H G 100 (21 D IN ) podczas 0.001 s.
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Zafascynowani osiągnięciami współ
czesności nie bardzo zdajemy sobie spra
wę ze zdobyczy nauki i techniki w odle
głej przeszłości Niechęć interesowania
się nią usprawiedliwiamy zwykle po pro
stu brakiem czasu. Doświadczenie uczy
jednak, że warto czasem obejrzeć się za
siebie i podjąć wysiłek poznania dzia
łań naszych przodków, aby rozumniej i
z szerszej perspektywy patrzeć na dzisiej
sze niezwykłości Temu ma służyć arty
kuł prof. Johna D. NORTHA, którym
— dzięki uprzejmości amerykańskiego
miesięcznika Scientific American —
rozpoczynamy niniejszy numer. Astrola
bium to średniowieczny przyrząd nau
kowy. Używany był do obserwacji astro
nomicznych i do pomiarów wysokości
obiektów ziemskich. Służył także jako
matematyczna maszyna analogowa,
szczególnie do określania czasu miej
scowego. Nie żałujmy trudu zrozumie
nia jego istoty.
Drugim tematem, który proponujemy
naszym Czytelnikom w tym miesiącu, jest
coraz bardziej aktualny Mars. Dr Ma
ria BŁĘCKA relacjonuje ciekawy szcze
gół przygotowań do misji MARS-94, w
której aktywny udział biorą polskie ze
społy. Powstający w naszym kraju spek
trometr fourierowski do teledetekcyjne
go sondowania atmosfery planety wy
maga prac modelowych dotyczących roz
praszania promieniowania słonecznego
na pierścieniu gazowo-pyłowym dla
oceny możliwości obserwacyjnych tego
przyrządu. Mamy nadzieję, że przybliżą
one odpowiedź na intrygujące pytanie po
stawione w tytule kolejnego artykułu.
W obszernym tym razem Poradniku
Obserwatora zachęcamy miłośników
astronomii m. in. do podjęcia obserwa
cji meteorów, które — jak twierdzi ich
entuzjasta Arkadiusz OLECH — „nie
wymagają żadnego specjalistycznego
sprzętu, są proste, relaksują, zbliżają do
natury, pozwalają obcować z pięknem
nocnego nieba, a co najważniejsze są
naukowo pożyteczne”.
V_____________________________________
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John D. N orth — Groningen (Holandia)

ASTROLABIUM*
Astrolabium było najpowszechniej używa
nym przyrządem astronomicznym średnio
wiecza. Pojawiło się już w starożytności, a
jeszcze w XVII stuleciu nie było rzadkością.
Przyrząd używany był do mierzenia wyso
kości kątowej Słońca, Księżyca, planet i
gwiazd w odniesieniu do płaszczyzny ho
ryzontu lub do pomiarów odległości zenitalnej tych obiektów. Mógł być także uży
wany do wyznaczania wysokości gór, wież
lub do pomiarów głębokości obniżeń te
renu. Ważniejszą była jednak możliwość
użycia astrolabium jako pomocniczego urządzenia do obliczeń. Umożliwiało ono
astronomowi obliczenie położenia Słońca
i ważniejszych gwiazd w odniesieniu do
południka niebieskiego i horyzontu, wy
znaczenie szerokości geograficznej i kie
runku północnego (nawet w ciągu dnia,
gdy gwiazdy są niedostrzegalne), a wresz
cie pozwalało mu na oddanie się tak po
ważanemu i dochodowemu zajęciu jakim
było stawianie horoskopów. Przede wszy
stkim w czasach poprzedzających powsze
chną dostępność niezawodnych zegarów,
astrolabium umożliwiało swojemu właś
cicielowi określenie czasu w dzień lub w
nocy. Określenie czasu było możliwe o ile
tylko widoczne było Słońce lub niektóre
możliwe do zidentyfikowania gwiazdy za
znaczone na przyrządzie.
Bardziej precyzyjna nazwa opisywane
go tu przyrządu brzmi astrolabium planisferyczne. Istnieją trzy inne typy astrolabiów: astrolabium liniowe, astrolabium sfe
ryczne i astrolabium marynarskie. Linio
we astrolabium było przyrządem trudnym
zarówno do zastosowania jak i do zrozu
mienia, a poza tym rzadko wykonywanym.
A strolabium sferyczne było także rzadko

ścią; posiadało kształt globusa, mimo że
miało wiele wspólnego z płaskim astrola
bium planisferycznym. Astrolabium m a
rynarskie było stosunkowo późnym przy
rządem; o ile wiadomo zostało użyte po
raz pierwszy na krótko przed czasami Krzy
sztofa K o l u m b a . Było urządzeniem o
niewielkiej precyzji, służącym głównie do
znajdowania wysokości Słońca, Księżyca
lub gwiazd ponad horyzontem i używane
było do podobnego celu co sekstans w na
stępnych stuleciach. Składało się z alidady, czyli prostej listwy obracającej się wo
kół osi umieszczonej centralnie na koli
stej tarczy. Na każdym końcu alidady umieszczona była łopatka z wyciętym otwo
rem. Marynarz zawieszał przyrząd na swo
im kciuku i regulował położenie alidady
tak, by móc zaobserwować ciało niebie
skie przez otwory w łopatkach. Następnie
odczytywał wysokość obiektu na podziałce kątowej umieszczonej wzdłuż krawędzi
przyrządu. Wykonując podobne obserwa
cje wysokości Słońca obserwował cień rzu
cany przez jedną z łopatek alidady na d ru
gą, by nie uszkodzić sobie wzroku bezpo
średnią obserwacją. M arynarskie astrola
bium było wykonane z ciężkiego mosią
dzu, tak by stabilnie wisiało uchwycone za
pierścień. Ponadto ażurowa konstrukcja
minimalizowała wpływ wiatru na tyle na
ile było to możliwe.
Najpowszechniejszym rodzajem astro
labium było astrolabium planisferyczne.
Dla prostoty będę odtąd nazywał je as
trolabium. By w pełni zrozumieć najpro
stsze zastosowania tego przyrządu, konie
czne jest przyjrzenie się jego zewnętrznej
formie i zrekonstruowanie w jaki sposób
tę formę uzyskało.

* Artykuł opublikowany w Scientific American Vol. 230, No. 1, January 1974, ss. 96-106, został przetłuma
czony za zgodą Autora i Wydawcy [Translated with permission. Copyright O 1974 by Scientific American, Inc.
All rights reserved.].
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Obie strony astrolabium niosły istotne
informacje. Alidada obracała się na osi po
stronie tylnej. Tk tylna strona służyła jako
skład informacji, które w zasadzie mogły
być zgromadzone gdzie indziej. Była tam
zwykle pewna liczba skal i tablic, których
dobór podlegał zmianom wraz z upływem
wieków.
Skalą, która znajdowała się na prawie
wszystkich astrolabiach była skala kalen
darza, na której zaznaczono dni i miesią
ce, i która wiązała położenie Słońca wśród
gwiazd na niebie z datą w obrębie danego
roku. Gdyby gwiazdy były widoczne w cią
gu dnia —byłoby łatwiej dostrzec pozorny
ruch Słońca na ich tle. Ten ruch Słońca
jest oczywiście konsekwencją ruchu Zie
mi wokół Słońca; gdy Ziemia przemiesz
cza się wzdłuż swojej orbity, Słońce wyda
je się przesuwać na tle gwiazd. Jest zatem
często wygodnie formułować myśli tak, jak
gdyby Ziemia była w spoczynku, w cen
trum ogromnej sfery, na której są usytuo
wane wszystkie obiekty niebieskie. Gwiaz
dy, a nawet planety, znajdują się tak nie
zmiernie daleko w porównaniu z rozmia
rami Ziemi, że używanie pojęcia sfery nie
bieskiej jest rozsądną konwencją dopóki
interesujemy się jedynie kierunkiem po
między obiektami niebieskimi a obserwa
torem.
Droga Słońca na sferze niebieskiej zwa
na jest ekliptyką. W ciągu roku Słońce
wykonuje wzdłuż tej drogi jeden pełny obieg. Planety podróżują w pasie nieba mie
rzącym kilka stopni po obu stronach ekliptyki — ten pas nosi nazwą zodiaku. Dla
dowolnego dnia danego roku można podać
przybliżone położenia Słońca na ekliptyce
(jego położenie w zodiaku). Lata przestęp
ne stwarzają pewien problem, ale wymaga
na dokładność określania kątów w oma
wianym przypadku nie przewyższa jednego
stopnia więc nie jest to poważna trudność.
Na skalę kalendarza astrolabium na
noszono dni i miesiące. Skala zodiaku umieszczona na astrolabium, zwykle kon
centryczna ze skalą dat, dawała związek
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pomiędzy datami, a położeniem Słońca na
ekliptyce. Położenie Słońca może być po
dane w formie długości ekliptycznej przyj
mującej wartości od zera do 360 stopni i
liczonej od odpowiedniego punktu wyj
ściowego. W wiekach średnich używany
był pewien wariant tego systemu: zodiak
był dzielony na 12 znaków. Każdy znak
miał 30 stopni długości i był obdarzony

Strona tylna astrolabium arabskiego wykonanego w
Kordobie (Hiszpania) w 1054 r., którego strona fron
towa została pokazana na zdjęciu reprodukowanym
na drugiej stronie okładki. Astrolabium jest włas
nością Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Fot.
Janusz Kozina.

nazwą pochodzącą od nazwy jednego ze
znanych gwiazdozbiorów. Gwiazdozbiory
od których pochodzą nazwy poszczegól
nych znaków zodiaku znajdują się teraz w
sąsiednich znakach w wyniku powolnego
przesuwania się (precesji) punktów równonocy, co jest z kolei spowodowane ru-
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chem ziemskiej osi po powierzchni stoż
ka. Częściowo z powodu precesji, a czę
ściowo skutkiem tego, że czas ziemskiego
obiegu wokół Słońca nie jest dokładnie
równy 365 i 1/4 ziemskiej doby, w kolej
nych latach w dniach obdarzonych tą sa
mą datą położenia Słońca podlegają m a
łym przesunięciom. Te przesunięcia mogą
być uwzględnione bez wielkiej trudności
na mocy reguł kalendarza. W astrolabium
jednakże nie było to łatwe do przeprowa
dzenia i należy się spodziewać, że skala
średniowiecznego kalendarza jest przesu
nięta o 10 lub 11 dni w stosunku do dzi
siejszego.
Przednia strona astrolabium jest waż
niejsza niż jego odwrotna strona (patrz
zdjęcie na drugiej stronie okładki). Ma ona
dwie zasadnicze części. Jedna, zwana rete,
jest tarczą z szeregiem wycięć wykonaną
zwykle z mosiądzu podobnie jak pozosta
łe części astrolabium. Rete przykrywa dru
gą okrągłą płytkę bez otworów. Rete (od
łacińskiego słowa oznaczającego „pajęczą
sieć”) jest rodzajem mapy nieba. Końce
niewielkich wskaźników zaznaczają poło
żenia najjaśniejszych gwiazd, niecentrycznie położone koło reprezentuje ekliptykę
a fragmenty trzech innych kół reprezen
tują równik niebieski, zwrotniki Raka i
Koziorożca. Przez środek rete przechodzi
oś z zatyczką, wokół której może się ono
obracać. Th oś, która także mocuje alidadę
po drugiej stronie astrolabium, jest utrzy
mywana na swoim miejscu przez zatyczkę
przechodzącą przez otwór w osi. Grubszy
jej koniec miał tradycyjnie kształt głowy
konia i w związku z tym zatyczka była czę
sto zwana „koniem”. Gdyby jakiś sztywny,
przezroczysty m ateriał był dostępny w cza
sach o których mowa, rete prawdopodob
nie byłoby z niego zrobione. Każdy, kto
dzisiaj chciałby skonstruować proste as
trolabium, do wykonania tej gwiezdnej ma
py mógłby użyć kawałka plastiku.
Drugą podstawową częścią astrolabium
jest tarcza umieszczona pod rete. Z najdu
je się na niej szereg okręgów i linii pros
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tych reprezentujących linie współrzędnych
niebieskich nieruchomych z punktu widze
nia ziemskiego obserwatora. Środek astro
labium, wokół którego obraca się rete, od
powiada północnemu biegowi nieba. Kon
centrycznie z biegunem położone są: zwrot
nik Raka, równik niebieski i zwrotnik K o
ziorożca. Okręgi równika i zwrotników
mogą być przedstawione zarówno na rete
jak i na tarczy umieszczonej pod rete. Na
tej spodniej tarczy odnaleźć można linię
odpowiadającą horyzontowi obserwatora,
punkt jego zenitu i zespół „almukantarów” — kół na sferze niebieskiej przecho
dzących przez punkty o jednakowej wyso
kości, znajdujących się powyżej horyzontu
i zamykających się wokół zenitu. Zazna
czono tam także linie o jednakowym azy
mucie, które tworzą zespół okręgów pro
mieniujących z zenitu i kończących się na
linii horyzontu.
Odległość oddzielająca biegun i zenit
obserwatora na tarczy astrolabium zależy
oczywiście od szerokości geograficznej ob
serwatora. Gdyby obserwator żył na bie
gunie północnym te dwa punkty powinny
pokrywać się, a gdyby żył na równiku po
winny być oddzielone od tarczy astrola
bium przez coś co reprezentuje odległość
90 stopni. Konieczność posiadania innej
tarczy dla każdej szerokości geograficznej,
na której instrum ent miałby być użyty sta
nowiła zawsze kłopot dla użytkownika as
trolabium. Powinien on mieć tarczę dla
swojej własnej szerokości i wiele innych
potrzebnych podczas podróży.
Wymienne tarcze, o których tu mówi
my, były często zwane klimatami przez oczywiste rozszerzenie znaczenia tego sło
wa. Jedno astrolabium mogło mieć cztery,
pięć a nawet więcej klimatów. Każda tar
cza była wygrawerowana po obu stronach,
a wszystkie były przymocowane do „m at
ki” czyli do głównego korpusu astrolabium.
Klimaty były umieszczone pod rete i utrzymywane na swoim miejscu przez oś
wraz z zatyczką-koniem. Istniały astrolabia z jedną tylko tarczą możliwe do użycia
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pod każdą szerokością geograficzną, ale
nie były łatwe w użyciu i nie były nigdy
używane powszechnie.
W jaki sposób gwiazdy i linie współ
rzędnych na sferze niebieskiej zostały od
wzorowane na rete i klimaty? Załóżmy, że
obserwator znajduje się w środku wielkiej
przezroczystej półkuli na powierzchni któ
rej naiysowano almukantary i linie stałe
go azymutu w dziesięciostopniowych od
stępach. Przez ten szereg linii obserwator
mógłby widzieć gwiazdy nocnego nieba,
które przesuwałyby się względem tych linii
skutkiem dziennego ruchu Ziemi. Gdyby
obserwator wykonał fotografię z długim
czasem ekspozycji, punkciki świateł gwiazd
zakreśliłyby łuki koncentrycznych kół ob
racając się wokół północnego bieguna nie
ba. (W zgodzie ze średniowiecznym spo
sobem myślenia zaniedbamy potrzeby lu
dzi żyjących pod niebem południowym.)
Podobnie jak możliwe jest wykonanie
płaskiej mapy globu ziemskiego, możliwe
jest także odwzorowanie na pewną płasz
czyznę wspomnianych wyżej dwu sfer: nie
ruchomej sieci linii współrzędnych i po
ruszającej się sfery nieba. Istnieją pewne
praktyczne wymagania, które trzeba speł
nić jeśli mapy mają być wykonane z mo
siądzu i mają służyć o dowolnej porze. Je
śli te dwie mapy mają być wykonane tak,
że jedna obraca się wokół nieruchomego
punktu drugiej, jak ma to miejsce w astrolabium, wtedy ten punkt powinien repre
zentować jeden z biegunów — biegun pół
nocny jeśli instrument ma być używany na
półkuli północnej. Ponadto obie mapy po
winny być jednakowe dla wszystkich poło
żeń rete względem tarczy klimatu; rzut odwzorowywujący byłby zupełnie niedobry
gdyby okazało się, że rete musi być znie
kształcane podczas obrotu.
Dla potrzeb wykonawców astrolabiów
doskonale nadawał się rzut stereograficzny. Rzut stereograficzny posiada tę włas
ność, że okręgi na sferze pozostają okrę
gami gdy są odwzorowywane na płaską po
wierzchnię, a kąty pomiędzy okręgami prze
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cinającymi się na sferze pozostają nie zmie
nione po odwzorowaniu. Mamy podstawy
do przypuszczeń, że wcześniej używano in
nych konwencji, ale konwencją która była
prawie uniwersalnie stosowana w przypad
ku małych astrolabiów było dokonanie rzu
tu stereograficznego z południowego bie
guna sfery niebieskiej na płaszczyznę rów
nika. Z bieguna południowego do żądane
go obiektu na sferze niebieskiej prowa
dzono pojedynczą linię. Punkt w którym
przecinała płaszczyznę rzutową wyznaczał
położenie tego obiektu niebieskiego na ma
pie. Odwzorowując szereg takich punk
tów uzyskiwano linie współrzędnych.
Rzut stereograficzny ma tę własność,
że im jakaś gwiazda położona jest bliżej
południowego bieguna nieba, tym dalej po
jawia się od bieguna północnego na płasz
czyźnie rzutowej, to jest na rete. Rzut ca
łej sfery niebieskiej jest nieskończenie roz
legły. W praktyce rete było prawie zawsze
wykonywane tak, że z niewielkim zapasem
obejmowało zwrotnik Koziorożca. Gwiaz
dy na rete są reprezentowane przez ostrza
mosiężnych wskaźników. W zasadzie po
zycje gwiazd powinny być korygowane (prze
suwane) po pewnym czasie, by uwzględnić
efekt ruchu precesyjnego ziemskiej osi (cho
ciaż uwzględnianie tego efektu nie jest war
te kłopotu jeśli mamy do czynienia z okre
sem czasu rzędu połowy stulecia lub krót
szym). Niezamierzone przesunięcie pozy
cji gwiazdy było jednak bardziej prawdo
podobne niż zamierzone, zatem wskaźni
ki były wykonywane zwykle tak sztywno
jak to było tylko możliwe.
Umieszczanie okręgów zwrotników i
równika na rete nie było konieczne, po
nieważ pojawiały się one także na tarczy
pod rete, a zatem na rete służyły one po
prostu jako konstrukcja wsporcza dla wskaź
ników gwiazd.
Kierunek osi rzutowania wybierano
prostopadle do płaszczyzny równika nie
bieskiego i zwrotników. Skutkiem tego po
zrzutowaniu równik i zwrotniki były okrę
gami, koncentrycznymi z rete i posiadają-
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cymi środki na biegunie północnym (re
prezentowanym przez oś z zatyczką). Po
nadto, jeśli umieścilibyśmy jakąś skalę z
podziałką stopniową na równiku sfeiy nie
bieskiej, znaki tej skali leżałyby w rów
nych odstępach na równiku zrzutowanym.
Żadna z tych własności nie dotyczyła naj
ważniejszego okręgu na rete, mianowicie
ierścienia reprezentującego ekliptykę.
rodek pierścienia ekliptyki nie pokrywał
się ze środkiem równika i zwrotników, po
nieważ płaszczyzna ziemskiego równika jest
nachylona pod kątem 23.5 stopnia w sto
sunku do płaszczyzny ziemskiej orbity. Dłu
gości ekliptyczne mierzone są wzdłuż ek
liptyki od punktu równonocy wiosennej
— jednego z dwu punktów, w których ekliptyka przecina równik. Jest to początek
znaku Barana; gdy Słońce jest w „pier
wszym punkcie znaku Barana”, dzień i noc
są równiej długości.
W punkcie równonocy wiosennej Słoń
ce przechodzi z południowej strony rów
nika na stronę północną i kieruje się w
swoim ruchu wzdłuż ekliptyki przez znak
Barana w stronę znaku Byka. Gdy osiąga
wysunięty najdalej na północ punkt eklip
tyki w przesileniu letnim, 23.5 stopnia na
północ od równika, opuszcza znak Bliź
niąt i wchodzi w znak Raka. Stąd nazwa
zwrotnika na półsferze północnej na sze
rokości 232.5 stopnia. Gdy Słońce konty
nuuje swój ruch wzdłuż ekliptyki, w końcu
dociera do znaku Wagi, gdzie ponownie
przecina równik, ale tym razem przecina
go z północy na południe. Dokonuje tego
w punkcie równonocy jesiennej, gdy po
nownie dzień i noc są równej długości.
Słońce osiąga punkt zimowego przesile
nia gdy wchodzi do znaku Koziorożca 23.5
stopnia na południe od równika niebie
skiego. Stąd nazwa zwrotnika na półkuli
południowej na szerokości -23.5 stopnia.
Roczna droga Słońca jako całość jest wska
zywana przez najbardziej wyróżniający się
pierścień na rete — ekliptykę.
Jak pierścień ekliptyki był konstruo
wany na rete? Wystarczyło narysować pun
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kty letniego i zimowego przesilenia. Po
nieważ w rzucie stereograficznym okręgi
pozostają po odwzorowaniu okręgami, te
dwa punkty definiują średnicę koła eklip
tyki. Środek geometryczny ekliptyki leży
w środku pomiędzy tymi dwoma punkta
mi. Okrąg ekliptyki po skonstruowaniu,
przecina równik w punktach odpowiada
jących punktom równonocy. (Geometry
czny środek ekliptyki zawsze trafia w taki
punkt, że kąty o wierzchołkach leżących w
punktach równonocy, a ramionach prze
chodzących przez środek ekliptyki i śro
dek rete mają w obu przypadkach war
tości 23.5 stopnia lub, dokładniej mówiąc,
są równe wartości, którą przyjęto za kąt
pomiędzy ekliptyką a płaszczyzną równika
niebieskiego.)
W podobny sposób na tarczę astrolabium umieszczoną pod rete nanoszone są
almukantary. Horyzont obserwatora jest
nachylony do równika niebieskiego pod
kątem 90 stopni minus szerokość geogra
ficzna obserwatora. By znaleźć dwa pun
kty określające położenie każdego z almukantarów należy pamiętać, że nie są one
kołami wielkimi w płaszczyznach przecho
dzących przez środek Ziemi; są kołami ma
łymi równoległymi do horyzontu. Po ich
narysowaniu otrzymujemy szereg okręgów
przebiegających wokół zenitu obserwatora,
ale nie koncentrycznych z zenitem. Wszy
stkie ich środki leżą na południku.
Linie o jednakowym azymucie są zna
cznie trudniejsze do skonstruowania. Są
szeregiem kół wielkich biegnących od ho
ryzontu do zenitu i przecinających okrąg
horyzontu oraz almukantary pod kątem
prostym. Ponieważ rzut stereograficzny po
zostawia kąty nie zmienione, linie stałego
azymutu będą na tarczy astrolabium frag
mentami kół, które zachowują tę własność.
Astrolabium pokazuje tylko te części linii
stałego azymutu, które pojawiają się po
nad horyzontem obserwatora.
Zanim powrócimy do zastosowań as
trolabium, co można powiedzieć o jego
historii? Tfeoria rzutu stereograficznego
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może być odnaleziona w pracach jednego
z największych astronomów greckich —
H i p p a r c h a . H ipparch urodził się okolo 180 roku p. n. e. w Nicei, niedaleko
dzisiejszego Istambułu. Wykonywał obser
wacje z Rodos i Aleksandrii. Niestety więk
szość wiadomości, które mamy o nim po
chodzi z drugiej ręki. Jednym z najważ
niejszych takich źródeł są pisma astrono
ma aleksandryjskiego P t o l e m e u s z a ,
powstałe około czterech wieków później.
Sam Ptolemeusz był przypuszczalnie naj
większym astronom em starożytnego świa
ta. Jego najważniejsze dzieło, znane dzi
siaj jako Almagest, nie zawiera żadnej
wzmianki o astrolabium planisferycznym.
W jego Planisphaerium są jednak wzmian
ki o „pająku instrum entu horoskopowe
go” sugerujące, że pewien instrum ent o
formie podobnej do późniejszego astrola
bium był w tym czasie znany. Planisphae
rium nie jest dziełem o astrolabium ale o
rzucie stereograficznym. Jest znane z ła
cińskiego przekładu H e r m a n n a zK aryntii (A. D. 1143).
Nie tylko pisma Ptolemeusza, ale także
pisma innych uczonych zawierały wzmian
ki o astrolabium. Wiele z tych prac już nie
istnieje. Najstarszy zachowany wykład kon
strukcji instrum entu i sposobów jego uży
cia został napisany w VI wieku przez Jana
F i l o p o n o s z Aleksandrii. Sto lat póź
niej Severus S e b o k h t pisał na ten te
m at w języku syryjskim. Nieco później in
strum ent stał się całkiem nieźle znany, o
czym wiemy z różnych prac poświęconych
temu tematowi, powstałych zarówno w ob
szarze kultury islamu jak i krajach chrześ
cijańskich. Przypuszczalnie pierwszą eu
ropejską pracą była praca napisana przez
H erm anna von R e i c h e n a u znanego
także jako Herm an der Lahme (Kulawy),
mnicha z Reichenau, który zmarł w 1054
roku.
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Lepiej znaną w średniowiecznej E uro
pie była praca napisana po arabsku przez
M a ś a l l a h a . * Przypuszcza się, że był on
egipskim Żydem. Praca M aśallaha zosta
ła przetłumaczona na łacinę w roku 1276
i stała się podstawą jedynej dobrej i wcze
snej rozprawy na tem at astrolabium na
pisanej po angielsku sto lat później przez
nie kogo innego jak Geoffreya C h a u 
cera.
Tb dzieło, zatytułowane Traktat o as
trolabium (A Treatise on the Astrolabe),
powstało około roku 1392. Przetrwało w
postaci ponad dwu tuzinów manuskryp
tów. W niektórych z nich zamieszczono
podtytuł Wiadomości uproszczone (Bread
and M ilk fo r Children). Podtytuł został
przypuszczalnie oddany przez skrybę zdzi
wionego wstępnymi uwagami Chaucera w
pracy, która powszechnie była uważana za
dzieło trudne. We współczesnych wersjach
praca Chaucera zaczyna się następująco:
„Mały Ludwiku synu mój, z przyjem
nością stwierdzam u ciebie oznaki zdol
ności do nauk o liczbach i proporcjach. Pa
miętam także twoje najwcześniejsze proś
by, by poznać treść pracy o astrolabium ”.
Chaucer przechodzi następnie do naszki
cowania treści pracy, która jak się wydaje
nigdy nie została ukończona. Wyjaśnia po
trzebę posługiwania się językiem angiel
skim i pisze o swoich wątpliwościach do
tyczących poglądów wcześniejszych astro
nomów. Niestety jego język angielski jest
mniej więcej tak samo trudny dla prze
ciętnego współczesnego czytelnika jak ła
cina była dla Ludwika**.
W XVI wieku odkrycie druku i stałe
ulepszenia w technikach rytowniczych sto
sowanych dla celów publikacji dały w re
zultacie znaczną liczbę wspaniałych prac
na tem at astrolabium. Z kolei te prace
były częściowo odpowiedzialne za wyraź
ne postępy w poziomie sztuki prezento-

* Stosuję tu znak 5 (sz) nie występujący w polskiej ortografii. W nawiasie podano przybliżoną polską wymowę
(przyp. tłum.).
** Dziękuję pani prof. Rucie Naguckiej z Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego za
konsultację dotyczącą Geoffreya Chaucera (przyp. tłum.).
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wanym przez wykonawców instrumentu.
Astrolabia stały się większe, bogato zdo
bione, dokładniej wyskalowane. Jednakże
gdy pominiemy zmiany języka, w którym
wykonywano napisy, niewiele było, lub zgo
ła nic, w typowym astrolabium z początku
XVII wieku, co nie byłoby natychmiast zna
jom e użytkownikowi przyrządu tysiąc lat
wcześniej. Najwcześniejszy zachowany i da
towany przyrząd pochodzi jak sądzimy z
roku 927/8 n. e. Tb szczególne astrolabium
nosi ponadto sygnaturę, którą trudno od
czytać, ale może to być arabska forma grec
kiego imienia (Bastulos lub Nastulos).
Przed końcem XIII wieku planisferyczne astrolabium było już znane i używane
od Indii na wschodzie po islamską Hisz
panię na zachodzie i od zwrotnika po Szko
cję i Skandynawię. Odmiany ogólnego sty
lu ozdób były zwykle charakterystyczne dla
danego kraju i okresu powstania. Wskaź
niki gwiazd najwcześniejszych egzempla
rzy rete miały zwykle proste kształty i były
jedynie zaopatrzone w nazwę gwiazdy.
Przeciwnie, późniejsi Indo-Perscy wyko
nawcy astrolabiów wykonywali często rete
w skomplikowanej i bardzo symetrycznej,
ozdobnej formie, co było niełatwą rzeczą
do osiągnięcia w przedmiocie, który jest w
istocie gwiezdną mapą mającą pewien asymetryczny naturalny układ. Wykonawcy
astrolabiów na wschodzie często stosowa
li pokrycie instrum entu srebrem lub zło
tem. Ciekawym jest prześledzenie kolej
nych generacji tej samej „rodziny” instru
mentów na podstawie zachowanych i syg
nowanych egzemplarzy. Dla przykładu, ro
dzina ta mogła być wykonana w centrum
takim jak Lahor, by następnie mieć związ
ki z dworem Mongołów. Perskie instru
menty miały tendencję do wyjątkowego bo
gactwa ozdób — wypełnione były wygra
werowanymi ornamentami.
Na zachodzie styl rete jest zwykle ści
śle związany ze współczesnym mu stylem
architektury sakralnej. Styl pisanych in
skrypcji jest podobny do stylu zachodnich
manuskryptów i jest bardzo charaktery
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styczny dla okresu, w którym inskrypcje
zostały wykonane. Istnieją poważne do
wody na to, że wielu astronom ów na ca
łym świecie wykonywało swoje własne in
strumenty, chociaż nie było jakiegoś cen
trum, które miałoby swoje specjalistyczne
pracownie wykonujące instrum enty pro
fesjonalnie. W wiekach średnich, w czasie
gdy anonimowość pracy nie była trakto
wana źle, europejskie instrum enty były
rzadko sygnowane imieniem wykonawcy.
Począwszy od wieku XVI europejskie as
trolabia były już często sygnowane.
Rozmiar większości astrolabiów zawie
ra się w granicach od 8 do 46 centyme
trów, chociaż znacznie większe egzempla
rze można znaleźć w formie tarcz zegarów
astronomicznych. Użycie astrolabiów ja 
ko tarcz zegarów sięga klasycznej staro
żytności, gdy rete zmuszano do obrotu —
jednego na dzień — używając siły wody.
Po wynalezieniu czysto mechanicznego na
pędu w końcu XIII wieku zegary astrono
miczne znalazły się w większości wielkich
europejskich katedr. W zegarze astrono
micznym o typowym układzie mapa gwiazd
i mapa linii współrzędnych konwencjonal
nego astrolabium zmieniły swoje miejsca;
linie współrzędnych umieszczone byty na
rete, a gwiazdy namalowane na tarczy umieszczonej pod rete. Zwykle gwiazdy by
ły wykonywane jako ruchome, a rete było
nieruchome, ale czasem te role były od
wrócone. Czasami na ekliptyce gwiezdnej
mapy umieszczano model Słońca; poru
szany był wzdłuż ekliptyki ręcznie lub za
pomocą mechanizmu tak, że wykonywał
jeden pełny obieg ekliptyki w ciągu roku.
By odczytać czas z takiej tarczy należało
posiadać znajomość przynajmniej podsta
wowych zasad użycia astrolabium.
Głównym celem astrolabium było o kre
ślenie czasu. W tym celu najpierw znajdo
wano wysokość Słońca lub gwiazdy przez
zastosowanie astrolabium jako instrumen
tu obserwacyjnego. Następnie, zakładając,
że obserwator wiedział gdzie Słońce lub
gwiazda była na rete, rete było obracane
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aż do momentu gdy ten punkt zbiegł się z
odpowiednim almukantarem. Zakłada się,
że obserwator wiedział, który klimat wy
brać dla swojej szerokości geograficznej i
po której stronie linii południka wybrany
przez niego obiekt leżał. Refrakcja atmo
sfery zmieniająca pozorne położenie obiek
tów na niebie, która jest tym większa im
leżą one bliżej horyzontu, była zaniedby
wana. Przybliżone położenie Słońca na ekliptyce dla dowolnego dnia w roku było
znajdowane na skali kalendarza, umiesz
czonej na odwrotnej stronie astrolabium.
Gdy rete jest ustawione w odpowied
nim położeniu obserwator może znaleźć
swój lokalny czas posługując się dowolną
spośród kilku konwencji. Gdy obwód as
trolabium jest wyskalowany w stopniach,
15 stopni odpowiada jednej godzinie. Po
łudnie odpowiada sytuacji gdy położenie
Słońca na astrolabium jest bliskie jego gór
nej części, północ gdy jest bliskie jego do
lnej części, szósta rano gdy jest ono po
stronie lewej a 1800 gdy jest po prawej
stronie. Wyobraźmy sobie teraz koło wiel
kie łączące obiekt na niebie z północnym
biegunem nieba. Kąt, który to koło wiel
kie tworzy z południkiem jest kątem go
dzinnym obiektu. W konsekwencji doko
nania rzutu stereograficznego przymiar le
żący na linii przechodzącej przez środek
astrolabium i punkt na instrumencie re
prezentujący ten obiekt tworzy pewien kąt
z pionową średnicą astrolabium (linią po
łudnika) równy kątowi godzinnemu obiek
tu. Kąt godzinny nosi tę nazwę dlatego,
że może dostarczyć obserwatorowi miary
czasu — zmienia się wraz z obrotem Zie
mi. Jest raczej podawany w godzinach, mi
nutach i sekundach niż w stopniach.
Za pomocą astrolabium można podać
pewną liczbę różnych rodzajów czasu. Pier
wszym jest czas gwiazdowy, który jest zde
finiowany jako kąt godzinny punktu Bara
na. Drugim rodzajem czasu jest czas pra
wdziwy słoneczny, to znaczy kąt godzinny
Słońca, bez względu na położenie Słońca
względem gwiazd. Istnieje inny, bardziej
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znany rodzaj czasu słonecznego zwany cza
sem średnim słonecznym, który zakłada,
że słońce średnie porusza się wokół rów
nika (a nie ekliptyki) ze stałą prędkością
w ciągu roku, i wykonuje jedno pełne
okrążenie w czasie jednego roku — tak
jak Słońce prawdziwe. Ziemia krąży wo
kół Słońca po elipsie, w której ognisku
znajduje się Słońce i porusza się po orbi
cie tym szybciej im bliżej jest Słońca. Z
Ziemi Słońce prawdziwe wydaje się więc
przyspieszać i zwalniać w swym ruchu wo
kół ekliptyki. Zatem Słońca prawdziwe i
średnie poruszają się nie tylko po różnych
torach, ale także z różnymi prędkościami.
Przejście od obserwowanego czasu praw
dziwego słonecznego do bardziej użytecz
nego czasu średniego słonecznego wyma
ga zastosowania poprawki zwanej równa
niem czasu. Jest ona oparta na znajomo
ści ruchu Ziemi i może być znaleziona w
podręcznikach. Poprawka równania czasu
była rzadko stosowana przed XVII wie
kiem. Przejście od czasu średniego słonecz
nego do czasu miejscowego pewnego stan
dardowego miejsca, np. Greenwich, wy
maga znajomości długości geograficznej i
taka regulacja była także rzadko przepro
wadzana.
'Itzecim rodzajem czasu jest czas mie
rzony w „nierównych godzinach”. Ludzie
w średniowieczu dzielili okres dnia na 12
równych części i okres nocy na 12 rów
nych części, bez względu na rzeczywistą
długość dnia i nocy. Długość godzin dzien
nych równała się oczywiście długości noc
nych godzin jedynie wtedy, gdy Słońce znaj
dowało się w jednym z punktów równonocy. Na wielu tarczach astrolabiów nanie
siono linie nierównych godzin. W celu uniknięcia pomylenia ich z almukantarami,
linie nierównych godzin nanoszono jedy
nie poniżej linii horyzontu.
Czas w średniowieczu był często liczo
ny od wschodu lub zachodu Słońca, nawet
wtedy gdy był odmierzany godzinami rów
nej długości. Na wielu tarczach astrola
biów widać linie podobne w wyglądzie do
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linii „nierównych godzin”, ale naprawdę
służą one do pomiaru czasu w godzinach
równej długości, od wschodu Słońca lub
od zachodu Słońca.
Chociaż astrolabium to głównie przy
rząd do określania czasu, był on niezwykle
przydatnym elementem sztuki astrologicz
nej. By postawić horoskop dla danej chwi
li, astrolog musi znać miejsce na ekliptyce, które jest położone na wschodnim ho
ryzoncie („ascendens”), miejsce na ekliptyce, które jest położone na zachodnim
horyzoncie („descendens”), punkt ekliptyki, w którym przecina ona południk i
punkt ekliptyki, w którym przecina ona
północne przedłużenie południka, niegdyś
zwane linią północy. Te punkty są łatwe do
odczytania obok kręgu ekliptyki, jeśli rete
jest ustawione poprawnie dla zdarzenia o
które chodzi, przypuśćmy, że dla momen
tu poczęcia, urodzin, śmierci lub innego
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zdarzenia o dużym znaczeniu takiego jak
koronacja. Po znalezieniu czterech klu
czowych punktów horoskopu można okre
ślić 12 „domów” astrologicznych (nie na
leży ich mylić ze znakami zodiaku) i mogą
być im przypisane poszczególne planety.
Istnieje jednak wiele systemów według któ
rych może być zrobiony ten podział. Moż
na je znaleźć w rozprawie Chaucera na
temat astrolabium.
Podobnie jak współczesny elektronicz
ny komputer, astrolabium w średniowie
czu było źródłem zdziwienia i rozrywki,
irytacji i niezrozumienia. Astrolabium, cho
ciaż niedokładne, było niewątpliwie przy
datne, przede wszystkim do określania cza
su. Przyrząd używany był najczęściej w ciem
ności, ale „wieki ciemne” to chyba nie
właściwe określenie epoki, w której był
tak szeroko znany i tak dobrze rozumiany.
tłumaczył Paweł Turkowski

Maria I. Błęcka — Warszawa

CZY WOKÓŁ MARSA ISTNIEJĄ PIERŚCIENIE?
Mars, podobnie jak większość planet
Układu Słonecznego (wyjątek stanowią
Merkury i Wenus) ma swoje naturalne
satelity. Są nimi niewielkie Phobos (śred
nica 27 km) i Deimos (średnica 12 km).
Oba poruszają się po prawie kołowych,
położonych w płaszczyźnie równika marsjańskiego, orbitach o promieniach rów
nych odpowiednio: 9350 km i 23 500 km.
Pomimo, że trochę informacji o nich
już mamy (źródłem ich są na przykład fo
tografie ze stacji orbitalnej Viking 2), to
jednak nadal stanowią interesującą zagad
kę. Jakie właściwie jest ich pochodzenie i
co stanowi podstawowy element ich budo
wy? Czy są to rzeczywiście, jak głosi naj
częściej przyjmowana hipoteza, asteroidy
przechwycone przez pole grawitacyjne
Marsa? Bezpośrednio za tym pytaniem mo
żemy postawić następne: co naprawdę wie
my o istnieniu, strukturze i składzie pyło

wych pierścieni usytuowanych wzdłuż or
bit tych księżyców?
Celem tego artykułu jest krótka pre
zentacja stanu dotychczasowych badań i
hipotez dotyczących właśnie tych tworów
oraz przedstawienie zamierzeń co do ich
badania na najbliższą przyszłość.
Historia dotychczasowych badań
Warto wiedzieć od kiedy datuje się zain
teresowanie pierścieniami wokół Marsa.
Pierwszych obrazów powierzchni samej
planety dostarczył jak wiadomo Mariner 4
w 1965 roku. Można było wówczas stwier
dzić, że jest ona pokryta licznymi kratera
mi podobnymi do księżycowych. Powstały
one prawdopodobnie na skutek uderzeń
meteorytów. W cztery lata później liczne
zdjęcia pochodzące z Marinerów 6 i 7 po
twierdziły te wcześniejsze obserwacje. W
pracach, które pojawiły się na początku
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lat siedemdziesiątych przyjęto założenie,
że również oba księżyce marsjańskie po
dlegały niszczącemu działaniu strumienia
meteorytów podobnego do tego, który „atakuje” powierzchnię Marsa. Były to pier
wsze analizy teoretyczne dotyczące bada
nia charakteru rozkładu cząstek wybija
nych z powierzchni księżyców. Stwierdzo
no, że wprawdzie mają one prędkości do
statecznie duże aby opuścić powierzchnię
któregokolwiek z księżyców, ale są one
jednak zbyt małe aby w ogóle „uciec” poza
obręb przyciągania Marsa. W efekcie uz
nano, że cząstki o których mowa powinny
tworzyć coś w rodzaju pierścieni wzdłuż
orbit „księżyców-rodziców”. Uważa się jed
nak, że twór ten jest zbyt nikły, i dlatego
nie można było go dotąd zauważyć pro
wadząc obserwacje z Ziemi. Jednak rów
nież badania ze stacji orbitalnej Viking 1
prowadzone w roku 1980 nie stwierdziły
ich istnienia. Było to powodem zaniecha
nia na pewien czas jakichkolwiek prac nad
tym zagadnieniem.
Sprawa odżyła dopiero w 1989 roku
podczas Misji Fobos. Jak pamiętamy mi
sja ta, której głównym zadaniem było zba
danie księżyca Marsa, zakończyła się właś
ciwie fiaskiem. Większość eksperymentów
albo nie została w ogóle przeprowadzona,
albo uzyskano zbyt mało informacji nau
kowej, z powodu wczesnego utracenia łącz
ności z sondami. Niemniej jednak kilka
wyników otrzymanych z przyrządów ba
dających plazmę w magnetosferze Marsa
wskazuje, że w obszarze orbity Phobosa
dzieje się coś niezwykłego. Spektrometry
masowe zarejestrowały pojawienie się jo 
nów o nietypowo dużej masie M/q > 100
(M — masa, q — ładunek cząstki) podczas
gdy najczęściej wielkość ta osiąga wartość
kilkunastu. Zauważono, że wartości po
tencjału elektrycznego plazmy w tym rejo
nie doznają gwałtownych zmian co może
być związane z obecnością cząstek o bar
dzo zróżnicowanych rozmiarach (plazma
+pył?). Pole magnetyczne również ulega
gwałtownym wahaniom w tym obszarze.
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Najprawdopodobniej płyną więc tam sil
ne drobnoskalowe prądy, z którymi wiąże
się wzbudzanie emisji fal plazmowych, a
których istnienie zostało również zareje
strowane. Są to przesłanki wskazujące na
fakt, iż omawiany obszar jest być może
wypełniony plazmą ze znaczną zawartoś
cią naładowanych na skutek oddziaływa
nia z otoczeniem większych cząstek — jak
myślimy — pyłów.
Ib wyniki były bezpośrednim impulsem
do ponownego podjęcia prac teoretycz
nych, również przez Polaków, nad tym za
gadnieniem. Zaczęto snuć dalsze przypu
szczenia co do kształtu i zawartości tego
obszaru oraz planować dalsze eksperymen
ty kosmiczne dla jego zbadania.
Zawartość i kształt pierścieni
Jak już powiedziano wcześniej, materiał,
który tworzy pierścienie to prawdopodob
nie fragmenty wyrwane z powierzchni księ
życów Marsa podczas zderzeń z m eteory
tami. Jego skład chemiczny jest więc pra
wdopodobnie taki sam jak powierzchni
Phobosa i Deimosa. Trzeba jednak pa
miętać, że do dziś jest kwestią sporną ich
pochodzenie. Zwolennicy szczególnie po
pularnej dziś teorii twierdzą, że są to prze
chwycone asteroidy, których kilka tysięcy
krąży wokół Słońca, pomiędzy orbitam i
Marsa i Jowisza. Jak wiadomo, ponad 80%
planetoid należy do typu węglowego o śred
niej gęstości 2.6 g/cm3. Jest więc prawdo
podobne, że to głównie one zasilają pier
ścienie. Inne tworzą typ krzemowy o gę
stości około 3.5 g/cm3. Powierzchnia jed
nych i drugich wzbogacona jest niekiedy
żelazem.
Specjaliści od zagadnień dynamiki ciał
niebieskich twierdzą natomiast, że czas po
wstania Marsa i jego księżyców jest zbliżo
ny, a więc i substancje z których są zbudo
wane powinny być identyczne. Wiadomo
obecnie, że skład powierzchniowych skał
Marsa jest podobny do ziemskich skał ba
zaltowych z domieszką żelaza. D ane z Vikingów 1 i 2 pozwalają stwierdzić, że ponad
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20% ogólnego składu gruntu marsjańskiego stanowi krzem. Żelazo to prawdopo
dobnie kilkanaście procent całkowitej za
wartości. Obserwacje prowadzone z Marinera 6 wskazują na wyraźną obecność silikatów.
Oprócz kwestii składu chemicznego omawianego pyłu, sprawą nie mniej ważną
jest rozmiar jego cząstek oraz to jak gęsto
są one rozmieszczone. Tabela 1 zawiera
przykładowe informacje na ten temat.
Na fakt obecności cząstek określonych
rozmiarów w obszarach pierścieni decy
dujący wpływ ma oczywiście wydajność ich
wytwarzania, na przykład częstość zderzeń
meteorytów z Phobosem czy Deimosem.
'frzeba jednak pamiętać, że drobinki, o któ
rych tu mowa, podlegają działaniu różnych
sił i w konsekwencji czas ich przebywania
w określonym miejscu jest ograniczony. Z
wyliczeń wynika, że najbardziej „trwałe” w
tym sensie są cząstki o rozmiarach od kil
ku do kilkuset mikronów.
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Tabela 1
Rozmiar cząstek
(/<m)
0.01-0.05
0.05-0.10
0.10-0.50
0.50-1.00
1.00-6.50
6.50-10.00
10.00-50.00
50.00-100.00
100.00-500.00
500.00-1000.00

Przybliżona liczba cząstek w cm3
Phobos

Deimos

9X10-10
2X10-10
l x 10-10
2X10-12
6X10-12
IX10-9
3X10-10
4X10-12
l x 10-12
l x 10-14

4X10-11
6 x l0 - 12
5X10-12
l x 10-13
3 x l0 - 13
6X10'10
l x 10-9
2X10-11
3X10-12
5 x 10-14

Jak się okazuje kształty torów ruchu
rozważanych cząstek mogą być rozmaite
w zależności od ich wielkości. Stwierdza
się na przykład, że drobiny o rozmiarach
większych lub równych 7 /<m powinny po
ruszać się po dość stabilnych orbitach for
mując płaski dysk wokół Marsa (rys. 1 d).
Cząstki o innych rozmiarach mogą poru-

Rys. 1. Ihijektorie cząstek pyłu, których źródłem są księżyce Phobos i Deimos, mogą mieć rozmaite kształty
zależnie od rozmiaru drobin.
a) Tbry cząstek o rozmiarach a = 0.4/<m tworzą wzdłuż orbity Phobosa powłokę o dość nieregularnym
kształcie.
b) Krzywe dla cząstek o rozmiarach a = 3 /im pochodzących z Deimosa.
c) Tory cząstek pyłu pochodzącego z Deimosa (rozmiar o = 10/im).
d) Duże cząstki z Deimosa (a = 50/<m) tworzą wzdłuż jego orbity płaski krążek.
Płaszczyzna XZ górnych rysunków jest prostopadła do płaszczyzny ekliptyki, przy czym Słońce usytuowane jest
po prawej stronie. Płaszczyzna XY dolnych rysunków jest płaszczyzną ekliptyki. Krążek w centralnej części
rysunków to Mars o promieniu Ru.
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szać się wewnątrz „rurek” o dość regular
nych kształtach (rys. 1 c), ale i tworzyć ob
szary o bardziej złożonej strukturze (rys.
la , b).
Warto jeszcze wspomnieć, że oprócz
substancji stałych, nie wyklucza się rów
nież obecności gazów w pierścieniach. Po
rowata, podobna do pumeksu powierzch
nia Phobosa, jest prawdopodobnie źród
łem gazu wpływającego w obszar za tym
księżycem.
Plany eksperym entalne na najbliższą
przyszłość
Jak już wspomniano, nie ma jeszcze jed
noznacznego eksperymentalnego potwier
dzenia istnienia pierścieni wokół Marsa.
Są jednak plany, które — miejmy nadzieję
— przy pomyślnej realizacji, zaspokoją
nieco naszą ciekawość już w niedalekiej
przyszłości.

Rys. 2. Schematyczny rysunek komputerowy pozwa
lający zorientować się we wzajemnym usytuowaniu
pierścienia wokółmarsjańskiego i przyrządu pomia
rowego (zaznaczonego jako Fotometr).

Prawdopodobnie większość czytelników
Uranii wie o planowanej na 1994 r. mię
dzynarodowej misji Mars-94. W jej ramach
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będą przeprowadzone spektrometryczne
pomiary gruntu i atmosfery Marsa oraz
omawianych tu obszarów. W takich bada
niach, analiza promieniowania rozproszo
nego, pochłanianego (którego źródłem jest
np. Słońce) lub emitowanego (np. prom ie
niowanie podczerwone atmosfery) przez
interesujący ośrodek pozwala wysnuwać
wnioski co do fizyko-chemicznych włas
ności tego ośrodka. Jednym z przyrządów
służących do tego typu analizy będzie spek
trofotom etr odbierający promieniowanie
słoneczne o zakresie od 0.4 do 1.4 //m roz
proszone przez pył zawarty w hipotetycz
nych pierścieniach wokół Marsa. Pomiary
te, zainicjowane przez polskich naukow
ców z Centrum Badań Kosmicznych PAN,
będą być może źródłem nowych ciekawych
danych.
Obecnie trwają przygotowania do prze
prowadzenia tych badań. Polegają one głó
wnie na komputerowym modelowaniu po
miarów uwzględniającym rozmaite warian
ty geometrii, stanu badanego obszaru i pa
rametrów technicznych aparatury. Tkkie
modele przewidując wyniki pomiarów po
zwalają określać i korygować błędy, po
tem zaś stanowią niezbędny m ateriał dla
interpretacji wyników eksperymentu. Nie
zwykle ważnym elem entem przygotowań
jest określenie najodpowiedniejszych mo
mentów dla przeprowadzenia pomiarów.
Takie orbitalne obliczenia są już prawie
zakończone. Rysunek 2. schematycznie
przedstawia konfigurację planowanego
eksperymentu. Zaznaczono na nim prze
widywaną orbitę sztucznego satelity misji
M ars-94 oraz przybliżone położenie roz
ważanego pierścienia, pokrywającego się
z torem, po którym obiega Marsa jego
księżyc Phobos.
Jakiś czas temu, z Voyagera również
przeprowadzano eksperyment fotometryczny w celu zbadania pierścienia B wokół
Saturna. Dostarczone informacje znacz
nie wzbogaciły wiedzę na jego temat. M a
my nadzieję, że w przypadku M arsa bę
dzie podobnie.
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Nowe dane o komecie Shoemaker-Levy 9
W pierwszym tegorocznym numerze Uranii in
formowaliśmy o zdjęciach komety Shoem akerLevy 9 wykonanych za pomocą teleskopu kos
micznego H ubble’a w dniu 1 lipca 1993 roku.
Obecnie możemy już podać trochę więcej szcze
gółów o komecie, która za kilka miesięcy zde
rzy się z Jowiszem, wynikających m. in. z anali
zy tych zdjęć oraz zaprezentować najnowszy
obraz niezwykłej komety uzyskany z fotografii
wykonanych tym teleskopem w dniach 24-27
stycznia 1994 roku, czyli po jego naprawie (zre
lacjonowanej w poprzednim numerze). Wyniki
badań opartych na zdjęciach z 1 lipca 1993
roku opublikowane zostały przez dziewiętnastoosobowy zespół badaczy w amerykańskim ty
godniku Science datowanym 11 lutego 1994
roku.

ru. Nic więc dziwnego, że największy wysiłek
badaczy skupia się obecnie na poznaniu śred
nic najjaśniejszych części komety. Nie da się
ich zaobserwować bezpośrednio gdyż przesło
nięte są gazowo-pyłowymi obłokami otaczają
cymi każdą z brył, o czym najlepiej świadczy
reprodukowane zdjęcie. Próba kom puterowe
go wyodrębnienia promieniowania otoczki do
prowadziła do znalezienia najbardziej prawdo
podobnych wartości jasności 11 największych
zapewne fragmentów komety. Znając je oraz
zakładając, źe zdolność odbijania promienio
wania (albedo) przez powierzchnie tych brył
jest taka sama jak jądra komety Halleya, dla
której wartość 0.04 uzyskano eksperymental
nie, stwierdzono, że średnice poszczególnych
części wynoszą od 2.5 do 4.3 km. Przyjmując,
że mają one kształt kulisty, łatwo obliczyć, że
średnica pierwotnego obiektu, który uległ roz-

Zdjęcia komety Shoemaker-Levy 9 wykonane za pomocą teleskopu kosmicznego Hubble’a w dniach 24-27
stycznia 1994 roku. U dołu z lewej strony powiększenie najjaśniejszego fragmentu komety ze zdjęcia górnego,
a z prawej strony, dla porównania, zdjęcie tego samego fragmentu wykonane 6 miesięcy wcześniej, czyli przed
naprawą teleskopu. Zwróćmy uwagę nie tylko na różnicę jakości zdjęć ale także na zmianę wyglądu komety.
(Fot. NASA.)

Energia wyzwolona podczas zderzenia z Jo 
wiszem każdego z fragmentów, na które roz
padła się kometa Shoemaker-Levy 9, będzie
proporcjonalna do trzeciej potęgi jego rozmia-

padowi, winna mieć 7.7 km. Gdyby jednak za
łożyć, że albedo jąder ma wartość 0.9, czyli
największą jaka pojawia się wśród znanych obiektów Układu Słonecznego, to wtedy odpo-
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wiednie wartości średnic zmniejszyłyby się o
czynnik 4.7, a więc wszystkie byłyby mniejsze
od 1 km. Z drugiej strony nie wydaje się moż
liwe aby rozmiary fragmentów komety mogły
przewyższać o więcej niż 40% podane wartości
gdyż wtedy ich albedo musiałoby być mniejsze
od 0.02, czyli najmniejszej wartości jaką znale
ziono dla komet i plnetoid. W tabeli 1 podano
obliczone w ten sposób wartości średnic 11 frag
mentów komety oznaczonych używanymi do
tychczas zarówno literowymi jak i cyfrowymi
identyfikatorami.
TSbela 1
Niektóre informacje o i l fragmentach komety
Shoemaker-Levy 9
Ozna
czenie

C = 19
E = 17
F = 16
G =15
H = 14
K = 12
L =11
Q = 7
R = 6
S = 5
W = 1

(km)

Moment zderzenia
(Upiec 1994) UT

2.5
3.0
Z9
3.8
3.1
3.9
3.9
4.3
3.4
3.4
3.1

17.27
17.60
18.01
18.31
18.81
19.43
19.94
20.81
21.30
21.66
22.32

Średnica

Prawdopodobieństwo
widoczności

Io

Eu

Ga

Ca

3
1
0
0
3
0
0
3
1
0
2

2
0
0
0
0
3
3
3
0
0
0

3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Gdyby przyjąć, że gęstość każdego z 11 ją
der komety Shoemaker-Levy 9 wynosi 1 g/cm3
to całkowita energia wyzwolona podczas ich zde
rzenia z Jowiszem wyniesie około 4X1030 er
gów co jest równoważne około 108 megaton
TNT Wejściu w atmosferę Jowisza z prędko
ścią około 60 km/s tylko największego jądra
(Q = 7) powinien więc towarzyszyć wybuch o
sile 2x l07 megaton TOT
Precyzyjne pomiary pozycji na niebie 11
fragmentów komety Shoemaker-Levy 9 umoż
liwiły wyznaczenie orbity każdego z tych frag
mentów oddzielnie. To z kolei pozwoliło na sto
sunkowo dokładne określenie przewidywanych
momentów zderzeń z Jowiszem poszczególnych
części komety. Podaje je tabela 1, przy czym
niepewność zebranych w niej wartości wydaje
się być niewiele większa od jednej godziny. War
to zauważyć, że ów kometarny ostrzał powie
rzchni Jowisza będzie trwał przez 6 dni, ale
niestety na niewidocznej z Ziemi półkuli pla
nety. Jak już donosiliśmy, istnieje jednak szan
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sa dostrzeżenia efektów tego bombardowania
poprzez śledzenie ewentualnych pojaśnień czte
rech największych satelitów Jowisza. W tabeli
1 podano prawdopodobieństwa widoczności z
Ziemi satelitów galileuszowych (Io, Europa, Ganimedes, Callisto) w momentach zderzeń po
szczególnych fragmentów komety, stosując na
stępujące oznaczenia: 0 — mniejsze niż 68%,
1 - 68-95%, 2 — 96-99%, 3 — większe od
99%. Zauważmy, że efekt zderzenie z Jowi
szem największego fragmentu komety będzie
najprawdopodobniej mógł być obserwowany aż
na trzech satelitach.
Na zakończenie dodajmy, że wszystkie po
dane tu liczby mają oczywiście charakter pro
wizoryczny i w miarę napływu dalszych obser
wacji komety będą uściślane, a być może także
i korygowane. Musimy o tym pamiętać przy
gotowując się do obserwacji niezwykłego wy
darzenia w naszym Układzie Słonecznym.
Krzysztof Ziołkowski

Pierścień okołosłoneczny
Na jesiennym spotkaniu Sekcji Planetarnej Ame
rykańskiego 'lowarzystwa Astronomicznego Stan
ley F. D e r m o t t z Uniwersytetu na Flory
dzie przedstawił wyniki bardzo ciekawej pracy
jaką wykonał wspólnie z Albertem A. J a c k 
s o n e m i Herbertem A. Z o o k i e m . Opra
cowując dziesięcioletnie już dane satelity IRAS
(Infrared Astronomical Satelite) znaleźli oni
utrzymujące się pojaśnienie nieba w pasie ota
czającym drogę Ziemi wokół Słońca. Obser
wacje te potwierdzają wcześniejsze przypusz
czenia, że wzdłuż orbity Ziemi powinien roz
ciągać się pierścień pyłowy powstały z materii
rozkruszanej w pasie planetoid. Ściekając ku
Słońcu pyłki są czasowo „więzione” przez ziem
skie pole grawitacyjne. Z modeli wynika, że
opisywany pierścień ma kształt łuku o szero
kości około 60 milionów km, a Ziemia znajdu
je się w stosunkowo rzadkim jego odcinku. Zre
sztą cały pierścień okazał się tak rzadki, że je
go nieprzezroczystość jest aż dziewięć rzędów
wielkości mniejsza od nieprzezroczystości pierś
cieni Saturna.
Wg Sky and Telescope, 1994, 87, 11

MSK
Radiogalaktyka z wyłącznikiem — 3C388
Wiadomo od dawna, że widziane na niebie ga
laktyki emitują także promieniowanie radiowe.
Jego źródłem są dwa obłoki po dwu stronach
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galaktyki widzianej w promieniowaniu optycz
nym. Radiowo świeci bowiem obszar materii
międzygalaktycznej bombardowanej przez dżet
— szybki strumień cząstek wypływających w
dwu kierunkach z jądra galaktyki, prostopadle
do jej płaszczyzny. Mechanizm świecenia tych
radiowych obłoków to tzw. mechanizm synchro
tronowy — szybkie, prawie relatywistyczne elektrony z dżetu tracą energię na skutek wiro
wania wokół linii pola magnetycznego. T&kie
właśnie synchrotronowe promieniowanie radiogalaktyki 3C388 obserwowali ostatnio, za pomo
cą sieci VLA w Nowym Meksyku, Kurt R o e t t i g e r , Jack B u r n s , David C l a r k e i Way
ne C h r i s t i a n s e n . Bardzo szybko okazało
się, że obłoki po dwu stronach jądra galaktycz
nego wykazują identyczne własności — oba skła
dają się z części „starej” i „nowej”. Tzw. in
deks spektralny promieniowania (będący od
zwierciedleniem energii cząstek dżetu) jest ma-
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ły (tzn. świecenie pochodzi od cząstek bardzo
szybkich) w części obłoków blisko jądra galak
tycznego, a potem skokowo rośnie (tzn. świe
cenie powodują cząstki też relatywistyczne, ale
wolniejsze) w rozległych obszarach od jądra od 
leglejszych. Oznacza to najprawdopodobniej, że
w opisywanej galaktyce źródło energii zasilają
ce dżet było czasowo „wyłączone”. Najpierw
elektrony dżetu pobudziły do świecenia m ate
rię międzygalaktyczną i powoli wytracały swoją
energię; nie było dopływu nowych cząstek bo
galaktyka „wyłączyła się”. Odległe od jądra ob
łoki są śladem „pierwszego świecenia”. Następ
nie po około 10 milionach lat, znów odblo
kowało się źródło'wewnętrznej energii; nowe,
szybkie elektrony świecą w obszarach bliskich
jądra galaktyki. Czy uda się zaobserwować w ię
cej takich zjawisk?
Wg N ew Scientist, 1994,1907, 13
MSK

PORADNIK OBSERWATORA
METEORY
Jak zaczyna swój żywot zjawisko, które
potocznie nazywamy „gwiazdą spadającą”?
Cała historia bierze swój początek naj
częściej w kometach. W dużej odległości
od Słońca kometa to najczęściej kilku
nastokilometrowa bryła lodu, zestalonego
dwutlenku węgla i amoniaku. Coś cieka
wego zaczyna się z nią dziać dopiero w
okolicy 3 j. a. od Słońca, którego ciepło
powoduje sublimację lodów z jej powierz
chni. Wokół jądra komety tworzy się oto
czka. W miarę zbliżania się do naszej
„dziennej gwiazdy” otoczka, pod wpływem
wiatru słonecznego i ciśnienia promienio
wania, rozwiewa się w warkocz. W wyniku
tego kometa podczas każdego powrotu do
Słońca gubi sporą część swojej masy; jej
cząstki rozkładają się wzdłuż orbity kome
ty i pozostają tam przez długi czas. Wy
obraźmy sobie teraz sytuację, że część ta
kiej wstęgi pyłu leży blisko ziemskiej orbi
ty lub wręcz przecina się z nią. Nie trudno
domyślić się, że pędząca z prędkością 30
km/s Ziemia będzie zahaczać o tę wstęgę

co roku. Ponieważ podróżujące ziarenka
także mają jakąś prędkość, może się zda
rzyć tak, że wektory prędkości Ziemi i
takiego ziarenka (zwanego meteoroidem)
będą miały przeciwne zwroty i jego pręd
kość w ziemskiej atmosferze wyniesie na
wet 70 km/s.
Na wysokości 120 km nad powierzch
nią Ziemi atmosfera jest na tyle gęsta by
wyhamowywać taki obiekt przez opór po
wietrza. Prędkość jest jednak tak duża, że
otaczająca meteoroid atmosfera rozgrze
wa się, jonizuje i zaczyna świecić. Na nie
bie pojawia się wtedy meteor.
Ziarenka o masach ułamków grama do
cierają do wysokości około 80 km dając
wcześniej zjawisko o jasności od 0 do 5
mag. Większe kawałki, na przykład o ma
sach 20-30 gramów, dadzą zjawisko o jas
ności -5 mag. Jeszcze większe, o masie
kilkuset kilogramów, dadzą ogniste kule
jaśniejsze od Księżyca w pełni, przy czym
takie odłamki mają już szansę przebić się
przez atmosferę i dotrzeć do powierzchni
Ziemi. Wtedy mamy do czynienia z me
teorytami.
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Szczególnie jasne zjawiska (jaśniejsze
od Wenus) zwane bolidami mogą pozo
stawiać za sobą ślad lub smugę. Ze smugą
mamy do czynienia w momencie, gdy prze
latujący meteor ciągnie za sobą skonden
sowaną wstęgę gazu; gdy taka wstęga utrzymuje się po zgaśnięciu meteoru ob
serwujemy ślad.
Thk mniej więcej przedstawia się his
toria często podziwianych przez nas „spa
dających gwiazd”.
Obserwacje indywidualne
Rzecz jasna na podziwianiu może się skoń
czyć, nic jednak z tego, oprócz zachwytu,
nie wynika. Coś zacznie jednak wynikać,
gdy spróbujemy wykonać prostą obserwa
cję astronomiczną. W zasadzie jedyną rze
czą, którą trzeba znać by zabrać się do
obserwacji, jest dobra orientacja wśród
gwiazdozbiorów. Proszę się jednak nie
zniechęcać, jest to rzecz tak prosta, że
można ją opanować przez dwie, trzy noce.

Do czego jest nam pomocna znajo
mość gwiazdozbiorów? Na pewno słysze
liśmy kiedyś określenia typu „rój Perseid”, „rój Orionid” czy „rój Leonid”. Kiedy
będziemy już znali większość konstelacji
zauważymy, że te nazwy coś nam przy
pominają. Znamy bowiem gwiazdozbiór
Perseusza, Oriona i Lwa (łac. Leo). Jaki
mają związek gwiazdozbiory z meteora
mi? Prawda jest taka, że cząstki pozosta
wione przez jedną kometę wpadają w
ziemską atmosferę równolegle do siebie.
Popatrzmy na rys. 1 i zobaczmy co będzie
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obserwował obserwator znajdujący się na
Ziemi. Efekt rzutowania równoległych to
rów meteoroidów na sferę niebieską daje
złudzenie, że meteory pochodzące od jed
nej komety (z jednego roju) zdają się wy
biegać z jednego miejsca na niebie. Dla
meteoroidów pozostawionych przez ko
metę P/Swift-TUttle miejsce to, zwane radiantem, znajduje się w gwiazdozbiorze
Perseusza i stąd Perseidy. Podobnie czą
stki pozostawione przez kometę Halleya
wpadając równolegle w naszą atmosferę
zdają się wybiegać z gwiazdozbioru Orio
na, stąd Orionidy.
Tkk się składa, że rojów do obserwacji
w Polsce jest ponad 300, wszystkich gwiaz
dozbiorów na niebie tylko 88. Nic więc
dziwnego, że w obrębie jednego gwiazdo
zbioru może znaleźć się kilka radiantów.
Na przykład w konstelacji Ryb (łac. Pi
sces) mamy Piscydy wrześniowe, Piscydy S
i Piscydy N.
Z dużej liczby rojów i faktu, że każdy z
nich „promieniuje” od kilku dni do nawet
kilku miesięcy wynika, że w zasadzie każ
dej nocy jest aktywnych kilka rojów. 'Rud
no więc znaleźć taką pogodną noc, pod
czas której nie uda się zaobserwować żad
nego zjawiska. Jest natomiast kilka nocy,
kiedy to możemy podziwiać kilkadziesiąt
lub nawet kilkaset meteorów w ciągu go
dziny.
Po tym teoretycznym wstępie możemy
przejść do obserwacji. Załóżmy, że jest po
godna noc 9 września. Zaglądamy do ze
stawienia rojów i widzimy, że w tym ok
resie aktywne są Piscydy wrześniowe, Pis
cydy S i Kappa Cepheidy. Odczytujemy
współrzędne ich radiantów, szkicujemy je
na mapie, bierzemy notatnik, ołówek (za
miast tego może być dyktafon), zegarek,
leżak lub połówkę i jeśli to konieczne la
tarkę (najlepiej bardzo słabą z czerwonym
światłem). Mile widzianą rzeczą byłby ter
mos z ciepłą herbatą lub kawą. Dobrze
jest też bardzo ciepło się ubrać. Z włas
nego doświadczenia, nawet w letnie noce,
polecam ciepłe kurtki, grube spodnie i skar-
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nia z meteorem sporadycznym. Zjawisk
takich możemy w ciągu godziny obserwo
wać nawet kilkanaście. Zdecydowanie wię
cej ich będzie w drugiej połowie roku nad
ranem. Po godzinie mamy wykonaną naj
prostszą obserwację. Określiliśmy bowiem
liczby godzinne rojów aktywnych tej nocy.
Bardziej zaawansowani obserwatorzy
mogą jednak przy dość małym wysiłku spró
bować zrobić coś więcej. Na rys. 2 mamy
zobrazowaną prawidłowo zapisaną obser-

pety, a także koc lub śpiwór. Wraz ze zmia
ną pory roku na chłodniejszą nasze obser
wacyjne odzienie powinno się stawać co
raz grubsze i obfitsze. Tiik wyekwipowani
możemy zacząć obserwację. Jej pierwszym,
bardzo ważnym punktem jest adaptacja
wzroku do ciemności, która nie powinna
trwać krócej niż 15-20 minut. Dopiero po
takim czasie możemy zacząć pracę. Przez
godzinę (nie zaleca się stosowania krót
szych czasów obserwacji) lub dłużej pa-
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Rys. 2.

trzymy w wybrany fragment nieba i czeka
my na meteory. W momencie zaobserwo
wania takiego zjawiska sprawdzamy czy wy
biega on z jednego z zaznaczonych na ma
pce radiantów. Jeśli tak zapisujemy z któ
rego. Czasami zdarzy się, że zaobserwo
wany meteor nie będzie pasował do żad
nego z radiantów. Mamy wtedy do czynie-

wację wykonaną przez obserwatorów Pra
cowni Komet i Meteorów. Rzecz jasna nie
może w niej zabraknąć nazwiska obserwa
tora, daty i miejsca obserwacji, godziny
rozpoczęcia i zakończenia obserwacji, któ
rą podajemy w czasie uniwersalnym UT, a
także wymienienia obserwowanych gwiaz
dozbiorów (w zamian mogą być współrzę-
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dne środka obserwowanego pola), uwag o
pogodzie i widoczności. Jedynym proble
mem jaki może pojawić się przy zapisie
tych danych jest problem wyznaczenia wi
doczności najsłabszych obiektów. Na rys.
3 mamy gwiazdozbiór Małej Niedźwiedzi
cy (Ursa Minor) z naniesionymi jasnoś
ciami gwiazd. Jeśli najsłabszą gwiazdą, któ
rą widzimy jest np. eta UMi to widoczność
wynosi 4.9 mag.
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też miejsce pojawienia się meteoru. Jeśli
zjawisko było obserwowane w centrum po
la widzenia to jego jasność możemy oce
nić z dokładnością do 0.4 mag., jeśli jed
nak widziane było na skraju obserwowa
nego obszaru dokładność maleje do 0.6
mag. W zasadzie potrzebujemy oceny jas
ności z dokładnością około 0.5 mag. Ro
bimy to porównując jasność meteoru do
gwiazdy o podobnej jasności i znajdującej

Rys. 3.

Danymi zawartymi w ramce na rys. 2
zajmiemy się obszerniej. Pierwszą rubryką
jest oczywiście numer meteoru. Druga to
numer obserwatora (występuje tylko przy
obserwacji grupowej), który pozwala ok
reślić w którym sektorze nieba obserwo
wane było dane zjawisko. Kolejna rzecz to
czas pojawienia się meteoru. Według nie
których osób jest to najmniej ważne pod
czas obserwacji. Jeśli jednak mamy ocho
tę to robić i to z dokładnością do jednej
sekundy, to przed obserwacją powinniśmy
skoordynować zegarek na przykład z ra
diem.
Następna rubryka zawiera jasność me
teoru. Jest to wartość bardzo ważna, lecz
chyba najtrudniejsza do wyznaczenia z po
wodu krótkotrwałości zjawiska. Przyczyną
dodatkowych błędów i trudności może być

się na podobnej wysokości nad horyzon
tem (jest to o tyle ważne, że nie trzeba
potem brać poprawek na absorpcję atmo
sferyczną). Dla ułatwienia, dla początku
jących obserwatorów, podajemy w tabeli 1
jasności niektórych obiektów na niebie mo
gących służyć do wyznaczania jasności me
teorów.
Kolejną ważną do określenia wartoś
cią, której niestety nie ma w tabeli na rys.
2 jest wysokość meteoru nad horyzontem.
Meteory to najbliższe obserwowane przez
nas zjawiska astronomiczne, w związku z
tym meteor widziany w zenicie znajduje
się bliżej obserwatora niż meteor obser
wowany nisko nad horyzontem. Żeby nie
być gołosłownym posłużę się liczbami. Zja
wisko obserwowane na wysokości 30 sto
pni nad horyzontem znajduje się około
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dwa razy dalej niż taki sam m eteor widzia
ny w zenicie. Ten drugi jest więc cztery
razy jaśniejszy, co daje różnicę w jasności
około 1.5 mag. Tkk więc podanie samej
jasności zjawiska bez określenia jego wy
sokości nad horyzontem zmniejsza war
tość naukową naszej obserwacji.
Thbela 1.
Jasność obiektów porównawczych
Mag. -13.0 Księżyc w
pełni
Mag. -10.0 Księżyc w
kwadrze
Mag. -4.5 Wenus
Mag. -2.5 Jowisz
Mag. -1.5 Syriusz
Capella
Mag. 0.0
Arktur
Wega
Mag. 0.5
Procjon
Mag. 1.0 Altair
Polluks
Spica
Mag. 1.0 Aldebaran
Regulus
Mag. 1.5
Deneb
Gw. Polarna
Mag. 2.0
Beta UMi

Mag. 2.5

Mag. 2.5
Mag. 3.0

Mag. 3.5

Alfa And
Alfa UMa
Gamma Gem
Gamma Leo
Alfa Peg
Delta Leo
Gamma UMa
Epsilon Cyg
Alfa Cep
Gamma UMi
Eta Peg
Beta TH
Epsilon Gem
Gamma Boo
Alfa Aqr
Eta Cet
Alfa H i
Epsilon Tau
Beta Boo

N astępna rubryka dotyczy barwy m e
teoru. Jest ona najprostsza do oceny i nie
wymaga żadnego doświadczenia ani przy
gotowania. Najczęściej będziemy obserwo
wać zjawiska białe lub żółte, ale zdarzają
się też zielone, czerwone, niebieskie i po
marańczowe. Barwa m eteoru zależy głów
nie od jego składu chemicznego i tak ko
lor zielony sugeruje magnez, pomarańczowo-żółty sód, a mniej intensywne kolory
na przykład żelazo i wapno.
Inną rzeczą niezbędną do zanotowania
jest przynależność danego meteoru do któ
regoś z aktywnych danej nocy rojów. Nie
jest to trudne, lecz wymaga dość dobrej
znajomości gwiazdozbiorów. Podczas ob
serwacji przedstawionej na rys. 2 nie za
znaczano meteorów sporadycznych, kto
chce może to jednak robić.
W ostatniej rubryce wpisujemy wszel
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kie uwagi dotyczące wyglądu zjawiska czy
li czy obserwowany był ślad, smuga czy
nawet rozbłysk i jak długo utrzymywał się
ślad. W uwagach powinny też znaleźć się
wszelkiego rodzaju dane o pogodzie jeśli
zmieniała się ona w trakcie prowadzenia
obserwacji. Oprócz tego można jeszcze określać prędkość pozorną m eteoru na nie
bie. Oceniamy ją w skali od 0 do 6 .0 odpo
wiada meteorowi stacjonarnemu tzn. takie
mu, który leci prosto w kierunku obser
watora, a 6 bardzo szybkiemu.
Najbardziej zaawansowaną czynnością
jakiej możemy się podjąć podczas obser
wacji meteorów jest szkicowanie na ma
pie dróg poszczególnych zjawisk. Pozwala
to na dokładne wyznaczenie współrzęd
nych radiantu i określenie jego wielkości.
Wiadomo bowiem, że dla młodych rojów
radiant zbliżony jest do punktu, dla sta
rych jest to dość spory obszar o średnicy
nawet do kilku stopni. Dodatkowo może
my obserwować zmiany położenia radian
tu na tle gwiazd, czasami jest to bowiem
widoczne z nocy na noc. Szkicowanie jest
jednak bardzo trudne i wymaga dużego
doświadczenia. Ttzeba bardzo dobrze orientować się wśród gwiazdozbiorów i opa
nować umiejętność dokładnego zapam ię
tywania drogi m eteoru na niebie i wierne
go przeniesienia jej na mapę. Na szczęście
nie trzeba nanosić każdego obserwowane
go zjawiska. Zasada jest taka: jeśli m eteor
był bardzo słaby lub widziany na skraju
pola widzenia i nie ma się pewności co do
jego dokładnej trasy należy zostawić go w
spokoju. Nie traćmy czasu na wpisywanie
zjawisk niepewnych, bo podczas tej czyn
ności może umknąć naszej uwadze kilka
zjawisk, co do których moglibyśmy mieć
pewność bo będą jaśniejsze i widziane w
centrum obserwowanego obszaru.
Dodatkowo należy jeszcze wspomnieć,
że nie każda mapa nieba nadaje się do
szkicowania dróg meteorów. Mapa ze zwy
kłym odwzorowaniem powoduje, że na niej
trasy meteorów są łukami, w związku z
tym wzrasta trudność ich szkicowania. Pro-
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blem ten rozwiązują atlasy, w których za
stosowano odwzorowanie gnomoniczne.
Na nich bowiem drogi meteorów są już
liniami prostymi.
Obserwacje grupowe
W iadomo jednak, że jeden obserwator nie
obejm ie wzrokiem całego nieba, nic więc
dziwnego, że duża część zjawisk umknie
jego uwadze. Jest jeden sposób zapobieg
nięcia tem u problemowi. Jeśli uda się ze
brać pięć osób chętnych do obserwacji, to
możemy spróbować obserwacji grupowej.
Czterech obserwatorów kładzie się, każdy
w jednym z kierunków świata. Niebo dzie
li się na ćwiartki, każdy z obserwatorów
dostaje num er od 1 do 4 i obserwuje swoją
część. Kiedy uda się zaobserwować jakieś
zjawisko, to obserwator, w którego sekto
rze był widziany m eteor, podaje swój nu
mer, jasność m eteoru, jego kolor, pręd
kość, wysokość nad horyzontem i do ja
kiego roju należał. Ponadto jeśli zjawisku
towarzyszyły jakieś dodatkowe efekty ty
pu smuga, ślad, rozbłysk czy nawet efekty
dźwiękowe, wszystko to skrzętnie notuje
piąta osoba — tzw. sekretarz. Rzecz jasna
i w tym przypadku niezbędne jest zapisa
nie wszystkich innych danych dotyczących
obserwacji (rys. 2). Tltk wykonana obser
wacja jest gotowa do opracowania i moż
na ją przesłać na adres: Pracownia komet
i meteorów, Arkadiusz Olech, ul. Żwirki i
Wigury 11/34, 83-000 Pruszcz Gdański.
Opracowanie wyników
Nie trudno domyśleć się, że liczby godzin
ne wyznaczone tej samej nocy przez dwóch
obserwatorów znajdujących się w różnych
miejscach mogą być inne. Przyczyn tego
jest wiele. Mogą oni obserwować w innych
godzinach więc rój może wykazać inną
aktywność. Jeśli jednak rój będzie tak sa
mo aktywny przez całą noc, wyniki mimo
wszystko nadal będą odmienne. Różny czas
powoduje różną wysokość radiantu nad
horyzontem, różne miejsce obserwacji po
ciąga za sobą inną widoczność. Tfe właśnie
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czynniki mają największy wpływ na różno
rodność obserwacji.
By wyeliminować te przeszkody i ujed
nolicić obserwacje wykonywane przez róż
nych obserwatorów wprowadzono tzw. Zertitalną Liczbę Godzinną — Z H R (ang.
Zenithal Hourly Rate). Jest to liczba m e
teorów jaką obserwowałby w ciągu godzi
ny jeden obserwator przy widoczności 6.5
mag. i w momencie gdy radiant znajduje
się w zenicie. Wyraża się ona wzorem:

zhr=i

(1)

gdzie: N — liczba godzinna z obserwacji,
A — wysokość radiantu nad horyzontem
w stopniach, natomiast:

c=

(2)

przy czym M oznacza jasność najsłabszych
gwiazd widzianych gołym okiem, r = 2.5
dla meteorów należących do jakiegoś ro
ju, r = 3 dla meteorów sporadycznych.
Dodatkowo każdy obserwator powinien
określić czas, który w trakcie obserwacji
przeznacza na wpisywanie wyników do no
tesu. Przykładowo, jeśli w ciągu godzinnej
obserwacji w sumie przez trzy minuty (5%)
nie spoglądamy na niebo, to należy liczbę
widzianych meteorów podzielić przez 0.95.
Cały problem znika, gdy używamy dykta
fonu, wtedy bowiem 100% czasu przezna
czamy na obserwację. Podobnie postępu
jemy w przypadku ograniczenia widocz
ności na przykład przez chmury. Jeśli zaj
mują one 20% obserwowanego obszaru
przez połowę czasu obserwacji, obserwo
waną liczbę meteorów należy ponownie
podzielić, tym razem przez 0.90. D opiero
tak otrzymaną liczbę godzinną możemy
podstawić do wzoru (1) i wyliczyć Z H R .
Należy jeszcze zaznaczyć, że podsta
wianie bardzo małych liczb godzinnych do
powyższych wzorów prowadzi do dużych
błędów. Im więcej m eteorów zaobserwo
waliśmy, tym mniejszy błąd. Przykładowo
dla liczby godzinnej 49 błąd statystyczny
wynosi 7 czyli 14%, natom iast dla liczby
godzinnej 4 błąd statystyczny osiąga już
wartość 50%. Dlatego też takie opraco-
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wania można robić głównie dla własnej
satysfakcji. Każda organizacja zbierająca
obserwacje meteorów wymaga bowiem su
rowych danych. D opiero dysponując ma
teriałem od wielu obserwatorów można
pokusić się o wykonanie rzetelnego opra
cowania. PKiM zajmuje się tym od kilku
już lat i opracowania obserwacji większych
rojów są drukowane w różnych czasopis
mach (Urania 12/92, 7-8/93, 12/93, Wie
dza i Zycie 1/94, Astronomia Amatorska
2/91). Ponadto krótkie podsumowania wy
ników obserwacji mniejszych rojów uka
zują się regularnie w Cyrkularni PKiM wy
dawanym co miesiąc i zawierającym oprócz
opracowań także dane do obserwacji. Wszy
scy zainteresowani prenum eratą tego Cyrkularza proszeni są o kontakt pod podany
adres (proszę przesłać zaadresowaną do
siebie kopertę i znaczek pocztowy).
Zakończenie
Ttudno ukrywać, że obserwacje meteorów
wymagają sporo samozaparcia i poświę
cenia. Nie jest przecież rzeczą łatwą ob
serwować przez godzinę lub dłużej pod
czas mroźnej, zimowej nocy. Nie zawsze
też obserwacje da się wykonać wieczorem,
czasami trzeba zrywać się w środku nocy
by potem do białego rana marznąć na le
żaku. A stronom ia ma jednak to do siebie,
że jest nauką, w której spore pole do po
pisu pozostawiono miłośnikom. Naukow
cy nie mają czasu zajmować się każdym
rojem meteorów, każdą kom etą czy każdą
zmienną gwiazdą. Mogą to natom iast ro
bić miłośnicy. Obserwacje meteorów nie
wymagają żadnego specjalistycznego sprzę
tu, są proste, relaksują, zbliżają do natury,
pozwalają obcować z pięknem nocnego
nieba, a co najważniejsze są naukowo po
żyteczne. I właśnie satysfakcja z tego, że
bierzemy aktywny udział we wzbogacaniu
wiedzy o otaczającym nas Wszechświecie
powinna być największą nagrodą za wszel
kie trudy i wyrzeczenia poniesione na sku
tek prowadzenia obserwacji. Życzę wszy
stkim, żeby ta satysfakcja stała się i Wa

szym udziałem. Z czasem dla najwytrwalszych obserwacje staną się przyjemnością,
bez której trudno się obyć.
*

*

*

Czytelnikom należy się jeszcze pewne
wyjaśnienie. Otóż w Polsce istnieją trzy
organizacje miłośnicze zajmujące się drob
nymi ciałami Układu Słonecznego. Są to
Sekcja Obserwatorów Komet PTMA, Sek
cja M eteorów i Meteorytów PTM A i Pra
cownia Komet i Meteorów. Już z nazw
można wnioskować, że sfery ich zainte
resowań pokrywają się. W związku z tym
w naszym astronomicznym światku panu
je cicha umowa co do podziału kom peten
cji. SOK licząca około stu członków zaj
muje się rzetelnie kometami jasnymi, a po
macoszemu traktuje komety słabe. D late
go PKiM stara się łatać tę lukę i inform o
wać w Cyrkularzu o wszystkich kometach
dostępnych do obserwacji miłośniczym
sprzętem. SMiM swe zainteresowania po
kłada głównie w meteorytach i wszystkie
dane dotyczące meteorów i ich obserwacji
przekazuje do PKiM. Wybór do kogo zgło
sić się w celu zasięgnięcia dodatkowych
informacji pozostawiam Państwu. Myślę
jednak, że bez względu na wynik tego wy
boru trafią Państwo w dobre ręce.
Arkadiusz Olech
CZĘŚCIOWE ZAĆMIENIE SŁOŃCA
10 m aja 1994 r.
Tfegoroczne majowe zaćmienie Słońca bę
dzie w Polsce widoczne w nietypowych
okolicznościach. Maksymalna faza zaćmie
nia wystąpi na krótko przed lub po za
chodzie Słońca. Najlepiej zaćmienie bę
dzie widoczne w południowo-zachodnich
rejonach Polski, gdzie liniowa faza doj
dzie do 0.45 w przybliżeniu w momencie
zachodu Słońca. W skali całego kraju opi
sanie przebiegu zjawiska jest dość złożo
ne. Przedstawione na rys. 1 izolinie m ak
symalnej zauważalnej fazy zaćmienia prze
biegają odm iennie dla dwóch obszarów,
które rozdziela linia oznaczona jako M -M .
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Rys. 1. Przebieg izolinii maksymalnej zauważalnej
fazy dla zaćmienia częściowego 10 maja 1994 r. Linia
M -M oznacza wystąpienie maksimum zaćmienia przy
zachodzie Słońca.

Rys. 2. Przebieg izochron wystąpienia maksymalnej
zauważalnej fazy zaćmienia. M omenty podano w cza
sie wschodnioeuropejskim (letnim).

Odnosi się ona do wystąpienia maksymal
nej fazy dokładnie w momencie zachodu
Słońca (za który uznano zetknięcie się
dolnego brzegu tarczy z horyzontem). Na

północny zachód od tej linii (na Pomorzu
i Ziemi Lubuskiej), rzeczywiste maksimum
wystąpi jeszcze przed zachodem Słońca.
Wielkość fazy maksymalnej zmienia się

Rys. 3. Widok zaćmienia przy horyzoncie w południowo-zachodniej części Polski.
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Tabela 1.
Przebieg częściowego zaćmienia Słońca 10 maja 1994 roku dla wybranych miast w
Polsce.
Początek
Lp. Miasto

c. w. e.

HS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

19h37.5m
19 36.9
19 39.4
19 36.9
19 39.5
19 38.6
19 38.5
19 37.2
19 38.1
19 39.4
19 39.7
1938.2
19 39.0
19 37.3
19 38.4

3.8°
6.7
4.7
8.0
4.0
3.2
5.1
5.5
6.8
2.9
6.3
4.5
6.2
8.6
7.4

Białystok
Gdańsk
Katowice
Koszalin
Kraków
Lublin
Łódź
Olsztyn
Poznań
Rzeszów
Toruń
Warszawa
Wrocław
Szczecin
Zielona Góra

Z

P

Maksimum
c. w. e.

228°
229
234
230
233
231
232
229
232
233
230
230
233
231
233

193°
194
195
194
195
194
194
194
195
195
194
194
195
195
195

(20h07m)
20 26.1
(20 13)
20 27.2
(20 08)
(20 02)
(20 16)
(20 20)
(20 29)
(19 56)
(20 26)
(20 12)
(20 23)
20 28.9
20 30.4

Faza
max.

Zach. Sł.
c. w. e.

(0.31)
0.39
(0.37)
0.40
(0.33)
(0.27)
(0.39)
(0.38)
(0.43)
(0.21)
(0.41)
(0.35)
(0.43)
0.42
0.44

20h07m
20 30
20 13
20 39
20 08
20 02
20 16
20 20
20 29
19 56
20 26
20 12
20 23
20 42
20 33

OZNACZENIA: c. w. e. — moment w czasie wschodnioeuropejskim (letnim). Dla momentu
początku zaćmienia: HS — wysokość Słońca nad horyzontem, Z — kąt pozycyjny od zenitu, P —
kąt pozycyjny od bieguna. Dla momentu fazy maksymalnej kąty pozycyjne wyniosą w przybliże
niu: — od zenitu: 142°, — od bieguna: 176°.
UWAGI: Wartości w nawiasach oznaczają moment i wartość maksymalnej fazy, możliwej do
zaobserwowania; maksimum rzeczywiste nastąpi już po zachodzie Słońca w danym mieście. Mo
ment zachodu Słońca oznacza zetknięcie się dolnego brzegu tarczy z horyzontem.

na kierunku SW -N E i stopniowo rośnie
w miarę przesuwania się na płd-zachód.
Pozycja obserwatora staje się bowiem bliż
sza tym rejonom , dla których wystąpi w
tym czasie zaćmienie obrączkowe. Nastąpi
to, jak wiadomo, m. in. w M aroku, na
krótko przed zachodem Słońca.
Na południowy-wschód od wspomnia
nej linii wielkość maksymalnej fazy zale
ży natom iast silnie od m om entu zachodu
Słońca. Izolinie wyznaczają maksymalną
widoczną fazę w tym właśnie momencie,
bowiem rzeczywiste maksimum nastąpi już
pod horyzontem. W związku z tym, w Pol
sce południowo-wschodniej, gdzie Słońce
zajdzie najwcześniej, wielkość możliwej do
dostrzeżenia fazy wyniesie tylko 0.20. D o

datkowe informacje, przedstawione na rys.
2 ułatwią wyobrażenie sobie przebiegu zja
wiska, bowiem rysunek przedstawia izochrony maksymalnej zauważalnej fazy zać
mienia. Na północny-zachód od linii M M izochrony te oznaczają m om ent rzeczy
wistego maksimum, natom iast na połud
niowy-zachód od tej linii — są po prostu
izochronam i zachodu Słońca (dolnego
brzegu tarczy). Dla szczegółowego zorien
towania się w okolicznościach zaćmienia,
w tabeli 1 podano informacje liczbowe dla
wybranych miast Polski.
Chociaż faza zaćmienia nie będzie w
Polsce zbyt duża, na pewno będzie ono
stanowić okazję do wykonania ciekawych
fotografii i nagrań wideo oraz do popu-
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laryzacji astronomii. Widok częściowo za
ćmionego Słońca na horyzoncie nie zda
rza się często, a zapowiada się atrakcyjnie
(rys. 3).
Marek Zawilski

WIZUALNE OBSERWACJE GWIAZD
ZMIENNYCH
<3 Cephei,

Cephei

<5Cephei
a = 22h25m27s <5 = 57°54.2’ (1900.0)
A: 3.48m-4.37mv Max = 2436075.445 +
5.366341d M-m = 0.25
Typ: 05 Sp. F5Ib - G llb
W odległości 9.5° na południowy wschód
od alfy Cefeusza i około 2.5° na wschód od
£ Cefeusza leży jasna cefeida: ó Cefeusza.
Gwiazda ta jest żółtym pulsującym nadolbrzymem, pulsującym z okresem około
5.4 doby. Jest to gwiazda okołobiegunowa, może być zatem obserwowana przez
cały rok. W odległości 41” od zmiennej
znajduje się towarzysz typu widmowego
B7IV o jasności 6.3mi już przez lornetkę
pryzmatyczną można rozseparować skład
niki. Ze względu jednak na małą odleg
łość składników oceniamy sumaryczny bla
sk układu.

H Cephei

a = 21h40m27s <3 = 58°19.3’ (1900.0)
A: 3.6m-5.1mv Typ: SRc Sp. M2Iae

W odległości niecałych 5 stopni na po
łudniowy wschód od alfy Cefeusza znajdu
je się ciekawa zmienna półregulama n Ce
phei zwana również Erakis. Jest to czer
wony pulsujący chłodny nadolbrzym o kil
ku nakładających się okresach 730, 900 i
4675 dni.
Obydwie gwiazdy są gwiazdami okołobiegunowymi i można je obserwować przez
cały rok. Na mapce północ u góry.
Tomasz Krzyt

OBSERWACJE
Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca
PTMA, listopad 1993

Wyniki obserwacji Słońca w listopadzie
1993 r. przysłało 10 obserwatorów: Mar
cin Bet l ej , Krzysztof Czart , Grzegorz
C z e p i c z e k , Artur G ł o g o w s k i , Mi
chał I z d e b s k i , Marcin J a r s k i , Jerzy
Łą gi e wka , Krzysztof Soc h a , Mieczy
sław Sz u l c , Jerzy Z a g r o d n i k . Ob
serwatorzy wykonali w sumie 57 obserwa
cji w 20 dniach.
Średnie dzienne względne liczby Wolfa:

1... ....18
?,,,, ....20
3 ....17
4 ....19
5 ....27
6
7
8 ....38

9.... ....10.... .... 0
11....
12.... ....13.... ....14.... ,, ,72
15.... ....16....

17.... ....25
18.... ....30
19.... ....36
20.... ....37
21.... ... 44
22.... . 49
23.... . . . 24.... ....37

?S
36
26.... ,„41
27.... 33
28.... 30
29.... 60
_
30....

Średnia miesięczna względna liczba
Wolfa w listopadzie 1993 r. wyniosła 31.0
(29.5). Średnia względna liczba Wolfa dla
obrotu Słońca Nr 1875 wyniosła 24.7
(22.8). W nawiasach podano średnie li
czone bez współczynników obserwatorów.
Bartosz P. Dąbrowski
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
Zdenćk Kopal: O hvfizdach a lidech —
Vzpomi'nky astronomovy. Nakladatelstvi
„Mlada fronta”, Praha 1991, stron 357.*
Czeski przekład książki zmarłego nie
dawno światowej sławy astronom a o sło
wiańskim rodowodzie. A utor był Czechem,
urodził się 4 kwietnia 1914 roku w Litomyślu na Morawach, gdzie spędził dzie
ciństwo i gdzie pobierał nauki początko
we. Studia odbył na wydziale matematycz
no-przyrodniczym Uniwersytetu Karola w
Pradze, po czym w celu pogłębienia wie
dzy w roku 1938 wyjechał do Wielkiej Bry
tanii, a rok później udał się do Stanów
Zjednoczonych. Tam właśnie zastał go wy
buch drugiej wojny światowej, do Europy
nie było po co wracać, postanowił pozostać
za Oceanem. Przez kilkanaście lat (19401951) pracował w Obserwatorium Harwardzkim i M IT (Massachusetts Institute of
Technology), by następnie przenieść się
do Anglii. W roku 1951 objął katedrę as
tronom ii uniwersytetu w Manchesterze,
piastując to stanowisko do roku 1981, czy
li do czasu przejścia na zasłużoną emery
turę. Zm arł 23 czerwca 1993 roku w M an
chesterze, lecz ciało uczonego postano
wiono przewieźć do Czech i pochować na
wyszehradzkim cmentarzu w Pradze.
Profesor Kopal jest autorem około 400
artykułów i 50 książek o tematyce astro
nomicznej. Prezentowana dziś zasługuje
na szczególną uwagę, ma bowiem chara
kter obszernej i ze swadą napisanej auto
biografii. A utor nie ogranicza się jednak
do barwnego przedstawienia swej drogi ży
ciowej, lecz z równym wdziękiem kom en
tuje najważniejsze wydarzenia naukowe,
których był świadkiem. Pod tym zaś wzglę
dem ma dużo do powiedzenia, stykał się
przecież z najtęższymi umysłami naszego
stulecia, należeli do nich zarówno A rthur
E d d i n g t o n i Albert E i n s t e i n , jak

i N orbert W i e n e r , Ernest R u t h e r 
f o r d , Patrick B l a c k e t t i Harold
U re y . Współpracował wreszcie z wielo
ma wybitnymi astronom am i, a między in
nymi z Henry Norris R u s s e l l e m i
Harlowem S h a p l e y e m . Z tym ostat
nim serdecznie się zaprzyjaźnił, często ja 
ko gość odwiedzał go w domu, o czym z
sentymentem wspomina w swej książce.
Dowiadujemy się z niej na przykład, że
obaj astronomowie zaliczali się do wielbi
cieli muzyki Fryderyka C h o p i n a i że
pewnego razu razem wysłuchali Ballad na
szego kompozytora w wykonaniu Marthy
Betz S h a p 1e y (żona Shapleya miała wy
kształcenie matematyczno-przyrodnicze, a
zamiłowanie do muzyki wyniosła z rodzin
nego domu). Ale związki profesora Kopa
ła z naszym krajem były o wiele bliższe,
współpracował przecież z polskimi astro
nomami, których — jak sam pisze — wy
soko cenił. Na kartach swej książki wspo
mina profesora Tadeusza B a n a c h i e w i c z a i jego dwóch znakomitych uczniów
(prof. Karola K o z i o ł a i prof. Stefana
Piotrowskiego).
Omawianą książkę można zatem uwa
żać za ciekawie i z polotem napisaną his
torię astronom ii XX wieku. Wprawdzie
główną domeną profesora Kopała były cia
sne układy podwójne, ale swych zaintere
sowań nie ograniczał tylko do tej wąskiej
dziedziny, lecz potrafił zawsze znaleźć się
tam, gdzie się aktualnie działo coś cieka
wego. Wystarczy wspomnieć, że zajmował
się topografią Księżyca, uczestniczył w opracowaniu m ateriału otrzymanego przez
astronautów amerykańskich w ramach pro
gramu Apollo, włożył niemały wkład w roz
wój planetologii. Wszystko to ciekawie opisuje w swojej książce, którą z przyjem
nością weźmie do ręki zarówno miłośnik
astronomii, jak i ktoś interesujący się naj
nowszymi dziejami naszej kultury. Tego

* Angielski oryginał książki prof. Z. Kopała nosi tytuł O f stars and men i ukazał się w 1986 roku.
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książkę profesora Kopała przetłumaczyć
także na język polski.
Stanisław R. Brzostkiewicz

Z KORESPONDENCJI
Wycieczka astronomiczna do Czech
Głównym powodem naszego (mojej ko
leżanki Uli M a j e w s k i e j i mojego) wy
jazdu do Czech było odwiedzenie siostrze
nicy Uli do domu w małej miejscowości
Słany położonej 35 km od Pragi. Mieliśmy
nadzieję przy okazji pozwiedzać Pragę i
jej okolicę, ale do głowy nam nie przyszło,
że wycieczka ta stanie się wycieczką astro
nomiczną.

Fot. 1. Obserwatorium Astronomiczne na Petfinie w
Pradze (fot. A. Olech).

Wszystko zaczęło się w momencie, gdy
wdrapaliśmy się na dość sporą górę poło
żoną w centrum Sianego. Z jej wierzchoł
ka roztaczał się piękny widok na całą oko
licę. Mnie jednak zainteresowało coś in
nego. T\iż za granicami miasta ujrzałem
dość spory budynek, na którego szczycie
tkwiła kopuła astronomiczna. Udało mi
się namówić Ulę na eskapadę w tamtym
kierunku i nazajutrz po krótkim spacerze

pukaliśmy do drzwi obserwatorium. Ni
kogo jednak nie było. Dopiero ponowie
nie wizyty dało efekt. Dostaliśmy imię i
nazwisko człowieka, który zajmuje się w
Słanym astronomią. Po otrzymaniu jego
adresu w Urzędzie Miasta udało nam się
umówić z nim na rozmowę i zwiedzanie
obserwatorium. Okazało się, że w Słanym
jest małe kółko miłośników astronomii,
którzy spotykają się raz w tygodniu, a każ
dej pogodnej nocy mają dostęp do głów
nego sprzętu obserwatorium — refraktora 110/2000 i doczepionej do niego 13centymetrowej astrokamery. Prowadzenie
teleskopu jest bardzo dobre, tak że za
montowanie aparatu w ognisku refraktora pozwala na robienie 30 minutowych eks
pozycji bez korekty prowadzenia.
Martin Ś t o v i ć e k (tak nazywa się
szef obserwatorium) twierdzi jednak, że i
w Czechach przyszły ciężkie czasy dla as
tronomii. Kiedyś kółko liczyło o wiele wię
cej osób, obserwator pracujący pod kopu
łą miał możliwość wyłączenia świateł miej
skich w najbliższej okolicy. Pesymistyczny
nastrój pogłębiają jeszcze dwie rzeczy —
brak funduszy na naukę w kasie miasta i
powtarzające się włamania młodocianych
wandali do obserwatorium. Niewielkim po
cieszeniem dla niego byl fakt, że w Polsce
jest podobnie.
Wycieczka do obserwatorium przynio
sła jeszcze jeden efekt. Dostaliśmy miano
wicie adresy Praskiego Obserwatorium As
tronomicznego i Planetarium na Petfinie.
Tak więc przy najbliższej okazji udaliśmy
się do Pragi i z mapą w ręku ruszyliśmy na
poszukiwania. Dość szybko udało nam się
dojść do parku, gdzie miało być obserwa
torium. Zdziwiliśmy się jednak widząc, że
aby się tam dostać trzeba wejść na górę o
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wysokości 326 m n. p. m. Na szczęście pra
cowały kolejki linowe (bardzo podobne do
tych na Gubałówce w Zakopanem ) więc
zaoszczędziliśmy trochę kalorii i nóg.
Największe było jednak nasze zdziwie
nie, gdy wjechaliśmy na górę. Naszym oczom ukazał się śliczny park z dużą iloś
cią kwiatów, przepięknie przystrzyżonych
drzew, na środku którego królował budy
nek obserwatorium. Zaszokowała nas też
duża liczba ludzi i otwarte kopuły astro
nomiczne.
Pierwsze kroki skierowaliśmy do ob
serwatorium. Udało nam się zaczepić M i
lana LesM ka, studenta filozofii i politolo
gii w Pradze, wieloletniego miłośnika as
tronom ii, który był na tyle uprzejmy, że
zgodził się oprowadzić nas po całym ob
serwatorium. Ponieważ Ula dobrze mówi
po czesku, a ja jako tako znam angielski, z
porozumieniem się nie było problemu.
Na początku zaszliśmy do głównej ko
puły. Po drodze Milan powiedział nam, że
Patfinskie Obserwatorium jest przeznaczo
ne tylko dla miłośników astronom ii i stu
dentów, a jego głównym zadaniem jest po
pularyzacja tej pięknej nauki. Obecni tam
pracownicy to wszystko miłośnicy astro
nomii, którzy oprócz tego, że mają dostęp
do teleskopów mogą także zarobić. D o
wiedzieliśmy się, że obserwatorium zosta
ło zbudowane z inicjatywy Czeskiego To
warzystwa Astronomicznego, które zosta
ło założone w 1917 roku i jego głównym
celem było postawienie obserwatorium, bi
blioteki i czytelni dostępnych dla wszystkich
chętnych. Tbwarzystwo osiągnęło swój cel
po 11 latach i w niedzielę 24 czerwca 1928
roku odbyło się uroczyste otwarcie. Pier
wszym instrum entem obserwatorium był
zakupiony w 1921 r. szukacz kom et usta
wiony w jedynej wtedy kopule wschodniej.
W 1928 roku zakupiony został podwójny
refraktor Zeissa, który stanął w dobudo
wanej w roku 1930 kopule głównej. O b
serwatorium rozwijało się prężnie aż do
lat wojny, kiedy to zostało poważnie zde
wastowane (do tego stopnia, że rozważa
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no nawet możliwość budowy nowego ob
serwatorium). Odbudowane jednak znów
zaczęło funkcjonować aż do 1976 roku,
kiedy to zostało kapitalnie odrem ontow a
ne i przeznaczone głównie do popularyza
cji astronomii.

l ot. 2. Szukacz komet w domku obserwacyjnym umieszczonym pod kopulą wschodnią Obserwatorium
Astronomicznego na Petfinie (fot. A. Olech).

Pod kopułą mieści się podwójny refra
ktor. Lewy tubus to refraktor o param e
trach 200/3000 z 35 mm okularem używa
ny głównie do obserwacji Słońca. Prawy
tubus-refraktor 180/3430 wraz z zestawem
okularów o ogniskowych od 6 mm do 40
mm służy do obserwacji nocnego nieba.
Trzeci, środkowy tubus to koronograf 160/
2900, dzięki którem u po raz pierwszy, na
żywo, mieliśmy okazję obejrzeć protube
rancję słoneczną. Do wszystkiego zam on
towany jest szukacz 60/400. Co ciekawsze,
refraktoiy zostały zrobione w latach 19051907 przez firmę Carl Zeiss Jena, przy
czym ten o średnicy 18 cm pozostał orygi-

3/1994

URANIA

nalny aż do naszych czasów. W 1957 roku
do dwóch refraktorów został domontowany koronograf. Całość jest zainstalo
wana pod kopułą o średnicy 8 metrów i
wadze 9 ton.
Następnie udaliśmy się do pięciome
trowej kopuły zachodniej. Pod nią znajdu
je się teleskop Meniscas-Cassegrain zro
biony także przez firmę Carl Zeiss Jena w
1967 roku. Ciekawostką jest fakt, że na
początku był on przeznaczony dla obser
watorium w Warszawie. Czesi jednak za
proponowali wyższą cenę i powędrował on
do Pragi. W systemie meniskowym jego
parametry wynoszą 350/3300, a w syste
mie Cassegraina 370/3300. Są do niego
używane okulary o ogniskowych od 6 do
40 mm. Dodatkowo teleskop ma zamon
towany tzw. pointer czyli refraktor 130/
1950 z okularem 40 mm i szukacz 50/540.
Naszym następnym celem była pięcio
metrowa kopuła wschodnia. Na początku
znajdował się w niej szukacz komet, na
stępnie zainstalowano w niej refraktor Zei
ssa 150/2250, refraktor Cassegraina 300/
4500 i służącą do fotografii kamerę Schmidta-Bakera 300/1300. Od 1992 roku kopu
ła ta i sprzęt pod nią są w remoncie, tak że
jest niedostępna zwiedzającym. My mo
gliśmy jednak obejrzeć same teleskopy, któ
rych zwierciadła niedługo pójdą do aluminizacji.
Ostatnim miejscem z którego można
prowadzić obserwacje jest wybudowany w
1975 roku mały domek, położony za wscho
dnią kopułą, pod którego dachem znajdu

je się zakupiony w 1921 roku szukacz komet-refraktor 200/1370 (taki sam jak ten,
którym Mrkos odkrywał swoje komety).
Do szukacza jest zamontowany refraktor
110/1130, kamera Aero-Xenar 100/325 i
lunetka celownicza 40/280.
Oprócz kopuł, na budynek obserwato
rium składa się biblioteka ze zbiorem po
nad 10 000 voluminów, pokój wykładowy
z 55 miejscami, kilka pomieszczeń dla ob
serwatorów i przede wszystkim hall wysta
wowy, z jednej strony odgrodzony XIV
wieczną ścianą, a z drugiej wystawą, na
której można obejrzeć unikatowe zega
ry słoneczne i księżycowe z XVIII wieku,
XVII-wieczny teleskop Dollonda, XVIIIwieczny oktant i wiele historycznych pub
likacji (między innymi egzemplarz De revolutionibus... Kopernika). Tłochę dalej wy
stawa astronomiczna w nowszym wydaniu
— mapy fotograficzne z atlasu Mt. Palomar, zdjęcia znanych obiektów niebieskich,
demonstracje praw optyki i ich zastoso
wania w instrumentach astronomicznych,
opis rozwoju astronomii i wiele innych
rzeczy.
Przygodę z praskim obserwatorium za
kończyliśmy fotografując je z 60 metrowej
wieży widokowej znajdującej się także na
wzgórzu Patfinskim. Żałowaliśmy tylko, że
nie udało nam się zwiedzić planetarium w
Pradze. Niestety w sierpniu jest ono nie
czynne. Chociaż z drugiej strony będzie co
robić podczas następnego pobytu w Pra
dze.
Arkadiusz Olech

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Słońce: Słońce osiąga w tym miesiącu punkt
przesilenia letniego na ekliptyce, wstępu
jąc 21 czerwca w znak Raka. W związku z
tym mamy najdłuższe dni i najkrótsze no
ce: w Warszawie 1 czerwca Słońce wscho
dzi o 4b21m, zachodzi o 20h47m, 23 czerwca
wschodzi o 4h14m, zachodzi o 21h2m, a 30
czerwca wschodzi o 4h18m, zachodzi o 21hl m.
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Czerwiec 1994 r.

Księżyc: Krótkie, ale bezksiężycowe noce
będziemy mieli w pierwszej połowie czerw
ca, bowiem kolejność faz Księżyca jest w
tym miesiącu następująca: ostatnia kwa
dra l d6 \ nów 9d10h, pierwsza kwadra 16d22h,
pełnia 23d14h i jeszcze raz ostatnia kwadra
30d22h. W apogeum Księżyc znajdzie się 5
czerwca, a w perygeum 21 czerwca. W
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Dane dla obserwatorów Słońca (na 14h czasu wschod.-europ.)
Data
1994

P

VI 1
3
5
7
9
11
13
15

-15935
-14.59
-13.82
-13.02
-12.22
-11.38
-10.55
-9.70

Bo
-0962
-0.38
-0.14
+0.10
+0.34
+0.59
+0.83
+ 1.07

Lo
288930
261.82
235.36
208.89
182.42
155.95
129.48
103.00

III
iii

Data
1994
VI 17
19
21
23
25
27
29
VII 1

P

Bo

Lo

+ 1930
+ 1.54
+ 1.78
+2.00
+2.24
+2.46
+2.69
+2.92

-8984
-7.96
-7.08
-6.19
-5.30
-4.40
-3.48
-2.58

76953
50.06
23.58
357.11
330.63
304.16
277.68
251.21

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
23d8h46m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

czerwcu tarcza Księżyca zakryje Kłos Pan
ny (Spikę), najjaśniejszą gwiazdę w gwiaz
dozbiorze Panny, ale zjawisko to widocz
ne będzie na półkuli południowej.
Planety i planetoidy: Nad zachodnim ho
ryzontem świeci pięknym blaskiem W e n u s jako Gwiazda Wieczorna -4.1 wiel
kości Także wieczorem w pierwszych dniach
czerwca możemy poszukiwać M e r k u 
r e g o jako gwiazdę około +1 wielkości
nisko nad zachodnim horyzontem. Na gra
nicy gwiazdozbiorów Wagi i Panny w pier
wszej połowie nocy świeci J o w i s z jako
jasna gwiazda -2.3 wielkości; przez lunety
możemy obserwować ciekawe zjawiska w
układzie czterech najjaśniejszych księży
ców Jowisza. Nad ranem wschodzi Ma r s ,
a około północy S a t u r n ; Mars jako
czerwona gwiazda +1.2 wielk. wędruje
przez gwiazdozbiór Barana, a Saturn nie
co jaśniejszy od Marsa przebywa w gwiaz
dozbiorze Wodnika. U r a n 6 wielk. i
N e p t u n 8 wielk. górują nad ranem, ale
nisko nad horyzontem na granicy gwiaz
dozbiorów Strzelca i Koziorożca. P l u 
t o n dostępny jest prawie całą noc, ale
tylko przez duże teleskopy jako gwiazdka
około 14 wielk. na granicy gwiazdozbio
rów Wagi, Węża i Wężownika. Przez więk
sze lunety możemy próbować odnaleźć planetoidę Juno wśród gwiazd 10 wielk. w
gwiazdozbiorze Panny. Podajemy równi

kowe współrzędne planetki dla kilku dat:
2d: rekt. 13h20.6m, deki. +3°27’; 12d: rekt.
13h19.7m, deki. +3°19’; 22d: rekt. 13h20.7m,
deki. +2°57’; VII. 2d: rekt. 13h23.4m, deki.
+2°24\
Meteory: W dniach od 10 do 21 czerwca
promieniują meteory z roju czerwcowych
Lirydów. Radiant meteorów leży w gwiaz
dozbiorze Lutni i ma współrzędne: rekt.
18h 22m, deki. +35°. Rój nie jest zbyt obfi
ty, ale warunki obserwacji są w tym roku
dobre.
*

*

*

l d O 14h Księżyc w złączeniu z Satur
nem w odl. 7°. Wieczorem księżyc 1 i jego
cień przechodzą na tle tarczy Jowisza; ob
serwujemy koniec przejścia: księżyca o
22h18m, a cienia o 23h2m.
4/5d Księżyc 2 i jego cień przechodzą
na tle tarczy Jowisza; obserwujemy począ
tek przejścia: księżyca o 23h31m, a jego cie
nia o l h5m.
5/6d Księżyc 3 zbliża się do brzegu tar
czy Jowisza i o 0h20mrozpocznie przejście
na jej tle.
6d7h Złączenie Marsa z Księżycem w
odl. 7°. Wieczorem księżyc 2 ukryty jest za
tarczą i w strefie cienia Jowisza; o 22h34m
obserwujemy koniec zaćmienia: księżyc 2 po
jawi się nagle z prawej strony tarczy planety
(patrząc przez lunetę odwracającą) w od
ległości nieco większej niż promień tarczy.
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7/8d Księżyc 1 zbliża się do brzegu tar
czy Jowisza; o 0h36m obserwujemy począ
tek zakrycia tego księżyca przez tarczę pla
nety.
8/9** Księżyc 1 i jego cień przechodzą
na tle tarczy Jowisza. Księżyc rozpocznie
przejście o 21h56m, a jego cień pojawi się
na tarczy planety o 22h47m. Koniec przej
ścia księżyca nastąpi o 0h5m, a jego cienia
o 0h56m.
9d O 22h5m obserwujemy koniec zać
mienia 1 księżyca Jowisza; pojawi się on
nagle z cienia planety blisko prawego brze
gu tarczy (w lunecie odwracającej).
10d7h Wenus w złączeniu z Polluksem
(w odl. 5°), jedną z dwóch jasnych gwiazd
w gwiazdozbiorze Bliźniąt.
1 l d O 2h złączenie M erkurego z Księ
życem w odl. 3°, o 17h planetoida Juno
nieruchom a w rektascensji.
12d O 14h Merkury nieruchomy w rek
tascensji, o 15h Wenus w złączeniu z Księ
życem w odl. 7°.
13/14d Od zachodu Słońca 2 księżyc
Jowisza ukryty jest za tarczą, a potem w
cieniu planety. O l h9mnastąpi koniec zać
mienia tego księżyca.
15/16d Księżyc 1 i jego cień przechodzą
na tle tarczy Jowisza. Obserwujemy po
czątek przejścia: księżyca o 23h34m, a jego
cienia o 0h41m.
16d Dwa księżyce Jowisza ukryte są w
cieniu planety. Obserwujemy koniec zać
mienia: księżyca 3 o 23h37m(pojawi się on
z prawej strony tarczy u góry w odległości
równej promieniowi tarczy od jej brzegu),
a księżyca 1 o 24h0m (dość blisko prawego
brzegu tarczy planety).
18d22h Bliskie złączenie Księżyca ze Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej wiel
kości w gwiazdozbiorze Panny; zakrycie
gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne
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będzie w Ameryce Południowej, na O ce
anie Atlantyckim i na Antarktydzie.
l ^ l S 11Złączenie Księżyca z Jowiszem
w odl. 3°.
20d O 23h19m obserwujemy początek
zakrycia 2 księżyca przez tarczę Jowisza.
21d16h48mSłońce wstępuje w znak R a
ka, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 90°; mamy początek lata astronom i
cznego oraz najdłuższe dni i najkrótsze
noce na półkuli północnej.
22d Po zachodzie Słońca może jeszcze
uda nam się dostrzec na tarczy Jowisza
plamkę cienia jego 2 księżyca, widoczną
do 21h57m.
23d Od 21h10mksiężyc 3 ukryty jest za
tarczą Jowisza, a księżyc 1 zbliża się do
brzegu tarczy i skryje się za nią o 22h40m.
Koniec zakrycia księżyca 3 nastąpi o 23h18m.
24d6h Saturn nieruchomy w rektascen
sji. Wieczorem księżyc 1 i jego cień prze
chodzą na tle tarczy Jowisza; obserwuje
my koniec przejścia: księżyca o 22h10m, a
jego cienia o 23h14m.
25d Księżyc znajdzie się w złączeniu z
dwiema planetami: o l h z N eptunem w
odl. 4° i o 7h z Uranem w odl. 5°. O 12h
dolne złączenie M erkurego ze Słońcem.
28d23h Złączenie Saturna z Księżycem
w odl. 7°.
29/30d Wieczorem księżyc 1 przecho
dzi już na tle tarczy Jowisza i jest niewido
czny. Cień tego księżyca pojawi się na tar
czy planety o 22h12m, na krótko przed koń
cem przejścia samego księżyca o 22h16m.
Cień księżyca 2 będzie wędrował po tarczy
planety do 0h34m.
Momenty wszystkich zjawisk podane
są w czasie wschodnio-europejskim (cza
sie letnim w Polsce).
Opracował G. Sitarski

Tegoroczny Międzynarodowy Młodzieżowy Obóz Astronomiczny (IAYC 1994)
odbędzie się w dniach od 24 lipca do 14 sierpnia 1994 roku w Schaephuysen
(Niemcy). Całkowity koszt obozu (bez podróży) wynosi 620 DM. Zainteresowanych
(w wieku 16-24 lat znających język angielski) prosimy o kontakt z Zarządem Głów
nym PTMA, ul. Św. Tomasza 30, 31-027 Kraków, tel. 012.223892.

3/1994

URANIA

96

OGŁOSZENIA
Sprzedam refraktor o średnicy 80 mm. Piotr Kubiak, ul. H. Sawickiej 4c/7, 75-519
Koszalin.
Sprzedam zwierciadła 0 = 150 mm, t = 1500 mm i płaskie; tubus i oprawy zwier
ciadeł. T. Gawąd, Oś. Sikorskiego 17/7, 32-300 Miechów, tel. 0-498-30 059.
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OBJAŚNIENIA Z D JĘ Ć N A OK ŁA DCE
Pierwsza strona okładki: Zdjęcia zaćmienia Księżyca z 29 listopada 1993 roku wykonane przez Mariusza
Świętnickiego w ognisku głównym teleskopu Newtona 250/1560 mm za pomocą aparatu Praktica M T L -3
na filmie Fujicolor H G 400; momenty wykonania i czasy ekspozycji zdjęć (licząc z lewa na prawo i od
góry do dołu): 5h36m30s, 1/250 s; 5h54m50s, 1/125 s; 6h8m45s, 1/30 s, 6h29m25s, 1 s.
Druga strona okładki: Astrolabium arabskie wykonane w Kordobie (Hiszpania) w 1054 r.; jego średnica
wynosi 20 cm. Aby zilustrować położenia rete i alidady, oprócz widocznej na zdjęciu strony frontowej
instrum entu, wewnątrz num eru na str. 67 zreprodukowano także jego stronę tylną. Astrolabium to
należy do kolekcji Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest jednym z najcenniejszych oraz najstar
szym z zachowanych w Polsce instrumentów astronomicznych. Fot. Janusz Kozina.
Trzecia strona okładki: Nadesłana na ubiegłoroczny konkurs Uranii na wakacyjne zdjęcie nieba praca Jerzego
M arcinka przedstawiająca mgławicę N G C 7000 zwaną Ameryką Północną; jest to rezultat 20 min.
naświetlania negatywu barwnego EKTAR-1000 o czułości 31 DIN w ognisku Tessara 4.5/250 mm.
Czwarta strona okładki: Nadesłana na ubiegłoroczny konkurs Uranii na wakacyjne zdjęcie nieba praca
Piotra Gnacińskiego zatytułowana „Burza w Gdańsku” wykonana aparatem Z enit 11 z obiektywem
Helios-44 M-^ł (2/58 mm) na filmie Agfa X R G 100.
Przepraszamy za omyłkową zmianę miejsc zdjęć na drugiej i trzeciej stronie okładki w numerze 1/1994.

URANIA — Miesięcznik Polskiego Tbwarzystwa 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. Tbmasza 30/8, 31-027 Kraków, tel. 2 2 3 8 92; nr konta PKO I OM Kraków
35510-16391-132. Koszt wytworzenia tego zeszytu 28 000 zł. Uranię rozprowadza się w ramach
składki członkowskiej; w 1994 roku 300 000 zł (zniżka 240 000 zł).
Druk; Zakład Poligraficzny Wydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189, 32-060 Liszki
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W numerze, którego okładkę zdobią
zdjęcia z wykonanej w grudniu ubiegłe
go roku niezwykłej naprawy działające
go już od czterech lat Teleskopu Kosmi
cznego Hubble ’a, wiele miejsca poświę
camy omówieniu tego, co astronomia,
a w szczególności wiedza o małych cia
łach Układu Słonecznego, zawdzięcza
technice rakietowej i satelitarnej. Trud
no wprost uwierzyć, że za tycia jednego
pokolenia postęp w metodach badania
Wszechświata zwielokrotnił zasób infor
macji o nim. Jest on dziś tak duży, że
wiele zagadnień coraz bardziej domaga
się wszechstronnego spojrzenia i całoś
ciowej syntezy. Do takich problemów na
leży np. kwestia powstania i ewolucji na
szego systemu planetarnego, w której is
totną rolę odgrywają komety i planetoidy. Nic więc dziwnego, że badania tych
ciągle jeszcze tajemniczych ciał niebie
skich stają się coraz bardziej atrakcyjne
i poświęca się im coraz więcej czasu i
środków. A warto wiedzieć, że obecnie
obserwuje się je nie tylko w bliskich Zie
m i obszarach Układu Słonecznego, ale
także na jego peryferiach, czyli tam gdzie
krąży Pluton, ostatnia planeta nie zba
dana jeszcze przez żadną sondę kosmicz
ną. Z artykułu jem u poświęconego, któ
rym rozpoczynamy ten numer, dowiemy
się nie tylko o zagadkach dotyczących
tego intrygującego układu podwójnego,
lecz także o najnowszych odkiyciach w
tym rejonie. Wprawdzie dostrzeżone tam
po raz pierwszy obiekty zostały zaliczone
do planetoid, ale są być może wielkimi
kometami, czyli takimi ciałami ja k ob
serwowana już od wielu lat planetoida
Chiron, która niedawno ujawniła oznaki
aktywności kometamej. Numer ten przy
nosi ponadto informacje o nowych, cie
kawych technikach eksploracji kosmosu,
a także o zagrożeniach naszej Ziem i i jej
otoczenia, zarówno naturalnych ja k i spo
wodowanych ręką ludzką. Mamy nadzie
ję, że lektura tych wszystkich materia
łów ułatwi poznanie i zrozumienie choć
części tego, co wokół nas się dzieje.
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ZAGADEK PLUTONA I CHARONA CIĄG DALSZY...
Astronomowie obserwują Plutona dopie
ro 64 lata. "tyle bowiem czasu upłynęło od
chwili, gdy Clyde W. T o m b a u g h po
wielu godzinach spędzonych przy mikro
skopie błyskowym i przejrzeniu dziesiątek
klisz odkrył wreszcie obiekt, który okazał
się — tak przynajmniej wówczas sądzono
— poszukiwaną planetą. Znajdowała się
ona bardzo blisko miejsca wskazanego
przez Percivala L o w e 11 a, toteż powy
ższe odkrycie porównywano do odkrycia
Neptuna i uważano za kolejny tryumf me
chaniki nieba, a tymczasem był to — w
świetle współczesnych badań — jedynie
szczęśliwy zbieg okoliczności. Mimo to
Pluton okazał się być obiektem niezmier
nie interesującym i nie należy się dziwić,
że w ostatnich czasach czasopisma astro
nomiczne poświęcają mu sporo miejsca
na swych łamach. Co więcej — publikacje
te zaprzeczają poglądowi, jakoby wielkich
odkryć w dziedzinie astronomii planetar
nej można było oczekiwać tylko wówczas,
gdy do danej planety lub jej księżyca zbli
ży się jakaś sonda kosmiczna. Pluton jest
bowiem planetą, o której dziś wiemy o
wiele więcej niż przed kilkunastu laty i te
najnowsze informacje zawdzięczamy wy
łącznie naziemnym obserwacjom.
Przede wszystkim badania te wyjaśniły
wreszcie wątpliwość od dawna nurtującą
astronomów. Jednocześnie wykazały bo
wiem, że Pluton ma za małą masę na to, by
wywoływać jakieś większe perturbacje w
ruchach Urana i Neptuna. Astronom ame
rykański Myles S t a n d i s h dowodzi na
wet ostatnio, iż owe „niewyjaśnione odchy
lenia” w ruchu pierwszej z tych planet zna
cznie się zmniejszą, gdy przy obliczaniu jej
efemerydy uwzględnimy dokładną masę
drugiej z nich, którą udało się wyznaczyć
dzięki sondzie Voyager-2 (według tych ocen masa Neptuna wynosi 1/19412.240

masy Słońca). Wprawdzie pozostaną jesz
cze niewielkie odchylenia w ruchu Urana,
ale te łatwo wyjaśnić systematycznymi błę
dami pomiarów, wykonanych przecież w
różnych warunkach i za pomocą różnych
przyrządów. Jeżeli zaś idzie o pewne roz
bieżności między obliczoną efemerydą Ne
ptuna, a jego faktycznym położeniem na
niebie, to mogą się one wydawać czymś
zupełnie naturalnym w przypadku ciała,
które od chwili odkrycia do dziś nie doko
nało jeszcze pełnego obiegu swej orbity.
Na nic nie zda się tu — przynajmniej zda
niem Standisha — nawet tak „koronny”
dowód, jakim dla niektórych badaczy ma
być notatka G a l i l e u s z a . Mamy oczy
wiście na myśli dziennik obserwacyjny wło
skiego uczonego, a właściwie rysunek za
mieszczony w nim pod datą 28 stycznia
1613 roku. Jest na nim zaznaczony Jowisz
ze swymi czterema największymi księży
cami i dwie tajemnicze gwiazdy, z których
jedna po dokładnym zbadaniu okazała się
być „normalną” gwiazdą SAO 119234 z
gwiazdozbioru Panny, druga zaś planetą
Neptun. Gdyby na wspomnianym rysunku
odległość między tymi gwiazdami przed
stawiona była dokładnie w takiej samej
skali, jak odległości między wspomniany
mi księżycami jowiszowymi, wówczas jed
noznacznie oznaczałoby to, że Neptun w
roku 1613 znajdował się w odległości oko
ło 1 minuty łuku od miejsca, gdzie powi
nien być położony według dzisiejszych ob
liczeń. Takiej pewności jednak nie ma i
zresztą Standishowi — jak twierdzi — udało się dotrzeć do innej obserwacji Gali
leusza, a tam położenie Neptuna zgodne
już jest ze współczesną efemerydą. Tb zda
je się ostatecznie przesądzać sprawę na
rzecz przedstawionej wyżej hipotezy astro
noma amerykańskiego.
Tkk czy inaczej to dziś Pluton nie może
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już uchodzić za dało oczekiwane niegdyś
przez Lowella i innych astronomów po
pierających jego poglądy. Obecnie planetolodzy (nie bez powodu zresztą) zastana
wiają się nad tym, czy obiekt po raz pier
wszy dostrzeżony na kliszach uzyskanych
19, 21 i 23 stycznia 1930 roku może być

P ła s z c z y z n a
orbity
Ch aron a

I
Rye. 1. Przebieg zjawisk obserwowanych w układzie
Pluton-Charon (wg D. J. Tholena i innych): zakrycie
Charona przez tarczę Plutona w dniu 7 stycznia 1987
roku (u góry) i przejście Charona przed tarczą Pluto
na w dniu 2 lutego 1987 roku (u dołu).
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zaliczony do planety, bo gdyby odpowiedź
była twierdząca, wówczas musielibyśmy po
godzić się z faktem, że mamy do czynienia
z bardzo nietypową planetą. Przecież już
orbita Plutona różni się znacznie od orbit
pozostałych planet, gdyż nie tylko jej płasz
czyzna ma wyjątkowo duże nachylenie
względem płaszczyzny ekliptyki, to jedno
cześnie charakteryzuje się ona najwięk
szym mimośrodem. Dość powiedzieć, iż
planeta w aphelium oddala się wprawdzie
od Słońca aż o 49.3 j. a. (7375X106 km),
ale za to w peryhelium zbliża się do niego
na odległość 29.6 j. a. (4425 x 106km), czy
li bardziej niż Neptun. Tak więc nie za
wsze Pluton jest najdalszą planetą Układu
Słonecznego, bo — jak z powyższego wy
nika — mniej więcej przez okres 20 lat w
ciągu trwającego blisko 248 lat obiegu po
rusza się wewnątrz orbity tego ostatniego
i taką właśnie sytuację mamy obecnie. Po
prostu 23 stycznia 1979 roku obie planety
znalazły się w jednakowych odległościach ,
od centralnego ciała naszego układu pla
netarnego, po czym Pluton zaczął się do
niego zbliżać, przez peryhelium orbity prze
szedł we wrześniu 1989 roku, a 15 marca
1999 roku ponownie odległość Plutona od
Słońca zrówna się z odległością Neptuna.
Od tej pory znowu przejmie on rolę naj
dalszej planety Układu Słonecznego.
Tb ostatnie zbliżenie Plutona do Słoń
ca (i do Ziemi) astronomowie wykorzy
stali do jego obserwacji i do uzyskania o
nim możliwie najwięcej informacji. Nie
trzeba oczywiście nikogo przekonywać, że
możliwości w tym zakresie byłyby o wiele
mniejsze, gdyby James W. C h r i s t y w
roku 1978 nie odkrył Charona. Odkrycie
to umożliwiło bowiem poznanie zarówno
dokładnych rozmiarów i mas tworzących
ten przedziwny układ ciał, jak i rozwiąza
nie wiele innych problemów z nimi zwią
zanych. Już wkrótce po odkryciu Charona
stwierdzono na przykład, że oś rotacyjna
Plutona — podobnie jakoś rotacyj na Urana — leży niemal w płaszczyźnie jego or
bity i że księżyc ten porusza się w płasz-
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czyźnie równika planety, przy czym ich ruch
wokół wspólnego środka masy (który znaj
duje się około 1200 km nad powierzchnią
Plutona) jest już całkowicie zsynchronizo
wany. Tb zaś oznacza, iż oba ciała zwracają
ku sobie stale jedne i te same półkule. Na
razie jest to jedyny znany przypadek w
Układzie Słonecznym, dotychczas obser
wowany przez astronomów tylko w świecie gwiazd, a ściślej mówiąc — w ciasnych
układach gwiazd podwójnych.* W jednym
i drugim przypadku naziemnymi telesko
pami ne udało się dotychczas rozdzielić
takiego układu, a podstawowe informacje
o nim i tworzących go składnikach dostar
czają pomiary fotometryczne. Jeżeli bo
wiem płaszczyzny orbit gwiazd ciasnego
układu podwójnego są odpowiednio usy
tuowane w przestrzeni, obserwator na Z ie
mi obserwuje ich wzajemne zakrycia i na
podstawie zmian jasności układu uzyskuje
o nim pewne informacje. Szczęśliwym zbief giem okoliczności co 124 lata płaszczyzna
orbity Charona ustawia się w kierunku na
szej planety i wtedy dla ziemskiego obser
watora następuje cykl wzajemnych zakryć
ciał tego niezwykłego układu. Tego rodza
ju sytuację mieliśmy właśnie w latach 19851990, kiedy to obserwowano 14 zakryć Cha
rona przez Plutona i 15 przejść księżyca
przed tarczą planety. W tym drugim przy
padku spadki jasności były wyraźniejsze,
minima dużo głębsze, a krzywe zmian bla
sku nieco asymetryczne. Nie ma w tym nic
dziwnego, po prostu Charon ma m niej
sze albedo od Plutona i w dodatku prze
chodząc przed tarczą planety rzuca na nią
swój cień.
Przebieg tych zjawisk był wnikliwie ob
serwowany i na tej podstawie udało się
rozwiązać niejedną zagadkę układu Pluton-C haron. Ciekawy też m ateriał na ten
tem at uzyskano w oparciu o pomiary foto
metryczne, których w latach 1954-1990 do

konywano w różnych obserwatoriach, głów
nie amerykańskich. Już one wykazały, że
wielkość gwiazdowa Plutona zmienia się
regularnie w okresie około 6.387 dnia i że
am plituda tych zmian wynosi około 0.1
wielkości gwiazdowej. Od razu się domy
ślano, że wywołuje to rotacja planety, a
nie ma z tym nic wspólnego obieg C haro
na, gdyż ma on jasność niemal o 2 wiel-2”
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Ryc. 2. Krzywa zmian blasku podczas zakrycia Cha
rona przez tarczę Plutona w dniu 7 stycznia 1987
roku (u góry) i krzywa zmian blasku podczas przej
ścia Charona przed tarczą Plutona w dniu 2 lutego
1987 roku (u dołu).

kości gwiazdowe mniejszą od jasności Plu
tona i gdyby te zmiany wywoływał jego
obieg, to ich am plituda byłaby dużo więk
sza. Z uwagi zaś na wielkość i masę plane
ty trudno było zakładać, by miała ona nie
regularny kształt i by z tym miały być zwią
zane zmiany jej jasności. O wiele prościej
tłumaczyć je istnieniem na Plutonie ob
szarów o różnym albedo, a więc szukać
takich przyczyn, które znajdują się bezpo
średnio na jego powierzchni. Gdyby to bo
wiem związane było z obecnością gęstszych
obłoków w atmosferze planety, wówczas
zmiany jasności miałyby różną am plitudę i
nie powtarzałyby się w tak regularnych od
stępach czasu.

* Taka pełna synchronizacja w układzie Ziemia-Księżyc może nastąpić dopiero za kilkadziesiąt miliardów
lat. Gdyby do tego doszło, odległość między naszą planetą a jej satelitą wynosiłaby około 556 000 km, a długość
ziemskiej doby wzrosłaby do 47.4 dnia. D o tego jednak nigdy nie dojdzie, bo przecież dużo wcześniej Słońce
przeobrazi się w czerwonego olbrzyma i pochłonie Ziemię wraz z obiegającym ją Księżycem.
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Albedo powierzchni Plutona — jak wy
kazały pomiary fotometryczne — zależne
też jest od szerokości planetograficznej.
Średnia wizualna wielkość gwiazdowa pla
nety (redukowana na odległość 39.5 j. a.)
w roku 1954 wynosiła 14.92m, a w roku
1972 spadła już do 15.12m, przy czym am 
plituda zmian wywoływanych rotacją wzro
sła prawie dwukrotnie. Ale i z wyjaśnie
niem tego zjawiska nie ma większego pro
blemu, wystarczy bowiem przyjąć, że oko
lice południowego bieguna Plutona są nie
co jaśniejsze (albedo ich ocenia się na 0.92)
od obszarów równikowych (tu albedo spa
da do 0.2), a ponieważ jego oś rotacyjna
— jak już wspomniano — leży niemal w
płaszczyźnie orbity, to w czasie obiegu do
koła Słońca planeta nadstawia ku nam co
raz to inną część swej powierzchni. Co
więcej — po przejściu przez peryhelium
południowy biegun Plutona coraz bardziej
odwraca się od Słońca i po roku 2020 na
około 120 lat całkowicie pogrąży się w cie
niu (tak długo będzie tam trwała noc po
larna). Wtedy też planeta będzie otrzymy
wała dużo mniej niż dziś ciepła słoneczne
go, tem peratura na niej znacznie się ob
niży i najprawdopodobniej zacznie zamar
zać jej atmosfera, której istnienie od daw
na podejrzewano, ale dopiero przed kil
kunastu laty zostało potwierdzone obser
wacyjnie. Jest ona oczywiście bardzo rzad
ka, co zresztą nie może nikogo dziwić, bo
trudno było przecież zakładać, by planeta
o tak małych rozmiarach i niewielkiej m a
sie posiadała gęstą i rozległa otoczkę ga
zową. Rozważania teoretyczne wykazywa
ły, iż — uwzględniając temperaturę i pręd
kość ucieczki — atmosfera składająca się
z wodoru przestałaby tam istnieć już po
kilkunastu dniach, składająca się z m eta
nu lub neonu utrzymałaby się znacznie dłu
żej, lecz dopiero występowanie w dużej
ilości azotu przedłużyłoby tę żywotność do
około 104 lat. O ile jednak m etan był na
Plutonie wykryty prawie 20 lat temu, to
na tem at obecności tam azotu były tylko
mniej lub bardziej uzasadnione przypusz
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czenia. Po prostu jest on dużo trudniejszy
do wykrycia, nie zdradza tak łatwo swego
istnienia w widmie światła słonecznego,
odbitego od powierzchni planety. Nic za
tem dziwnego, że mimo wysiłków długo
się to astronom om nie udawało i dopiero
w roku 1992 uzyskano widmo, w którym
dostrzeżono wreszcie linie absorbcyjne,
świadczące o obecności na Plutonie azo
tu. Stanowi on najprawdopodobniej głów
ny składnik tamtejszej atmosfery.
W świetle powyższych danych Plutona
z powodzeniem można uznać za bliźnia
czego brata Trytona. W atmosferze naj
większego księżyca N eptuna także stwier
dzono obecność azotu, jego skorupa skła
da się głównie z zamarzłego azotu. Pluton
ma do niego nie tylko zbliżone rozmiary,
podobną masę i średnią gęstość, lecz przy
puszczalnie analogiczną budowę swego
wnętrza. Bo i jego skorupę tworzy głów
nie lód azotowy, a ponadto występują w
niej — tak samo jak w skorupie Ttytona
— zestalony metan i tlenek węgla. Skoru
pa ta — jak się obecnie ocenia — ma pra
wdopodobnie najwyżej 1 km grubości, pod
nią znajdowałby się utworzony głównie z
lodu wodnego płaszcz o grubości 210-320
km, w samym zaś środku planety powinno
być jądro o prom ieniu 830-940 km, które
byłoby zbudowane z uwodnionych m ine
rałów. Jest to zatem nie tylko mały, ale
posiadający prymitywną budowę obiekt, nie
przypominający zupełnie „normalnej” pla
nety. W każdym razie Pluton to zupełnie
innej klasy obiekt, nie pasujący zarówno
do planet ziemskiej grupy ze względu na
zbyt małą gęstość, jak i do planet grupy
jowiszowej z uwagi na zbyt małe rozmiary
i niewielką masę. Nie należy się przeto
dziwić, że tuż po odkryciu C harona i po
ustaleniu podstawowych param etrów te
go niezwykłego układu do łask wróciła hi
poteza Raymonda A L y 111e t o n a. As
tronom angielski już w roku 1936 wystąpił
z poglądem, że Pluton mógł być kiedyś
satelitą Neptuna, lecz pod wpływem jego
sił pływowych za bardzo zbliżył się do Tty-
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tona, co miało fatalne następstwa. Ich gra
witacyjne oddziaływanie doprowadziło bo
wiem do przerzucenia Nereidy na wydłu
żoną orbitę, sam Tryton zaczął okrążać pla
netę po wstecznej orbicie, a Pluton został
w ogóle wyrzucony z układu i stał się sa
modzielną planetą.
Niestety, ta nęcąca hipoteza Lyttletona ma coraz mniej zwolenników. Czynio
no wprawdzie próby jej odmłodzenia, ale
nieustannie przybywa faktów, które zdają
się przeczyć podstawowym założeniom te
go poglądu. I tak na przykład symulacja
kom puterowa zdaje się sugerować, że o r
bita Plutona względem orbity Neptuna jest
dość stabilna, dzięki bowiem rezonansowi
ich obiegów (okres obiegu Plutona stano
wi 3/2 okresu obiegu N eptuna) nie zmie
nia się co najmniej przez 107 lat, może
nawet przez cały czas istnienia Układu Sło
necznego. Ale to jeszcze nie koniec podo
bnych niespodzianek — rozważania p o 
wyższe wykazują, że wprawdzie Pluton od
czasu do czasu porusza się wewnątrz orbi
ty Neptuna, to jednak ich orbity są tak
usytuowane w przestrzeni, że odległość
między tymi planetami nigdy nie może być
mniejsza niż 18 j. a. Gdyby zatem jedynie
w oparciu o ten fakt zastanawiano się nad
tym, czy Pluton niegdyś faktycznie był sa
telitą jakiejś planety, to kandydatem na
taką planetę odpowiedniejszy byłby —
przynajmniej zdaniem niektórych planetologów — U ran, do którego może się on
zbliżać nawet na odległość 10.6 j. a. A przy
tym orbita tej planety też ma dość duży
mimośród (prawie 5.5 razy większy od mim ośrodu orbity Neptuna) i jej oś rota
cyjna — podobnie jak oś rotacyjna Pluto
na — jest również anorm alnie nachylona
względem płaszczyzny orbity. Nie znaczy
to jednak wcale, by powyższa hipoteza nie
miała słabych punktów i by można ją było
bezkrytycznie przyjmować. Tak dobrze nie
jest, nie znamy na przykład ciała, które
byłoby odpowiedzialne za hipotetyczną ka
tastrofę w układzie Urana. Można wpraw
dzie założyć, że doprowadziło do niej już
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nieistniejące ciało i układ Pluton-C haron
to jedynie uboczny „produkt” takiej kata
strofy. Tb tajemnicze ciało — jak obliczo
no — powinno mieć masę zbliżoną do ma
sy naszej planety, lecz podczas „kolizji” z
Uranem rozpadło się na tysiące mniejszych
i większych brył, krążących dziś na peryfe
riach Układu Słonecznego. W tym przy
padku Plutona i Charona należałoby uz
nać za coś w rodzaju „odszczepek” po
wstałych w wyniku rozgrywającego się
przed miliardami lat dramatu.
Tak czy inaczej układ Pluton-C haron
wciąż stanowi dla planetologów intrygu
jącą zagadkę. Nie wiadomo nawet tego,
czy składa się on jedynie z tych dwóch ciał,
czy też może w jego skład wchodzą jeszcze
inne, drobniejsze obiekty? T^kie właśnie
pytanie zadał sobie niedawno astronom
amerykański S. Alan S t e r n i chcąc uzy
skać na nie odpowiedź dokonał w latach
1990-1991 odpowiednich obserwacji. Ich
zadaniem było wykrycie w układzie Pluton-C haron mniejszych satelitów, które
niewątpliwie mogły dostarczyć planetologom pewnych argumentów na rzecz tej lub
innej hipotezy. Niestety, wynik powyższych
poszukiwań jest negatywny, w prom ieniu
95 sekund łuku (odpowiada to 1700 pro
mieniom Plutona) nie istnieje — jak wy
kazały obserwacje — żaden obiekt o pro
mieniu większym niż 60 km.
Badania układu Pluton-Charon są bar
dzo trudne ze względu na dzielącą nas od
niego odległość. Mimo to nasze wiado
mości o tworzących go ciałach nieustan
nie wzbogacają się o nowe fakty i na tem at
pochodzenia tego przedziwnego układu
wciąż rodzą się nowe, miejmy nadzieję co
raz wiarygodniejsze koncepcje. Autorem
jednej z nich jest astronom amerykański
Bill W. M c K i n n o n , który na podstawie
wnikliwej analizy uzyskanych ostatnio m a
teriałów doszedł do przekonania, że nie
tylko Plutona z Ttytonem nie łączy żadne
bliższe „pokrewieństwo”, ale że Pluton i
Charon też niegdyś były samodzielnymi obiektam i i dopiero w jakiś czas po powsta-
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niu zderzyły się ze sobą. Tb trzy wymienio
ne wyżej ciała mają małe gęstości, zbudo
wane bowiem są głównie z lodu wodnego,
co wyraźnie wskazuje na to, że powstały
w chłodnych, odległych regionach Układu
Słonecznego. Na uwagę zasługuje zwłasz
cza fakt, iż Charon — w odróżnieniu od
innych księżyców stosunkowo małych w
porównaniu z wielkością macierzystych pla
net — ma tylko o połowę mniejszą śred
nicę niż Pluton, a masę równą jednej pią
tej jego masy. Tymczasem rozważania teo
retyczne wykluczają możliwość, by w pro
cesie akreacji mogła powstać tak przedziw
na para ciał. Co więcej — nie jest również
możliwe uformowanie się ciał tego układu
przez oderwanie się części masy od szybko
rotującego proto-Plutona.
A

Ryc. 3. Budowa wnętrza Plutona (wg S. A. Sterna): A
— skorupa (zamarzły azot, m etan i tlenek węgla), B
— płaszcz (lód w odny), C — jądro (uw odnione mi
nerały).

Wyniki powyższych rozważań teorety
cznych przemawiają na rzecz hipotezy McKinnona. Wskazują one bowiem na to, że
Pluton i Charon powstały jako samodziel
ne obiekty, ale nie cieszyły się długo sa
motnością, bo wkrótce potem zbliżyły się
do siebie na bardzo małą odległość i utworzyły tak osobliwą parę. Przemawiają
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za tym i inne fakty, z którymi alternatyw
ne hipotezy nie bardzo potrafią sobie ra
dzić (duży kąt nachylenia płaszczyzny o r
bity Plutona względem płaszczyzny ekliptyki, wyjątkowo duży mimośród, leżąca pra
wie w płaszczyźnie orbity oś rotacyjna).
Ale i tej hipotezie nie brakuje słabych pun
któw, przede wszystkim wydaje się prawie
niemożliwe, by dwa niewielkie ciała okrą
żające Słońce w tak dużych odległościach
mogły się ze sobą spotkać. Z symulacji
komputerowej wynika, że gdyby Pluton i
Charon poruszały się po dowolnych orbi
tach w tych odległych regionach Układu
Słonecznego, to w czasie jego dotychcza
sowej historii prawdopodobieństwo takiej
kolizji wynosi jeden do miliona. Krótko
mówiąc — takie wydarzenie jest po prostu
nieprawdopodobne, przynajmniej w okre
sie 4.5 miliarda lat. Wystarczy jednak przy
jąć, że w odległości 20-30 j. a. od Słońca
krążyło 1000 ciał podobnych do Plutona i
Charona, a możliwość zderzeń między ni
mi znacznie wzrośnie. Ale na razie planetolodzy nie potrafią powiedzieć, ile takich
ciał poruszało się między orbitam i Urana
i Neptuna w początkowym okresie istnie
nia Układu Słonecznego. Jedno zdaje się
nie ulegać najmniejszej wątpliwości —
ich oddziaływania grawitacyjne miały du
ży wpływ na dalsze losy tych obiektów i z
obliczeń wynika, że do spotkania Plutona
z Charonem mogło dojść wówczas, gdy w
danej przestrzeni znajdowało się od kil
kuset do dziesięciu tysięcy ciał o średni
cach od 1000 do 3000 km. A taka liczba
lodowych karłów planetarnych mogła nie
gdyś istnieć w tym rejonie Układu Sło
necznego.
W okresie formowania się Urana i N ep
tuna znajdowało się niegdyś — jak to wy
kazuje symulacja kom puterowa — m ate
ria o masie 100 razy większej od masy glo
bu ziemskiego. Łączna masa tych dwóch
dużych planet wynosi około 31 mas Z ie
mi, czyli — jak nietrudno obliczyć — po
ich uformowaniu pozostało prawie 70%
materii. Obiekty zaś podobne do Plutona
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Tabela 1
Parametry układu Pluton-Charon (wg
S. A Stern — Annual Rev. Astron. and
Astrophys. 30,1992,185-233)
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Tabela 2
Dane o obiektach odkrytych za orbitą Sa
turna
1

W ielka półoś orbity C harona
19 640
M im ośród
0.0002
N achylenie
98.9
O dległość peiycentrum
210
Długość węzła w stępującego
222.407
Średnia anom alia
259.96
O kres obiegu
6.387246
E poka
1986 czerwiec 19.0
Prom ień Plutona
1151
Prom ień C harona
593
G eom etryczne albedo
Plutona
0.61 (0.44-0.61)
G eom etiyczne albedo C hirona 0.378
Średnia gęstość P lutona
2029

± 3 2 0 km
±0.0021
± 1 .0 °
±31°
± 0.024
± 0 .0 8 °
±0.000011 dnia*
± 6 km
± 1 3 km

± 0.015
±0.031 kg/m3

* Wartość powyższa odnosi się d o obiegu Plutona i C ha
rona wokół środka masy.

miałyby bardzo małe masy i przynajmniej
tysiąc byłoby ich potrzeba, aby utworzyły
dwie planety wielkości globu ziemskiego.
Wynika z tego, że wystarczyłoby zaledwie
kilka procent materii znajdującej się w tym
obszarze Układu Słonecznego, by powsta
ła z niej ogromna liczba lodowych karłów
planetarnych. Przemawia to na korzyść hi
potezy McKinnona, w jakimś stopniu po
twierdza ją również Tryton, który jest nie
wiele większy od Plutona, a który — jak
wspomniano — obiega Neptuna po wste
cznej orbicie. Świadczy to, że został on
przechwycony przez planetę, chociaż —
mówią o tym rozważania teoretyczne —
mogło do tego dojść tylko wówczas, gdy w
odległości około 30 j. a. od Słońca krążyło
co najmniej kilkaset „Trytonów”. Za ich
istnieniem przemawia też oś rotacyjna Urana, nachylona względem płaszczyzny orbi
ty tak, że oba jej bieguny prawie leżą w tej
płaszczyźnie. Rozważania teoretyczne wy
kazują, iż do „podcięcia” tej planety mo
gło dojść pod koniec jej akreacji w wyniku
kolizji z jakimś innym, odpowiednio du
żym ciałem. Intruz ten — w zależności od
swej prędkości i kierunku ruchu — musiał
mieć 0.2-5.0 mas Ziemi.
A zatem na początku istnienia Układu
Słonecznego między orbitami Urana i Nep-

1991 D A
1977 UB
1992 A D
1993 HA2
1993 R O
1993 SB
1993 SC
1993 RP
1992 QB1
1993 FW

II
5335 Dam ocles
2060 C hiron
5145 Pholus

III

IV

V

9
245
126
52
105
105
166
52
132
166

11.880
13.695
20.464
24.866
32.323
33.149
34.451
35.374
43.829
43.931

0.8670
0.3786
0.5755
0.5234

VI

61.89
6.92
24.68
15.57
2.53
128
5.58
179
0.0876
121
0.0407
7.74

VII
40.95
50.68
91 5 8
124.00
183.78
190.86
202.22
210.40
290.18
291.19

W pierwszej kolumnie znajduje się oznaczenie prowizoryczne obie
ktu, w drugiej — oznaczenie definitywne i nazwa, w trzeciej — przy
puszczalna średnica obiektu (w km), w czwartej — średnia odległość
od Słońca (w j. a.), w piątej — m im ośród orbity, w szóstej — nachyle
nie płaszczyzny orbity względem płaszczyzny ekliptyki (w stopniach),
w siódmej — o k res obiegu w okół Słońca (w latach).

tuna musiało krążyć setki lub tysiące drob
nych ciał. Z powyższego scenariusza wyni
kałoby jednak, że Pluton, Charon i Tryton
to tylko sieroty, które zachowały się do
naszych czasów z licznej niegdyś populacji
małych, lodowych planetek, w jakimś sto
pniu przypominających jądra kometarne.
Zachowały się zapewne jedynie dzięki te
mu, że zupełnie przypadkowo znalazły się
w „bezpiecznych” pod względem dynami
cznym miejscach, co ich uchroniło przed
„pochłonięciem” przez jedną z wielkich
planet lub odrzuceniem na peryferie Ukła
du Słonecznego, a nawet poza jego gra
nice. Po prostu Plutona i Charona chroni
przed takim wydarzeniem rezonans z Nep
tunem, dzięki czemu nie mogą się zbytnio
zbliżyć do tej dużej planety. Ttyton nato
miast zachował się tylko przez to, że do
koła niej krąży, ale ponieważ porusza się
po wstecznej orbicie, to za parę miliardów
lat zostanie pochłonięty przez jej atmo
sferę i nie będzie po nim najmniejszego
śladu.
Pozostałością tej populacji jest być mo
że hipotetyczny pierścień „lodowych pla
netoid”, rozpościerający się w odległych
regionach Układu Słonecznego, zwany pa
sem Keplera. Nazwa ta pochodzi od Ge
rarda P. K u i p e r a, zmarłego przed laty
wybitnego astronoma holenderskiego, któ
ry już w roku 1951 przewidywał jego ist-
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nienie. Miał jak się zdaje rację, choć na
razie znamy tylko dziewięć tego rodzaju
ciał, bo o ile powyższa hipoteza się po
twierdzi — należą do nich zarówno (5335)
Damocles, (2060) Chiron, (5145) Pholus,
jak i sześć odkrytych niedawno obiektów
(1993 HA2, 1993 RO, 1993 SB, 1993 SC,
1993 RP, 1992 QB, i 1993 FW*). W każ
dym razie są podstawy przypuszczać, że
powstały one właśnie z tej materii, która
pozostała w tym obszarze Układu Słonecz
nego po uformowaniu się Urana i Neptu
na. Oddziaływanie grawitacyjne tych dwóch
głównie planet sprawiło, że tylko część z
licznej niegdyś populacji lodowych karłów
planetarnych znalazło schronienie w pa
sie Kuipera, część zaś —jak sądzą Wiktor
S. S a f r o n o w iJulio F e r n a n d e z —
najprawdopodobniej zostało „wykatapul-

towanych” poza granice Układu Słonecz
nego, a część — zdaniem wymienionych
badaczy — mogło być zdeponowanych w
obłoku Oorta i od czasu do czasu niektóre
z nich pojawiają się na ziemskim niebie w
postaci komet. Bo przecież Pluton i Cha
ron — biorąc pod uwagę ich prymitywne
budowy i skład chemiczny — to jakby nad
miernie „wyrośnięte” jądra kometarne.
Czy i ewentualnie kiedy uczeni uzy
skają jakieś bardziej konkretne argumen
ty na rzecz przedstawionych powyżej hi
potez? Tfego oczywiście nie można prze
widzieć, ale znacznie przybliżymy się do
tego celu, gdy zostaną odkryte dalsze obiekty z hipotetycznego na razie pasa Kui
pera. O ile on faktycznie istnieje, to w
najbliższych latach należy oczekiwać dal
szych tego rodzaju odkryć.

Krzysztof Ziołkowski — Warszawa

POZAZIEMSKIE BADANIA KOMET I PLANETOID
Dający się dziś zauważyć wzrost zaintere
sowań astronomów małymi ciałami Ukła
du Słonecznego spowodowało kilka przy
czyn. Najważniejszą wydaje się po prostu
zrozumienie tego, że komety i planetoidy
dostarczają jakby klucza do poznania ge
nezy systemu planetarnego i jego ewolu
cji; wiele bowiem wskazuje na to, że są
one pozostałościami budulca, z którego
prawdopodobnie 4.5 miliarda lat temu po
wstał Układ Słoneczny. Równie istotną
jest pojawienie się nowych możliwości ba
dawczych, jakich od kilku już dziesięcio
leci dostarczają techniki astronautyczne.
Chcąc więc wniknąć we współczesne pro
blemy kosmogoniczne należy uzmysłowić
sobie rolę badań kosmicznych w obecnym
postępie wiedzy o tych ciągle jeszcze taje
mniczych obiektach. Ttzeba pamiętać, że

nie tylko zwiększyły one możliwości ob
serwacji wizualnych komet i planetoid ale
także, a może nawet przede wszystkim,
rozszerzyły zakres odbieranego promie
niowania na częstotliwości niedostępne do
obserwacji z powierzchni Ziemi (nadfio
let i podczerwień), oraz stworzyły zupeł
nie nowe szanse badań in situ.
Nie jest łatwo ustalić kiedy po raz pier
wszy dokonano obserwacji komety lub pla
netoidy z pokładu sztucznego satelity Zie
mi czy też sondy międzyplanetarnej. Nie
ulega jednak wątpliwości, że pierwszymi
obiektami, które można zaliczyć do ma
łych ciał Układu Słonecznego, szczególnie
intensywnie badanymi metodami technik
kosmicznych, były księżyce Marsa Phobos
i Deimos. Ponieważ są one prawdopodob
nie przechwyconymi planetoidami, więc

• Na szczególną uwagę zasługuje obiekt 1993 RO . W chwili odkrycia był on w położony w pobliżu punktu
libracyjnego N eptuna, co zdaje się sugerować, że może to być „planetoida trojańska” tej planety.
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uzasadnione jest rozpoczęcie tego prze
glądu od przypomnienia dotychczasowej
ich eksploracji.
Phobos i Deimos
Pierwsze obrazy Phobosa przekazała na
Ziem ię sonda M ariner 7, która przelecia
ła koło Marsa 5 sierpnia 1969 roku. Wy
wnioskowano z nich, że satelita ma roz
miary około 18x22 km, a albedo jego
powierzchni wynosi prawdopodobnie 0.065.
W końcu roku 1971 M ariner 9 dostarczył
już ponad 100 znacznie lepszych obrazów
obu satelitów. Najciekawszym wynikiem
ich opracowania było odkrycie synchroni
cznej rotacji księżyców Marsa. Podobnie
jak w przypadku ziemskiego Księżyca okresy ich obrotów okazały się równe okre
som odpowiednich obiegów wokół pla
nety. Stan taki mógł nastąpić po okresie
lOMO6 lat dla Phobosa i 10M 08 lat w
przypadku Deimosa. Oszacowano ponad
to, że wiekowe przyspieszenie w ruchu
Phobosa wynosi około 0.001 stopnia na
rok. Pozwoliło to stwierdzić, że górna gra
nica czasu życia Phobosa jako satelity M ar
sa jest rzędu 100 min lat, co uwiarygod
niło przypuszczenie o jego przechwycie.
Znacznie dokładniej oceniono też rozmia
ry nieregularnej bryły Phobosa na (13.5±
0.5) x ( 10.8±0.7) x (9.4±0.7) km. Na jego
powierzchni dostrzeżono liczne kratery, z
których największy, o średnicy około 10
km, wyraźnie wskazuje na kolizję Phobo
sa z jakimś sporym obiektem w przeszło
ści. Gęstość kraterów wydaje się wska
zywać, że wiek tego satelity jest porówny
walny z wiekiem Układu Słonecznego. Po
twierdzono bardzo małe albedo powierz
chni obu satelitów. Obserwacje polaryme
tryczne i widmowe pokazały, że powierz
chnia Phobosa pokryta jest regolitem, po
dobnym pod względem składu do chondrytów węglistych.
Kolejnych informacji o księżycach M ar
sa dostarczyły dwie sondy Viking, które w
latach 1976-1980 przeprowadziły wszech
stronne badania powierzchni planety i jej
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otoczenia. Zbliżenie się sondy Viking Orbiter 1 do Phobosa na odległość zaledwie
80 km w lutym 1977 roku umożliwiło wy
znaczenie masy tego księżyca (1.27 ±0.11
x 1019g). Udokładnienie natom iast znajo
mości rozmiarów jego bryły pozwoliło na
określenie jej objętości (5751±460 km3) i
w rezultacie na znalezienie średniej gę
stości Phobosa, która okazała się być rów
na 2.2±0.3 g/cm3. Odpowiada to z grubsza
gęstości materiału, z którego zbudowane
są chondryty węgliste. Jego obecność na
powierzchni satelity potwierdza małe al
bedo, które według najnowszych pom ia
rów wynosi 0.05±0.01. Przelot sondy Vi
king O rbiter 2 zaledwie 26 km nad powie
rzchnią Deimosa w październiku 1977 ro
ku też doprowadził do wyznaczenia śred
niej gęstości mniejszego księżyca Marsa
(o rozmiarach 7 .5x6.2x5.4 km, i objęto
ści 1052±250 km3). Wynosi ona 1.7±0.4
g/cm3, a więc jest podobna do gęstości Pho
bosa, co może świadczyć o podobnym skła
dzie obu satelitów. Kilkaset zdjęć księży
ców M arsa wykonanych przez sondy Vi
king umożliwiło poznanie topografii ich
powierzchni. Oprócz licznych kraterów wy
stępują na nich także inne charakterysty
czne utwory. Na Phobosie szczególne za
interesowanie wzbudza intensywna sieć li
niowych wyżłobień o długościach docho
dzących do 20 km, a także występowanie
samodzielnych brył o rozmiarach do 30 m.
Na powierzchni Deimosa kratery są mniej
sze i nie obserwuje się na niej żadnych
struktur liniowych.
Wnikliwym badaniom, głównie księży
ców Marsa, miała być poświęcona misja
kosmiczna Fobos w 1988 roku, w której co trzeba podkreślić - uczestniczyła ta
kże Polska. Skończyła się ona niestety fia
skiem z powodu utraty przez radzieckie
służby naziemne łączności z obu sondami
Fobos. Podobny los spotkał też amerykań
ską sondę Mars Observer, która w 1993
roku miała stać się sztucznym satelitą Mar
sa i przez dłuższy czas prowadzić badania
m. in. Phobosa i Deimosa. Z początko-
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wych, prawidłowo przebiegających etapów
misji Fobos udało się jednak uzyskać kilka
serii zdjęć Phobosa o zdolności rozdzielczej
30 m, wyznaczyć albedo tego satelity w
promieniowaniu widzialnym (0.080 ± 0.008)
i — po raz pierwszy — w podczerwieni
(0.061 ±0.013), a także jego masę (1.08
± 0 .0 1 x l0 19g) i gęstość (1.95±0.1 g/cm3).
Z akłócenia pola magnetycznego zaob
serwowane w pobliżu Phobosa nasunęły
przypuszczenie o istnieniu pierścienia
wzdłuż orbity tego satelity (patrz Urania
nr 3/1994).
Obserwacje w nadfiolecie
Pierwszych pozaziemskich badań komet
dokonano za pomocą orbitalnego obser
watorium astronomicznego O A O -2w 1970
roku. Obserwując kometę Tago-Sato-Kosaka (1969 IX) stwierdzono silne prom ie
niowanie w linii widmowej wodoru Lym an-alfa odkrywając w ten sposób og
rom ne obłoki wodorowe otaczające ko
mety. Ich istnienie było przewidywane już
w 1964 roku przez L. B i e r m a n n a i E.
T r e f f t z a . Jeszcze w tym samym roku
odkrycie to zostało ugruntowane obser
wacjami jasnej komety Bennetta (1970II)
oraz znanej komety krótkookresowej Enckego wykonanymi przez orbitalne obser
watorium geofizyczne O G O -5. W przy
padku komety Bennetta po raz pierwszy
zmierzono tem po wyrzutu atomów wodo
ru uzyskując wartość 7 x 1028 atomów/steradian/sekundę w odległości 0.81 j. a. od
Słońca i stwierdzono, że maleje ono z kwa
dratem odległości komety od Słońca. Pręd
kość wyrzutu oszacowano na 8 ± 2 km/sek.
W przypadku „starej” komety Enckego
tem po produkcji otoczki wodorowej jest
sto razy mniejsze.
Za pomocą satelity O A O -2 dokonano
też pierwszych obserwacji w nadfiolecie
najjaśniejszych planetoid: Ceres, Pallas i
Westy. Dzięki nim stwierdzono, że znane
z obserwacji naziemnych zjawisko male
nia zdolności odbijania promieniowania
przez powierzchnie planetoid w miarę
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zmniejszania się długości fali obowiązuje
również w nadfiolecie. Znaleziono m ia
nowicie, że dla fal o długościach 433 nm i
259 nm albedo Ceres wynosi odpowiednio
0.031 i 0.023, Pallas - 0.045 i 0.016, a
Westy - 0.138 i 0.049.
Widma w ultrafiolecie uzyskano po
nadto za pomocą rakiet wysokościowych
dla wspomnianej już komety Tago-SatoKosaka oraz dla słynnych kom et Kohoutka (1973 XII) i Westa (1976 VI). Oprócz
emisji w linii Lyman-alfa stwierdzono po
nadto silne emisje w linii OH, a także CO,
CS, C O + i S. Kometa K ohoutka była ta
kże intensywnie obserwowana z pokładu
stacji orbitalnej Skylab w grudniu 1973
roku.
Istotnym krokiem w badaniach fizyki
małych planet i komet było umieszczenie
na orbicie okołoziemskiej w 1978 roku i
do dziś jeszcze funkcjonującego satelity
IU E (International Ultraviolet Explorer).
Do połowy 1991 roku uzyskano nim 155
widm 43 planetoid oraz niemal 1000 widm
około 50 komet w tym 325 widm słynnej
komety Halleya. Szczególnie wartościowy
jest m ateriał obserwacyjny dotyczący ko
mety Halleya z lat 1985-86 dokum entują
cy zmiany widma komety w ultrafiolecie w
zależności od jej odległości od Słońca. Pas
mo UV jest bogate w linie i dlatego wid
ma IU E pozwalają mierzyć tem po produ
kcji wielu cząsteczek gazu kom etarnego
podobnie jak o obfitości pyłu można wno
sić z pomiaru intensywności widma ciągłego
w tym paśmie. Jednym z najważniejszych
odkryć zawdzięczanych satelicie IU E była
detekcja dwuatomowej molekuły siarki (S2)
w komecie IRAS-Araki-Al cock (1983 VII),
która w maju 1983 roku przeleciała bar
dzo blisko Ziemi. Molekuła S2 jest nie
trwała: w odległości 1 j. a. od Słońca pod
wpływem jego promieniowania ulega roz
padowi już wciągu 10 m inut i dlatego bar
dzo trudno jest ją zaobserwować. Odkry
cie jej obecności w komecie świadczy o
tym, że komety musiały powstać w bardzo
niskiej tem peraturze (poniżej 30 K), a to
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ma oczywiście ważne implikacje kosmogoniczne.
Widma w nadfiolecie otrzymano też dla
komet Levyego (1990 V) i Austina (1990
XX) w grudniu 1990 roku za pomocą "te
leskopu Ultrafioletowego Hopkinsa (HUT)
podczas lotu jednego z amerykańskich wa
hadłowców. Przyrząd ten budowany był głó
wnie dla badań komety Halleya planowa
nych na marzec 1986 roku, ale z powodu
katastrofy Challengera w styczniu 1986 ro
ku jego lot przesunął się o kilka lat.
Obserwacje w podczerwieni

Pomiary fotometryczne planetoid i komet
w dalekiej podczerwieni zawdzięczamy sa
telicie IRAS (Infrared Astronomical Sa
tellite) pracującemu na orbicie okołoziemskiej w 1983 roku. Satelita ten dokonał
rejestracji w czterech zakresach częstotli
wości promieniowania odbitego od około
1800 planetoid, w tym około 500 szybko
poruszających się po niebie, czyli szcze
gólnie interesujących obiektów przelatu
jących blisko Ziemi. Z obserwacji tych
wyznaczono albeda i średnice zaobserwo
wanych asteroid. Wśród planetoid odkry
tych przez IRASa najciekawszą okazał się
1983 TB = (3200) Phaeton będący obiek
tem macierzystym roju meteorowego Geminidów.
IRAS zmierzył emisję w podczerwieni
gorącego pyłu w głowach 11 komet, z któ
rych — co warto podkreślić — 6 zostało
odkrytych dzięki obserwacjom tego sateli
ty. Pierwszą i — jak się okazało — najcie
kawszą kometą odkrytą przez niego była
wspomniana już kometa IRAS-ArakiAlcock (1983 VII), która wkrótce po jej
dostrzeżeniu zbliżyła się do Ziemi na od
ległość zaledwie 0.0313 j. a., dzięki czemu
mogła być intensywnie badana z Ziemi i z
kosmosu. Tlzy inne były także kometami
jednopojawieniowymi (komety IRAS 1983
I, 1983 VI i 1983 XVI), a dwie pozostałe
krótkookresowymi: P/IRAS (1983 XIV) i
P/Hartley-IRAS (1984 III). Ostatnia z wy
mienionych ma najkrótszy okres obiegu

Fot. 1. Sztuczne satelity Ziemi szczególnie zasłużone
w badaniach komet i planetoid: u góry 1UE (Interna
tional Ultraviolet Explorer) wystrzelony w 1978 ro
ku, u dołu IRAS (Infrared Astronomical Satellite)
działający w 1983 roku.
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komety, a co za tym idzie krótszy czas ży
cia kom et okresowych.

wokół Słońca (21.5 roku) wśród komet po
ruszających się ruchem wstecznym. IRAS
obserwował komety bogate w pył, gdyż cha
rakteryzują się one szczególnie silną em i
sją w podczerwieni.
Satelicie IRAS zawdzięcza się odkrycie
niewidocznych z powierzchni Ziemi tzw.
śladów kometarnych czyli m aterii pyłowej
rozproszonej wzdłuż orbity komety. Ogó
łem zaobserwowano je u 8 kom et krótko
okresowych (nie dostrzeżono ich natomiast
u kom et długookresowych). W 9 przypad
kach nie udało się zidentyfikować obiektu
D
V-

*

Y
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Obserwacje wizualne
Przegląd pozaziemskich obserwacji wizu
alnych małych ciał Układu Słonecznego
rozpocznijmy od zwrócenia uwagi na ry
sunki słynnej komety Kohoutka (1973 XII)
wykonane przez amerykańskiego astronau
tę Edwarda G i b s o n a z pokładu stacji
orbitalnej Skylab w grudniu 1973 roku
(rys. 1). Mogło się wydawać, że dziś już
takie obserwacje nie mają żadnego zna-
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Rys. 1. Jeden z rysunków kom ety Kohoutka wykonany przez E. G ibsona z pokładu stacji orbitalnej Skylab w
grudniu 1973 roku.

odpowiedzialnego za pozostawienie śla
du. Najbardziej okazałą strukturą tego ty
pu szczyci się kom eta P/Tfempel 2, która
zbliżyła się do Ziemi w 1983 roku na od
ległość 0.4 j. a. Szczegółowa analiza tych
śladów wskazuje, że tworzą je głównie czą
stki milimetrowych rozmiarów wyrzucone
z jąder komet z małymi prędkościami (rzę
du m/s) w okresie ostatnich kilkuset lat.
Odkrycie to wskazuje na większe niż doty
chczas sądzono tem po utraty masy przez

czenia naukowego, a tymczasem okazały
się one cenną dokumentacją rozwoju przeciwwarkocza tej komety, który był bardzo
trudny do zaobserwowania z Ziem i w cza
sie, gdy kometa ta znajdowała się blisko
swego peryhelium.
Pozaziemskie obserwacje wizualne oka
zały się szczególnie istotne w przypadku
komet przelatujących blisko Słońca. Obiek
tów takich nie da się z Ziem i dostrzec z
wyjątkiem rzadkich okazji, jakie stwarzają
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całkowite zaćmienia Słońca. W sierpniu
1979 roku za pomocą koronografu SOLWIND pracującego na amerykańskim sa
telicie wojskowym P-78 okryto przypad
kowo kometę, która trafiła w Słońce. Po
czątkowo nazwano ją kometą HowardaKoomena-Michelsa od nazwisk specjalis
tów zajmujących się aparaturą SOLWIND.
Później jednak, gdy w ten sam sposób od
kryto pięć następnych komet, uzyskała ona
oficjalną nazwę SOLWIND 1 (1979 XI).
Oprócz odkrytych w latach 1979-1984 ko
met SOLWIND 1-6, za pomocą satelity
SMM (Solar Maximum Mission) zaobser
wowano w latach 1987-1989 dziesięć dal
szych tego typu komet (SMM 1-10). Wszy
stkie one są tzw. kometami muskającymi
Słońce i pochodzą prawdopodobnie z roz
padu jednej prakomety.
Atrakcyjnych obrazów komet dostarcza
ostatnio Teleskop Kosmiczny Hubble’a.
W szczególności za pomocą jego szero
kokątnej kamery wykonano do tej pory
zdjęcia następujących komet: Levy (1990
V), P/Hartley 2 (1991 XV), P/Faye (1991
XXI), Shoemaker-Levy (1992 XIX) i oczywiście niezwykłej komety P/ShoemakerLevy 9 (1993 e), która w lipcu 1994 roku
zderzy się z Jowiszem. Za pomocą teles
kopu Hubble’a uzyskano też obrazy dwóch
planetoid: największej (1) Ceres i jednej
z najodleglejszych (5145) Pholus. Na po
wierzchni Ceres dostrzeżono pewne szcze
góły, a wokół Pholusa nie znaleziono oto
czki gazowo-pyłowej.
Warto też w tym miejscu wspomnieć,
że za pomocą działającego w łatach 19891993 satelity astrometrycznego Hipparcos
wykonano obserwacje pozycyjne 48 pla
netoid.
Obserwacje i pomiary in-situ
Pierwszych bezpośrednich badań materii
kometarnej dokonała sonda ICE (Inter
national Cometary Explorer) przelatując
11 września 1985 roku przez warkocz ko
mety P/Giacobini-Zinner (1985 XX) w
odległości około 800 km od jądra. Przypo
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mnijmy, że ICE to wystrzelony z Ziemi w
1978 roku satelita ISEE-3 (International
Sun-Earth Explorer) przeznaczony głów
nie do badań pasów radiacyjnych Ziemi,
który po serii bezprecedensowych mane
wrów wykorzystujących oddziaływanie gra
witacyjne Księżyca stał się sondą między-

Fot. 2. Sonda kosmiczna G iotto, która w 1986 roku
przeleciała najbliżej jądra komety Halleya, a w 1992
roku zbliżyła się do jądra komety Grigga-Skjellerupa.

planetarną. Oprócz zbliżenia do wspom
nianej komety przeleciała ona w 1986 ro
ku w odległości około 0.2 j. a. od komety
Halleya. Zasadniczym wynikiem jej dzia
łań było potwierdzenie modelu warkocza
plazmowego komety.
Dotychczas najważniejszym i najbar
dziej spektakularnym przedsięwzięciem w
pozaziemskich badaniach komet było son-
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dowanie komety Halleya (1986 III) w
1986 roku. Zbliżyło się wtedy do niej sześć
statków kosmicznych (w nawiasie podano
datę zbliżenia i minimalną odległość od
jądra komety): Vega-1 (6 marca, 8890 km),
Suisei (8 marca 150 tys. km), Vega-2 (9
marca, 8030 km), Sakigake (11 marca, 7
min km), Giotto (14 marca, 600 km) i ICE

Fot. 3. Obraz jądra komety i ialleya uzyskany za po
mocą sondy Giotto.

(28 marca, 28 min km). Wykonane przez
nie obserwacje promieniowania komety
objęły wszystkie częstotliwości od linii Lyman-alfa na długości fali 120 nm do linii
molekuły O H odpowiadającej długości fa
li 18 cm. Wszystkie te obserwacje i pomia
ry in situ, wsparte wszechstronnymi i licz
nymi obserwacjami naziemnymi, potwier
dziły w zasadzie model komety zapropo
nowany jeszcze w 1950 roku przez Freda
W h i p p 1e ’a i następnie systematycznie
udoskonalany.
Po raz pierwszy uzyskano obraz jądra
komety (fot. 3). Okazało się ono trochę
większe (15x8 km) i ciemniejsze (albedo
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około 0.04) niż sądzono. Na jego powierz
chni dostrzeżono typowe struktury jak kra
tery, wzniesienia i rysy, oraz zlokalizowa
no dyskretne źródła emisji gazu i pyłu.
Badania in situ materii w głowie komety
potwierdziły, że głównym składnikiem ga
zu jest H 20 stanowiące około 85% masy,
a pył zdominowany przez bardzo małe czą
stki (o masach mniejszych od 10~19kg) ma
typowy skład meteorytowy. Odkryto nie
znane dotychczas drobiny o znacznej za
wartości pierwiastków o małej liczbie ato
mowej, a w szczególności węgla (C), wo
doru (H), tlenu (O) i azotu (N), nazy
wając je cząstkami CH O N dla podkreśle
nia podobieństwa ich składu do chemizmu chondrytów węglistych. Okazały się
one źródłem gazu, a także umożliwiły roz
wiązanie problemu deficytu węgla w ko
metach. Maksymalne zmierzone wartości
tempa produkcji pyłu i gazu wyniosły od
powiednio 5 x 103i 15 x 103kg/s, co na sto
sunek pyłu do gazu daje wartość około
0.3. Całkowitą utratę masy przez jądro pod
czas ostatniego zbliżenia komety do Słoń
ca oceniono na 7-11X1011kg. Stanowi to
około 0.5% masy komety, którą ostate
cznie oszacowano na około 1-3 x 1014 kg.
Czas życia, który pozostał jeszcze komecie
Halleya, jest więc rzędu 1000 obiegów wo
kół Słońca. Potwierdzono przewidywane
efekty w otoczeniu plazmowym jądra, a w
szczególności istnienie fali uderzeniowej i
różnych zjawisk turbulentnych oraz oscy
lacji pola magnetycznego. Obszar o pro
mieniu około 5000 km od jądra okazał się
tzw. jamą magnetyczną.
Trzecim i ostatnim jak dotąd spotka
niem sondy kosmicznej z kometą był prze
lot ponownie uruchomionego aparatu
Giotto w odległości około 200 km od ją
dra komety okresowej P/Grigg-Skjellerup
(1992 X V III) w dniu 10 lipca 1992 roku.
Sonda minęła kometę po przeciwsłonecz
nej stronie ze względną prędkością 14 km/s
(czyli pięciokrotnie mniejszą niż w przy
padku komety Halleya). Nie udało się nie
stety uruchomić uszkodzonej wcześniej ka-
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mery i wobec tego uzyskane tym razem
wyniki nie są już tak spektakularne. Nie
mniej jednak uzyskano ciekawe rezultaty
dotyczące emisji gazu i pyłu z jądra ko
mety oraz struktury jego otoczenia pla
zmowego.
Do planetoid zbliżyła się dotychczas
jedynie sonda Galileo podczas swego dłu
giego lotu w pobliże Jowisza (start z Z ie
mi — 18 października 1989 roku, osiąg
nięcie Jowisza — grudzień 1995 roku). Planetoidę (951) Gaspra minęła 29 paździer
nika 1991 roku w odległości około 1600
km ze względną prędkością 8 km/s, a planetoidę (243) Ida 28 sierpnia 1993 roku
w odległości około 2400 km ze względną
prędkością 12.4 km/s. Galileo dostarczył
pierwszych obrazów planetoid uzyskanych
ze stosunkowo niewielkiej odległości. Obie
są nieregularnymi bryłami, których powierz
chnie pokryte są krateram i. Rozmiary Gaspry oceniono na 18.2x10.5x8.9 km, a
Ida okazała się prawie trzy razy większa.
Widmo promieniowania podczerwonego
odbitego od Gaspry wskazuje, że skład jej
powierzchni jest zdominowany prze boga
te w m etale krzemiany. Albedo oszacowa
no na 0.23. W otoczeniu Gaspry nie znale
ziono pyłu, stwierdzono natomiast, że ma
ona własne pole magnetyczne. Pierwsze
analizy przekazywanego właśnie na Z ie
mię m ateriału obserwacyjnego dotyczące
go Idy wskazują, że planetoida ta ma pra
wdopodobnie naturalnego satelitę.
Następną planetoidą, która wkrótce zo
stanie z bliska sfotografowana, będzie naj
prawdopodobniej (1620) Geografos, do
której zbliży się wystrzelony z Ziem i 25
stycznia 1994 roku obiekt zwany Clemen
tine (patrz Kronika).
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Plany na przyszłość
Nie zapominając o trudnej do przecenie
nia roli teleskopu kosmicznego H ubble’a
w dalszych badaniach kom et i planetoid
przypomnijmy jeszcze, że najbliższym w
czasie obiektem, którego program prze
widuje obserwacje wielu małych ciał Ukła
du Słonecznego, jest kosmiczne obserwa
torium w podczerwieni ISO (Infrared Spa
ce Observatory). Ma ono być umieszczo
ne na orbicie wokółziemskiej we wrześniu
1995 roku. W porównaniu ze swym po
przednikiem (satelitą IRAS) będzie mo
gło odbierać prom ieniowanie termiczne
znacznie słabszych obiektów. Odkryje pew
nie wiele nowych kom et i planetoid. W
program ie misji Cassini, której start jest
planowany w październiku 1997 roku, w
drodze do Saturna znajdzie się najpra
wdopodobniej zbliżenie do jakiejś planetoidy. Ale najbardziej obiecującym proje
ktem wydaje się Rosetta (Com et-N ucleus
Sam ple-R eturn). Obecne plany tej misji
przewidują wystrzelenie w 2002 roku son
dy kosmicznej, która zbliży się do jakiejś
komety krótkookresowej w okolicy jej aphelium w odległości od Słońca około 5 j. a.
Przez około 100 dni sonda będzie się po
ruszać w bliskim sąsiedztwie komety aby
znaleźć optymalne możliwości podbrania
próbek m aterii jej jądra oraz pyłu i gazu
otaczającego jądro. Pobrane próbki m ate
rii kom etarnej mają być następnie spro
wadzone na Ziemię. Cała operacja potrwa
około 8 lat. Jeśli się uda to w laborato
riach ziemskich znajdzie się pierwotna m a
teria, z której najprawdopodobniej po
wstał Układ Słoneczny. Przed badaczami
komet i planetoid rysują się więc trudne
wprost do wyobrażenia perspektywy.

KRONIKA
M isja Clementine
Współpraca Departamentu Obrony USA (któ
ry nadzorował program Gwiezdnych Wojen) z

NASA zaowocowała ostatnio wystrzeleniem son
dy Clementine. Jest to wyjątkowo mały, lekki,
tani i szybko zrealizowany projekt. Clementine
waży zaledwie 225 kg, kosztowała 80 milionów
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dolarów — około 10 razy mniej niż typowa
misja NASA (z tego tylko 50 to koszty sondy,
a reszta — koszty samego wyniesienia na or
bitę). A od pomysłu do jego realizacji upły
nęło niespełna 2 lata! Było to możliwe dzięki
wykorzystaniu produkowanych masowo elemen
tów elektronicznych i standardowego oprogra
mowania. Tak więc 25 stycznia br. rakieta Ty
tan IIG wyniosła z bazy Vanderberg w Kaliforni maleńką, ale wyjątkowo ambitnie zaprogra
mowaną Clementine. Jej celem jest zrobienie
dokładnych map całego Księżyca, przekazanie
obrazu planetoidy (1620) Geographos i zare
jestrowanie... zderzenia komety z Jowiszem! Po
kolei zatem. Clementine zaopatrzona jest w ka
mery CCD czułe na promieniowanie podczer
wone, widzialne i nadfioletowe (razem 11 pasm
odbioru!) oraz w laserowy altimetr. Pozwoli to
rozróżnić na Księżycu szczegóły o rozmiarach
od 125 do 325 m (w zależności od pasma ob
serwacji), a na planetoidzie — nawet 25 m!
Co więcej specjalna kamera o bardzo dużej
rozdzielczości (LIDAR) może niektóre obrazy
pokazać jeszcze dokładniej — widoczne będą
detale o rozmiarach nawet 10 m na Księżycu i
5 m na Geographosie.
Obecnie Clementine krąży wokół Księżyca
— po raz pierwszy od 1970 roku odwiedzamy
naszego sąsiada. Można to potraktować jako
uczczenie przypadającej w tym roku 25 rocz
nicy lądowania człowieka na Srebrnym Globie.
Przez 57 dni ziemskich (około dwie księżyco
we doby) zbiera dane o morfologii powierz
chni, jej topografii, składzie chemicznym itp.
Przekazała już wiele dobrze znanych obra
zów — np. miejsca lądowania astronautów
Apolla 16.
Na 3 maja zaplanowany jest odlot Clemen
tine od Księżyca do planetoidy (1620) Geo
graphos. Geographos jest jedną z planetoid,
która nie porusza się w tzw. pasie planetoid
między orbitami Marsa i Jowisza, ale krąży sto
sunkowo blisko Ziemi — między 0.8 a 1.6 jed
nostki astronomicznej, dwukrotnie przecinając
orbitę Ziemi podczas swojego obiegu wokół
Słońca. Ma około 4 km długości i 1.5 km sze
rokości, kształtem przypomina cygaro. Z ana
lizy krzywych zmian blasku tej planetoidy wy
nika, że jedna jej strona jest przynajmniej 6
razy jaśniejsza od drugiej. Poza tym nie bar
dzo wiadomo jak się obraca (znany jest tylko
przybliżony okres obrotu — 5 godzin), czy skła
da się z jednej bryły, czy jest „zlepkiem” wielu.
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A badania planetoid mogą wiele wnieść do zro
zumienia procesów tworzenia się planet.
Po opuszczeniu orbity wokółksiężycowej
sonda będzie robić pomiary strumieni jonów i
elektronów napotykanych po drodze. A sama
Geographos to trudny cel dla sondy — Cle
mentine jest wszak sterowana przez „wojsko
we” czujniki naprowadzające na pociski. Planetoida jest tysiące razy większa od np. poci
sków międzykontynentalnych, ale śledzona bę
dzie początkowo ze znacznie większej odległo
ści (1-2 miliony km). Poza tym pociski są go
rące — planetoida jest bardzo chłodna. Spot
kanie z nią będzie więc również rodzajem... te
stu wojskowych urządzeń. Niestety przykro jest
czytać takie doniesienia! Clementine testować
też będzie odporność aparatury na intensywne
promieniowanie kosmiczne (między innymi w
pasach Van Allena) — warunki kosmiczne czę
sto są zbliżone do tego czego oczekuje się w
przypadku wybuchu wojny jądrowej.
Należy się spodziewać, że obrazy Geogra
phos będą przebojem roku 1994. Do tej pory
udało się uzyskać „zdjęcia” tylko dwu innych
planetoid. W drodze do Jowisza sonda Galileo
przekazała w październiku 1991 r. z odległości
1600 km obraz Gaspry (patrz Urania 3/93), i
prawie dwa lata później z odległości 2400 km
obraz Idy (patrz Urania 11/93). Clementine zbli
ży się do Geographos na odległość 100 km!
Względna prędkość obu ciał w momencie ma
ksymalnego zbliżenia to 10.7 km/s. Oblicza się,
że w tym czasie zrobionych zostanie około 2000
„zdjęć”; sonda rejestrować będzie kilka obra
zów na sekundę co pozwoli potem zmontować
„film” o spotkaniu. Powinno to umożliwić od
tworzenie morfologii powierzchni tej planetoi
dy, poznanie kształtu i objętości, a także skła
du chemicznego i jego ewentualnych niejedno
rodności.
Złośliwi mówią, że Clementine to nie pro
jekt naukowy, ale inżynieryjny. Inni, że ma dwo
jakie znaczenie — naukowe i militarne. Jesz
cze inni, że jest tak tani iż nawet jego kom
pletne fiasko nie będzie katastrofą. Astrono
mom pozostaje cieszyć się z tego, co sonda już
zrobiła i liczyć na dalsze szczęście. Planuje się
też Clementine 2 — miałaby ona polecieć do
dwu planetoid i do komety. Wszystko wskazu
je na to, że wielu osobom „Oh, my darling
Clementine!” niekoniecznie będzie się kojarzyć
z piosenką.
Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska
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Idy marcowe 1994 roku
Idy w kalendarzu starorzymskim to 13 dzień
każdego miesiąca z wyjątkiem marca, maja, lipca i października kiedy jest to dzień 15. Idy
marcowe są szczególnie pamiętne od roku 44
p. n. e., w którym tego właśnie dnia zamordo
wano Juliusza Cezara. W szekspirowskiej tra
gedii Juliusz Cezar należy chyba szukać genezy
słynnego określenia, że w Idy marcowe strzec
się trzeba wielkiego niebezpieczeństwa.
W tegoroczne Idy marcowe Ziemi zagro
ziła planetoida, którą dzień wcześniej odkryli
astronomowie amerykańscy D. R a b i n o w i t z
i J. V. S c o t t i w Obserwatorium Stewarda
na Kitt Peak w Arizonie za pomocą specjalnej
aparatury przeznaczonej do poszukiwania na
niebie słabych i szybko poruszających się obiek
tów (tzw. Spacewatch Telescope). Pierwszą po
zycję nowej planetoidy, oznaczonej 1994 ES 1,
zarejestrowali 14 marca około godziny 6 UT.
Jeszcze tej samej nocy wykonali kilka dalszych
obserwacji, aby na ich podstawie wyznaczyć or
bitę ciekawie zapowiadającego się obiektu. Oka
zało się, że niespełna półtorej doby po odkry
ciu, czyli 15 marca około godziny 17 UT, pla
netoida przeleci w odległości zaledwie 0.001 j.
a. (czyli około 150 tys. km) od Ziemi. Natych
miast więc przekazano jej prowizoryczną efe
merydę czterem wytrawnym obserwatorom ma
łych ciał Układu Słonecznego w Nowej Zelan
dii, Australii i Japonii skąd można byłoby jej
przelot obserwować. Dostrzeżenie tego obie
ktu nie było jednak łatwe zważywszy na jego
szybki ruch po niebie oraz małą jasność, którą
oceniono na około 16-17 mag. podczas naj
większego zbliżenia do Ziemi. Ale nie te trud
ności uniemożliwiły zaobserwowanie przelotu
w pobliżu Ziemi niezwykłej planetoidy. W No
wej Zelandii niebo było zachmurzone. Do Ja
ponii informacja nadeszła za późno. A obser
watorzy w Australii dowiedzieli już po fakcie,
że otrzymali efemerydę topocentryczną i nie
potrzebnie poprawili ją na wptyw paralaksy. 15
marca planetoidę obserwowali więc bez trudu
jedynie jej odkrywcy, ale ostatnią obserwację
zdołali wykonać na około 7 godzin przed naj
większym zbliżeniem do Ziemi. Jeszcze tego
samego dnia około godziny 23 UT Centrum
Małych Planet Międzynarodowej Unii Astro
nomicznej w Cambridge (USA) rozesłało pocz
tą komputerową do zainteresowanych na ca
łym świecie specjalny cyrkularz (Minor Planet
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Electronic Circurar No 1994-E 05) z pierwszy
mi 13 obserwacjami planetoidy 1994 ES 1 wy
konanymi od 14.27d do 15.43d UT, jej elemen
tami orbity obliczonymi na podstawie tych ob
serwacji i geocentiyczną efemerydą do 16 mar
ca. Z tych pierwszych, prowizorycznych danych
wynika, że niezwykła planetoida obiega Słońce
w okresie 1.6 roku po orbicie położonej nie
mal w płaszczyźnie ekliptyki o mimośrodzie 0.6
i odległości peryhelium 0.6 j. a. Ziemię minę
ła 15.7d UT w odległości 0.0011 j. a. (około
165 tys. km), a Księżyc 15.9*1 UT w odległości
0.0009 j. a. (około 135 tys. km).
Dyrektor Centrum Małych Planet B. G.
M a r s d e n opatrzył powyższe informacje ko
mentarzem, że egzamin ze sprawności reago
wania na realne jak widać niebezpieczeństwo
trafienia w Ziemię komety lub planetoidy nie
wypadł pomyślnie. Dodajmy jednak do tego
dwie uwagi. Po pierwsze, wielkim osiągnięciem
wydaje się już sam fakt umiejętności odkrywa
nia obiektów, które mogą zagrozić naszej pla
necie; przypomnijmy, że poprzednio tak bliski
Ziemi przelot zaobserwowano tym samym in
strumentem 21 maja 1993 roku (patrz Urania
9/1993). I po drugie, nie zapominajmy, że praw
dopodobieństwo uderzenia w Ziemię komety
lub planetoidy jest jednak bardzo, bardzo ma
łe (patrz Urania 2, 3, 4/1993).
Krzysztof Ziolkowski

Rola neutrin w kosmicznej chemii —
propozycja testowania nowej teorii
Amerykańsko-francuska grupa astronomów
(Keith O l i v e i Sean S c u l l y z Uniwersyte
tu Minneasota oraz Nikos P r a n t z o s i Eli
sabeth V a n g i o n i - F l a m z Instytutu As
trofizycznego w Paryżu) zaproponowała ostat
nio sposób na sprawdzenie teorii dotyczącej no
wego modelu chemicznej ewolucji Galaktyki.
Do tej pory przyjmowano, że beryl (liczba ato
mowa 4) i bor (liczba atomowa 5) tworzą się
wówczas, gdy wysokoenergetyczne cząstki pro
mieniowania kosmicznego uderzają w jądra cięż
kich atomów i rozbijają je.
Tymczasem w 1990 roku Stan W o o s 1e y
z Uniwersytetu Santa Cruz zauważył, że w cza
sie wybuchu supernowej uwalnia się aż 1058
neutrin. Oznacza to, że nawet gdyby bardzo
drobna ich część mogła oddziaływać z węglem
(liczba atomowa 6) wybijając z niego proton
— także można by uzyskać bor. O ile taki pro-
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ces jest realny to w młodości Galaktyki stosu
nek liczby atomów boru do atomów berylu po
winien być bardzo duży (około 50). Bor bo
wiem byłby produkowany od samego począt
ku w pobliżu wybuchających gwiazd (a najmasywniejsze osiągały stadium wybuchu już po
kilku milionach lat), a beryl mógłby powstać
dopiero wtedy, gdy ciężkie pierwiastki z wnę
trza gwiazd zostałyby rozproszone w materii
międzygwiazdowej, a następnie zbombardowa
ne przez cząstki promieniowania kosmicznego.
W spomniana grupa astronom ów planuje
zbadanie widm bardzo starych gwiazd; takich,
które mają niesłychanie mało żelaza — często
mniej niż 0.001 zawartości słonecznej). O ile
bor i beryl tworzą się tylko w oddziaływaniach
z promieniowaniem kosmicznym to stosunek
ich obfitości będzie około 10, w przeciwnym
wypadku będzie około pięciokrotnie większy.
Tfestowanie opisanej teorii nie będzie łatwe gdyż
gwiazdy stare mają mało zarówno boru jak be
rylu, a linie obu tych pierwiastków leżą w ul
trafiolecie więc trzeba będzie korzystać z da
nych satelitarnych. Może satelita E U V E bę
dzie tu pomocny?
Wg New Scientist, 1993, 1902, 16
M SK

Miłośnicy — astronomii
Niejednokrotnie na łamach Uranii pisaliśmy o
owocnej współpracy miłośników astronomii i
astronomów zawodowych. Kolejny przykład to

115

odkrycie bardzo dziwnej gwiazdy przez sześciu
amerykańskich uczestników obozu szkoleniowe
go w obserwatorium M ount Wilson. We wrze
śniu ubiegłego roku obserwowali oni linie wa
pnia w widmach bliskich gwiazd. Na ogół linie
wapnia są słabsze, gdy pole magnetyczne gwiaz
dy jest słabsze, a im słabsze jest pole tym gwiaz
da jest starsza. Obserwując jednak gwiazdę HD
202537, odległą o zaledwie około 100 lat świet
lnych, odkryto linie wapnia o 30-50% słabsze
niż kiedykolwiek „zawodowcy” widzieli. Według
dotychczasowych oszacowań oznaczałoby to, że
gwiazda ta ma 1 9 x l0 9 lat podczas gdy przyj
muje się iż sam Wszechświat ma około 1 5 x l0 9
lat. Oczywiście powyższa niezgodność może być
wytłumaczona złą klasyfikacją gwiazdy (np. nie
jest to, jak się przyjęło karzeł ale np. czerwony
olbrzym) — dopiero dokładniejsze badanie wid
ma wyjaśni zagadkę. Bez względu jednak na
wynik można już dziś powiedzieć, że miłośnicy
po raz kolejny wnieśli swój wkład w rozwój
astronomii.
Wg New Scientist, 1993, 1903, 20
M SK

Rakieta PEGASUS
Jeśli projekt CESAR, o którym donosiliśmy w
numerze styczniowym, pomyślnie doczeka się
realizacji, to satelita budowany przez Włochy i
grupę krajów środkowoeuropejskich przy zna
cznym udziale Polski zostanie wysłany w kos
mos przy użyciu amerykańskiej rakiety PEGA-

Samolot NASA B 52 z umieszczoną pod skrzydłem rakietą PEGASUS.

116

URANIA

SUS. Sposób wynoszenia satelitów za pomocą
tej rakiety jest na tyle oryginalny, że warto po
święcić mu parę stów. Rakietę PEG A SU S zbu
dowały dla celów komercyjnych dwie firmy; Or
bital Sciences Corporation oraz Hercules Ae
rospace. Nie stanowi ona specjalnego novum
w technice rakietowej — jest to typowa trzy
stopniowa rakieta na paliwo stałe posiadająca
skrzydło typu delta i stateczniki ogonowe. Jej
długość wynosi 15 m, a średnica 1.27 m, roz
piętość skrzydła 6.7 m, a masa 18.1 t. Korpus
rakiety i elementy uskrzydlenia wykonano z lek
kich materiałów kompozytowych. Novum sta
nowi natomiast sposób jej startu. Rakieta wy
noszona jest pod skrzydłem bombowca stra
tegicznego B 52 na wysokość 12.2 km, gdzie
przy prędkości 225 m/s (M = 0.82) zostaje od
łączona. Pięć sekund później w odległości 90
m od samolotu odpalony zostaje pierwszy sto
pień, który wynosi rakietę na wysokość 63 km.
Drugi stopień pracuje do wysokości 168 km,
po czym rakieta wznosi się lotem balistycznym
na wysokość 460 km, na tym ostatnim odcinku
silniki nie pracują, odrzucana jest natomiast
osłona aerodynamiczna. Po osiągnięciu maksi
mum wysokości uruchamiany jest trzeci sto
pień, który wprowadza satelitę na orbitę o po
żądanych parametrach.
Wynoszenie rakiety przez samolot ma licz
ne zalety. Po pierwsze nie wymaga naziemnych
urządzeń startowych. Po drugie, start odbywa
się w znacznie rozrzedzonym powietrzu (na wy
sokości 12 km ciśnienie atmosferyczne stanowi
1/4 ciśnienia na poziomie morza), więc opór
atmosfery jest odpowiednio mniejszy. Po trze
cie, dzięki manewrom samolotu wynoszącego
rakieta może osiągać orbity o dowolnym kącie
nachylenia do równika. I wreszcie — nie stwa
rza żadnego zagrożenia w przypadku awarii ra
kiety, bowiem starty odbywają się nad ocea
nem lub terenami niezamieszkałymi.
Udźwig rakiety PEG A SU S zależy od na
chylenia i wysokości żądanej orbity. Na orbity
okołorównikowe wysokości 460 km może wy
nieść 408 kg ładunku, na orbitę biegunową (90°)
o tej samej wysokości — 272 kg. Przypomnij
my, że satelita C ESA R ma mieć masę ok. 300
kg i osiągnąć orbitę bliską biegunowej (70°).
Budowa rakiety trwała od 1987 do 1989
roku, wykorzystano przy tym doświadczenia uzyskane w lotach samolotów rakietowych X 15 z lat 1959-1968. Co więcej, dla PEGASUSA wykorzystano ten sam słynny samolot B 52
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z numerem 0008, który wynosił pilotowane sa
moloty rakietowe (m. in. z Neilem Armstron
giem).
Pierwszy start orbitalny PEG A SU SA odbył
się 5 kwietnia 1990. Podczas czwartego startu
25 kwietnia 1993 roku wyniesiony został mały
satelita rentgenowski A L E X IS (Array of Low
Energy X -R ay Imaging Sensor).
Prace nad doskonaleniem systemu trwają.
Wkrótce wejdzie do użytku doskonalszy wariant
rakiety — PEG A SU S X L o udźwigu zwięk
szonym o 30%, a także nowy samolot wyno
szący Tristar. Rakieta będzie wynoszona nie pod
skrzydłem, lecz pod kadłubem samolotu. War
to na koniec dodać, że o podobnym systemie
wynoszenia myślą zarówno kraje europejskie,
jak i Rosja. Europejczycy opracowali projekt
rakiety Diana wynoszonej przez naddźwiękowy
odrzutowiec Concorde. Samolot ten ma prze
wagę zarówno nad B 52, jak i Tristarem, gdyż
osiąga pułap 18 km i prędkość M = 2.05. Na
tomiast rosyjski projekt rakiety Burłak zakłada
użycie samolotu Tu-160.
Jacek Kruk

Zaśmiecony Kosmos
Wokół Ziemi krąży obecnie ponad 10 000 za
rejestrowanych sztucznych satelitów o rozmia
rach większych niż 10 cm, czyli takich, że moż
na je swobodnie dostrzegać przez przeznaczone
do tego przyrządy optyczne. (D o katalogu tego
wliczone są także przykrywki kamer obserwa
cyjnych, rękawica kosmonauty, elementy rakiet
nośnych i wiele innych tego rodzaju obiektów).
Oprócz tego jest jednak wiele milionów
mniejszych fragmentów, na przykład takich jak
odpryski farby odpadłej od urządzeń kosmicz
nych, strzępki folii plastikowej. (Stosowano też
procedurę rozsadzania materiałem wybucho
wym satelitów wojskowych po zakończeniu ich
użytecznego działania!) Stanowi to nowe, spe
cyficzne zagrożenie. Wszakże każda z tych czą
stek pędzi z szybkością prawie prawie 8 km/s
toteż jest w stanie uszkadzać urządzenia kos
miczne. Stanowi też groźne niebezpieczeństwo
dla wychodzących na zewnątrz kabiny astro
nautów...
Niestety nie jest to już zagrożenie teorety
czne. W literaturze przedmiotu powszechnie
cytuje się uszkodzenie przedniej szyby kabiny
pilotów wahadłowca Challenger w 1983 roku.
Badania naziemne wykazały, że spowodował je
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milimetrowy odprysk lakieru, który uderzył w
szybę z „kosmiczną” prędkością. Szybę trzeba
było wymienić... Niestety podobnych wypadków
wydarzyło się już więcej i jest tylko kwestią
czasu wywołana tym katastrofa...
Obecnie sytuacja stała się już groźna, gdyż
liczba tych cząstek szybko rośnie. Dzieje się
tak dlatego, że w wyniku wzajemnych zderzeń
cząstki same się „rozmnażają”. Gdy było ich
niewiele, proces ten nie miał istotnego znacze
nia, po przekroczeniu jednak pewnej liczby „pro
gowej” zjawisko przybrało charakter lawinowy.
Według obliczeń astrofizyków niemieckich, dzie
je się to właśnie w chwili obecnej...
Wyrażane są więc obawy, że w niezbyt od
ległej przyszłości loty satelitarne blisko Ziemi
mogą się stać... niemożliwe (!). Już obecnie
ocenia się, że amerykańska stacja satelitarna
Freedom — o ile będzie budowana — będzie
musiała mieć „pancerz przedwśmieciowy” o m a
sie przynajmniej 5000 kg!
Niestety zjawisko to jest nie tylko groźne
dla astronautyki, ale też szkodliwe dla astrono
mii. W wielkich teleskopach obserwuje się re
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fleksy światła słonecznego na cząstkach tych
śmieci. Biorąc zaś pod uwagę czułość obec
nych detektorów promieniowania, zjawisko to
zaczyna zakłócać obserwacje słabo świecących
ciał niebieskich. Nie jest ono też obojętne dla
obserwacji radioastronomicznych. Obserwacje
radioastronomiczne są także zakłócane przez
nadajniki radiowe aparatów kosmicznych. D o
dać tu można, że w początkowym okresie roz
woju astronautyki nie pomyślano o tym, aby
instalować na satelitach wyłączniki aparatury
radiowej. W związku z tym wokół Ziemi krąży
pewna liczba satelitów z dawno już wyeksplo
atowanymi urządzeniami użytkowymi, ale ciągle
jeszcze działającymi nadajnikami radiowymi!
Jaka jest na to wszystko rada?
Gdy te śmieci krążą wokół Ziemi na względ
nie małych wysokościach (powiedzmy poniżej
200 km), to stosunkowo szybko opadają do
atmosfery. Gdy jednak krążą wysoko, to ist
nieć będą... miliony lat.
Wobec tego rada jest tylko jedna...
Przestać śmiecić!

Andrzej Marks

KRONIKA HISTORYCZNA
Ilenri Poincare matematyk, fizyk,
astronom
29 kwietnia 1994 roku mija 140-ta roczni
ca urodzin Henri P o i n c a r ć g o — wy
bitnego francuskiego uczonego o wielkim
dorobku naukowym, także i w astronomii.
Lista publikacji Poincarćgo obejmuje bli
sko 500 publikacji naukowych!, co jest
imponującą liczbą nawet i w dzisiejszych
czasach.
Henri Poincarć był przede wszystkim
genialnym matematykiem. Bardzo słaby
wzrok był przyczyną tego, że nie potrafił
on rysować, lecz (o ironio losu) to z kolei
zaowocowało zainteresowaniem się tzw.
własnościami topologicznymi figur, czyli
takimi, które nie zmieniają się przy cią
głych deformacjach (można je ściskać, roz
ciągać byle nie przeciąć). Jeżeli zatem Poin
carć próbował narysować okrąg, a wyszła
mu krzywa np. taka jak przedstawiona na
rysunku:

to traktował ją jako krzywą zamkniętą to
pologicznie równoważną okręgowi. Oczy
wiście dla nauczyciela rysunku te dwie krzy
we to coś zupełnie innego, dlatego też
Poincarć na egzaminie wstępnym na po
litechnikę otrzymał z rysunku ocenę 0 (a
został przyjęty tylko dzięki wyjątkowym
zdolnościom matematycznym).
Tfen sposób patrzenia na krzywe i figu
ry poprzez ich własności topologiczne zaT
owocował rozwinięciem się nowej dziedzi
ny w matematyce — topologii algebraicz
nej oraz powiązaniem teorii równań róż--
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niczkowych i topologii, w czym właśnie
Poincarć miał niemały udział. Poincarć
zajmował się także analizą zespoloną, gdzie
miał wiele ciekawych wyników, m. in. zna
lazł nową klasę funkcji — funkcje Fuchsa
i Kleina (z wielkiej skromności nie nazwał
ich swoim imieniem, lecz niemieckich ma
tematyków, którzy wskazali tylko na moż
liwość istnienia takich funkcji).
Poincarć był praktycznie matematykiem
— samoukiem. Z e względu na bardzo sła
be zdrowie mały Henri pobierał nauki w
domu. Gdy zdrowie pozwoliło mu uczęsz
czać do szkoły to przechodził z klasy do
klasy z nagrodami. Zainteresowania miał
wszechstronne — obok matematyki także
historia i geografia. Z matematyką oczy
wiście nie było problemów, może poza tym,
że Poincarć miał od razu swój niezależny
sposób patrzenia na matematykę. Nie ro
bił w szkole notatek, a także nigdy nie
lubił przytaczać dowodów twierdzeń, ale
konstruować je zawsze po swojemu.
Poincarć zaczął studiować na Politech
nice, potem zaś w Szkole Górniczej, gdzie
uzyskał tytuł inżyniera mając 25 lat. Jed
nocześnie z ukończeniem tej Szkoły przed
stawił na Uniwersytecie Paryskim rozpra
wę doktorską z matematyki, bynajmniej
nie związaną bezpośrednio z zagadnienia
mi jego inżynierskich studiów. Było to i
jest imponujące, aby pracując zupełnie sa
modzielnie i w tak młodym wieku (25 lat)
przedstawić doktorat! Dalej życie Poincarćgo nie było już uzależnione od górnic
twa, gdyż mając 27 lat miał już tak duży
dorobek i wkład do matematyki, że został
najmłodszym profesorem Uniwersytetu Pa
ryskiego. Pozycja ta wiązała się również z
obowiązkiem pracy dydaktycznej. Nie by
ło to jednak wcale dla dla Poincarćgo cię
żarem. Wręcz przeciwnie — okazał się
wspaniałym dydaktykiem. Zaś wnikliwe i
solidne przygotowanie wykładów stało się
dla niego okazją do rozszerzenia swojej
wiedzy na różne działy matematyki, fizyki
i astronomii. Z notatek do tych wykładów
powstały świetne podręczniki akademic-
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kie (m. in. o termodynamice, elektrycz
nych oscylacjach, elektryczności, optyce,
falach elektromagnetycznych, mechanice
nieba i o rachunku prawdopodobieństwa).
Poincarć cieszył się ogromnym autory
tetem w środowisku naukowym, głównie
dzięki swojej wszechstronności. R enesan
sowi uczeni mogli zajmować się jeszcze
wszystkim — od astronom ii po medycynę.
Lecz już u schyłku XIX wieku i aparat ma
tematyczny i technika badań naukowych
uległy tak szybkiemu rozwojowi, że na
ukowcy już wtedy zaczęli koncentrować
się w swoich wąskich dziedzinach. M etoda
badań i język publikacji naukowych już
wtedy stawały się abstrakcyjne dla naukow
ców zajmujących się różnymi dziedzinami.
Poincarćmu jako jednem u z nielicznych
udało się nadążyć za rozwojem i m atem a
tyki, i fizyki, i astronomii. I tak na przy
kład chociaż nie pracował bezpośrednio
nad radioaktywnością, to właśnie dzięki je
go bardzo inspirującej radzie Becquerelowi
udało się wkrótce odkryć radioaktywność.
Również bardzo abstrakcyjne i awan
gardowe, jak na tam te czasy, zagadnienia
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rodzącej się dopiero teorii względności nie
byty mu obce. Znając i rozumiejąc znacze
nie wyników doświadczenia M ichelsonaMorleya (prędkość światła jest taka sama
we wszystkich kierunkach i względem do
wolnego układu współrzędnych), Poincarć przyjął słusznie za podstawowy postulat
stałość prędkości światła. Porównując wska
zania zegarów w różnych układach odnie
sienia poprzez wymianę sygnałów świet
lnych Poincarć otrzymał związki na tzw.
skrócenie Lorentza (skrócenie długości w
układzie poruszającym się z prędkością po
równywalną z prędkością światła), oraz
związki na zmianę masy z prędkością. Po
dejście to dzięki swojej prostocie (wcale
nie jest potrzebny skomplikowany aparat
matematyczny) szeroko wykorzystywane
jest w dydaktyce fizyki. Niestety Poincarć
był zbyt konserwatywny aby odrzucić stare
pojęcie eteru i prawa ruchu Newtona. Stąd
też nie udało się mu sformułować konsystentnej teorii względności, czego doko
nał dopiero A. E i n s t e i n .
Poincarć wniósł również duży wkład do
astronom ii. Stąd też nie bez powodu peł
nił funkcję dyrektora Paryskiego Obser
watorium. Mając świetnie opanowany aparat matematyczny Poincarć mógł „przy
mierzyć” się do różnych nie rozwiązanych
zagadnień (pamiętajmy, że nie było jesz
cze wtedy komputerów, ale za to nowe
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metody rozwiązywania równań mogły du
żo pomóc). Między innymi zajmował się
modnym wtedy problem em stabilności
Układu Słonecznego i tzw. problem em
trzech ciał, w którym udało mu się znaleźć
rodzinę rozwiązań periodycznych. Poinca
rć zajmował się także pływami i ratujący
mi samograwitującymi cieczami (rozważał
je jako proste modele powstawania gwiazd
i planet), gdzie znalazł bardzo ciekawe roz
wiązania, które jednak okazały się niesta
bilne.
Poincarć był nietypową osobowością.
Z jednej strony naukowiec pochłonięty
swoją pracą, a z drugiej człowiek wrażliwy
na sztukę i naturę. N atura była dla Poincarćgo „niezrównaną kztuką, której pięk
no wynika z kontrastu między różnorod
nością zjawisk, a jednością praw leżących
u podstawy tych zjawisk...”. Poincarć to
także wielki patriota, wychowywany w sza
cownej rodzinie francuskiej inteligencji z
Nancy. Mając 16 lat asystował ojcu (profe
sorowi medycyny) przy opatrywaniu ran
nych w wojnie francusko-pruskiej.
Poincarć jest jednym z niewielu wybit
nych naukowców, którzy już za życia zy
skali wielkie uznanie (wyrażone między
innymi tym, że był prezesem wielu francu
skich i międzynarodowych towarzystw na
ukowych) i cieszą się autorytetem do dziś.
Maria Łysik

PORADNIK OBSERWATORA
Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych
R Draconis
a = 16h32.7ra ó = + 66°45’ (J.2000)
A: 6.7m-13.0m v Max: 2442059 + 245.47d
Typ M M -m = 0.45 Sp. M 5e-M 9e
W gwiazdozbiorze Smoka w odległości
4° na zachód od £ Draconis leży jedna z
jaśniejszych miryd — R Draconis. Zm ien
na została odkryta w 1876 roku przez nor
weskiego astronom a C. T. H. Geelmuyde-

na w obserwatorium w Oslo. Mimo, że
czasami osiąga w maksimum szóstą wiel
kość gwiazdową to jej średnia jasność w
maksimum wynosi 7.6m, a w minimum
średnio 12.4m. Ponieważ gwiazda leży tyl
ko niecałe 24° od bieguna, zatem jest do
godna do obserwacji przez cały rok, co umożliwia wykreślenie pełnej krzywej zmian
blasku. Oznaczenie jasności gwiazd porów
nania: 85 = 8.5m.
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OBSERWACJE
Ogólnopolski Konkurs Fotografii
Astronomicznej ASTROFOTO ’93
Ubiegłoroczna edycja konkursu fotografii
astronomicznej zainaugurowała tego typu
rywalizację w olsztyńskim obserwatorium.
Do tej pory fotografie astronomiczne eks
ponowane w obserwatorium były dziełem
amatorów zrzeszonych w kołach zainte
resowań i olsztyńskim oddziale Polskiego
Towarzystwa Miłośników Astronomii. By
ły to wystawy prac o charakterze wewnę
trznym. W 1993 roku postanowiliśmy roz
pisać konkurs o wymiarze ogólnopolskim.
Na konkurs napłynęło 35 prac z różnych
stron Polski. Poziom pod względem tema
tycznym i techniki był zróżnicowany. Prze
ważały tematy związane z popularnymi w
obserwacji i fotografii obiektami, różnią
ce się jednak techniką wykonania i użytym
sprzętem fotograficznym. Ciekawe prace
nadesłano z Krakowa. Znalazły się wśród
nich prace typowo astronomiczne, wyko
nywane na profesjonalnym sprzęcie, jak i
prace zawierające elementy astronomicz
ne. Formuła konkursu dawała autorom

wolna rękę w zakresie tematyki, sprzętu i
techniki w wykonywanych pracach, zatem
każda nadesłana praca była przez jurorów
brana pod uwagę i oceniana. Na szczegól
ne wyrazy uznania zasługują prace wyko
nane za pomocą teleobiektywów z dużą
liczbą telekonwerterów, na dodatek z ręcz
nym prowadzeniem. Prace te wymagały od
autorów dużej precyzji i samozaparcia. Ju
ry miało więc ciężkie zadanie, by wyłonić
zwycięzcę. Pierwsze miejsce uzyskała pra
ca autorstwa Janusza P ł e s z k i z Kra
kowa, przedstawiająca mgławice M-42 i
M-4 E 3 w gwiazdozbiorze Oriona. Tfemat
mógłby uchodzić za dość popularny, gdy
by na zdjęciu tym, wykonanym oryginalną
techniką i przy użyciu, na skalę astrono
miczną, niewielkiego teleobiektywu o og
niskowej 135 mm, nie była widoczna mgła
wica oznaczona w NGC numerem 2024,
będąca w pobliżu gwiazdy Alnitax. Drugie
miejsce zajęło zdjęcie przedstawiające ten
sam obiekt (mgławice M-42 i M-43), au
torstwa Leszka M a r c i n k a z Lublina.
Praca ta zasłużyła na uznanie jury za ręcz
ne prowadzenie podczas prawie półgo-
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dzinnej ekspozycji. TYzccic miejsce otrzy
mała praca wykonana przez A rtura J a n i k a z Krakowa. Obiektem nagrodzo
nym była również mgławica M ^ł2 i M-43.
Wszystkim nagrodzonym gratuluję sukce
su, a pozostałym uczestnikom dziękuję za
udział w konkursie i zapraszam na tego-
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roczną edycję konkursu, licząc też na udział większej liczby uczestników. Wszy
stkich odwiedzających olsztyńskie obser
watorium astronom iczne zapraszam, aby
przystanęli chwilę na parterze i zapoznali
się z pracami uczestników konkursu.
Maciej Grzeinski

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Stephen Hawking, Czarne dziury i wszech
światy niemowlęce, Wydawnictwo Alka
zar, Warszawa 1993, stron 229, cena 84 000
zł, tłum. A nna Minczewska-Przeczek
Poprzednia książka Stephena H a w 
k i n g a Krótka historia czas cieszyła się
ogrom ną poczytnością na całym świecie.
świadczy o tym chociażby fakt, że wydano
ją co najmniej w trzydziestu trzech języ
kach. Ponadto znalazła się w Księdze Re
kordów Guinnesa jako tytuł, który najdłu
żej utrzymywał się na listach bestsellerów.
Czy nowa książka pod tytułem Czarne dziu
ry i wszechświaty niemowlęce będzie miała
równie wielkie grono czytelników? Sądzę,
że tak się może stać. Chociażby z powodu
niemal legendarnej postaci samego auto
ra, jak również wielu kontrowersji wokół
niego narosłych. Tytuł książki również bę
dzie przyciągał ludzi, ponieważ występują
w nim modne hasła.
Czarne dziury i wszechświaty niemowlę
ce nie jest książką jednolitą tematycznie.
Jest bowiem zbiorem artykułów i przem ó
wień napisanych przez Hawkinga w latach
1976-1992.
Pierwsze dwa eseje oparte są na prze
mówieniu, które autor wygłosił w Między
narodowym Tbwarzystwie Chorób Neuromotorycznych. Stanowią one zgrabną au
tobiografię. Dla Czytelników nie znających
postaci Stephena Hawkinga w tym miej
scu w skrócie podam najważniejsze fakty
dotyczące jego życia. Urodził się dokład
nie trzysta lat po śmierci Galileusza, 8 sty
cznia 1942 roku w Oxfordzie. W szkole

średniej nie zajmował nigdy pozycji lep
szej niż w środku klasy, ale jego koledzy
nazywali go „Einstein”. Od trzynastego czy
czternastego roku życia wiedział, że chce
prowadzić badania naukowe w dziedzinie
fizyki. Mając 17 lat zdał egzamin kwalifi
kacyjny do stypendium na Uniwersytecie
Oxfordzkim. Po trzech latach studiów prze
niósł się do Cambridge na Studia dokto
ranckie. Jego promotorem był Denis S c i a m a. W tym czasie wykryto u niego cho
robę neuromotoryczną ALS — stwardnie
nie zanikowe boczne. Gdyby wtedy nie po
znał przyszłej swojej żony, prawdopodob
nie załamałby się całkowicie i nie znalazł
już celu w życiu... A został przecież na
stępcą Newtona i Diraca na Katedrze w
Cambridge.
Cały jeden artykuł poświęcony jest
własnym doświadczeniom z ALS. Do roku
1974 Hawking mógł sam jeść i samodziel
nie kłaść się i wstawać z łóżka. W 1985
roku zachorował na zapalenie płuc i po
operacji tchawicy utracił całkowicie i tak
już niewyraźną mowę. Korzysta teraz z syn
tezatora mowy, który pozwala mu wypo
wiedzieć do 15 słów na minutę. Stephen
Hawking podkreśla, że wpływ, jaki ALS
wywiera na jego życie jest niewielki i stara
się nie myśleć o swoim kalectwie. W koń
cu posiada wspaniałą rodzinę (trójkę dzie
ci), sukcesy w nauce i uznanie wśród na
ukowców. „Dowodzi to, że nigdy nie wol
no tracić nadziei” — mówi Hawking.
W rozdziale zatytułowanym „Postawa
społeczna wobec nauki” twierdzi — moim
zdaniem słusznie — że postęp wiedzy i
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techniki jest nieunikniony. Nawet gdyby
się przestało płacić za badania naukowe,
dociekliwy człowiek z uporem będzie zgłę
biał tajniki nauki. Taka jest jego natura.
Najważniejszą kwestią jest wykorzystanie
tego postępu w sposób właściwy. Aby te
go dokonać, społeczeństwo musi przynaj
mniej w podstawowym zakresie rozumieć
nauki przyrodnicze. Największe pole do
popisu ma w tym względzie szkoła. Jed
nak programy nauczania są na razie do
tego nieprzystosowane. Równania, któ 
rych tak dużo na lekcjach fizyki, są nie
potrzebne; wystarczy jakościowe rozu
mienie pojęć naukowych — twierdzi
Hawking. Uczula również czytelnika na
punkcie broni nuklearnej i wojny ato 
mowej. W tej kwestii decyzje podejm o
wane przez społeczeństwa mogą okazać
się najbardziej znamienne.
Następny w kolejności artykuł opowia
da o dość pouczającej historii powstania
pierwszej popularnonaukowej książki Hawkinga Krótka historia czasu. Był on opubli
kowany w brytyjskim dzienniku The Inde
pendent w grudniu 1988 roku.
Pogląd autora na kwestię rozumienia
Wszechświata jest przedstawiony w roz
dziale „Moje stanowisko”. Przy próbie od
powiedzi na pytanie: „Jaki jest status i zna
czenie wielkiej jednolitej teorii?”, siłą rze
czy napotykamy trudne i nierozwiązane
zagadnienia filozoficzne. Odnoszę wraże
nie, że Hawking w tym miejscu odpłaca się
filozofom za to, że — jak sam stwierdza
— potraktowali go nieprzyjemnie. Mówi
wprost, że filozofowie nauki są niedoro
bionymi fizykami, którzy nie mają kon
taktu ze współczesnymi horyzontami fizy
ki i z tego powodu nie powinni zabierać w
tych sprawach głosu...
W kolejnym, siódmym już artykule, roz
waża możliwość otrzymania jednolitej teo
rii oddziaływań fizycznych w niezbyt odle
głej przyszłości. Stephen Hawking jest op
tymistą. TVvierdzi bowiem, że pełną teorię
ujrzymy jeszcze za życia niektórych czytel
ników swojej książki. Osobiście boję się,
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że się to nie ziści. Ale każdy może mieć
własne odczucia w tej sprawie.
Artykuł pt. „Sen Einsteina” próbuje
wyjaśnić, dlaczego twórca ogólnej teorii
względności był taki nieszczęśliwy z po
wodu mechaniki kwantowej. Einstein swo
je odczucia na tem at tejże podsumował
stwierdzeniem, że „Bóg nie gra w kości”.
Ale w s^stko wskazuje na to, że Bóg jest
zagorzałym hazardzistą i rzuca kostką przy
każdej możliwej okazji. I to tam, gdzie nie
można jej zobaczyć.
W książce Hawkinga znajdują się rów
nież dwa szkice historyczne, jeden opisu
jący teorię powstania Wszechświata, a dru
gi wyobrażenia ludzi dotyczące szeroko ro 
zumianej przyszłości. Są to raczej płytkie
ujęcia tych zagadnień. Więcej się można z
nich dowiedzieć o cechach, jakie powinna
mieć kwantowa teoria grawitacji, jak rów
nież o ciemnej materii, niż o historii.
„Mechanika kwantowa czarnych dziur”
jest artykułem opublikowanym w Scienti
fic American w styczniu 1977 roku. Ma już
więc 17 lat i na pewno większość Czytelni
ków słyszała już o odkryciu Stephena H a
wkinga dotyczącym promieniowania czar
nych dziur. Artykuł ten opisuje dość do
kładnie to zjawisko.
Co to są wszechświaty niemowlęce? Nie
odbiorę Czytelnikom przyjemności dowie
dzenia się tego z tytułowego artykułu ksi
ążki. W spomnę tylko, że stały się one bar
dzo ekscytującym tematem badań nauko
wych i są związane z promieniowaniem
czarnych dziur.
Problem determinizmu był i jest wciąż
szeroko dyskutowany. A utor w rozdziale
„Czy wszystko jest zdeterm inowane?” do
rzuca własne zdanie na ten trudny i nie
rozwiązany temat. Próbuje mianowicie od
powiedzieć na trzy ważne pytania: Jak wszy
stkie szczegóły Wszechświata (na przykład
to, że drzewo się przewróciło w Cieszynie)
mogą być zdeterminowane przez prosty
układ równań jednolitej teorii? Jeśli wszy
stko jest zdeterminowane przez jakąś pod
stawową teorię — dlaczego więc ta teoria
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miałaby spowodować, że dochodzimy do
prawidłowych wniosków co do Wszech
świata, a nie do mylnych? I trzeci prob
lem: Czy mamy wolną wolę? A jeśli tak, to
czy możemy odpowiadać za nasze czyny?
Czy autorowi udaje się znaleźć na te pyta
nia zadowalające odpowiedzi? Zacytujmy
jedno zdanie: „Nie twierdzę, że moje prze
myślenia na ten tem at są szczególnie ory
ginalne czy głębokie, ale na nic lepszego
na razie mnie nie stać”. Wynika stąd, że
Hawking nie jest przekonany do tego, co
sam mówi. Świadczy o tym również jego
pokrętna odpowiedź na pytanie tytułowe:
„Tak. Ale równie dobrze mogłoby nie być,
ponieważ nigdy nie będziemy wiedzieć, co
jest zdeterm inowane”.
Ostatni, czternasty rozdział stanowi cie
kawy wywiad z Hawkingiem nadany przez
radio BBC w Boże Narodzenie 1992 roku.
Podsumowując jednym zdaniem: ksią
żka Stephena Hawkinga Czarne dziury i
wszechświaty niemowlęce jest książką dla
myślących i chcących poznać tajemnice ob
szernego Wszechświata. Każdy człowiek
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jest istotą myślącą i — mam nadzieję —
chcącą dowiedzieć się, jak on sam powstał
w wyniku ewolucji Wszechświata.
Wielkie brawa dla Wydawnictwa Alka
zar. Książka została wydana w tym samym
roku, co oryginał amerykański. Pod wzglę
dem technicznym wydanie perfekcyjne —
w twardych okładkach, piękna obwoluta.
Jednak z recenzenckiego obowiązku m u
szę wytknąć dwa błędy merytoryczne, któ
rych nie można wybaczyć. Mianowicie na
stronie 120 stwierdzono, że ze zjawiska
rozszerzania się Wszechświata wynika, że
gdzieś między dziesięcioma a dwudziesto
ma milionami lat wszystkie galaktyki le
żały jedna na drugiej. Chodzi oczywiście
o miliardy. Ponadto dowiadujemy się, że
gwiazda wytwarza ciepło, zmieniając tlen
w hel (str. 137). Energia pochodzi prze
cież z syntezy wodoru w hel. Mimo tego
książka Czarne dziury i wszechświaty nie
mowlęce jest bardzo wartościowa. Szkoda,
że wydano tylko 5000 egzemplarzy.
Lech Jaszowski

TO I OWO
Astronomiczne dane do rozmyślań
przedmaturalnych
Często mam do czynienia z młodymi ludź
mi, którzy zaczynają się interesować as
tronomią. Zafascynowani widokiem gwiaź
dzistego nieba (w 90% takie są początki)
sięgają po nieliczne (niestety) astronom i
czne książki, piszą do obserwatoriów, pla
netariów, instytutów, prenum erują Ura
nię. Część z zapałem rzuca się na zadania z
astrofizyki, na astro-konkursy, olimpiady
i obozy, część gorączkowo wprowadza w
liczne kom putery mniej lub bardziej uda
ne astronomiczne algorytmy obliczając zać
mienia, zakrycia gwiazd, pozycje planet
itp, itd. Wielu układa programy eduka
cyjne np. dem onstrujące prawa Keplera.
Jednym słowem — bractwo kipi pomy
słami i je cierpliwie realizuje. Nawet bu-

dując czasochłonne instrumenty. I ten en
tuzjazm bardzo cieszy — zwłaszcza w dzi
siejszym zblazowanym i zmaterializowa
nym świecie. Ale potem, gdy nadchodzi
m atura ci bardzo liczni zapaleńcy astro
nomiczni wybierają... informatykę, fizykę,
politechnikę. Na astronom ię decyduje się
niewielu. Nie jest to oczywiście tragedią,
po prostu nie potrzeba zbyt wielu astro
nomów (w całej Polsce pracuje ich za
wodowo około 100, w Polskim Tbwarzystwie Astronomicznym zrzeszonych jest
około 250 osób). Ale jestem prawie pew
na, że decyzja o wyborze kierunku stu
diów tych niedoszłych astronom ów wyni
ka często nie ze świadomego wyboru, ale z
braku wiadomości o studiach astronom i
cznych. Bo nie wszystko da się wyczytać z
informatora. T&k więc daję pod rozwagę
różnym wahającym się:
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• przez pierwsze dwa-trzy lata (zależy
od uczelni) astronomowie mają w s z y
s t k o to, co fizycy plus astronomię. Za
wsze więc na fizykę można się prze
rzucić,
• zajęcia informatyczne zaczynają się na
astronomii wcześnie (początek drugie
go roku; najpierw trzeba poznać alge
brę, analizę i oczywiście fizykę) i jest
ich bardzo dużo. W końcu większość
współczesnej astronomii polskiej to
teoria (na wiele obserwacji Polska ma
zbyt marną pogodę i zbyt skromny
sprzęt) — komputer jest najczęściej
używanym narzędziem pracy. Zawsze
więc po studiach można się zaczepić
jako informatyk,
• część (mala) absolwentów ląduje w
szkołach jako nauczyciele. Uczą fizy
ki, matematyki, astronomii, informa
tyki. I na ogół to lubią!
• najlepsi zostają zatrudnieni w placów
kach astronomicznych. I wtedy po
myślcie — czy nie lepiej jako astro
nom samodzielnie wybrać sobie prob
lem do rozwiązaijia (zachód chętnie
udostępnia dane obserwacyjne z sate
litów), samemu wybierać metodę roz
wiązania i pisać swój program w wy
branym przez siebie języku niż dzia
łać dla osób trzecich i siódmych, usłu
gowo, jako programista np. po infor
matyce? Bardzo wiele młodych wyjeż
dża na zachód, wyjazd po doktoracie
jest prawie regułą. Mamy na świecie
dobrą opinię i warto o nią dbać.
Ludzkość degeneruje florę i faunę, za
nieczyszcza środowisko, może nawet roz
sadzić nasz glob. Praktycznie wszystko ma

my skażone, brudne. Z wyjątkiem nieba!
Tkm Przyroda jest sobą, jest czysta i pięk
na „jak ją Pan Bóg stworzył”. Pamiętajcie
— dla astronoma zarówno fizyka jak i ma
tematyka są tylko narzędziem do pozna
wania Wszechświata! Czy to nie jest wspa
niałe?
Reasumując — nie bójcie się studio
wać tego, co lubicie. Jeśli nie macie kło
potów z przedmiotami ścisłymi — wybie
rając studia weźcie pod rozwagę także as
tronomię (w Krakowie specjalizują się w
astronomii obserwacyjnej i kosmologii, w
Tbruniu —w radioastronomii, astronomii
obserwacyjnej i mechanice nieba, w War
szawie — astrofizyce teoretycznej, we Wro
cławiu — w heliofizyce). Macie pytania —
piszcie! Oto adresy:
Obserwatorium Astronomiczne UJ
Orla 171 Fort Skała
30 244 Kraków
Instytut Astronomiczny UMK
Chopina 12/18
87 100 Tbruń
Obserwatorium Astronomiczne UW
al. Ujazdowskie 4
00 478 Warszawa
Obserwatorium Astronomiczne U. Wrocł.
Kopernika 11
51 622 Wrocław
No i adres mój:
Magda Kożuchowska
Centrum Astronomiczne
Bartycka 18
00 716 Warszawa
Zawsze chętnie służę!

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Słońce: W swym ruchu rocznym po ekliptyce obniża się w kierunku równika nie
bieskiego, w związku z czym dni stają się
już coraz krótsze (w ciągu miesiąca dnia
ubywa o ponad godzinę). W Warszawie 1
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Lipiec 1994 r.

lipca Słońce wschodzi o 4h18m, zachodzi o
21hl m, a 31 lipca wschodzi o 4h54m, zacho
dzi o 20h29m. W lipcu Słońce wstępuje w
znak Lwa.
Księżyc: Bezksiężycowe noce będziemy
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Dane dla obserwatorów Słońca (na 14h czasu wschod.-europ.)
Data
1994
VII 1
3
5
7
9
11
13
15

P
-2?58
-1.68
-0.76
+0.14
+ 1.04
+ 1.94
+2.84
+3.73

Bo
+2<*)2
+3.50
+3.34
+3.56
+3.77
+3.97
+4.17
+4.36

Lo
251?21
224.74
198.27
171.80
145.33
118.86
92.40
65.93

Data
1994
VII

17
19
21
23
25
27
29
31

P
+4962
+5.49
+6.36
+7.21
+8.06
+8.89
+9.71
+10.52

Bo
+4?56
+4.74
+4.92
+5.10
+5.26
+5.43
+5.58
+5.74

Lo
39946
13.00
346.54
320.08
293.62
267.16
240.70
214.26

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
20d13h36m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

mieli w pierwszej połowie lipca, bowiem
kolejność faz Księżyca jest w tym miesią
cu następująca: nów 8d2 4 \ pierwsza kwa
dra 16d3h, pełnia 22d22h i ostatnia kwadra
30d15h. W apogeum Księżyc znajdzie się
dwukrotnie, 3 i 31 lipca, a w perygeum 18
lipca.
W lipcu tarcza Księżyca zakryje Marsa
oraz Spikę (Klos Panny), najjaśniejszą
gwiazdę w gwiazdozbiorze Panny, ale zja
wiska te nie będą u nas widoczne.
Planety i planetoidy: Od połowy mie
siąca rankiem nad wschodnim horyzon
tem możemy poszukiwać M e r k u r e g o
jako gwiazdę około zerowej wielkości. Wie
czorem, coraz niżej nad zachodnim hory
zontem świeci pięknym blaskiem W e 
n u s jak gwiazda -4.1 wielkości. Przed
północą wschodzi M a r s widoczny w
gwiazdozbiorze Byka jako czerwona gwiaz
da około +1.2 wielkości, tylko nieco słab
szy od Aldebarana, najjaśniejszej gwiazdy
w Byku (18 lipca Mars znajdzie się w złą
czeniu z Aldebaranem, w odl. 5° na pół
noc od gwiazdy).
Na wieczornym niebie świeci J o w i s z
jak jasna gwiazda około -2 wielk. Jowisza
warto obserwować przez lunetę ze wzglę
du na ciekawe zjawiska w układzie jego
czterech najjaśniejszych księżyców. Ale w
tym miesiącu Jowisz wzbudza szczególne
zainteresowanie wśród astronomów i bę

dzie obserwowany przez wszystkie obser
watoria na świecie: w połowie miesiąca
dotrze do Jowisza kometa Shoem aker-Levy 9, która dwa lata temu przeszła bardzo
blisko powierzchni planety i pod wpływem
jej przyciągania rozpadła się na ponad dwa
dzieścia części. W dniach od 16 do 22 lip
ca nastąpi seria zderzeń z Jowiszem po
szczególnych fragmentów komety, które
wtargną do atmosfery planety z prędkoś
cią 60 km/sek. Niestety, zderzenie nastąpi
na niewidocznej z Ziemi stronie globu Jo 
wisza, a więc nie można będzie bezpośred
nio obserwować skutków tej katastrofy kos
micznej. Być może błysk spowodowany wy
buchem lodowej bryły w atmosferze pla
nety wywoła nagłe rozjaśnienie księżyców
Jowisza, zwłaszcza tych ukrytych akurat w
cieniu planety. Ewentualne ślady katas
trofy na powierzchni Jowisza można bę
dzie dostrzec dopiero po kilku godzinach,
kiedy pojawią się na widocznej z Ziemi
stronie planety (okres obrotu globu Jo 
wisza wokół własnej osi wynosi około 10
godzin).
S a t u r n wschodzi późnym wieczorem
i widoczny jest w drugiej połowie nocy
jako gwiazda +0.7 wielk. w gwiazdozbio
rze Wodnika. U r a n 6 wielk. i N e p 
t u n 8 wielk. widoczne są przez lunety
całą noc, ale nisko nad horyzontem na
granicy gwiazdozbiorów Strzelca i Kozio-
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rożca. P l u t o n widoczny jest wieczorem,
ale dostępny jest tylko przez duże telesko
py jako gwiazdka około 14 wielk. na gra
nicy gwiazdozbiorów Wagi, Węża i Wężownika.
Meteory: Od 15 lipca do 15 sierpnia
promieniują meteory z roju delta A k w a r y d ó w (maksimum aktywności przy
pada 27 i 28 lipca). Podwójny radiant me
teorów leży w gwiazdozbiorze Wodnika i
ma współrzędne: rekt. 22h36ra, deki. 0° i
-17°. W tym roku warunki obserwacji nie
są najlepsze.
*

♦

*

l d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy początek
przejścia: księżyca o 21h51m, a jego cienia
o 22h59m.
2d18h Jowisz nieruchomy w rektascensji. Wieczorem księżyc 1 ukryty jest za tar
czą, a potem w cieniu Jowisza; o 22h19m
obserwujemy koniec zaćmienia księżyca 1
(pojawi się on nagle z prawej strony tarczy
w odległości równej promieniowi tarczy
od jej prawego brzegu, patrząc przez lu
netę odwracającą).
4d Do 21h29m po tarczy Jowisza wę
druje cień jego 3 księżyca.
5dO 7hnastąpi bliskie złączenie Marsa
z Księżycem; zakrycie planety przez tarczę
Księżyca widoczne będzie w Południowej
Afryce, na Madagaskarze, na Oceanie In
dyjskim, w Południowych Indiach, w Sri
Lance, w Południowej Tajlandii, we Wscho
dniej Indonezji i w Zachodniej Australii.
O 21h Ziemia znajdzie się w aphelium, w
punkcie najbardziej oddalonym od Słońca
na swej okołosłonecznej orbicie, w odl.
152 min km.
6d22h Merkury nieruchomy w rektascensji. Do brzegu tarczy Jowisza zbliża się
księżyc 2, aby o 22h24mrozpocząć przejś
cie na jej tle.
7d15h Złączenie Merkurego z Księży
cem w odl. 1.3°.
8d Księżyc 2 ukryty jest w cieniu Jowi
sza; o 22h12mz prawej strony tarczy plane
ty w odległości równej prawie średnicy tar
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czy od jej prawego brzegu (w lunecie od
wracającej) obserwujemy koniec zaćmie
nia tego księżyca.
9d Od 20h50m księżyc 1 ukryty jest za
tarczą Jowisza.
10cl19h Wenus w złączeniu z Regulusem, gwiazdą pierwszej wielkości w gwiaz
dozbiorze Lwa, w odl. 1.1°. Do 21h31mpo
tarczy Jowisza wędruje cień jego 1 księ
życa.
12d14h Złączenie Wenus z Księżycem
w odl 7°.
14d18h Neptun w przeciwstawieniu ze
Słońcem względem Ziemi (w opozycji).
15d Księżyc 2 ukryty jest za tarczą Jo
wisza. O 22h19mobserwujemy koniec za
krycia (z prawej strony tarczy w lunecie
odwracającej), ale zaraz o 22h25mksiężyc
2 zniknie nagle w cieniu planety (począ
tek zaćmienia).
16d4hZłączenie Księżyca ze Spiką (Kło
sem Panny), gwiazdą pierwszej wielkości
w gwiazdozbiorze Panny; zakrycie gwiazdy
przez tarczę Księżyca widoczne będzie na
Oceanie Spokojnym i w południowej czę
ści Ameryki Południowej. Przed północą
powinno nastąpić zderzenie pierwszego
fragmentu komety Shoemaker-Levy 9 z
atmosferą Jowisza.
17d O 6h Uran w opozycji. O 16h Mer
kury w największym zachodnim odchyle
niu od Słońca (w odl. 21°). Wieczorem
księżyc 1 przechodzi na tle tarczy Jowisza,
a o 21h18m pojawi się na niej cień tego
księżyca.
18d23hZłączenie Marsa z Aldebaranem
(w odl. 5°), gwiazdą pierwszej wielkości w
gwiazdozbiorze Byka. Księżyc 3 zmierza
do brzegu tarczy Jowisza i o 22h14mrozpo
cznie przejście na jej tle.
22d Złączenie Księżyca z dwiema pla
netami: o 9b z Neptunem w odl. 4° i o 14h
z Uranem w odl. 5°. O 22h28mnastąpi po
czątek zakrycia 2 księżyca przez tarczę Jo
wisza.
23d3h40ai Słońce wstępuje w znak Lwa,
jego długość ekliptyczna wynosi wówczas
120° .
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24d Do 21h44mna tarczy Jowisza wido
czny jest cień jego 2 księżyca, natomiast
do brzegu tarczy planety zbliża się księżyc
1 i o 21h57mrozpocznie przejście na jej tle.
26d6h Złączenie Saturna z Księżycem
w odl. 7°.
29d Księżyc 3 oddalił się już znacznie
od prawego brzegu Jowisza po zakryciu
przez tarczę planety, ale o 21h28m znik
nie nagle w cieniu Jowisza (początek za
ćmienia).
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31d9h Złączenie Merkurego z Polluksem (w odl. 6°), jedną z dwóch jasnych
gwiazd w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Do
21h48m na tle tarczy Jowisza przechodzi
jego księżyc 2, a jego cień pojawi się na
tarczy planety dopiero o 22h0m.
Momenty wszystkich zjawisk podane
są w czasie wschodnio-europejskim (cza
sie letnim w Polsce).
Opracował G. Sitarski

OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA
Obecnie wysyłamy członkom (i sympatykom) następujące materiały astronomiczne (podane kwoty
obejmują koszty wraz z opłatami pocztowymi).
Amatorski Teleskop Zwierciadlany
16 000, —
Najdalsze Planety Układu Słonecznego
21 000, —
Kalendarz Miłośnika Astronomii na rok 1994
38 000, —
Uniwersytet Krakowski jako miejsce duchowych narodzin Mikołaja Kopernika
24 000, —
Obrotowa Mapa Nieba
23 000, —
Diagram faz Księżyca z mapą Księżyca
23 000, —
Przezrocza cz. I i II (48 sztuk przezroczy)
170 000, —
Paski ze zdjęciami — W Naszej Galaktyce
5 000, —
Księżyc
5 000, —
Pocztówki opracowane na podstawie atlasu Heweliusza
dla gwiazdozbiorów zodiakalnych (12 sztuk)
20 000, —
W wypadku zamawiania wielu pozycji prosimy o kontakt, gdyż wtedy będą mniejsze opłaty pocztowe.
W sprawie starych numerów Uranii prosimy o kontakt listowy.

ADRESY ODDZIAŁÓW PTMA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Białostocki — Kolonia Księżyno, 15-601 Białystok,
Częstochowski — Inst. Fizyki WSR p. 185, Al. Armii Krajowej, 42-200 Częstochowa,
Gliwicki — ul. Korfantego 23/1, 44-100 Gliwice,
Grudziądzki — Planetarium, ul. Krasickiego 5, 86-300 Grudziądz,
Jeleniogórski — Plac Piastowski 15, 58-560 Jelenia Góra,
Krakowski - ZG PTMA, ul. Św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków, tel. 22-38-92, jest to także adres
Sekcji Obserwacji Gwiazd Zaćmieniowych oraz tymczasowy adres Sekcji Gwiazd Zmiennych,
(7) Krośnieński — Czajkowskiego 92, 38-400 Krosno,
(8) Lubelski — Instytut Fizyki, Plac M. Curie-Skłodowskiej p. 254 20-031 Lublin,
(9) Łódzki - Planetarium, ul. Pomorska 16, 91-416 Łódź, tel. 33-13-63, jest to również adres Sekcji
Obserwacji Pozycji i Zakryć,
(10) Nowosądecki — ul. Śniadeckich 6/10, 33-300 Nowy Sącz,
(11) O lszyński — Obserwatorium, ul. Żołnierska 13,10-558 Olsztyn, przy oddziale działa Komisja
Współpracy Planetariów Polskich, ul. M.R J. Piłsudskiego 38,10-450 Olsztyn, przy oddziale pracuje
Sekcja Meteorów i Meteorytów, skr. poczt. 6,14-530 Frombork,
(12) Poznański — ul. Dmowskiego 37, 61-772 Poznań,
(13) Puławski — Obserwatorium, ul. Filtrowa 32, 24-100 Puławy,
(14) Szczeciński - D. K. „Hetman” ul. 9 -g o Maja 17, 70-136 Szczecin,
(15) Śląski - Planetarium Śląskie, Park Kultury i Wypoczynku, skr. poczt. 10, 41-500 Chorzów,
(16) Toruński — ul. Kopernika 42, 87-100 Toruń, jest to również adres Sekcji Obserwatorów Komet oraz
Sekcji Obserwatorów Słońca,
(17) Warszawski — CAMK, ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, jest to również adres Sekcji Instrumentalnej,
(18) Zielonogórski — Zakład Astrofizyki WSR ul. Lubuska 2, 65-069 Zielona Góra
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Z okazji 75 lat istnienia i działalności naszego Towarzystwa w dniach 30 września, 1
i 2 października br. w Toruniu odbędzie się jubileuszowy Walny Zjazd Delegatów
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Wszystkich członków, którzy chcą
wziąć udział w Zjeździe, prosimy o kontakt z Zarządem Głównym.
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OBJAŚNIENIA Z D JĘ Ć NA OKŁADCE
Dla upamiętnienia przypadającej w tym miesiącu czwartej rocznicy umieszczenia na orbicie okołoziemskiej Teleskopu Kosmicznego H ubble’a reprodukujemy na okładce zdjęcia z przeprowa
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Tym, co przede wszystkim rzuci się w
oczy biorącemu do ręki ten numer U ranii,
będą prawdopodobnie intrygujące, kolo
rowe zdjęcia. Przedstawiają one powierz
chnię najbliższej nam planety Wenus, któ
rej glob jest spowity gęstą warstwą chmur
i do niedawna jeszcze pozostawał zupeł
nie nieznany ziemskim obserwatorom.
Możliwość podziwiania dziś krajobrazów
tajemniczej sąsiadki zawdzięczamy son
dzie kosmicznej Magellan, która przez kil
ka ostatnich lat, jako sztuczny satelita
Wenus, penetrowała za pom ocą radaru i
innych technik pomiarowych niewidocz
ną dla instrumentów optycznych powierz
chnię planety. Magellan zakończył już za
sadniczą część swej misji, ale służy jesz
cze do badań pola grawitacyjnego Wenus.
Artykuł Stanisława R. BRZOSTKIEW ICZA jest próbą podsumowania dotych
czasowych rezultatów junkcjonowania te
go niezwykłego aparatu.
Drugi temat, który proponujemy w
tym miesiącu, należy do tych spośród li
cznych zagadek astrofizyki, które dopie
ro oczekują rozwiązania. N a pytanie p o 
stawione w tytule wstępnego artykułu M i
chał O STROW SKI nie daje odpowiedzi.
Przedstawia jednak dotychczasowe kon
cepcje pochodzenia promieniowania kos
micznego o najwyższych energiach oraz
ukazuje sposoby jego obserwacji. Z do
bycie klucza do odczytania informacji,
którą niosą cząstki tego promieniowa
nia, wydaje się budzić wśród astronomów
coraz większe nadzieje.
W niniejszym numerze rozpoczyna
my ponadto serię artykułów Andrzeja
PILSKIEGO o polskich meteorytach. Ja
ko pierwszy prezentujemy meteoryt Bia
łystok, który m im o że najcenniejszy wy
daje się jednak najmniej znany. Zachę
camy też do prześledzenia zebranych w
K ronice ostatnich wiadomości o lipco
wym zderzeniu komety Shoemaker-Levy
9 z Jowiszem, które — ze zrozumiałych
przecież względów — budzi coraz większe
zainteresowanie chyba nie tylko w świecie astronomicznym.
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Michał Ostrowski — Kraków

SKĄD SIĘ BIORĄ PROMIENIE KOSMICZNE
O NAJWYŻSZYCH ENERGIACH?
W promieniowaniu kosmicznym dociera
jącym do Ziemi z głębin Wszechświata
rejestrujemy cząsteczki o energiach zna
cznie większych od energii cząstek termi
cznej plazmy, zarówno tej rozrzedzonej,
wypełniającej obszary „pustki” między
gwiazdami, jak i materii z centrum gwiaz
dy. W zeszłorocznym artykule (Urania 6,
162 i 7/8, 200) omówiliśmy podstawowe
pojęcia i wiadomości dotyczące promie
niowania kosmicznego i przedstawiliśmy
pewne koncepcje teoretyczne odnoszące
się do źródeł wytwarzających takie cząstki
w przestrzeni kosmicznej. Myślę, że przy
pomnienie sobie wiadomości z tego arty
kułu byłoby dobrym wstępem, pomocnym
przy czytaniu o cząstkach najwyższych energii, którymi zajmiemy się obecnie.
Pojęcie promieniowania kosmicznego
odnosi się do cząstek wysokich energii do
cierających do Ziemi z kosmosu. Wśród
tych cząstek rejestruje się między innymi
protony (czyli jądra atomów wodoru) i
elektrony, jądra cięższych pierwiastków, a
także niektóre antycząstki, takie jak antyprotony i pozytony. Energie tych cząstek
mierzy się zwyczajowo w elektrono-woltach (w skrócie: eV), z tym, że energie
składowej jądrowej (czyli protonów i „go
łych” jąder atomowych) promieniowania
kosmicznego rozpoczynają się od wielu
keV (1 keV = 103 eV), przez MeV (106),
GeV (109), TfeV (1012), PeV (1015) i sięgają
olbrzymich energii rzędu 100 EeV (1 EeV
= 1018eV). Energie elektronów nie sięga
ją tak daleko, co najwyżej do setek GeV z
powodu strat związanych z promieniowa
niem elektronów w galaktycznym polu mag
netycznym. W poprzednim artykule mó
wiliśmy, że cząstki o energiach nie prze
kraczających skali PeV mogą być produ
kowane w falach uderzeniowych powsta

jących przy wybuchach gwiazd superno
wych. Przy próbach wyjaśnienia pochodze
nia cząstek wyższych energii zaczynają się
kłopoty. Tutaj opowiemy o problemach
związanych z cząstkami super-wysokich energii, powyżej skali EeV.
Co to oznacza, że cząstka
ma energię 100 EeV?
Bardzo łatwo przetłumaczyć skalę elektrono-woltów na zwykłe jednostki SI: po
nieważ ładunek jednego elektronu (e) wy
nosi 1.6x 1 0 19kulomba (C), więc 100 EeV
= 1020 eV = 16 J. Każdy czuje, że to ol
brzymia energia jak na cząsteczkę elemen
tarną, taką jak proton. Spróbujmy to jed
nak zobrazować bardziej poglądowo ope
rując wielkościami znanymi ze świata ma
kroskopowego wokół nas. Wyobraźmy so
bie, że stawiamy na powierzchni Ziemi
olbrzymi sześcian z żelaza o krawędzi dłu
giej na 1000 km, a następnie wycinamy z
niego malutki sześcianik o krawędzi 1 cm.
Gdybyśmy rozpędzili ten malutki sześcia
nik do takiej energii, że każdy proton w
nim miałby energię 100 EeV, to byłaby to
energia wystarczająca do podrzucenia ol
brzymiego sześcianu na kilkanaście me
trów w górę. Innego interesującego obraz
ka ilustrującego tę skalę energii może do
starczyć ocena ilości cząstek o masie pro
tonu /?ip jakie by mogły powstać z jednego
protonu promieniowania kosmicznego. Po
nieważ nipC2 ~ GeV, więc zamiana energii
100 EeV na masę spoczynkową cząstek
(zgodnie ze wzorem Einsteina E = mc2)
dałaby 10n (sto miliardów) cząstek. Spo
ro, prawda?
Przypomnijmy, że ruch naładowanych
cząstek promieniowania kosmicznego w
przestrzeni międzygwiazdowej jest zdeter
minowany przez strukturę pola magnety-
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Rys. 1. Rozmiary orbit cyklotronowych dla cząstek
prom ieniowania kosm icznego o energii 100 E eV w
polu magnetycznym 10-10 tesli. Przedstawiono tory
protonu p (Z = 1), jądra atomu tlenu O (Z = 8 ) i
jądra atom u żelaza Fe (Z = 26) w porównaniu do
rozmiaru dysku naszej Galaktyki.

C z ą s tk a p r o m i e n i o w a n i a k o s m ic z n e g o
o w ię k s z e j e n e r g i i

^

o m n ie js z e j e n e rg ii

N aziem ne d e te k to r y
cząstek

Rys. 2. M etody obserwacji kaskad cząstek wtórnych
generowanych w atm osferze ziemskiej przez cząstki
prom ieniowania kosm icznego o najwyższych en er
giach. Skrótem U V oznaczono fotony z zakresu fal
ultrafioletowych wypromieniowane dzięki fluorescencji powietrza pobudzonego przez cząstki kaskady.

cznego, przez to jakie jest silne i jak bar
dzo poplątane. Z licznych ocen indukcji
pola magnetycznego B, dokonywanych
głównie metodami radioastronomiczny
mi, wynika, że w przestrzeni międzygwiazdowej wynosi ona kilka razy 10-’° tesli.
Dla protonu promieniowania kosmiczne
go o energii 1 GeV jego orbita w takim
polu jest spiralą o promieniu około jednej
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dziesiątej jednostki astronomicznej. Jak
pamiętamy, maksymalny promień spirali
(tzw. promień cyklotronowy lub promień
Larmora) dla cząstki o energii E i ładun
ku Ze wynosi
r = E/ZeB,
a zatem dla protonów (Z = 1) o energiach
rzędu 100 EeV rozmiar promienia cyklo
tronowego sięgałby 1010 jednostek astro
nomicznych, czyli setek kiloparseków (kpc).
Jak widzimy na rys. 1, jest to rozmiar zna
cznie większy od rozmiarów naszej Galak
tyki. W dodatku, daleko od płaszczyzny Ga
laktyki pole magnetyczne musi być znacz
nie słabsze, a promień toru cząstki jeszcze
o wiele większy.
Obserwacje cząstek najwyższych energii

Promienie kosmiczne o najwyższych ener
giach obserwuje się w bardzo pomysłowy
sposób, przedstawiony schematycznie na
rys. 2. Cząstka, która trafia do naszej at
mosfery zderza się wiele kilometrów nad
powierzchnią Ziemi z jądrem któregoś z
atomów wchodzących w skład atmosfery.
W trakcie zachodzącego wtedy oddziały
wania jądrowego wytwarza się kilka czą
stek wtórnych, które dzielą między sobą
energię oryginalnej cząstki. Cząstki wtór
ne niosą również olbrzymie energie i zde
rzając się z kolejnymi atomami wytwa
rzają następne pokolenie cząstek wtór
nych. Proces ten powtarza się wciąż i wciąż,
a kaskada cząstek wtórnych rozwija się aż
do momentu, gdy energie kolejnych czą
stek staną się zbyt małe aby wytworzyć
nowe cząstki, lub gdy pęk cząstek dotrze
do powierzchni Ziemi i zostanie pochło
nięty. Mamy dwie dopełniające się meto
dy obserwacji takich kaskad. Starsza pole
ga na rozmieszczeniu na powierzchni Zie
mi wielkich zestawów detektorów, które
rejestrują cząstki kaskady. Z pomocą do
kładnych pomiarów czasu dotarcia czą
stek do detektorów można ocenić kieru
nek, z którego nadleciała kaskada, a więc i
kierunek oryginalnej cząstki. Z kolei po
miary ilości cząstek docierających do de-

132

5/1944

U R A N IA

tektorów pozwalają ocenić jej energię, a
rodzaj cząstek pozwala wnioskować o tym
jaka cząstka zapoczątkowała kaskadę. Oczy
wiście wyznaczanie energii tej cząstki to
zadanie bardzo skomplikowane. Trzeba tu
taj dokładnie wyliczyć, jaka część począt
kowej energii zamieniła się na cząstki słaboodziaływujące z materią (np. neutrina),
ile cząstek umknęło obserwacji w detekto
rach, itp. Największy detektor tego typu
działa w Akeno w Japonii i jest rozłożony
na olbrzymiej powierzchni około 100 km2,
oczywiście nie w sposób ciągły, ale na ta
kim obszarze są rozmieszczone, oddalone
od siebie, zespoły detektorów. Podobne
pomiary są też dokonywane w Polsce, w
Instytucie Fizyki Jądrowej w Łodzi. Dla
cząstek o energiach znacznie mniejszych niż
1 EeV wytworzone kaskady mogą ulec
wyhamowaniu przed dotarciem do Ziemi
i dla ich pomiaru umieszcza się tablice
detektorów wysoko nad poziomem morza,
na przykład na wyżynach Tybetu czy w
Andach Boliwijskich.
Inna, bardzo wydajna metoda obser
wacji atmosferycznych pęków naładowa
nych cząstek opiera się na zupełnie innej
zasadzie. Cząstki lecące w kaskadzie po
ruszają się w powietrzu z prędkością więk
szą, niż prędkość światła (tak, tak, niż pręd
kość światła, ale w powietrzu, a nie w próż
ni!). W takich warunkach naładowane czą
stki wysyłają tak zwane promieniowanie
Czerenkowa (które jest ukierunkowane
wzdłuż torów cząstek), a także powodują
izotropowe świecenie fluorescencyjne at
mosfery. Tb promieniowanie w dużym sto
pniu przypada na widzialny zakres fal w
ultrafiolecie i może być obserwowane zwy
kłymi, specjalnie do tego celu zbudowany
mi teleskopami. Jeśli teleskopy patrzą z
różnych, oddalonych od siebie o kilka ki
lometrów punktów na Ziemi, to stereo
skopowy obraz pozwala wyznaczyć kieru
nek lecącego pęku, a jego rozmiar służy
do oceny energii. Metoda ta jest bardzo
efektywna, bo przeszukuje się w danej
chwili znaczną przestrzeń nad powierzch

nią Ziemi. Najbardziej znane obserwato
rium tego typu działa obecnie w U S A Skła
da się z kilkuset specjalnych teleskopów
zgrupowanych w oddalone od siebie „gniaz
da”. Teleskopy z jednego gniazda patrzą
na wszystkie strony podobnie do muchy i
dlatego nazwano ten instrument Oko M u
chy (po angielsku „Fly Eye”).

0.01

0.1
1
10
Energia c ząs tk i w [EeV]

100

Rys. 3. Rozkład obserwowanego widma energetycz
nego promieniowania kosmicznego w zakresie naj
wyższych energii na składową lekką, złożoną z proto
nów p i jąder helu He, oraz składową złożoną z cięż
szych jąder, głównie żelaza Fe. Należy zwrócić uwa
gę, że na obu osiach rysunku mamy skale logarytmi
czne.

Dodajmy tu ciekawą informację, że ob
serwacje cząstek promieniowania kosmi
cznego o najwyższych energiach to nie tyl
ko metoda badania kosmosu, ale także
wspaniała możliwość badania oddziały
wań cząstek elementarnych przy najwyż
szych energiach, znacznie wyższych niż uzyskiwane w najpotężniejszych akcelera
torach cząstek na Ziemi. Najwyższa, zare
jestrowana dotąd w promieniowaniu kos
micznym energia cząstki sięga 300 EeV,
natomiast maksymalne energie zderzeń w
akceleratorach z wiązkami przeciwbieżny
mi — przeliczone do układu spoczynko
wego jednej z cząstek — osiągają zakres
PeV, czyli o pięć rzędów wielkości mniej.
Wspaniała zaleta pomiarów promieniowa
nia kosmicznego, nawet przy niższych energiach, to to, że budowa detektora pro-
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mieni kosmicznych jest setki, lub nawet
tysiące razy tańsza niż budowa akcelerato
ra cząstek. Niestety, mają te pomiary tak
że istotne minusy w porównaniu z ziem
skimi akceleratoram i, w których można z
góry dokładnie określić rodzaj, ilość i energię cząstek w eksperymencie. W przy
padku prom ieni kosmicznych parametry
te można próbować określić dopiero po
dokonaniu rejestracji (nie zawsze się to
udaje), a dostępne strum ienie cząstek są
niewielkie i bardzo maleją wraz ze wzro
stem energii cząstek. Na przykład przy energiach powyżej 10 EeV strum ień czą
stek docierających do Ziem i jest rzędu 1
cząstki na kilom etr kwadratowy na stule
cie. Kształt widma energetycznego cząstek
promieniowania kosmicznego w pełnym
zakresie energii zobrazowano we wspo
mnianym na początku artykule. TUtaj, na
rys. 3 przedstawiamy najświeższe wyniki
uzyskane przez grupy Todora S t a n e w a
i Tbma G e i s s e r a w trakcie opubliko
wanych w poprzednim roku analiz wielo
letnich obserwacji instrum entów Akeno i
Fly Eye. Udało się mianowicie przy najwyż
szych energiach rozseparować strum ienie
lekkich jąder (protonów i jąder helu) od
cięższych jąder, głównie jąder żelaza. O ile
przy energiach poniżej kilku EeV wyraź
nie dom inują w promieniowaniu kosmi
cznym ciężkie jądra, to przy przejściu do
wyższych energii wzrasta zawartość pro
tonów tak, że mogą one stanowić nawet
100% promieniowania przy najwyższych
energiach. O znaczeniu tego faktu będzie
my jeszcze mówili poniżej. Dodajmy jesz
cze, że cząstki najwyższych energii nie przy
chodzą do Ziem i z jakiegoś wyróżnionego
kierunku, a przynajmniej nie daje się tego
stwierdzić w oparciu o dostępną dzisiaj
ilość danych obserwacyjnych.
Tajemnica pochodzenia cząstek
promieniowania kosmicznego
o najwyższych energiach
Piszemy w tytule rozdziału „tajemnica”,
bo jest to zagadka dla astrofizyków. Z
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tego co wiemy o cząstkach z energiami
rzędu 100 EeV i co wiemy o warunkach
panujących w rozmaitych obiektach we
Wszechświecie, bardzo trudno jest wymy
ślić miejsce, gdzie te cząstki mogłyby po
wstawać i zaproponować mechanizm przy
spieszania do super-wielkich energii. Trud
ności biorą się z kilku powodów. Pier
wszy, to fakt olbrzymich rozmiarów pro
mieni cyklotronowych rozpatrywanych czą
stek w międzygwiazdowych polach mag
netycznych. Powoduje to, że na pewno
cząstki te nie są wytwarzane wewnątrz na
szej Galaktyki, w którymś ze znanych m e
chanizmów przyśpieszania. Po prostu ucie
kłyby znacznie szybciej niż zostałyby przy
spieszone. Oczywiście, możnaby szukać
możliwości przyśpieszania cząstek w bar
dzo silnych polach, powiedzmy w takich
jak w gwieździe neutronowej. TUtaj jed
nak zaczyna grać rolę inny problem: przy
rozpatrywanych, wielkich energiach nawet
ciężkie cząstki silnie prom ieniują synchrotronowo oraz tracą energię na skutek zde
rzeń z fotonami. W związku z tym, nawet
gdyby cząstka mogła być przyśpieszona ja 
kimś nieznanym mechanizmem działają
cym w silnym polu magnetycznym, straciła
by znaczną część energii przed oddale
niem się od źródła swego powstania. Wszy
stkie modele wewnątrz-Galaktyczne cier
pią na jeszcze jedną słabość: przy rozpa
trywanych energiach cząstki z obszaru na
szej Galaktyki powinny docierać do nas
prawie po liniach prostych, a więc chyba
głównie z kierunków, gdzie widać na nie
bie Drogę Mleczną. Jak wspomnieliśmy
wcześniej czegoś takiego się nie obserwuje.
Więc może należy rozpatrzyć hipotezę
przyśpieszania poza naszą Galaktyką? Po
mysł taki pojawił się już dawno, gdy za
proponowano, że cząstki te mogą być wy
twarzane w kwazarach i innych aktywnych
jądrach galaktyk. Taka hipoteza zdaje się
być poparta wspomnianym pomiarem wzro
stu obfitości protonów w promieniowaniu
kosmicznym przy najwyższych energiach,
co sugeruje, że cząstki te mogą stanowić
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osobną populację, oddzielną od niżej-energetycznych, o których sądzimy, że po
chodzą z naszej Galaktyki. Niestety hipo
teza powstania w kwazarach napotyka sze
reg istotnych przeszkód. Jak wspomnie
liśmy wyżej, zderzenia z fotonami mogą
przejąć znaczną część energii cząstki, za
nim wydostanie się ona z obszaru przy
spieszania. Stanowi to szczególny prob
lem gdy rozpatrujemy kwazary czy aktyw
ne jądra galaktyk, bo gęstości fotonów w
ich pobliżu są ogromne. W dodatku więk
szość galaktyk z aktywnymi jądram i znaj
duje się tak daleko od nas, że prom ienie
kosmiczne, które jakimś sposobem by się
z nich wyrwały, nie mogłyby dotrzeć do
nas, tracąc wcześniej całą energię w zde
rzeniach z fotonami promieniowania mi
krofalowego tła. Widać w związku z tym,
że wytwarzanie promieniowania kosmicz
nego o najwyższych energiach poza naszą
Galaktyką wymaga spełnienia równocześ
nie kilku warunków:
1) Cząstki muszą być przyspieszane bar
dzo szybko, tak, aby osiągnęły rozpatrywa
ne energie zanim straty spowodowane zde
rzeniami z fotonam i i związane z prom ie
niowaniem synchrotronowym w obszarze
akceleracji mogłyby zahamować proces ak
celeracji,
2) Muszą powstawać w obszarach o w
m iarę słabych polach magnetycznych i ma
łej gęstości fotonów, aby mogły z nich uciec zachowując energię,
3) Obszary wspomniane w punkcie 2
muszą być na tyle rozległe, aby utrzymać
cząstki o olbrzymich prom ieniach cyklo
tronowych w trakcie przyśpieszania,
4) Miejsce, gdzie to promieniowanie
powstaje musi być — w skali Wszechświa
ta — bardzo blisko od nas ( 10 Mpc), tak,
aby cząstki miały szanse dotrzeć do naszej
Galaktyki bez znacznej utraty energii w
zderzeniach z fotonam i promieniowania
tła.
Sytuacja jest trudna ale — jak ostatnio
pokazano — nie beznadziejna. Z apropo
nowano mianowicie możliwość pogodze
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nia wszystkich tych warunków w rozcią
głych obszarach silnych radioźródeł pozagalaktycznych. Radioźródła takie są zwią
zane z dużą aktywności jądra galaktyki,
które wyrzuca w postaci tzw. dżetów m a
terię, której częścią są elektrony prom ie
niowania kosmicznego i pola magnetycz
ne. Mieszanka tych składowych tworzy w
trakcie ewolucji radioźródła rozległe ob
szary namagnetyzowanej plazmy na odle
głościach dziesiątek, setek, a czasami na
wet tysięcy kiloparseków od aktywnego ją 
dra, i jest źródłem synchrotronowego pro
mieniowania radiowego (rys. 4). N iektóre

Rys. 4. Schematyczny obraz silnego radioźródła pozagalaktycznego. Orientacyjną skalę przestrzenną na
rysunku pokazuje naszkicowany dysk galaktyczny, któ
rego średnica może być rzędu 30 kpc.

obserwacje sugerują, że plazma w dżetach
porusza się do najodleglejszych rejonów
tych obszarów z porównywalnymi z pręd
kością światła, czyli relatywistycznymi pręd
kościami. Na końcu swej drogi, w tak zwa
nych „gorących plamach”, formują one bar
dzo silne fale uderzeniowe. W ubiegłym
roku dwaj astrofizycy z Instytutu Maxa Plan
cka w Bonn, Joerg R a c h e n i Peter
B i e r m a n n, pokazali, że w falach tych
protony mogą być przyspieszane do ener
gii rzędu 100 EeV, czyli tyle, ile wymagają
obserwacje, a strum ień cząstek docierają
cych do Ziemi mógłby być wytłumaczony
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przez kilka najbliższych radioźródeł. Oce
ny energii w tym procesie zależą jednak w
istotny sposób od pewnych mało znanych
charakterystyk procesu przyśpieszania w
relatywistycznych falach uderzeniowych i
od wiary, że prędkości dżetów są rzeczy
wiście relatywistyczne na całej ich długoś
ci. W oparciu o to samo założenie, na os
tatniej Międzynarodowej Konferencji Pro
mieniowania Kosmicznego autor tego ar
tykułu zaproponował alternatywny mecha
nizm przyspieszania na brzegach przepły
wów tworzących dżety.
Z aleta wspomnianych propozycji to
bardzo efektywny, szybki mechanizm przy
spieszający cząstki, działający w obszarach
względnie słabego pola magnetycznego i
słabego pola promieniowania w dużych od
ległościach od galaktyki. W literaturze na
ukowej można spotkać szereg innych, cza
sami bardzo egzotycznych hipotez doty
czących generacji cząstek o super-wysokich energiach, ale żadna z nich nie zo
stała naprawdę porządnie dopracowana i
trudno o nich w tym momencie poważnie
dyskutować.
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Refleksja nu zakończenie

Dziedzina badań, którą powyżej przed
stawiliśmy, w wielkim skrócie zresztą, jest
na pewno odległa od „norm alnego” za
kresu zainteresowań miłośnika astrono
mii. Należy jednak zdać sobie sprawę, że
czasy gdy poważny astrofizyk mógł ogra
niczyć swe zainteresowania jedynie do fa
któw badanych w widzialnym zakresie wid
ma, a potem w widzialnym i radiowym, już
dawno minęły. Badając dzisiaj Wszech
świat musimy brać pod uwagę wszystkie
źródła informacji, cały zakres widma ele
ktromagnetycznego, a także takie „abstra
kcyjne” pomiary, jak dotyczące strum ieni
promieniowania kosmicznego. Cząstki te,
będąc gdzieś przyśpieszane, a potem wę
drując przez przestrzeń Wszechświata,
zbierają i niosą dalej informacje o swym
losie. Jeśli potrafimy je odczytać, to mogą
się okazać równie ważne, jak dane, uzy
skane z analizy linii Fraunhofera w wid
mie słonecznym. Prom ienie kosmiczne o
super-wysokich energiach stwarzają tu wy
jątkową szansę na odkrycie czegoś bardzo
ciekawego.

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza

WENUS CORAZ MNIEJ TAJEMNICZA
W ostatnich latach najdokładniej „inwigi
lowaną” planetą Układu Słonecznego by
ła niewątpliwie Wenus. Przecież w tym
czasie wokół niej wciąż jeszcze krążyła i
przekazywała na Ziem ię pewne inform a
cje sonda Pioneer Venus O rbiter, a w lu
tym 1990 roku obleciała glob wenusjański
sonda Galileo, która wykorzystując siłę
przyciągania grawitacyjnego naszej sąsiadki
kosmicznej zwiększyła odpowiednio swą
prędkość i obecnie mknie na spotkanie z
potężnym Jowiszem. Przelot tej sondy w
pobliżu Wenus wykorzystano do wypró
bowania kamer, otrzymując za ich pom o
cą obrazy zewnętrznej warstwy obłoków
planety o dość dużej zdolności rozdziel

czej (widać na nich szczegóły o średnicy 70
km). Były one przekazane na Ziem ię w
listopadzie 1990 roku, kiedy sonda G ali
leo przelatywała obok globu ziemskiego.
Na podstawie wnikliwej analizy tych obra
zów stwierdzono między innymi, że obłoki
wenusjańskie przesuwają się z prędkością
około 100 m/s i że ich ruch odbywa się w
kierunku wstecznym. Jest to zresztą zgod
ne z kierunkiem ruchu wirowego planety.
I ten skromny przyczynek ułatwi planetologom lepsze zrozumienie procesów
przebiegających na Wenus. Ale prawdzi
wie rewelacyjnych i przy tym niezm iernie
ważnych informacji o tej planecie dostar
czyła sonda Magellan, której misja powoli
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zbliża się do końca. Przede wszystkim ba
dania te zdecydowanie potwierdzają wy
suwaną od pewnego czasu sugestię, że cho
ciaż pod względem rozmiarów i masy We
nus może uchodzić za bliźniaczą siostrę
Ziemi, to jednak występują między obu
planetam i także duże różnice. Wenusjańska atm osfera ma — o czym od dawna
wiadomo — aż 90 razy większą gęstość od
atmosfery ziemskiej i składa się głównie z
dwutlenku węgla, toteż na panujące tam
warunki klimatyczne ogromny wpływ wy
wiera efekt cieplarniany, który wymknął
się spod kontroli naturalnych mechaniz
mów regulacyjnych i zdaje się nadal wzra
sta. W atmosferze naszej planety ilość dwu
tlenku węgla utrzymuje się prawie na ta
kim samym poziomie, do czego przyczy
niają się opady atmosferyczne i skład che
miczny skał ziemskiej skorupy, zwłaszcza
zaś występujący w niej wapień. Wenus jest
pozbawiona takiego regulatora, a ponie
waż od czasu do czasu budzą się tamtejsze
wulkany, ilość dwutlenku węgla w wenusjańskiej atmosferze wciąż wzrasta i skut
kiem tego efekt cieplarniany staje się co
raz bardziej wydajny. W rezultacie tem pe
ratura rośnie, a przecież już dziś wynosi
około 500° C i chociaż przez gęstą po
włokę chm ur przebija się niewiele światła
słonecznego, to w panującym tam półmro
ku może się topić cynk i ołów. Czegoś
podobnego nie spotykamy na żadnej innej
planecie ziemskiej grupy i już z tego choć
by powodu Wenus stanowi dla planetologów tak atrakcyjny obiekt, co zresztą nie
jest całkiem bezinteresowne. Im bowiem
lepiej poznamy przebiegające tam proce
sy, tym więcej będziemy mogli uczynić dla
ekologii naszej planety, by pod tym wzglę
dem zachować ją w możliwie najlepszej
kondycji dla przyszłych pokoleń. I już z
tego choćby powodu wydatki na badania
Wenus i innych planet są w pełni uzasa
dnione.
Wyjątkowo cenne dla planetologów okazały się uzyskane za pomocą kamer son
dy M agellan obrazy radarowe naszej są-
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Fot. 1. Zdjęcie sondy wenusjańskiej Magellan wyko
nane z pokładu promu kosmicznego Atlantis, który w
maju 1989 roku wyniósł ją w przestrzeń kosmiczną;
wysokość sondy wynosi 6.4 m, a średnica jej anteny
3.7 m (fot. NASA/JPL).

siadki kosmicznej. Mają one stosunkowo
dużą zdolność rozdzielczą, niekiedy bo
wiem widać na nich obiekty wielkości boi
ska piłkarskiego, a przy tym pokrywają aż
98% powierzchni Wenus. Posłużyły oczy
wiście do opracowania dokładnej mapy,
na której znalazły się zarówno od dawna
znane już utwory, jak i setki zupełnie no-
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wych, dzięki misji sondy Magellan odkry
tych struktur topograficznych (około 900
kraterów meteorytowych, blisko 550 pól z
wulkanami tarczowymi, prawie 420 wul
kanów innego typu, ponad 80 samotnych
kalder wulkanicznych, około 175 koron,
259 struktur wulkanicznych przypomina
jących sieci pająka, ponad 50 potomków
zastygłej lawy i 50 niezwykłych kanałów
lawowych). Tych ostatnich — jak się prze
konamy — nikt nie oczekiwał na Wenus.
W dalszej części artykułu postaramy się
nieco więcej powiedzieć o poszczególnych
strukturach topograficznych Wenus. Z a
nim się jednak tym zajmiemy warto może
dać krótką wzmiankę o nowych, ogólnych
danych na tem at tej planety, bo chociaż są
one od dawna znane, to dzięki misji sondy
M agellan niektóre z nich udało się do
kładniej wyznaczyć. I tak na przykład wie
my obecnie, że długość doby wenusjańskiej wynosi 243.01185±0.0001 dnia ziem
skiego i że gwiazdą polarną jest delta Dra
— Nodus II (północny biegun tamtejsze
go nieba ma następujące współrzędne: rektascensja = 272.76°, deklinacja = 18h03m
02s). A oto najnowsze dane o rozmiarach
globu wenusjańskiego: 6051.84 km —
średni prom ień planety (poziom zerowy),
6062.57 km — prom ień liczony od najwy
ższego punktu, 6048.0 km — prom ień li
czony od najniższego punktu. Z danych
powyższych wynika, że różnica między
skrajnymi poziomami Wenus wynosi oko
ło 14 km, a zatem i pod tym względem
ustępuje ona Ziemi. W przypadku naszej
planety różnica między najwyższym szczy
tem górskim (M t Everest) a dnem naj
większej głębi oceanicznej (Rów M ariań
ski) dochodzi do 20 km, lecz — co w da
nym przypadku ma duże znaczenie — glob
ziemski osiągnął wyższy stopień ewolucyj
ny chociażby przez to, że posiada płyty
litosferyczne, których zdaje się brak na We
nus. Nie ma tam również oceanów i trud
no dziś powiedzieć, czy kiedykolwiek w
przeszłości były i czy w ogóle na tej pla
necie choćby przez krótki czas była woda.
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W każdym razie od wielu milionów lat na
Wenus jej nie ma i charakter tamtejszemu
krajobrazowi nadawały głównie procesy
wulkaniczne.
Z przejawami wulkanizum w tej lub in
nej postaci na Wenus spotykamy się właści
wie na każdym kroku. Wcale nie trzeba być
geologiem, bo nawet zupełny laik w tej dzie
dzinie dojdzie sam do takiego wniosku po
dokładnym obejrzeniu obrazów planety,
uzyskanych oczywiście za pomocą przyrzą
dów sondy Magellan. Szczególnie zaś sil
ne wrażenie na każdym robią opubliko
wane przez NASA barwne widoki niektó
rych okolic Wenus, oddających ich plasty
kę w wyniku komputerowej obróbki „zwy
kłych” obrazów radarowych i danych z po
miarów grawimetrycznych. Jedno z nich
przedstawia jakby „z lotu ptaka” okolicę
planety pod wieloma względami przypo
minającą Hawaje, które swe istnienie —
jak wiadomo — także zawdzięczają prze
de wszystkim aktywności wulkanicznej glo
bu ziemskiego. Tb przecież znajdują się
największe na Ziem i wulkany tarczowe,
charakteryzujące się głównie tym, że spo
kojne erupcje ograniczają się w zasadzie
do wylewów lawy. Jest ona przy tym wyjąt
kowo rzadka, bardzo ruchliwa i łatwo spły
wa po rozległych i łagodnych zboczach. Za
przykład może służyć właśnie główna wy
spa Hawajów ze znajdującymi się na jej
szczycie wulkanami M auna Kea i M auna
Loa, mająca wyrastającą z dna oceanu pod
stawę o średnicy około 400 km i osiąga
jącą bezwzględną wysokość do 9 km. Śmia
ło może z nią konkurować przedstawiona
na wspomnianym wyżej widoku wenusjańska G óra M aat (współrzędne afrodytograficzne: -2° szerokości i 196° długości),
wznosząca się ponad przyległy teren o bli
sko 7 km. Tfen największy na Wenus wul
kan tarczowy pod względem wysokości us
tępuje tylko Górom Maxwella (współrzę
dne afrodytograficzne: +61/+69° szero
kości i 345/10° długości).
Magma przypuszczalnie może wydo
bywać się na powierzchnię Wenus także
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przez pęknięcie w jej skorupie — szczeli
ny. Z tego rodzaju aktywnością wulkani
czną spotykamy się i na Ziemi, występo
wała ona zwłaszcza w dawnych epokach
geologicznych, kiedy wytworzyły się roz
ległe wyżyny, zwane przez geologów plate
au bazaltowymi. Należy do nich między
innymi słynny „trap dekański” w Indiach,
zajmujący powierzchnię prawie dwa razy
większą od powierzchni naszego kraju. Po
dobne struktury odkryto również na We
nus, a ponieważ mają różną zdolność od
bijania fal radiowych, to na tej podstawie
można wnioskować, że w niektórych przy
padkach powierzchnia takiej pokrywy la
wowej jest jeszcze jednolita, w innych na
tomiast już mniej lub bardziej zerodowana. Planetolodzy wnikliwie to badają, chcąc
dowiedzieć się czegoś bliższego na tem at
zmian, którym ulega zastygła lawa w wa
runkach panujących na Wenus. Podobnych
informacji mogą dostarczyć również nie
zwykłe z wyglądu, występujące między in
nymi na obszarze Krainy Alfa (współrzęd
ne afrodytograficzne: -9/-31° szerokości i
358/10° długości), okrągłe struktury wul
kaniczne. Na pierwszy rzut oka przypomi
nają one „kruche ciasteczka” lub „babki z
piasku”, zrobione za pomocą odpowied
niej foremki przez bawiące się w piaskow
nicy dziecko. W rzeczywistości są to „zwy
czajne” kopuły wulkaniczne, mające po około 25 km średnicy, lecz nie więcej niż
750 m wysokości. Po prostu — jak sądzą
wulkanolodzy — tworząca je m ateria na
skutek wysokiej tem peratury była wyjąt
kowo plastyczna, toteż w wyniku potężne
go ciśnienia atmosferycznego uległy spłasz
czeniu, wewnętrzne zaś procesy odpowie
dnio uformowały stygnącą lawę i ostatecz
nie nadały utworom ten niezwykły wygląd.
I z tego już choćby powodu odkryte na
Wenus kopuły wulkaniczne zasługują na
bliższe poznanie. Pod wieloma względami
podobieństwo między wulkanizmem ziem
skim a wulkanizmem wenusjańskim jest
tylko pozorne. I tak na przykład współ
czesne wulkany na Ziemi (jest ich około
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500) grupują się wzdłuż wybrzeży Pacyfiku
(Andy, Japonia) i w pasie ciągnącym się
przez Iran, Azję Mniejszą, rejon Morza
Śródziemnego, Wyspy Kanaryjskie i A zor
skie. Wulkany te są po prostu związane z
obszarami, gdzie w skorupie ziemskiej do
konują się wielkie przesunięcia. Tymcza
sem na Wenus nie ma takich „uprzywile
jowanych” obszarów, utwory wulkaniczne
występują tam wszędzie i — jak się ocenia
— około 85% powierzchni planety jest
nimi pokryta. Co więcej — wysoka tem 
peratura, duże ciśnienie atmosferyczne i
brak wody wykluczają zdaje się możliwość,
by na naszej sąsiadce kosmicznej mogło
dziś dochodzić do eksplozywnych wybu
chów wulkanicznych, podobnych do nie
dawnej erupcji wulkanu Pinatubo na Fili
pinach. Natomiast odkryto na Wenus stru
ktury pochodzenia wulkanicznego, które
nie występują na Ziemi, przynajmniej tej
wielkości. Chodzi tu o kanały, z wyglądu
przypominające m eandrujące rzeki, po
wstałe najprawdopodobniej w niezbyt od
ległej przeszłości. Na szczególną zaś uwa
gę zasługuje kanał Hildr, biorący swój po
czątek na Równinie Rusałki (współrzędne
afrodytograficzne: -1 0 / +10° szerokości i
160/185° długości), przecinający Równinę
Vellamo (współrzędne afrodytograficzne:
+ 40/+ 530 szerokości i 150/170° długości)
1 po zatoczeniu wielkiego łuku urywający
się w jej północnej części. Ma on około
2 km szerokości, ale długość dochodzącą
do 7000 km, czyli dorównujący najdłuż
szym rzekom na Ziemi. Wyżłobiła go oczywiście gorąca, bardzo rzadka i wartko
spływająca lawa.
Odkryto też na Wenus kanały zasłu
gujące na wzmiankę z całkiem z innych
powodów. Jeden z nich na przykład prze
chodzi przez tak ukształtowany teren, iż
na tej podstawie możnaby śmiało sądzić,
że żłobiąca go lawa płynęła pod górę, co
oczywiście przeczyło by prawu powszech
nego ciążenia. A tymczasem nie mamy tu
do czynienia z jakimś „wybrykiem” natu
ry, bo wystarczy przecież założyć, iż w okre-
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Fot. 2. Mapa jednego z wulkanów w równikowym obszarze Wenus opracowana na podstawie wykonanych za
pomocą sondy Magellan sondowań radarowych i pomiarów emisji radiowej powierzchni planety; kolorem
czerwonym oznaczono obszary najsilniejszej emisji, a niebieskim słabej (fot. N ASA/JPL).
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sie powstawania danego kanału ukształ
towanie terenu było zupełnie inne niż dziś
i lawa zgodnie z tym podstawowym pra
wem przyrody spływała z góry w dół. D o
piero w późniejszym czasie sytuacja się
zmieniła, gdyż na skutek ruchów tektoni
cznych wyżej leżące niegdyś partie om a
wianego terenu zapadały się i tylko dlate
go miejsce wypływu lawy znajduje się ni
żej niż wyżłobiony przez nią kanał. Nie
znaczy to jednak wcale, by powierzchnię
Wenus — podobnie jak powierzchnię Z ie
mi — modelowała tektonika płyt konty
nentalnych. W każdym razie opisany po
wyżej kanał nie daje podstaw do wyciąg
nięcia tego rodzaju wniosków i mówi ra
czej o małych, lokalnych ruchach tektoni
cznych.
Wenus — wbrew dawniejszym oczeki
waniom — najprawdopodobniej jest „jednopłytową” planetą. Tak przynajmniej uważa większość współczesnych planetologów, którzy swe sądy opierają przede wszy
stkim na wynikach badań wykonanych przez
aparaturę sondy Magellan. A przecież za
ledwie parę lat temu różnie z tym bywało,
obrazy radarowe otrzymane zarówno za
pomocą sondy Pioneer Venus Orbiter, jak
też przekazane przez sondy W enera-15 i
W enera-16 zdawały się sugerować, że ist
nienie płyt litosferycznych na Wenus jest
możliwe. Obecnie większość badaczy przyj
muje, iż topografię tej planety kształto
wały głównie zjawiska wulkaniczne i ruchy
pionowe m aterii w jej wnętrzu. Mają o
tym świadczyć między innymi przedziwne
struktury koliste, osiągające dość duże roz
miary (średnica największej z nich wynosi
aż 2100 km), zwane przez planetologów
koronam i lub wieńcami. Z całą pewnością
nie są to twory powstałe w wyniku uderzeń
brył meteorytowych, ale trudno je również
uznać za twory pochodzenia wulkaniczne
go, chociaż z tymi ostatnimi wydają się być
w jakimś stopniu spokrewnione. Główną
bowiem rolę w formowaniu tych niezwy
kłych struktur odgrywa przypuszczalnie go
rąca materia, która z płaszcza Wenus prze
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dostaje się do jej litosfery, lecz nie ma już
na tyle siły, by ją przebić i przez powstałą
szczelinę wydostać się na powierzchnię.
Silnie jednak ogrzewa skorupę planety, w
danym miejscu tworzy się coś w rodzaju
„ciepłej plamy”, m ateria staje się tu mniej
lub bardziej plastyczna. Pod wpływem wy
wieranego od spodu ciśnienia miękka sko
rupa wydyma się i w ten oto sposób „cie
pła plama” przyjmuje postać ogromnej ko
puły. A ponieważ grunt wokół niej się za
pada, z czasem zostaje otoczona dość sze
rokim rowem tektonicznym, upodobnia
jącym ją do wieńca lub korony. M ateria
kopuły bowiem stygnie, kurczy się i m ar
szczy, tworząc koncentrycznie ułożone fał
dy i bruzdy.
Ślady intensywnej aktywności tektoni
cznej znajdujemy w wielu miejscach na po
wierzchni Wenus. Występują one również
w zachodniej części Ziem i Isztar (współ
rzędne afrodytograficzne: +79/4-45° sze
rokości i 290/80° długości), gdzie widać
nie tylko gęstą sieć rowów i szczeliny ale
także zmarszczki i fałdy. Warto także przyj
rzeć się Krainie Beta (współrzędne afro
dytograficzne: +15/4-40° szerokości i 272/
297° długości), na powierzchni której znaj
dują się dwa potężne wulkany (G óra R hea
i G óra Theia), a które rozdziela wyraźnie
z nimi związana Dolina Devany (współ
rzędne afrodytograficzne: 4-35/0° szerokoś
ci i 284/289° długości). Niektórzy planetolodzy porównują ją do słynnych dolin ryftowych w Afryce, mających — jak wiado
mo — ogólną długość równą 1/6 obwodu
kuli ziemskiej. Jest to naturalnie porów
nanie nieco na wyrost, bo: po pierwsze —
dolina wenusjańska pod względem długości
znacznie ustępuje tym afrykańskim, a po
drugie — nie ma nic wspólnego z tekto
niką płyt. Wydaje się natomiast wielce pra
wdopodobne, że Dolina Devany to następ
stwo takich samych lub bardzo zbliżonych
procesów, w wyniku których powstała D o
lina M arinerów na Marsie. W jednym i
drugim przypadku mamy do czynienia z wy
dostaniem się na powierzchnię ogromnych
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ilości lawy, dowodem czego są nie tylko
istniejące w ich sąsiedztwie grube pokry
wy lawowe, ale i sterczące na nich potężne
stożki wulkaniczne. Tego nadmiernego ob
ciążenia nie wytrzymały zdaje się skorupy
odu planet i w rezultacie powstały wspo
mniane doliny.
Ale jaki mechanizm doprowadzi! do
pojawienia się masywu G ór Maxwella na
Wenus? U ich podnóża znajduje się Wyży
na Lakszmi (współrzędne afrodytograficzne: + 5 9 /+ 7 3 0 szerokości i 315/0° długoś
ci), przypominającą Wyżynę Tybetańską, u
czoła której położone są najwyższe na Z ie
mi góry — Himalaje. Wiele faktów prze
mawia za tym, że i Góry Maxwella po
wstały w podobny nieco sposób, czyli w
wyniku izostatycznego wydźwignięcia ogromnej ilości m aterii z płaszcza Wenus.
Ich najwyższe szczyty wznoszą się wzglę
dem poziomu zerowego planety o blisko
11 km, chociaż w stosunku do otaczające
go je terenu tylko o około 7 km. Na zesta
wionej z obrazów radarowych Magellana
mozaice północnej półkuli Wenus góry te
widoczne są w postaci białej plamy, co —
zdaniem planetologów — dowodzi, iż po
kryte muszą być jakąś tajemniczą substan
cją, posiadającą wyjątkowo dużą zdolność
odbijania fal radiowych. Może to być siarczak lub tlenek żelaza, tworzący na powie
rzchni tamtejszych skał cienką, metalicz
ną powłokę. Mogła ona powstać jedynie
na dużych wysokościach, gdzie panuje niż
sza tem peratura i gdzie jest nieco m niej
sze ciśnienie atmosferyczne. Ale zgodnie
z powyższą koncepcją „błyszczeć” powin
ny nie tylko Góry Maxwella, lecz także i
Góra Maat, bo pod względem wysokości
niewiele im ustępuje. A tymczasem na ob
razach radarowych przekazywanych przez
sondę Magellan jest ona ciemna i na razie
brak konkretnego rozwiązania tej zagad
ki, chociaż pojawiły się już interesujące
pomysły na ten temat. Być może — jak
niektórzy przypuszczają — górę tę pokry
wa zbyt świeża lawa, która nie zdążyła się
dotąd przemienić w ową tajemniczą sub

141

stancję, dobrze odbijającą fale radiowe, z
tego zaś wynikałoby, że G óra M aat to mło
dy wulkan, powstały dużo później od G ór
Maxwella. A może wulkan ten nadal jest
czynny i jego najwyższe partie są wciąż
pokrywane nową warstwą lawy?
Erozja chemiczna to nie jedyny czyn
nik niszczący skały na powierzchni We
nus. Mamy tam do czynienia również z
erozją eoliczną, co było dużym zaskocze
niem dla planetologów, ponieważ pręd
kość wiatru przy powierzchni tej planety
wynosi zaledwie 1-2 metry na sekundę.
Ale w gęstej atmosferze Wenus może on
— jak się okazuje — przenosić z miejsca
na miejsce drobne cząstki pyłu, dowodem
czego są obrazy otrzymane za pom ocą
sondy Magellan, gdyż na niektórych wy
raźnie widać naniesione przez wiatr smugi
piachu. Występują one głównie na równi
nach położonych z obu stron równika (w
pasie leżącym między 5-53° szerokości
północnej i w pasie leżącym między 1730° szerokości południowej), a co ciekawe
— smugi te układają się przeważnie w kie
runku równika, ukazując tym samym kie
runek tamtejszej cyrkulacji atmosferycz
nej. Wynika z tego, że na Wenus wystę
pują eoliczne osady, choć na razie nie jest
znane pochodzenie pyłu. Pewne jego iloś
ci mogły oczywiście powstać w wyniku
kruszenia się skorupy planety na skutek
uderzeń dużych brył meteorytowych, dla
których nawet tak gęsta atmosfera nie sta
nowi przeszkody. Świadczą o tym po pro
stu odkryte na powierzchni Wenus krate
ry uderzeniowe.
Utwory tego rodzaju nie są na Wenus
zbyt liczne i wszystkie najprawdopodob
niej powstały - mając oczywiście na myśli
geologiczną skalę czasu — w niezbyt odle
głej przeszłości. Pod tym względem glob
wenusjański różni się bardzo nie tylko od
naszego Księżyca, ale także od M erkure
go i Marsa, na powierzchni których do
dziś zachowały się kratery meteorytowe z
okresu „wielkiego bombardowania”. Po
prostu na powierzchni Wenus — tak sa-
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mo jak na powierzchni Ziem i — ślady wy
darzeń sprzed miliardów lat zostały całko
wicie zatarte w wyniku różnych procesów,
przede wszystkim zaś na skutek silnej ak
tywności wulkanicznej. Niektórzy planetolodzy uważają, że szczególnie duże nasi
lenie tego procesu wystąpiło tam — po
dobnie jak na M arsie i Ziemi — około
0.5 x 109 lat tem u i że był to jednorazowy
epizod w dziejach planety. Nie brakuje
jednak planetologów, którzy opowiadają
się za stałą lub cyklicznie powtarzającą się
aktywnością wulkaniczną Wenus, co —
jak sądzą — rozpoczęło się wkrótce po
zastygnięciu jej skorupy i w jakimś sto
pniu utrzymuje się do obecnych czasów.
Jedno nie ulega wątpliwości — około
85% powierzchni tej planety pokrywają utwory pochodzenia wulkanicznego, a na
pozostałych 15% silne piętno wywarły zja
wiska tektoniczne. Krótko mówiąc — na
Wenus mogły się zachować tylko młode
kratery meteorytowe, powstałych w ostat
nich 500 m ilionach lat na skutek uderzeń
wyjątkowo dużych brył meteorytowych, bo
mniejsze po prostu „rozpłynęły się” w gę
stej atmosferze. Z tego też powodu da
rem nie byśmy tam szukali małych krate
rów uderzeniowych, mających mniej niż
kilka kilometrów średnicy, choć nie bra
kuje olbrzymów, a największy z nich ma aż
275 km średnicy (jest nim krater Mead).
Interesujące, że wszystkie bez wyjątku po-
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siadają jasne obwódki, przez niektórych
planetologów zwane kołnierzami. Najpraw
dopodobniej tworzy je drobno pokruszo
ny materiał skał wyrywanych ze skorupy
planety podczas formowania się danego
krateru.
I tak oto na wzmiance o kraterach m e
teorytowych Wenus wypadałoby zakończyć
to omawianie najważniejszych osiągnięć
misji sondy Magellan. Przekazany przez
nią m ateriał jest nadzwyczaj bogaty i nie
ulega najmniejszej wątpliwości, że na peł
ną jego analizę będziemy musieli długo
czekać. Ale już w najbliższym czasie m o
żemy spodziewać się napływu nowych in
formacji, wyjaśniających niejedną zagad
kę Wenus. Planetolodzy chcieliby na przy
kład wiedzieć, czy rzeczywiście skorupę tej
planety tworzą głównie bazalty i czy w cią
gu ostatnich 500 milionów lat faktycznie
doszło do jej całkowitego odgazowania.
Wyniki dotychczasowych badań zdają się
dowodzić, iż w jednopłytowej planecie —
za jaką uważa się Wenus — wypływ ciepła
i gazu u jej wnętrza odbywa się głównie
przez „ciepłe plamy”. Już z tego choćby
powodu tak ważne są pomiary grawime
tryczne, bo one przecież mogą dostarczyć
bezcennych informacji o budowie wnętrza
naszej sąsiadki kosmicznej i o przebiega
jących tam procesach. Dotąd na powyższy
tem at można było jedynie snuć mniej lub
bardziej prawdopodobne domysły.

Andrzej Pilski — Frombork

METEORYT BIAŁYSTOK
Dnia 24 października 1827 r. na posiedze
niu Wydziału Nauk Tbwarzystwa Króle
wskiego Przyjaciół Nauk w Warszawie pod
przewodnictwem hr. Platera, Wincenty hr.
K r a s i ń s k i okazał aerolit spadły w do
brach knyszyńskich według jego słów dnia
6 października pomiędzy 11 a 12 godz.
przed południem podczas „wielkiej burzy,
przez kwadrans trwającej”.

Niewiele wiemy o tym, co spadło z nie
ba w Polsce. Każdy słyszał o meteorycie
tunguskim lub o kraterze meteorytowym
w Arizonie, ale mało kto potrafi powie
dzieć, gdzie spadł największy deszcz me
teorytów kamiennych. Ttochę więcej osób
wie, gdzie spadł drugi co do wielkości deszcz
meteorytów żelazno-kamiennych. Zdarzy
ło się to nie tak dawno, a ponadto miesz-
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kańcom okolic Łowicza przypominają o
tym fakcie kolekcjonerzy meteorytów z kra
jów zachodnich dopytujący się, czy nie wyorano nowego okazu i proponujący so
witą zapłatę w twardej walucie.

nasze zbiory zostaną wzbogacone. Prezen
tację polskich meteorytów rozpoczniemy
od meteorytu Białystok.
Ten najcenniejszy polski m eteoryt jest
chyba najmniej znany. Dr Jerzy P o k r zy -

X. Okaz m eteorytu Białystok o wadze 45.6 g. znaj
dujący się w zbiorach Museum fiir N aturkunde der
H um boldt-U niversitat w Berlinie. Przekazał go w
darze, w roku 1829, prof. Alexander von Hum boldt,
który otrzymał go ze zbiorów Akademii Nauk w St.
Petersburgu.

2. Okaz m eteorytu Białystok ze zbiorów Naturhistorisches Museum w Wiedniu. Górną powierzchnię p o 
krywa czarna skorupa.

3. Widok okazu ze zbiorów N aturhistorisches M use
um w W iedniu od góry. Widoczna charakterystycz
na, lśniąco czarna skorupa na powierzchni utworzo
na podczas przelotu przez ziemską atmosferę.

4. Zmiana barwy skorupy pokrywającej powierzchnię
m eteorytu po dłuższym leżeniu na ziemi. Zdjęcie
przedstawia eukryt Millbillillie z kolekcji Olsztyń
skiego Planetarium .

Olsztyńskie Planetarium pragnie więc
bliżej przedstawić skarby, które dosłow
nie spadły nam z nieba. Nie zawsze tereny,
na które spadły meteoryty, zostały dokład
nie przeszukane. Często sądzono, że ob
szar spadku meteorytów był mniejszy, niż
w rzeczywistości. Mieszkańcy tych terenów
mogą więc nadal natknąć się na przybysza
z Kosmosu. Jeśli potrafią go rozpoznać,

w n i c k i, którego iśde benedyktyńskiej pra
cy zawdzięczamy dzisiejszą wiedzę o pol
skich meteorytach, stwierdził w 1955 roku
w Białymstoku, Fastach i Knyszynie, że nikt
już nie pamięta ani o deszczu meteorytów,
ani co się stało z kamieniami, które zostały
przekazane do gimnazjum białostockiego
lub pozostały u miejscowych gospodarzy.
M eteoryt Białystok trudno w Polsce o-
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bejrzeć. Jedynie Muzeum Ziemi PAN w
Warszawie posiada w swych zbiorach nie
spełna 4 gramy jego fragmentów pieczoło
wicie strzeżone i rzadko pokazywane. Z a
mieszczone tutaj zdjęcia tego meteorytu
są po raz pierwszy publikowane w Polsce
dzięki uprzejmości Naturhistorisches M u
seum w Wiedniu i Museum fiir Naturkunde der H um boldt-U niversitat w Berlinie.
Meteoryt Białystok jest meteorytem ka
miennym zaliczanym do typu achondrytów howardytów. Spadają one na Ziemię
bardzo rzadko. Nazwa tego typu meteory
tów pochodzi od nazwiska angielskiego ba
dacza meteorytów, Howarda, jednego z
tych, którzy w początkach XIX wieku prze
konali uczonych, że meteoryty pochodzą
spoza Ziemi. Howardyty pochodzą pra
wdopodobnie z powierzchni planetki (4)
Westa, jednej z największych, krążących
między Marsem a Jowiszem. Składają się z
okruchów skał drobnokrystalicznych wy
stępujących na powierzchni planetki, wy
mieszanych z okrucham i skał o większych
kryształach, które utworzyły się pod jej po
wierzchnią. Uderzenia fragmentów innych
planetek miejscami wybiły tak głębokie kra
tery, że zgruchotane zostały nie tylko ska
ły powierzchniowe, ale i te położone głę
biej. Wymieszany gruz skalny został scementowany kolejnymi uderzeniami m ete
orytów i tak utworzyła się skała, której
fragmenty przy następnych uderzeniach zo
stały wyrzucone w przestrzeń i w końcu
trafiły na Ziem ię spadając m. in. pod Białymstokiem. W niektórych meteorytach te
go typu można znaleźć drobinki metalicz
nego żelaza z niklem, a także okruchy me
teorytów, które spadły na planetkę (4) Westa.
Howardyty składają się z tego samego
rodzaju minerałów jak ziemskie zasadowe
skały magmowe nazywane „bazalt” i „ga
b ro”. M ają jednak znacznie jaśniejsze za
barwienie i są bardziej kruche. Odm ien
nie niż większość meteorytów na magnes
nie reagują wcale lub bardzo słabo. Zaraz
po spadku są bardzo łatwe do rozpozna
nia ze względu na bardzo charakterysty
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czną, lśniącą, jakby lakierowaną skorupę
na powierzchni. Później jednak, pod wpły
wem wilgoci skorupa ta staje się rdzawa
tak samo, jak powierzchnia ziemskich ka
mieni bazaltowych. Ponadto wilgoć wdziera
się szczelinami do wnętrza m eteorytu po
wodując przeobrażanie minerałów, które
też stają się rdzawe, oraz rozkruszanie m e
teorytu. Dlatego, choć między Fastami, a
Knyszynem leży wciąż wiele okazów m e
teorytu Białystok, ich odnalezienie i roz
poznanie jest obecnie trudne.
O tym, co zdarzyło się we wsi Fasty,
możemy dowiedzieć się ze sprawozdania
złożonego dyrektorowi szkół obwodu bia
łostockiego przez Jana W o l s k i e g o , na
uczyciela fizyki białostockiego gimnazjum:

Dnia 23 września 1827 r. (w piątek) mię
dzy godziną 9 a 10 rano, gdy po większej
części mieszkańcy wsi Fastów zajęci byli wy
bieraniem warzywa w ogrodach, dała się
słyszeć wielka eksplozja w powietrzu wcale
wypogodzonym i naraz wiele innych powtó
rzonych jakby wystrzałów karabinowych, co
zwróciło uwagę obecnych na ogrodach i w
różnych miejscach na polu pracujących lu
dzi, po czym nastąpił mocny świst połączo
ny z dźwiękiem ciał szybko spadających i
silne uderzenia w kilku miejscach o ziemię.
Zjawisko to zatrwożyło na czas niejaki wszy
stkich ludzi, ale po przejściu strachu, kiedy
jeden z nich odważył się zbliżyć do miejsca
spadku i podjął kamień czarny i ukazał sku
pionemu ludowi, ten ośmielony rozbiegł się
na inne przez podniesiony pył zanotowane
miejsca i poznachodził podobne kamienie.
Za świadectwem ledwo nie całej wsi miesz
kańców, spadło wiele innych kamieni na bło
ta i rzekę Supraśl pod samą wsią płynącą.
Sprawozdanie to dotyczy tego samego
zdarzenia, o którym hrabia Krasiński po
wiadomił Tbwarzystwo Królewskie Przy
jaciół Nauk. Meteoryty spadły 5 paździer
nika 1827 r. Wolski podaje datę według
kalendarza juliańskiego, hrabia Krasiński
prawdopodobnie omylił się o jeden dzień.
W Fastach niebo było pogodne, z wyjąt
kiem gęstej, czarnej chmury stojącej w ze-
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nicie, z której spadały kamienie. Prawdo
podobnie więc „burza” z informacji hra
biego Krasińskiego, to był grom dźwię
kowy i odgłosy pękania spadającego meteoroidu, oraz obłok z jego materii rozpy
lonej w powietrzu. Dobra knyszyńskie, bę
dące własnością hrabiego Krasińskiego, nie
obejmowały jednak wsi Fasty leżącej ponad
20 km na południowy wschód od Kiiyszyna i będącej wówczas wsią skarbową. Pra
wdopodobnie więc meteoryty spadły nie
tylko we wsi Fasty ale i w innych wsiach i w
lasach między Fastami a Knyszynem. Ze
brano jednak tylko niewiele okazów, któ
re znajdują się obecnie w zagranicznych
kolekcjach.
W sprawozdaniu Jana Wolskiego zna
lazł się również opis meteorytu, który war
to porównać ze zdjęciami:
Postać zewnętrzna mniej więcej kulista,
powierzchnia nierówna, czarna, lśniącą się
lawą pokryta, masa wewnętrzna popielata,
mocno przepalona, krucha, wejrzenie pu
meksu zbitego mająca, kryształami oliwinów i chlorytu przecięta, odłam drobno ziar
nisty, nierówny, ciężkość gatunkowa mierna.
Kwas solny wiele z nich wydobywa gazu
wodorodnego siarczystego, a nawet przez po
tarcie zapach siarki czuć się daje, magnes
na rozkruszone cząstki działa bardzo słabo.
Wątpliwości nie ulega, że są przez ogień
utworzone (tak nazywano wówczas skały
magmowe — przyp. aut.) i że spadła wiel
ka bryła z bardzo znacznej wysokości (może
z księżyca) dostawszy się zaś do zagęszczo
nej atmosfery dla chyżości i tarcia rozpaliła
się i pękła: stąd powstała pierwsza silna eks
plozja o kilka mil naokoło słyszana, po czym
nastąpiły cząstkowe pękania podobne do wy
strzałów karabinowych, z czego zrobił się huk
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i szum w powietrzu; że zaś ciepło bardzo
wielkie być musiało, powierzchnia przeto ich
stopiła się i lawą całkowicie się oblała.
Jak widać, już w 1827 roku nauczyciel
białostockiego gimnazjum umiał dobrze
wyjaśnić zjawisko. Oto współczesny opis
okazu ze zbiorów w Berlinie:
Meteoryt Białystok składa się w przewa
żającym stopniu z drobnoziarnistego, szarobiałego ciasta skalnego (wygląda jak be
ton ), w którym znajdują się pojedyncze ziar
na oliwinu (zielonkawe, brązowe, czarne) i
skalenia (białe). Wielkość tych ziaren sięga
1-2 mm. Ponadto zdarzają się jeszcze, rzad
ko występujące, gruboziarniste, ciemne frag
menty o wielkości do 1 cm, stanowiące tyl
ko 10% meteorytu. Te fragmenty składają
się przede wszystkim z oliwinu, ale zawie
rają też trochę skalenia i, jako osobliwość,
żelazo niklonośne, które bardzo rzadko zda
rza się w tym typie meteorytu. Meteoryt jest
pokryty piękną, czarną skorupą. Gęstość me
teorytu wynosi 3.17g/cm3.
Meteoryt Białystok ma ogromną war
tość nie tylko dla naukowców ale i dla
kolekcjonerów. Co pewien czas podejmo
wane są próby odnalezienia okazów, któ
re pozostały na miejscu spadku. Zdarzają
się i tacy fanatyczni poszukiwacze, którzy
niemal każdy kamień leżący pod Białymstokiem uważają za meteoryt.
Olsztyńskie Planetarium zaprasza za
interesowanych meteorytami do obejrze
nia wystawy, na której można zobaczyć pra
wie wszystkie ich rodzaje, w tym także po
dobne do meteorytu Białystok. Oferuje też
wysokie nagrody za okazy meteorytu Bia
łystok i innych meteorytów, dla znalazców,
którzy zechcą je przekazać, aby wzbogacić
wystawę.

KRONIKA
Przygotowania do obserwacji zderzenia
komety z planetą
Czekające nas w lipcu tego roku niezwykłe wy
darzenie polegające na zderzeniu komety Shoe-

maker-Levy 9 z Jowiszem, o którym informo
waliśmy już naszych czytelników w numerach
9/1993 oraz 1 i 3/1994, budzi coraz większe
zainteresowanie astronomów i oczywiście mi
łośników astronomii na całym świecie. Chyba
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Obraz komety Shoem aker-L evy 9 uzyskany za pom ocą teleskopu kosm icznego H ubble’a z zaznaczonymi
oznaczeniam i najjaśniejszych fragmentów (północ jest u góry zdjęcia, a wschód z lewej strony). Fragmenty P i
Q są podwójne, co widać wyraźnie na powiększeniu tej części obrazu reprodukowanej w numerze 3/1994 na str. 78.

wszystkie obserwatoria astronomiczne przygo
towują się do obserwacji tego wyjątkowego zja
wiska, a wielu naukowców intensywnie pracuje
nad stworzeniem wiarygodnych prognoz jego
przebiegu i skutków. D o tych obserwacji włą
czone będą naturalnie również obserwatoria or
bitalne, spośród których największe nadzieje łą
czy się z krążącym wokół Ziemi teleskopem
kosmicznym H ubble’a i lecącą do Jowisza son
dą Galileo. Galileo osiągnie Jowisza niestety
dopiero w grudniu 1995 roku, ale okazało się,
że jest praktycznie jedynym instrumentem na
ukowym, który będzie mógł bezpośrednio ob
serwować zderzenie. Przypomnijmy, że kome
ta, a właściwie cała seria ponad 20 obiektów,
na które kometa Shoemaker-Levy 9 rozpadła
się w lipcu 1992 roku, dotrą do powierzchni
Jowisza po jego niewidocznej z Ziemi stronie
z prędkością około 60 km/s. Uderzenia poszcze
gólnych części komety będzie więc można ob
serwować z Ziemi i z orbity okołoziemskiej je 
dynie pośrednio, poprzez efekty jakie te zjawi
ska wywołają w otoczeniu i w atmosferze Jo
wisza oraz ewentualnie na jego powierzchni,
co będzie mogło być dostrzeżone po obróce
niu się — dzięki stosunkowo szybkiej rotacji
globu planety - odpowiedniego fragmentu tak,
że będzie już z Ziemi widoczny.
Plan obserwacji przez sondę Galileo trwa
jącego ponad 5 dni zjawiska zderzenia komety
Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem musi uwzględ
niać specyfikę sondy, która nie była przecież
przygotowywana do jego śledzenia. A więc prze
de wszystkim nie będą mogły być obserwowa
ne uderzenia 8 fragmentów komety ( A B, H,
L, Q, S, T, U ), które nastąpią w czasie, kiedy
sonda nie będzie widoczna przez żadną z na
ziemnych stacji odbiorczych, poprzez które utrzymywany jest z nią kontakt. Podczas braku
łączności z Ziemią większość instrumentów son
dy nie pracuje. Kolejne ograniczenie jest spo

wodowane trudnościami transmisji danych z son
dy na Ziemię. Jak pamiętamy (patrz Urania
nr 12/1992 i 7-8/1993) Galileo jest pozbawio
ny szybkiej łączności z Ziemią z powodu nie
otworzenia się jego głównej anteny. Wszystkie
dane pomiarowe trzeba więc najpierw maga
zynować na pokładzie sondy by dopiero później,
za pomocą małej anteny operacyjnej, powoli
przekazywać je na Ziemię. Wprawdzie prze
widuje się, że prawie wszystkie pomiary będą
zarejestrowane w pamięci sondy, ale tylko nie
wielki ich procent będzie mógł być sprowadzo
ny na Ziemię. Wymaga to precyzyjnego okre
ślenia, które dane są najważniejsze i zawierają
najciekawsze informacje. Co więcej, trzeba to
z góry przewidzieć, gdyż praktycznie nie będzie
możliwości bieżącego analizowania danych. D o
dajmy, że na kilka dni przed początkiem zjawi
ska, kiedy trzeba będzie przekazać sondzie pro
gram wykonywania obserwacji, momenty zde
rzeń poszczególnych fragmentów komety będą
znane z dokładnością kilku minut.
Wstępne analizy wskazują, że Galileo za
rejestruje przebieg spadku na Jowisza najpra
wdopodobniej 6 fragmentów komety Shoema
ker-Levy 9 (D, E, K, N, V i W) za pomocą
kamery telewizyjnej pracującej w dwóch róż
nych reżymach oraz 5 fragmentów (C, F, G, P
i R ) za pomocą spektrometru bliskiej podczer
wieni, fotopolarymetru i spektrom etru ultra
fioletowego. Wszystkie przyrządy będą zbiera
ły informacje nie tylko o samym zderzeniu ale
także podczas przelotu przez atm osferę plane
ty, gdy poszczególne części komety będą jakby
ogromnymi meteorami jowiszowymi. Dodajmy,
że zdolność rozdzielczą obrazów zjawiska, któ
re zarejestruje kamera sondy Galileo, określa
np. liczba 60 pikseli na średnicę tarczy Jowisza.
Obraz Jowisza, ale z dokładnością tylko 2
pikseli, mogłaby też zarejestrować sonda Voya
ger 2, która - podobnie jak Galileo — będzie
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widzieć tę stronę Jowisza, w którą uderzy ko
meta. Niestety sonda (znajdująca się obecnie
w odległości około 40 j. a. od Jowisza) pracuje
teraz w modzie bardzo wolnej transmisji da
nych. Zarejestrowanie i przekazanie na Z ie
mię obrazu wymagałoby przeprogramowania aparatu, co jest już dziś podobno bardzo trud
ne i pociągnęłoby za sobą zbyt duże koszta w
stosunku do oczekiwanych efektów. Voyager 2
odbierze więc prawdopodobnie tylko promie
niowanie radiowe towarzyszące zjawisku w za
kresie częstotliwości od 1 do 300 kHz.
Emisje radiowe związane z przelotem ko
mety Shoemaker-Levy 9 przez magnetosferę
Jowisza i jej zderzeniem z planetą będzie też
rejestrować sonda Ulysses, która w drodze nad
południowy biegun Słońca (gdzie znajdzie się
we wrześniu 1994 roku) porusza się obecnie
„pod” płaszczyzną ekliptyki i w drugiej poło
wie lipca będzie w odległości około 5.3 j. a. od
Jowisza. Opracowywane są też plany wykorzy
stania sondy Clementine, która w drugiej po
łowie lipca będzie mniej więcej w połowie dro
gi między Księżycem (wokół którego obecnie
krąży), a planetoidą Geographos (do której
się zbliży 31 sierpnia) i będzie prawdopodob-

nie mogła skierować wtedy swe kamery na Jo 
wisza.
W miarę napływu nowych obserwacji po
zycyjnych każdego fragmentu komety coraz do
kładniej wyznacza się elementy ich orbit i na
tej podstawie prognozuje momenty uderzenia
w Jowisza. W tabeli 1 podajemy najnowsze da
ne dotyczące zderzeń 19 najjaśniejszych frag
mentów komety, obliczone z obserwacji wyko
nanych od momentu odkrycia komety do 23
lutego 1994 roku. Zawiera ona ponadto naj
nowsze oszacowania możliwości obserwacji ewentualnych odbić promieniowania towarzyszą
cego zderzeniu od księżyców galileuszowych Jo 
wisza (Io — J l, Europa — J2, Ganimedes —
J3, i Callisto — J4) i od Amaltei (J5). Liczby w
tabeli oznaczają długości orbitalne satelitów (w
stopniach) liczone od górnej koniunkcji dla mo
mentów zderzeń poszczególnych fragmentów.
Znakiem „ + ” zaznaczono możliwość widocz
ności z Ziemi echa wybuchu na księżycu, literą
„e” — zaćmienie satelity i literą „o” — zakry
cie satelity przez tarczę Jowisza. Wprawdzie
tabela zawiera dane dotyczące najdalszego sa
telity Callisto, ale ze względu na jego odleg
łość od Jowisza wydaje się mało prawdopo-

Tkbela 1
Informacje o widoczności na satelitach Jowisza skutków zderzeń 19 fragmentów komety Shoema
ker-Levy 9
Oznaczenie
fragmentu
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
N
P
Q
R
S
T
U
V
W

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

21
20
19
18
17
16
15
14
12
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1

M om ent zderzenia
(lipiec 1994) U T

J5

16.81
17.11
17.27
17.48
17.61
18.02
18.30
18.78
19.42
19.89
20.41
20.61
20.80
21.28
21.61
21.75
21.88
22.18
22.32

193
50 +
165
317
51 +
3 47o
190
177
279
259
274
59 +
196
183
61 +
162
256
113 +
214

Długości orbitalne satelitów
Jl
J2
J3
340
41 +
74 +
116 +
143 +
226
283
21 +
151 +
246
352o
33 +
72 +
169 +
236
265
291
352o
21 +

103
133
149
171
184
225
254
302
7
55
107
128
147
196
229
243
256
287
301

+
+
+

e
+
+
+
+

75
90
98
109
116
136
150
174
207
230
256
266
276
300
317
324
330
345
352

J4
+
+
+
+
+
+
+

+

35
42
45
50
52
61
67
78
91
101
113
117
121
131
138
141
144
151
154

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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dobne by udało się zaobserwować promienio
wanie odbite od jego powierzchni. 'la sama w ąt
pliwość może dotyczyć też Ganimedesa. Ist
nieją natomiast duże szanse dostrzeżenia po
jaśnienia zaćmionej Europy podczas zderzenia
z Jowiszem jasnego fragmentu K = 12; zjawi
sko to może być widoczne na ciemnym niebie
z Australii, Nowej Zelandii i z Hawajów. Uw
zględniając niepewność dotychczasowej znajo
mości orbit fragmentów komety, można — z
prawdopodobieństwem 50% — spodziewać się,
że podczas zaćmienia Io uda się dostrzec skut
ki uderzeń w Jowisza jasnego fragmentu II =
14 oraz W = 1. Pierwsze z tych zjawisk będzie
widoczne ze wschodniej i południowej Afryki
oraz Środkowego Wschodu, a drugie z Nowej
Zelandii i Hawajów. W tabeli 2 podajemy po
nadto przedziały długości orbitalnych satelitów
podczas ich zaćmień i zakryć przez Jowisza.
Tabela 2
Długości orbitalne satelitów Jowisza podczas
zakryć i zaćmień
Satelita

Za krycie

Zaćmienie

J5:
J l:
J2:
J3:
J4:

337-23
351-9
355-5
358-2
nie ma

23-34
9-20
5-16
9-13
nie ma

Amaltea
Io
Europa
Ganimedes
Callisto

Przewidywania przebiegu zderzeń poszcze
gólnych części komety Shoemaker-Levy 9 z Jo 
wiszem różnią się między sobą czasem nawet
dość znacznie. Wynika to nie tylko z ciągle nie
pewnych wartości rozmiarów i mas fragmen
tów komety, lecz także z braku jakichkolwiek
doświadczeń planetologów w tym zakresie i wo
bec tego nieznajomości wartości wielu para
metrów fizycznych opracowywanych modeli zja
wiska; dotychczas nigdy przecież nie obserwo
wano tak wielkiej katastrofy tego rodzaju. Jeśli
jądra komety mają rozmiary takie, jak udało
się wywnioskować z obserwacji wykonanych tele
skopem Hubble’a (patrz Urania nr 3/1994, str.
79) i jeśli mają one gęstość lodu (a głównym
składnikiem jąder komet jest jak wiadomo lód),
to każde z nich będzie niosło energię kinety
czną rzędu 10M-1 0 M ergów, która jest równo
ważna energii wybuchu około 10 min megaton
TNT. Nie wiadomo jak głęboko w nie mający
stałej powierzchni glob planety zanurzą się po
szczególne fragmenty komety. Najdalej idące
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oceny wskazują wartość kilkuset kilometrów po
niżej widocznej warstwy obłoków uznawanej za
powierzchnię. Jeśli głównym mechanizmem d e
zintegracji komety będzie fragmentacja i abla
cja (topnienie i parowanie), to większość ener
gii zostanie rozproszona jeszcze w atmosferze
i niewiele materii kometarnej dotrze do po
wierzchni. Jeśli frontowa fala uderzeniowa otoczy także boki jądra, to uderzająca część ko
mety przybierze kształt jakby wielkiej kropli pły
nu i być może wedrze się dość znacznie w głąb
planety. Przelotowi każdego fragmentu kom e
ty przez atmosferę towarzyszyć będzie kilkuse
kundowy błysk. Jego jasność będzie oczywiście
zależeć od tego, jak wiele energii zostanie w te
dy uwolnionej.
Uderzenie komety w Jowisza — podobnie
jak kamień rzucony w wodę — wywoła na je 
go powierzchni fale, których natężenie i pro
pagację będzie można śledzić mierząc emisję
termalną planety (fala przemieszczająca się przez
środowisko gazowe lub płynne zmienia lokal
nie jego ciśnienie, a tym samym także tem pe
raturę). Jak pokazują analizy modelowe moż
na oczekiwać zmian tem peratury w granicach
0.004-1.2 stopnia, co będzie wykrywalne m. in.
za pomocą specjalnego teleskopu do obserwa
cji promieniowania podczerwonego pracujące
go już od wielu lat na Hawajach. Wielkie na
dzieje wiąże się też z detekcją fal sejsmicznych
będących następstwem uderzeń, które być m o
że powiedzą coś o wnętrzu Jowisza, o którym
prawie nic dziś jeszcze nie wiadomo. Fale ude
rzeniowe mogą ponadto pobudzić naturalne os
cylacje globu planety, analogiczne do drgań
dzwonu, ale nie jest jeszcze jasne czy za po
mocą dostępnych dziś instrumentów uda się je
zaobserwować. Oczekuje się też powstania w
powierzchniowych obłokach planety niewielkich,
ale prawdopodobnie dostrzegalnych z Ziemi,
wirów (podobnych do słynnej czerwonej plamy).
Każde uderzenie w Jowisza spowoduje wy
bicie do jego atmosfery piuropusza materii za
równo kometarnej jak też pochodzącej z obło
ków powierzchniowych planety. Większość struk
tur tej materii zostanie rozbitych i nastąpi jej
jonizacja. Można też oczekiwać odwrotnych pro
cesów rekombinacji oraz formowania się no
wych obłoków. Śledzenie ich rozprzestrzenia
nia się dostarczy informacji o cyrkulacji m ate
rii w atmosferze, a badanie ich widm powie
coś o składzie chemicznym, w szczególności nie
dostępnych dotąd obserwacjom warstw podpo-
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wierzchniowych Jowisza. Ponadto cząsteczki ma
terii kometarnej wnikające do atmosfery pla
nety, utworzą w jej górnych warstwach jakby
mgiełkę, która być może przyciemni normal
nie obserwowane z Ziemi struktury.
Wtargnięcie materii kometarnej w rnagnetosferę Jowisza wywoła prawdopodobnie obserwowalne zmiany promieniowania radiowe
go planety, pobudzi do świecenia jej obszary
zorzowe, zakłóci być może strukturę pierście
ni, pozostawi dostrzegalne zmiany w tzw. torusie plazmowym związanym z księżycem Jowi
sza Io. Formułowane są też przypuszczenia, że
z materii kometarnej rozproszonej wokół Jo
wisza utworzy się — po mniej więcej 10 latach
— nowy pierścień.
Przedmiotem zainteresowania obserwatorów
będą oczywiście także uderzenia w Jowisza nie
widocznych dotychczas, a niewątpliwie również
istniejących mniejszych fragmentów komety. Na
wet przez teleskop kosmiczny Ilubble’a nie jest
się bowiem w stanie stwierdzić obecności obie
któw o rozmiarach mniejszych niż sto metrów.
Natomiast skutki ich wtargnięcia w atmosferę
i obłoki powierzchniowe planety mogą się prze
cież ujawnić.
Na zakończenie podkreślmy, że wszystkie
te przewidywania przebiegu zderzenia komety
Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem obarczone są
bardzo dużym stopniem niepewności. Za mało
bowiem wiemy o samej komecie, a także o
powierzchni planety, w którą ta kometa ude
rzy, by w sposób wiarygodny prognozować nie
zwykłe zjawisko. Ale z tym większym zaintere
sowaniem będziemy śledzić czekające nas już
niedługo wydarzenia.
Krzysztof Zbikowski

Odkrycie księżyca planetoidy
Według mitologii greckiej w jednej z grot m a
sywu górskiego na Krecie, który nosił nazwę
Ida, ukrywał się przed Kronosem mały Zeus.
Planetoida o nazwie Ida też skrywała dotąd
przed oczami astronomów małego satelitę, o
czym niedawno dowiedzieliśmy się dzięki son
dzie kosmicznej Galileo. Przypomnijmy, że 28
sierpnia 1993 roku zdążająca do Jowisza son
da minęła planetoidę (243) Ida w odległości
około 2400 km wykonując wiele jej zdjęć i róż
nych pomiarów. Reprodukcję pierwszej foto
grafii, która została przekazana na Ziemię, opublikowaliśmy w numerze 11/1993. Ponieważ
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Fot. 1. O braz planetoidy (243) Ida i jej księżyca uzy
skany 29 sierpnia 1993 roku za pomocą sondy G ali
leo z odległości 10760 km (fot. NASA/JPL).

Fot. 2. Powiększenie obrazu satelity z fot. 1.

— jak pamiętamy — nie udało się uruchomić
głównej anteny sondy i wobec tego wszystkie
uzyskane przez nią informacje są przekazywa
ne na Ziemię bardzo wolno za pomocą małej
anteny pomocniczej, następne obrazy Idy za
częto transmitować dopiero w lutym tego ro
ku. Na jednym z nich (fot. 1) zauważono obiekt, który okazał się być satelitą planetoidy.
Oznaczono go 1993(243)1. Zdjęcie zostało zro
bione 29 sierpnia o godzinie 16.7 U T gdy son
da znajdowała się w odległości 10760 km od
Idy i 538 min km (3.696 j. a.) od Ziemi. Roz
miary planetoidy oceniono na 56x24x21 km,
a rozmiary satelity na 1.5 km. Księżyc znajdu
je się prawdopodobnie w odległości około 100
km od środka planetoidy. Precyzyjniej będzie
można to określić po odebraniu z sondy dal-
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serwatorzy i badacze komet O. H a i n a u t ,
szych obrazów i rezultatów innych jej pomia
R. M. W e s t, B. G. M a r s d e n i K. J.
rów. Dodajmy, że znajomość okresu obiegu
M e e c h w dniu 11 stycznia 1994 roku za po
satelity wokół planetoidy umożliwi wyznacze
mocą 3.5 m teleskopu NTT (New Technology
nie jej masy, a tym samym i gęstości, co bę
Telescope) z detektorem CCD. Znajduje się
dzie bardzo istotnym przyczynkiem do pozna
ona w miejscu nieba o rektascensji 9h15m i de
nia struktury tych obiektów. Pomiary parame
klinacji -3°22’. Jasność jądra komety oceniono
trów fizycznych wskazują ponadto, że księżyc
na 26.5 mag. Jeszcze nigdy dotąd nie obserwo
Idy zbudowany jest z tego samego materia
wano komety w tak dużej odległości od Słoń
łu co planetoida. Sugeruje to wspólne ich po
ca. Kometa Halleya przejdzie w 2023 roku przez
chodzenie np. z rozpadu jakiejś większej pla
aphelium odległe od Słońca o 35 j. a. by po
netoidy.
O
tym, że planetoidy mogą mieć swoje księ nownie powrócić w pobliże Słońca dopiero w
2061 roku.
życe mówiło się od dawna. Dowodów na ich
Krzysztof Zbikowski
istnienie poszukiwano początkowo drogą analizy
krzywych zmian blasku planetoid dopatrując się
w nich analogicznych efektów jak w przypadku
Gwiezdne plamy
gwiazd podwójnych zaćmieniowych. Wiarygod
Od kilkuset lat astronomowie obserwują pla
nych przesłanek o istnieniu satelitów małych
my na Słońcu. Dobrze wiadomo, że ich liczba
planet dostarczyły ponadto obserwacje zakryć
i położenie na słonecznej tarczy zmieniają się
gwiazd przez planetoidy. Szczególnie ważne pod
okresowo. Średnia wartość tego okresu to oko
tym względem rezultaty przyniosło zakrycie
ło 11 lat, a można go wyznaczyć nawet z migwiazdy przez (532) Herculinę, które obser
łośniczych obserwacji. Ale wiadomo też, że pla
wowało wielu astronomów 7 czerwca 1978 ro
my są tylko jednym z wielu przejawów aktyw
ku. Ale dopiero obrazy sondy Galileo w sposób
ności słonecznej — w tym samym cyklu zmie
bezpośredni potwierdziły dotychczasowe przy
nia się, np. w promieniowaniu Słońca natęże
puszczenia. Odkrycie to nie tylko przyczyni się
nie linii pojedynczo zjonizowanego wapnia. Po
do lepszego poznania budowy planetoid, o czym
dobną zależność w promieniowaniu gwiazdy Tiu
już wspomnieliśmy, ale będzie też miało, jak
Ceti zauważyli David G r a y z Western Onta
się zdaje, ważne implikacje kosmogoniczne. Na
rio (w Kanadzie) i Sallie B a 1i u n a s z Cam
przykład, zdaniem amerykańskiego astronoma
bridge (w USA). Ti u Ceti leży w odległości
T. C. Van Flanderna, powszechność istnienia
11.4 lat świetlnych i jest dość podobna do Słoń
księżyców wokół planetoid podważy hipotezę
ca (np. jest żółta i na pewno pojedyncza) —
powstania tych ciał niebieskich jednocześnie z
na tyle, że w 1960 roku była obiektem pier
całym układem planetarnym jako pozostałości
wszych radiowych poszukiwań cywilizacji poza
— wspólnie z kometami — procesu akrecji pla
ziemskich.
net. Doniosłość odkrycia, które zawdzięczamy
Z drugiej strony między oboma gwiazdami
sondzie Galileo, nie ulega więc wątpliwości.
istnieją także znaczące różnice: Tau Ceti świe
Krzysztof Ziołkowski
ci 2.5 raza słabiej niż Słońce i ma znacznie
mniej (30%) pierwiastków ciężkich węgla, azo
Kometę Ilalleya jeszcze widać!
tu tlenu i żelaza Tfen ostatni fakt sugeruje, że
W Europejskim Obserwatorium Południowym
raczej nie należy tam spodziewać się ziemiow La Silla (Chile) jeszcze raz podjęto próbę
podobnych planet.
Analiza wszystkich dostępnych dla tej gwiaz
dostrzeżenia słynnej komety Halleya, która —
przypomnijmy — w 1986 roku przeszła przez
dy danych spektroskopowych z lat 1968-1991
pozwoliła znaleźć w jej promieniowaniu nie
peryhelium będąc wtedy przedmiotem bardzo
intensywnych i wszechstronnych badań. Obec
mal identyczną (także z okresem 11 lat) co dla
nie znajduje się ona w odległości około 17 j. a.
Słońca zmienność charakterystycznych linii wid
od Słońca i jest po prostu zmrożoną bryłą ma
mowych (w 1980 i 1991 roku obserwowano
terii o rozmiarach - jak już wiemy — około
maksimum natężenia linii).
16x8x7.5 km i nie ma oczywiście żadnej oto
Do pełnego potwierdzenia 11 letniego cy
czki ani warkocza. A jednak udało się ją jesz
klu aktywności i&u Ceti potrzeba oczywiście
cze zaobserwować! Dokonali tego wytrawni ob
jeszcze dodatkowych danych. Jest to o tyle trud-
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ne, że linie wapnia są słabe, a poza tym akurat
ta gwiazda jest ustawiona wyjątkowo niekorzy
stnie, bo jej oś obrotu prawie dokładnie po
krywa się z kierunkiem ku Ziemi. Tymczasem
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plamy znajdują się raczej w okolicach równi
kowych niż biegunowych.
'Wg N ew Scientist, 1994,1911, 14
MSK

PORADNIK OBSERWATORA
Co obserwować podczas wakacji?
Powoli zbliżają się wakacje. Wiele osób
wyjedzie, by spędzić ten czas poza do
mem, wiele jednak zostanie. Pozostanie
wraz z nimi problem — co zrobić z wol
nym czasem. Można przewracać się z kąta
w kąt i nudzić się przykładnie, można też
spróbować zrobić coś pożytecznego. Pod
czas tych wakacji nadarza się bowiem oka
zja do obserwacji najaktywniejszego roju
północnego nieba — Perseid.
Rok temu w prasie i telewizji rozpę
tała się istna burza wokół tego roju. Zwią
zana ona była z tym, że już od kilku lat
obserwowano jego wzmożoną aktywność.
Wiązano to z powrotem w okolice Słońca
twórczyni Perseid, komety P/Swift-Tbttle.
Gdy wreszcie udało się, po raz pierwszy w
tym stuleciu, dojrzeć tę kometę okazało
się, że przez peryhelium przejdzie ona 12
grudnia 1992 roku, a na przełomie lutego
i marca 1993 roku przetnie orbitę Ziemi.
W miejscu tym Ziemia znajdzie się do
kładnie 12 sierpnia 1993 roku o godzinie
1.15 UT. Już raz zdarzyła się podobna sy
tuacja, której efektem był legendarny deszcz
Leonid z 1833 roku. Wszystko wskazywa
ło na to, że Perseidy swoją aktywnością
przewyższą nawet tamto spektakularne zja
wisko. Rzeczywistość okazała się jednak
smutna. Maksymalne liczby godzinne ja
kie obserwowano zawierały się w grani
cach 300-400 meteorów (szczegóły Ura
nia 2/94). Na pocieszenie pozostały nam
obliczenia astronomów z Queen Mary and
Westfield College w Londynie, którzy prze
widują możliwość deszczu właśnie w roku
1994. Co prawda nie zgadza się z nimi
inny astronom Brian G. M a r s d e n, we
dług którego prawdopodobieństwo takie

go zdarzenia jest znikome. Rój Perseid
jednak nie raz potrafił płatać wymyślne
figle, więc myślę, że warto poświęcić tro
chę czasu, by sprawdzić co pokaże w tym
roku.
Chciałbym zatem zachęcić wszystkich,
by spróbowali swoich sił w obserwacjach
meteorów. Szczegółowy poradnik jak to
robić można znaleźć w poprzednich nu
merach Uranii, tutaj więc przypomnę tyl
ko najistotniejsze rzeczy.
Zabierając się do obserwacji powin
niśmy przygotować zegarek, notatnik i ołó
wek (o wiele praktyczniejszy jest dykta
fon), latarkę ze słabym, czerwonym świa
tłem, leżak lub materac i najlepiej śpiwór.
Bardzo wskazane jest by przed rozpoczę
ciem obserwacji poświęcić około 15-20 mi
nut na adaptację wzroku do ciemności. Po
wykonaniu tych czynności jesteśmy goto
wi do pracy. Zaczynamy ją wybierając so
bie do obserwacji fragment nieba o śred
nicy około 60 stopni i zapisując orienta
cyjne współrzędne jego środka, widoczność
najsłabszych gwiazd, uwagi o pogodzie i
moment rozpoczęcia obserwacji. Następ
nie przez co najmniej godzinę staramy się
zarejestrować pojawienie się każdego me
teoru. W momencie zaobserwowania ta
kiego zjawiska notujemy czas jego poja
wienia się (UT), jasność, wysokość nad
horyzontem, barwę, przynależność do da
nego roju i wszelkie uwagi dotyczące prze
biegu zjawiska (smuga, ślad, rozbłysk). Po
nieważ dla Perseid położenie radiantu jest
wyznaczone bardzo dokładnie, nie ma po
trzeby nanoszenia dróg meteorów z tego
roju na mapę.
Z radiantem Perseid może wiązać się
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pewien problem. Otóż w czasie aktywno
ści tego roju tj. od 15 lipca do 21 sierpnia
przemieszcza się on na niebie o dość spory
kawałek. Poniżej podaję jego współrzędne
na poszczególne dni aktywności (epoka

1990.0): 27 VII l h49m53.8°, 31 VII
55.0°, 4 VIII 2h26m 56.1°, 8 VIII
57.1°, 11 VIII 3h04m 57.7°, 12 VIII
57.9°, 13 VIII 3h15m 58.1°, 15 VIII
58.4°, 17 VIII 3h39m58.8°.

2h07m
2h47m
3h09m
3h27ra

Tabela 1
Nazwa Roju

Współrzędne
Radiantu

Okres
Aktywności

Maksimum

N/h
maks.

/c-Cassiopeidy
ó-Cassiopeidy
a-Camelopardalidy
CT-Pcrseidy
v-Perseidy
1-Cassiopeidy

00h36m +65°
01 12 +59
04 32 +65
0212 +51
0140 +48
23 04 +56

23.07-08.08
20.07-12.09
10.08-20.08
28.07-13.08
05.08-11.08
10.08-24.08

31.07
10.08
20. 08
m. n.
m. n
m. n.

Nazwa Roju

Współrzędne
Radiantu

Okres
Aktywności

Maksimum

N/h
maks.

a-Cygnidy
Capricornidy
a-Capricornidy I
y-Delphinidy
y-Draconidy II
a-Capricornidy II
Ó-Aquarydy S
/3-Cepheidy
<3-Aquarydy N
0-Cygnidy
/c-Cygnidy II
Cepheidy sierpniowe
£~Draconidy
ó-Andromedyty
A-Pegazydy
a-Pegazydy
A-Arietydy
2-Lacertydy
a-Andromedydy
v-Pegazydy
%-Draconidy
R-Lirydy
34 H-Cepheidy
ó-Delphinidy

20h40m +45°
2100 -15
20 28 -10
20 56 + 14
17 48 +49
20 32 -10
2218 -16
2108 +73
22 36 -05
19 28 +48
19 24 +57
20 42 +62
18 04 +59
0012 +36
22 44 +21
23 32 + 16
0140 +24
22 08 +45
00 24 +36
23 20 +26
17 44 +57
19 00 +42
22 20 +82
20 44 + 13

17.06-31.07
10.07-20.08
15.07-25.08
21.07-13.08
VI-IX
27.07-11.08
21.07-29.08
29.07-14.08
14.07-26.08
10.08-16.08
06.08-08.09
10.08-24.08
06.07-24.07
07.07-20.07
19.07-31.07
23.07-01.08
28.07-13.08
28.07-05.08
29.07-13.08
01.08-08.08
09.08-21.08
10.08-24.08
11.08-24.08
16.07-27.08

m. n.
15.07
15.07
28.07
29.07
29.07
29.07
11.07
12.08
12.08
17.08
20.08
m. n.
m. n.
b. m.
m. n.
m. n.
m. n.
m. n.
m. n.
m. n.
m. n.
m. n.
m. n.

6-7
9

do 10
do 7
do 5

T&bela 2

m. n. — maksimum nieznane
b. m. — brak maksimum

5
15
do 10
do 8
do 9

5/1944

URANIA

Natura była na tyle łaskawa, że oprócz
Perseid na wakacyjne miesiące zesłała nam
jeszcze około 80 innych rojów. Prawie po
łowa z nich to roje słabo zbadane, o któ
rych wiemy mało i których obserwacje są
bardzo pożądane. Doświadczony obserwa
tor może w ciągu jednej godziny obser
wować kilka rojów i jest to o tyle łatwiej
sze, że wiele radiantów leży blisko radiantu Perseid. Z tym może jednak wiązać się
problem określenia przynależności mete
orów do danego roju. Bardzo pomocne
jest tu podanie dokładnych współrzędnych
radiantów aktywnych w czasie aktywności
Perseid. Dane te zawarte są w tabeli nr 1.
Szczególnej uwadze polecam rój /3-Cassiopeid. W maksimum, 28 lipca, możemy
obserwować około 15-20 meteorów z te
go roju. Jest on aktywny od 17 lipca do 15
sierpnia i co najciekawsze jego radiant też
znacznie przemieszcza się na niebie. Oto
jego współrzędne (epoka 1990.0): 20 VII
0h00m 53.4°, 24 VII 0h16m 54,7°, 27 VII
0h28ra 55.7°, 28 VII 0h32m 56.0°, 29 VII
0h36m 56.4°, 2 VIII 0h52m 57.7°, 4 VIII
l h00m58.1°.
Widać więc, że rojów jest sporo, jeśli
jednak komuś nadal mało to tabela 2 za
wiera dane o innych ciekawych rojach ak
tywnych w ciepłe wakacyjne miesiące. Jak
widać jest się czym zająć.
Na pewno jednak przebojem tego lata
będą Perseidy. Tym bardziej polecane ob
serwacjom, że w maksimum Księżyc bę
dzie kilka dni po nowiu i nie będzie prze
szkadzać w obserwacjach.
Co prawda patrząc na momenty wy
stąpienia maksimum aktywności w latach
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poprzednich wydaje się, że tegoroczne ma
ksimum nastąpi w godzinach 8-11 UT. W
Polsce niestety panuje wtedy dzień, trzeba
brać jednak pod uwagę możliwość, że mo
ment ten może się przesunąć. Według
Marsdena stanie się tak na pewno, tyle, że
przesunięcie to nastąpi na godziny póź
niejsze, co także nie satysfakcjonuje ob
serwatorów w Europie. Miejmy jednak na
dzieję, że wszystkie te obliczenia okażą się
błędne i maksimum wypadnie około pół
nocy czasu uniwersalnego, kiedy właśnie
w Polsce jest środek nocy.
W roku 1995 nie będzie tak wesoło,
bowiem na okolice maksimum przypada
pełnia, która dość skutecznie uniemożliwi
obserwacje słabszych zjawisk, a i tym jaś
niejszym zabierze sporo piękna. Dobre wa
runki do obserwacji Perseid powtórzą się
dopiero w 1996 roku. Radzę więc wyko
rzystać okazję w tym roku i naobserwować
się tyle by starczyło na dwa lata. Miejmy
tylko nadzieję, że pogoda dopisze.
Więcej informacji na temat Perseid i
innych rojów można zasięgnąć pisząc pod
adres: Pracownia Komet i Meteorów, Ar
kadiusz Olech, ul. Żwirki i Wigury 11/34,
83-000 Pruszcz Gdański (proszę przesłać
znaczek i czystą kopertę). Pod ten adres
można też przesyłać swoje obserwacje. Bę
dą one wykorzystane do opracowania wy
ników obserwacji Perseid w Polsce, a po
tem przesłane do International Meteor Or
ganization.
Arkadiusz Olech

P. S. Autor bardzo dziękuje Przemysła
wowi Woźniakowi za pomoc w pracy nad
tym artykułem.

Olsztyńskie Planetarium zaprasza miłośników meteorytów
Bez wielkiego rozgłosu, niemal niepost
rzeżenie, Olsztyńskie Planetarium stało się
centrum informacji o meteorytach w Pol
sce. Powstał katalog polskich meteorytów
wciąż na bieżąco aktualizowany. Powstała
biblioteka meteorytowa posiadająca cza
sopismo Meteońtics i większość najważ

niejszych książek poświęconych temu te
matowi, głównie w języku angielskim. Dzia
ła też Klub Kolekcjonerów Meteorytów
liczący już ponad 60 kolekcjonerów. Trze
ci rok wydawany jest dla miłośników me
teorytów biuletyn informacyjny Meteoryt.
Wreszcie powstała największa w Polsce
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wystawa meteorytów z jedynym w naszym
kraju fragmentem meteorytu z Marsa. Brak
rozgłosu spowodował, że wie o tym wszy
stkim tylko wąskie grono wtajemniczo
nych. pragniemy poszerzyć to grono o czy
telników Uranii.
Olsztyńskie Planetarium posiada nie
tylko katalog meteorytów znajdujących się
w polskich zbiorach, ale także wydany przez
N atural History Museum w Londynie ka
talog wszystkich meteorytów znalezionych
na Ziemi. Może więc udzielić informacji o
każdym znalezionym i przebadanym me
teorycie. Warto przy tej okazji podkreślić,
że w nauce meteoryt zaczyna się liczyć do
piero wtedy, gdy zostanie gruntownie prze
badany, sklasyfikowany i umieszczony w
światowym katalogu. Póki to nie nastąpi,
jest tylko pseudom eteorytem lub przypu
szczalnym meteorytem. Dlatego jeśli ktoś
twierdzi, że ma meteoryt, należy od razu
spytać: jaki? Jeśli w odpowiedzi na to py
tanie nie padnie nazwa i typ meteorytu,
lub jeśli ta nazwa i typ nie odpowiada da
nym katalogowym, to jest to w najlepszym
przypadku niezamierzona próba wprowa
dzenia w błąd. W Olsztyńskim Planeta
rium każdy może sprawdzić, czy zdobyty
okazyjnie „m eteoryt” jest prawdziwy.
Członkowie Klubu Kolekcjonerów M e
teorytów, działającego przy Olsztyńskim
Planetarium , mogą być pewni, że posia
dają prawdziwe meteoryty. Każdy okaz na
bywany za pośrednictwem Klubu jest spraw
dzany nawet, jeśli pochodzi ze źródła god
nego zaufania. Takie sprawdzanie może
zresztą przynieść czasem niespodzianki.
Właśnie sprawdzając eukryty Millbillillie
znany poszukiwacz meteorytów R obert A.
H a a g z Arizony odkrył, że jeden z rzeko
mych eukrytów jest w rzeczywistości me
teorytem z Księżyca. Niestety w Olsztynie
nic podobnego jeszcze się nie wydarzyło.
Kolekcję meteorytów może założyć każ
dy. Okazy do kolekcji najprościej kupić,
ale można też znaleźć. Tb ostatnie udało
się tylko dwóm członkom Klubu, którzy
sami odnaleźli nowe okazy meteorytu Mo-
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rasko. Wraz z okazem członkowie Klubu
otrzymują podstawowe informacje o tym
meteorycie i wskazówki, gdzie można do
wiedzieć się więcej. W ciągu trzech lat ist
nienia Klubu powstało kilka interesują
cych kolekcji prywatnych. Wszystkie kole
kcje, nawet te złożone tylko z jednego m e
teorytu, są wpisane do Katalogu M eteory
tów w Polskich Kolekcjach, co dla właś
ciciela jest dodatkowym potwierdzeniem
wartości jego zbioru.
Biuletyn Meteoryt powstał jako polska
wersja czasopisma Impactl wydawanego
przez Society of M eteoritophiles. Gdy ta
organizacja zaprzestała działalności wsku
tek ciężkiej choroby jej prezesa i wydaw
cy Impactl w jednej osobie, Philipa M.
B a g n a l l a , i braku chętnych do zastą
pienia go, Olsztyńskie Planetarium posta
nowiło kontynuować wydawanie Meteory
tu wspólnie z Sekcją M eteorów i M eteory
tów PTMA. Biuletyn ten jest kwartalni
kiem wydawanym techniką kom puterow okserograficzną, informującym na popular
nym poziomie o nowościach w badaniach
meteorytów i wynikających stąd wnioskach
dotyczących budowy i historii Układu Sło
necznego, o historii meteorytów i badań
nad nimi, podającym także wskazówki dla
kolekcjonerów. Dostępny jest tylko w pre
numeracie.
Kolekcja m eteorytów Olsztyńskiego
Planetarium, połączona z prywatną kolek
cją autora, stała się największym zbiorem
meteorytów w Polsce pod względem liczby
różnych meteorytów, choć pod względem
łącznej masy zgromadzonych okazów da
leko jej do zbiorów Polskiej Akadem ii
Nauk, czy uniwersyteckich. Z e względu na
różnorodność prezentowanych okazów i
na fakt, że są one wystawione na widok
publiczny, a nie schowane w szafach, jak w
innych zbiorach, Olsztyńskie Planetarium
jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie każ
dy, bezpłatnie może zobaczyć, jak wygląda
całe bogactwo odm ian meteorytów. D o
datkową zaletą olsztyńskiej wystawy jest
możliwość poznania budowy meteorytów.

5/1944

URANIA

Odmiennie niż w innych zbiorach meteo
ryty mają tu uwidocznione przekroje, w
przypadku meteorytów żelaznych podda
ne trawieniu, aby uzyskać wszystkie sub
telności ich budowy. Zapraszamy.
Wszystkich zainteresowanych meteo
rytami, którzy nie mogą się wybrać do Ol
sztyna, zachęcamy do napisania do nas:
Olsztyńskie Planetarium
i Obserwatorium Astronomiczne
Klub Kolekcjonerów Meteorytów
Al. Piłsudskiego 38
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10-450 Olsztyn
albo
Sekcja Meteorów
i Meteorytów PTMA
skr. poczt. 6
14-530 Frombork
Rozważana jest możliwość zorganizo
wania spotkania miłośników meteorytów
w Olsztyńskim Planetarium, w sierpniu te
go roku. Zainteresowanych takim spotka
niem również prosimy o listy.
Andrzej S. Pilski

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych
R Bootis, W Bootis
R Bootis
a = 14h37m <5 = +26°44’ (J. 2000)
A:6.2m-13.1m v Max: 2444518 +223.401
Typ: M M-m = 0.46 Sp. M3e-M8e

Niedaleko R Bootis i tylko 44’ od gwiaz
dy e Bootis znajduje się znacznie jaśniej
sza od R Bootis zmienna — W Bootis.
Gwiazda ta jest pulsującym czerwonym ol-

+ 30

+20

R i W B ootis

W gwiazdozbiorze Wolarza w odleg
łości około 1.5° na zachód od e Bootis
znajduje się pierwsza odkryta w tym gwiaz
dozbiorze gwiazda zmienna. Jest to zmien
na długookresowa pulsująca z okresem około 7.5 miesiąca. Chociaż niekiedy jej
jasność w maksimum osiąga 6mto średnio
wynosi 7.2m, zaś w minimum 12.3m.
W Bootis
a = 14»43” ó = +26°32’ (J. 2000)
A: 4.7m-5.4mv P = 450d: iyp:SR b?
Sp. M2-M4III

brzymem z amplitudą nie przekraczającą
jednej wielkości gwiazdowej. Mimo że gwiaz
da jest dostępna obserwacjom okiem nie
uzbrojonym, jest raczej słabo zbadana.
Zmienna należy prawdopodobnie do kla
sy zmiennych półregularnych ze słabo za
znaczonym okresem 450 dni. Najkorzyst
niejszym okresem do obserwacji jest wios
na, gdyż wtedy gwiazdozbiór Wolarza gó
ruje wysoko nad horyzontem.
Tomasz Krzyt
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OBSERWACJE
Kom unikat Sekcji Obserwacji Słońca
PTMA, grudzień 1993
Wyniki obserwacji Słońca w grudniu 1993 r.
przysłało 11 obserwatorów: Marcin B e t le j,G rz e g o rz C z e p i c z e k , A r t u r G ł o 
g o w s k i , M arcin J a r s k i , Wiktor M a 
j e w s k i , M ichał S i w i e c , Sebastian S o b e r 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 , Je
rzy Z a g r o d n i k .
Obserwatorzy wykonali w sumie 62
obserwacje w 23 dniach. Średnie dzienne
względne liczby Wolfa:

1 ..... 72
?......... ... 51
3
4 ... 70
5 ... 64
_
ń
7 ... 68
8 ....58

9 ......... 45
10.... ....39
11.... ....22
12.... ....20
13....
14....
15.... n
16.... 77

17.... ....28
18.... 36
19.... 17
20....
21.... ....34
22.... ....36
23.... ....44
24.... 38

25.... ....26.... 61
27.... 49
28....
29....
30.... 5?
31.... 60

Średnia miesięczna liczba Wolfa w
grudniu 1993 r. wynosiła 43.6 (41.4). Śred
nia względna liczba Wolfa dla obrotu Słoń
ca Nr 1876 wynosiła 43.9 (40.7). W nawia
sach podano średnie liczone bez współ
czynników obserwatorów.
Bartosz Dąbrowski

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Marcin Kubiak, Gwiazdy i m ateria międzygwiazdowa, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1994,450 stron, 75 tys. zł
w księgarni firmowej.
Nakładem Wydawnictwa Naukowego
PWN ukazała się druga książka z astrofi
zycznej trylogii (pierwszą były Galaktyki i
budowa Wszechświata Michała Jaroszyń
skiego, patrz Urania 9/93, trzecią ma być
książka Pawła Artymowicza o Układzie Sło
necznym). Autorzy obu wydanych podrę
czników są pracownikami Obserwatorium
Astronomicznego Uniwersytetu Warsza
wskiego — ich dydaktyczne doświadcze
nia najwyraźniej przy pisaniu pomogły.
Gwiazdy i materia międzygwiazdowa to
nie jest książka łatwa — do pełnego ko
rzystania z niej potrzebna jest dobra zna
jom ość i matematyki i fizyki. Poza tym jest
bardzo obszerna — na szczęście zaopa
trzona jest w szczegółowy indeks. 450 stron
tekstu przypadkowo zapewne podzieliło
się na trzy niemal równe porcje odpowia
dające w przybliżeniu tem atom sem estral
nych wykładów na astronomii: aż 133 stro
ny poświęcił A utor na opis zjawisk pom a
gających zrozumieć atmosfery gwiazdowe,
mniej więcej drugie i trzecie tyle — na

dane obserwacyjne i na teoretyczne mode
le gwiazdowych wnętrz. Dokładniej wspom
niana książka składa się z 5 części (Pro
mieniowanie i materia, Parametry obser
wacyjne gwiazd, Gwiazdy jak je widzimy,
Budowa wewnętrzna gwiazd i ich ewolu
cja, Gwiazdy zmienne) — myślę jednak,
że część druga i trzecia powinny stanowić
całość (tym bardziej, że trzecia zawiera za
ledwie jeden rozdział).
Oprócz wiadomości klasycznych poda
ne są w podręczniku również najnowsze
(interferom etria plamkowa, obserwacje w
innych niż optyczne zakresach widmowych)
co pozwala lepiej rozumieć współczesną
astronomię. Bardzo wyraźnie eksponowa
ne są wzory. Tb znacznie upraszcza czyta
nie. Prezentowane liczne wykresy także ogromnie ułatwiają korzystanie z podręcz
nika. W zwarty sposób, w tabelach, poda
no wiele przydatnych wiadomości takich
jak np.: najważniejsze systemy fotometryczne, kryteria klasyfikacji widmowej, pa
rametry gwiazd ciągu głównego, tem po ewolucji gwiazd na różnych etapach w za
leżności od masy, zasadnicze cechy super
nowych różnego typu, typy gwiazd pulsu
jących. Taka forma podawania wiadomo
ści to zaleta dobrych podręczników.
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Z uwag redakcyjnych — bardzo mało
czytelne są stosowane wyróżniki (np. defi
nicje na str. 13, 24, 25,... mogłyby być wy
tłuszczone; giną w tekście napisy kursywą
— np. str. 94 itd).
Gwiazdy i materia międzygwiazdowa to
nowoczesny podręcznik przeznaczony prze
de wszystkim dla studentów astronom ii i
fizyki, ale także dla nauczycieli i uczniów
klas matematyczno-fizycznych. Polecam
go także tym miłośnikom astronom ii, któ
rzy chcieliby swoje wiadomości podbudo
wać zrozumieniem rozmaitych procesów
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fizycznych i znajomością rządzących tymi
procesami praw, w szczególności więc uczestnikom Olimpiad i Konkursów A stro
nomicznych.
Reasumując — myślę, że mimo drob
nych niedociągnięć (jakie pewnie w niej
znajdą uważni czytelnicy) jest to książka,
którą każdy astronom i miłośnik astrono
mii będzie chciał mieć zawsze w zasięgu
ręki (i dlatego szkoda, że jest wydana w
miękkiej okładce).
Magdalena Kożuchowska

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Słońce: Nadal obniża się po ekliptyce w
kierunku równika niebieskiego, w związ
ku z czym w ciągu miesiąca dnia ubywa o
ponad półtorej godziny. W Warszawie 1
sierpnia Słońce wschodzi o 4h56m, zacho
dzi o 20h27m, a 31 sierpnia wschodzi o
5h45m, zachodzi o 19h27m. W sierpniu Słoń
ce wstępuje w znak Panny.

Sierpień 1994 r.

W sierpniu tarcza Księżyca zakryje Spikę (Kłos Panny), najjaśniejszą gwiazdę w
gwiazdozbiorze Panny, ale zjawisko to nie
będzie u nas widoczne.
Planety i planetoidy: Na wieczornym nie
bie widoczne są dwie najjaśniejsze plane
ty: Wenus i Jowisz. W e n u s świeci pięk
nym blaskiem jak gwiazda -4.3 wielk. ni-

Dane dla obserwatorów Słońca (na 14h czasu w schod.-europ.)
Data
1994
VIII 1
3
5
7
9
11
13
15

P
+ 10992
+ 11.70
+ 12.48
+ 13.24
+ 13.98
+ 14.70
+ 15.40
+ 16.09

Bo
+5981
+5.96
+6.08
+6.22
+6.34
+6.45
+6.56
+6.66

Lo
201903
174.58
148.13
121.69
95.24
68.80
42.36
15.92

Data
1994
VIII

17
19
21
23
25
27
29
31

P
+ 16976
+ 17.41
+ 18.04
+ 18.65
+ 19.24
+ 19.81
+20.36
+20.88

Bo
+6975
+6.84
+6.92
+6.98
+7.04
+7.10
+7.15
+7.18

Lo
349949
323.06
296.62
270.20
243.76
217.34
190.92
164.50

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
16d19h54m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

Księżyc: W pierwszej połowie miesiąca bę
dziemy mieli noce bezksiężycowe, bowiem
kolejność faz Księżyca jest w sierpniu na
stępująca: nów 7dl l h, pierwsza kwadra
14d8h, pełnia 21d9h i ostatnia kwadra 29d8h.
W perygeum Księżyc znajdzie się 13, a w
apogeum 27 sierpnia.

sko nad zachodnim horyzontem; znacznie
słabszy J o w i s z (-2 wielk.) widoczny
jest jeszcze około dwóch godzin po zacho
dzie Słońca i przez lunety możemy ob
serwować jego cztery najjaśniejsze księ
życe. Przez całą noc widoczny jest S a t u m jako gwiazda +0.6 wielk. w gwiaz-
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dozbiorze Wodnika oraz przez lunety
U r a n 6 wielk. i N e p t u n 8 wielk. na
granicy gwiazdozbiorów Strzelca i Kozio
rożca. M a r s wschodzi około północy i
widoczny jest jako czerwona gwiazda +1.2
wielk. wędrująca w ciągu miesiąca przez
gwiazdozbiory Byka i Bliźniąt. P l u t o n
dostępny jest jeszcze wieczorem, ale tylko
przez duże teleskopy jako gwiazdka około
14 wielk. na granicy gwiazdozbiorów Wa
gi, Węża i Wężownika. Żadna z jaśniej
szych planetoid nie jest w tym miesiącu
widoczna.
Meteory: Od 15 lipca do 21 sierpnia pro
m ieniują słynne P e r s e i d y, rój o najbar
dziej regularnej corocznej aktywności. R a
diant meteorów leży w gwiazdozbiorze Perseusza i ma współrzędne: rekt. 3h4m, deki.
+58°. Maksimum aktywności przypada około 13 sierpnia, a w tym roku warunki
obserwacji są dobre (Księżyc przed pier
wszą kwadrą nie przeszkadza zbytnio swym
blaskiem).
*

*

*

l d Od 21hl m księżyc 1 ukryty jest za
tarczą Jowisza.
2d D o 21h44mna tarczy Jowisza widocz
ny jest cień jego 1 księżyca.
3d6h Złączenie M arsa z Księżycem w
odl. 3°.
5d Od 20hl l mdo 22h31mksiężyc 3 prze
chodzi za tarczą Jowisza.
7d Księżyc 1 zbliża się do brzegu tarczy
Jowisza i o 22h3m rozpocznie przejście na
jej tle.
9* O 16h Pluton nieruchomy w rektascensji. Wieczorem na tle tarczy Jowisza
przechodzi jego księżyc 1, a od 21h30mpo
jawi się na tarczy także cień tego księżyca;
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tymczasem księżyc 2 ukryty jest w cieniu
planety i o 21h49m obserwujemy koniec
zaćmienia (księżyc pojawi się nagle w od
ległości równej średnicy tarczy od jej pra
wego brzegu, patrząc przez lunetę odwra
cającą).
l l dl h Wenus w złączeniu z Księżycem
w odl. 3°.
12d9h Bliskie złączenie Księżyca ze Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej wiel
kości w gwiazdozbiorze Panny; zakrycie
gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne
będzie w Indiach, na Oceanie Indyjskim,
w Australii i w północnej części Nowej
Zelandii.
13d O 3h górne złączenie M erkurego ze
Słońcem. O 9h Jowisz w złączeniu z Księ
życem w odl. 2°.
16d Do 21h22m po tarczy Jowisza wę
druje cień jego 3 księżyca, natom iast księ
życ 2 ukryty jest za tarczą planety do za
chodu Jowisza w Polsce.
18d Księżyc znajdzie się w złączeniu z
dwiema planetami: o 16h z N eptunem w
odl. 4° i o 20h z U ranem w odl. 5°.
22d12h Saturn w złączeniu z Księżycem
w odl. 7°.
23d10h42mSłońce wstępuje w znak Panny, jego długość ekliptyczna wynosi 150°.
25dl h Wenus w największym wschod
nim odchyleniu od Słońca (w odl. 46°).
31d23h Wenus w złączeniu z Kłosem
Panny (Spiką), najjaśniejszą gwiazdą w
gwiazdozbiorze Panny (w odl. 0.7°).
Momenty wszystkich zjawisk podane
są w czasie w schodnio-europejskim (cza
sie letnim w Polsce).
Opracował G. Sitarski

Informujemy, że Krakowski Oddział PTMA organizuje w dniach 29 lipca do 15
sierpnia br. obóz astronomiczny na Lubomirze (904 m n.p.m.). W programie obser
wacje gwiazd zmiennych, Perseidy, astrofotografia (niezbędny własny sprzęt biwa
kowy, a mile widziany własny obserwacyjny). Chętni do uczestniczenia w obozie
proszeni są o kontakt z kol. Januszem Płeszką - prezesem O. Krakowskiego
PTMA, ul. św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do 20
czerwca br. Pierwszeństwo uczestnictwa mają członkowie O. Krakowskiego.
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Announcement of 1AYC 1994
IAYC 1994, July 24th - August 14th 1994
30th International Astronomical Youth Camp
in Schaephuysen, Germany

The International Astronomical Youth Camps celebrate a double jubilee in 1994.
Not only is this years IAYC the 30th one, it will also be 25 years ago that the first IAYC
took place. So if you didn’t join the camps so far, there is additional reason to do so
this year. To participate in an IAYC is not only doing your favourite hobby for three
weeks, but also to spend nice summer holidays, to meet many new friends from all
over the world and to experience the fantastic camp atmosphere.
The IAYC is an international youth camp with participants from at least 12
different countries from all over the world. Because it is an international camp, the
camp language is English. You should be able and willing to speak English throughout
the camp. Your English needn’t be perfect, normal school knowledge are sufficient.
For three weeks you work in one of the seven working groups, together with
other participants, on astronomical projects; you can find everything between night
observations and theoretical problems, depending on your own interests. The
working groups will be lead by experienced amateur astronomers from the IAYC
team.
In 1994 we offer working groups with the following themes:
• Ancient Astronomy
• Solar system
• Astrophysics
• Spectroscopy
• Cosmology
• Start of modern astronomy
• Exobiology
The participants may choose one of these working groups in their application.
Apart from the astronomical program, there are many non-astronomical activities,
like group games, singing evenings, hiking tours and an excursion. IAYC 1994 takes
place in Schaephuysen, Germany, from July 24th until August 14th. Schaephuysen
is a small village between Moers and Venlo. The accomodation will be in an old
windmill and building besides it, that offers much space for all participants, working
groups and our own darkroom. Next to the building is a big field, which in the
daytime will be used for sporting activities, and in the nighttime for observing. There
is enough space for all our telescopes. Because of the isolated location of the
house, we can expect good observing conditions.
Everybody from 16 to 24 years, who is able to communicate in English can
participate in the IAYC. The participation fee for accomodation, full board and
program, including the excursion, will be DM 620.00.
If you are interested in a participation you can order — free of charge — detailed
information and an application form from:
IWA e. V.
c/o Erwin van Ballegoij
Dirkje Marlastraat 17 bis
NL-3551 SK Utrecht
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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:

Pierwsza strona okładki: Fragment powierzchni Wenus odtworzony w trójwymiarowej perspekty
wie z rezultatów sondowań radarowych wykonanych przez sondę Magellan; z prawej strony
widoczny jest wulkan Sif Mons o wysokości około 2 km (fot. NASA/JPL).
Druga strona okładki: Fragment globu planety Wenus z uwidocznionymi (w sztucznych kolorach
dla uwydatnienia szczegółów) strukturami powierzchni odtworzonymi na podstawie sondowań
radarowych Magellana (fot. NASA/JPL).
TVzecia strona okładki: U góry — mapa fragmentu powierzchni Wenus, obejmującego obszar o
rozmiarach około 1800x1200 km, opracowana na podstawie danych sondowań radarowych i
altimetrycznych sondy Magellan; kolorami od czerwonego do niebieskiego oznaczono wyso
kości od największych do najmniejszych (fot. NASA/JPL). U dołu — dostępne na rynku i
polecane miłośnikom astronomii najnowsze produkty firmy Uniwersał (ul. Poniatowskiego 9,
34-300 Żywiec, tel. 61-3374): teleskopy Cassegraina o średnicy zwierciadła 250 mm i ogni
skowej 3400 mm (lewy) i o średnicy zwierciadła 150 mm i ogniskowej 2200 mm (prawy).
Czwarta strona okładki: Maxwell Montes — najwyższe góry na powierzchni Wenus, których
sztucznie barwiony obraz uzyskano z radarowych sondowań Magellana; kolisty utwór po lewej
stronie to krater Kleopatra o średnicy około 100 km (fot. NASA/JPL).
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. Koszt wytworzenia tego zeszytu 28 000 zł. Uranię rozprowadza się w ramach
składki członkowskiej; w 1994 roku 300 000 zł (zniżka 240 000 zł).
Druk: Zakład Poligraficzny Wydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189, 32-060 Liszki
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Pięć lat temu, w Bambergu (Niem
cy), odbyło się sympozjum Międzynaro
dowej Unii Astronomicznej poświęcone
podsumowaniu wiedzy o kometach po
ostatnim powrocie w pobliże Słońca słyn
nej komety Halleya, które — ja k pam ię
tamy — miało miejsce w 1986 roku. Każ
de pojawienie się tej komety wzbudza ta
kie zainteresowanie i stwarza tyle możli
wości badań, że staje się zwykle jakby
krokiem milowym w rozwoju dziedziny
astronomii zajmującej się małymi cia
łami i kosmogonią Układu Słonecznego.
Komety sq bowiem najprawdopodobniej
pozostałością budulca, z którego cztery i
pół miliarda lat temu utworzyło się Słoń
ce i jego układ planetarny. Poproszony o
ocenę rezultatów tego sympozjum, sędzi
wy już i bodaj najbardziej ze współczes
nych zasłużony badacz komet, uczony amerykański Fred L. Whipple rozpoczął
kończący konferencję referat, zatytułowa
ny tajemniczo „Las i drzewa”, od inte
resującego porównania, które nasunął mu
na myśl obejrzany kiedyś spław drewna
p o Amazonce. Badający komety astro
nom wydaje się być w sytuacji analogi
cznej do obserwatora pni drzew spływa
jących rzeką, który na podstawie tego co
dostrzeże próbuje dociec skąd wycięto te
drzewa, oraz ja k wyglądał i ja ki był ro
dzaj lasu, w którym rosły. Warto pam ię
tać o tej paraleli, gdy w nadchodzących
tygodniach będziemy czytać różne wia
domości i słuchać bieżących doniesień
o zderzeniu komety Shoemaker-Levy 9
z Jowiszem, które — ja k już informo
waliśmy — będzie trwało od 16 do 22
lipca tego roku. Na publikowany w tym
numerze artykuł, ukazujący czym są i
ja k powstały komety, oraz opisujący od
krycie niezwykłej przedstawicielki tych
ciał niebieskich, budzącej ostatnio tak
wiele emocji, składają się dwa fragmen
ty książki o lipcowym wydarzeniu, która
niebawem ukaże się na rynku księgar
skim.

\_____________________)
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Przemysław Woźniak — Poznań

FOTOMETRYCZNY CENZUS WSZECHŚWIATA
O testowaniu modelu kosmologicznego za pomocą zliczeń galaktyk
1. Wstęp
Najlepszy opis ewolucji Wszechświata na
jaki stać współczesną kosmologię to tzw.
model standardowy. Osnową, na której
został utkany są rozwiązania równań pola
grawitacyjnego w Ogólnej Teorii Względ
ności Einsteina. A więc globalne cechy
Wszechświata i jego ewolucji w tym opisie
w dużej mierze zależą od charakteru wspo
mnianych rozwiązań. I tak np. w połą
czeniu z obserwacjami udało się ustalić, że
najprawdopodobniej Wszechświat był kie
dyś niezwykle mały i gęsty (bo chcielibyś
my żeby energia była zachowana), że obe
cnie przechodzi fazę rozszerzania, a jego
przyszłość zależy od tak zwanego parame
tru krzywizny k. Jeśli k - 4-1 Wszechświat
zatrzyma się w swej ekspansji i zacznie się
kurczyć, jeśli k = -1 ekspansja będzie trwać
wiecznie, natomiast przy k = 0 Wszech
świat również będzie puchnąć nieograniczenie, ale z prędkością asymptotycznie
malejącą do zera. Ale czy Wszechświat nie
jest dany naszym zmysłom tylko raz? Za
tem powinniśmy być w stanie podać jed
noznaczną odpowiedź na pytanie który mo
del kosmologiczny (rozwiązanie równań
Einsteina) jest realizowany w przyrodzie.
Rozwiązania równań OTW dają się „po
numerować” kilkoma parametrami, z któ
rych najważniejsze są stała Hubble’a Ho
(miara prędkości ekspansji) oraz parametr
deceleracji q» (mierzący spowolnienie tej
ekspansji przez grawitację). Niestety jak
dotąd parametry te dla naszego Wszech
świata znamy z bardzo małą dokładnością
(w przypadku stałej Hubble’a błąd jest
rzędu samej stałej).
W zagadnieniu wyznaczania parame
trów kosmologicznych operuje się tzw. te
stami kosmologicznymi. Nietrudno się do

myśleć, że wielkości występujących w rów
naniach kosmologii teoretycznej takich jak
k czy q0 nie mierzy się bezpośrednio. Test
to coś w rodzaju przepisu co należy zaob
serwować, żeby wyznaczyć pewien para
metr kosmologiczny. Tfest tłumaczy język
teorii na wielkości obserwowalne. W dal
szej części postaram się przybliżyć pewne
idee na temat wyznaczania qo. Będę dość
swobodnie używał pewnych nie bardzo zre
sztą zaawansowanych pojęć z kosmologii.
Czytelników, którzy się z nimi nie spotkali
odsyłam do książek popularyzujących kos
mologię.
2. Standardowy model nieewolucyjny
zliczeń galaktyk
Objętość kuli o danym promieniu zależy
od krzywizny przestrzeni. Parametr krzy
wizny k, stała Hubble’a Ho oraz parametr
deceleracji qo są powiązane pewnymi rów
naniami wyprowadzanymi z OTW. ^fo<0.5
odpowiada k = +1, <70 = 0.5 odpowiada k
= 0 i wreszcie f/o>0.5 odpowiada k = -1.
Przyjmując jednorodny rozkład galaktyk
w przestrzeni możemy więc dowiedzieć się
czegoś o geometrii Wszechświata, a tym
samym o qo ze zliczeń galaktyk o określo
nej jasności występujących na jednostce
powierzchni sfery niebieskiej.
Co to takiego model zliczeń? Otóż do
testowania q0 można posłużyć się symu
lacją komputerową. Obserwuje się prze
cież średnie liczby galaktyk w określonych
obszarach nieba. Można więc wygenero
wać za pomocą komputera sztuczny roz
kład galaktyk, ale taki, którego statystycz
ne własności są identyczne z własnościami
rozkładu realnie występującego w przyro
dzie, ustalić parametry kosmologiczne i
policzyć jakie liczby galaktyk m-tej wiel
kości gwiazdowej powinno się obserwować
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na stopniu kwadratowym nieba przy ta
kim doborze parametrów. Następnie zmie
niając parametry (w tym q0), sprawdzamy
czy dla jakichś ich wartości nie otrzymu
jemy czasem liczb zgodnych z obserwa
cjami.
Kosmologia teoretyczna pozwala obli
czyć obserwowaną wielkość gwiazdową ga
laktyki w zależności od jej wielkości abso
lutnej oraz przesunięcia ku czerwieni z.
Chodzi tu o uwzględnienie jak strumień
promieniowania emitowany przez galak
tykę o przesunięciu ku czerwieni z trans-

Rys. 1. Liczba galaktyk na stopień kwadratowy nieba
na przedział jasności 1 mag (oś pionowa) w zależ
ności od obserwowanej jasności fotograficznej bj (oś
pozioma).

formuje się w ekspandującym Wszechświecie na strumień zarejestrowany przez de
tektor. Do równania q0 wchodzi jako pa
rametr. Ekspansja Hubble’a wpływa na tę
zależność poprzez tzw. K-korekcję, na któ
rą składają się dwa człony: jeden odpowie
dzialny za „rozciągnięcie” widma na sku
tek przesunięcia ku czerwieni, drugi po
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zwala uwzględnić skończoną szerokość za
kresu czułości detektora (szerokość ta jest
inna w układzie spoczynkowym galaktyki
niż w układzie obserwatora).
Na obserwowaną wielkość gwiazdową
galaktyk wpływa również ich ewolucja. W
modelu nieewolucyjnym przyjmuje się, że
ewolucja zmienia zliczenia w sposób zaniedbywalny. W modelu ewolucyjnym wpro
wadza się odpowiednie poprawki.
Liczba galaktyk danego typu morfolo
gicznego (najczęściej rozważa się E, SO,
Sa, Sb, Sc i Sdm) i o danej jasności m
zaobserwowanych na jednostce powierz
chni sfery niebieskiej otrzymamy oblicza
jąc dla każdego przesunięcia ku czerwieni
z ile jest galaktyk o takim z, które dają
się zaobserwować jako m -tej wielkości
gwiazdowej. Można to zrobić mając funk
cję świecenia, czyli liczbę galaktyk w jed
nostce objętości Wszechświata w zależnoś
ci od ich jasności absolutnej oraz wyżej
wspomnianą zależność obserwowanej wiel
kości gwiazdowej od jasności absolutnej.
Funkcja świecenia jest znana z innych ob
serwacji. Następnie należy zsumować wy
niki w rozsądnym przedziale przesunięć
ku czerwieni, tzn. takim, w którym galak
tyki występują. Jeżeli interesuje nas cał
kowita liczba galaktyk na jednostkę po
wierzchni sfery niebieskiej jaśniejszych niż
m magnitudo, to należy zsumować wkłady
od wszystkich typów proporcjonalnie do
ich procentowego udziału i wszystkich in
teresujących nas jasności. Choć opisane
tu rachunki są dosyć skomplikowane, to
jednak można sobie z nimi poradzić przy
użyciu komputerów i metod monte carlo.
Następnie wyniki należałoby porównać z
obserwacjami. I tu powstaje problem.
W jego przedstawieniu pomogą nam
trzy diagramy. Rys. 1 przedstawia liczbę
galaktyk na stopień kwadratowy na prze
dział jasności 1 mag w zależności od ob
serwowanej jasności fotograficznej by Róż
nego rodzaju „punkty” to dane otrzymane
przez kilka zespołów obserwatorów. Linie
oznaczone NE (no evolution) przedsta-
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wiają przewidywania modelu nieewolucyjnego dla dwóch wartości qa. Widać, że ob
serwowane liczby galaktyk znacząco prze
wyższają przewidywania modelu w obsza
rze m >21 mag. Rys. 2 to analogiczny dia
gram, ale w barwie podczerwonej K. I\i
można powiedzieć, że krzywa q0 = 0.05 z
grubsza oddaje dane obserwacyjne! Rów
nież liczba galaktyk na jednostkę powierz
chni sfery niebieskiej w zależności od z
którą przedstawia rys. 3 zdaje się być nie
najgorzej opisana modelem nieewolucyjnym. Linia ciągła oznaczona NE repre
zentuje przewidywania modelu nieewolucyjnego, a histogram obserwacje. Dodaj
my, że model ewolucyjny przewiduje pik
na tym wykresie w okolicy z = 1.1, który
nie jest obserwowany.
Pojawia się więc pytanie: czy model nieewolucyjny jest zły dlatego, że jest nieewolucyjny (czyli włączenie ewolucji jest
konieczne), czy też z innego powodu. Do
konstrukcji modelu potrzeba znać bowiem
zgrubne widma galaktyk poszczególnych
typów, czyli SED’y, (ang. Spectral Energy
Distributions). Otóż standardowy model
nieewolucyjny oparty jest na zaledwie czte
rech (!) SED’ach otrzymanych z fotome
trii garstki galaktyk (klasyczne wyniki Colemana). Tb pokrywa około połowę spo
śród głównych wyróżnianych typów mor
fologicznych. Ponadto przyjmuje się, że
SED’y są takie same dla wszystkich gala
ktyk danego typu, niezależnie od jasności,
co jest sprzeczne z obserwowanymi zależ
nościami kolor — jasność absolutna w lo
kalnym Wszechświecie. Tak więc widzimy,
że model nieewolucyjny ma poważne bra
ki i jest ostatnio coraz częściej krytykowa
ny, ale bynajmniej nie z tego względu, że
jest nieewolucyjny. Zarzuty dotyczą w głów
nej mierze innych cech.
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Rys. 2. Liczba galaktyk na stopień kwadratowy nieba
na przedział jasności 1 mag (oś pionowa) w zależ
ności od obserwowanej jasności podczerwonej K (oś
pozioma).

3. Model nieewolucyjny z zależnością od
jasności

Rys. 3. Liczba galaktyk na stopień kwadratowy nieba
w jednostkowym przedziale przesunięć ku czerwieni
w zależności od przesunięcia ku czerwieni z.

TU również pomijamy ewolucję gwiazdo
wej zawartości galaktyk, jasność absolut
na konkretnej galaktyki nie zależy od cza-

su. Nowym elementem jest zależność od
jasności. Dysponując próbką galaktyk z lo
kalnego Wszechświata (z>0.02), dla któ-
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rych znamy kolory (np. wskaźnik barwy
U-B czy też inne z udziałem pasm w nad
fiolecie lub podczerwieni) oraz jasności
absolutne, z jasności obserwowanych i
przesunięć ku czerwieni szukamy korela
cji między wskaźnikami barwy, a np. abso
lutną wielkością gwiazdową Mb (w barwie
B). Okazuje się, że w wielu przypadkach
można doszukać się zależności liniowej.

E

Mb
Rys. 4. Wskaźnik U -V w zależności od absolutnej
wielkości gwiazdowej M a dla galaktyk eliptycznych.

Najwyraźniej zaznacza się ona dla galak
tyk wczesnych typów morfologicznych (E,
SO). Rys. 4 przedstawia wskaźnik U -V w
funkcji absolutnej wielkości gwiazdowej
M b dla galaktyk eliptycznych na podsta
wie danych z pracy Griersmitha i innych,
Astronomical Journal vol. 87 no. 3 p. 462.
W przypadku stwierdzenia korelacji dopa
sowujemy do danych prostą, której współ
czynniki służą potem po uwzględnieniu
przepuszczalności filtrów i widma czułości
detektora do obliczenia SED’u dla galak
tyki konkretnego typu i konkretnej jas
ności. W ten sposób mamy nie cztery SED’y
dla czterech typów galaktyk, ale całe kon
tinuum SED’ów podzielone na tyle ro
dzin, ile typów galaktyk pragniemy uw-
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zględnić (przeważnie 5-6). Zatem, żeby
móc odpowiedzieć na pytanie czy ewolu
cja galaktyk jest konieczna do wyjaśnienia
zliczeń galaktyk i może wreszcie powie
dzieć coś o qo (!) potrzeba:
— Skonstruować jednorodną bazę da
nych o SED’ach dla galaktyk z z = 0 (cho
dzi o tu i teraz, czyli lokalny Wszechświat).
Sprowadza się to do fotometrii galaktyk,
ściślej do wyznaczenia kolorów, czyli róż
nic jasności w dwóch spośród kilku barw,
które służą jako dane wejściowe do pro
gramów symulujących zliczenia. Jest to jed
nak nietrywialne zadanie obserwacyjne, po
nieważ musi objąć spory zakres widma od
nadfioletu (i tu trzeba uciekać się do ob
serwacji satelitarnych), do podczerwieni.
Jak dotąd wyniki obliczeń zależą od zbio
ru danych, z którego się korzysta, co świad
czy o ich dużej niejednorodności.
— Skonstruować bardziej realistycz
ny model nieewolucyjny, który by wiary
godnie oddawał obserwowaną zależność
kolor — wielkość gwiazdowa. Zależność
ta jest wyraźna w zakresie widzialnym,
zwłaszcza dla galaktyk wczesnych typów,
natomiast własności galaktyk w nadfiole
cie żadną miarą nie można uznać za po
znane. Warto podkreślić, że za pozornie
niewinną propozycją, co trzeba skonstruo
wać, kryje się opracowanie ogromnej iloś
ci danych, przedsięwzięcie na lata. Na
szczęście, jak uczy praktyka, to nie zraża
kosmologów i prace takie trwają. Między
innymi Anglik Harry F e r g u s o n , które
mu miałem okazję pomagać przez około
pół roku, zmierza w tym kierunku.
Na zakończenie dodam tylko, że oprócz
oczywistego wyjaśnienia niezgodności mo
delu nieewolucyjnego z obserwacjami, i
które zawsze mamy w zanadrzu, a miano
wicie takiego, że ewolucja galaktyk będą
ca skutkiem ewolucji gwiazd, z których są
zbudowane jest niezaniedbywalna, można
wskazać co najmniej dwa inne. Pierwsze z
nich to herezja: stwierdzenie, że standar
dowy model kosmologiczny jako całość jest
zły (bo przecież wszystkie omawiane wy-
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niki otrzymano przy założeniu jego słusz
ności). Jest to chyba ostatnia hipoteza ja
kiej by się chwytano. Inną możliwością jest,
że istnieje duża klasa galaktyk z 0.4 < z< 1,
której brak w naszym bezpośrednim sąsie
dztwie. Taki niedobór mógłby być spowo
dowany sklejaniem się (ang. merging) ga
laktyk w pewnym okresie dziejów Wszech
świata. Tk ostatnia hipoteza napotyka jed
nak trudności związane ze skalą procesu.
Po prostu sklejanie musiałoby być dość
wydajne.
Wniosek, który można wyciągnąć z tych
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kilku uwag na temat testowania q0jest taki,
iż jak dotąd nie można odrzucić nieewolucyjnego modelu zliczeń galaktyk. Tłz.eba
przedtem dowiedzieć się, co jest tak na
prawdę źródłem jego dotychczasowej nie
zgodności z obserwacjami. M ożna też
stwierdzić, że jednym ze sposobów na
przybliżenie się do wiedzy jaką wartość
może mieć q0 jest dokonanie swego ro
dzaju spisu ludności w lokalnym Wszechświecie. W stosownej ankiecie pojawiłyby
się pytania jaką jasność ma Pan/Pani w
filtrze U, B, V, R, J, H, K...

Krzysztof Ziołkowski — Warszawa

RODOWÓD KOMETY SHOEMAKER-LEVY 9
J a k powstały i czym są komety
Cztery i pół miliarda lat temu, w jednym z
licznie występujących w naszej Galaktyce
obłoków m aterii międzygwiazdowej, za
częło się tworzyć zgęszczenie. Wśród chao
tycznie poruszających się cząstek pojawiła
się bowiem tendencja ruchu o charakterze
swobodnego spadania w kierunku obsza
ru o wzrastającej gęstości. Nie wiadomo
co było tego przyczyną. Podejrzewa się, że
mógł nią być np. impuls pochodzący od
wybuchu jakiejś pobliskiej gwiazdy. Wia
domo natom iast, że tak właśnie rozpoczął
się proces, który doprowadził do powsta
nia Słońca, jego układu planetarnego i nas
samych.
Pierwotny obłok składał się przede wszy
stkim z atomów wodoru, ale występowały
w nim też atomy helu i niewielkie ilości
atomów cięższych pierwiastków (głównie
w postaci ziaren pyłu o rozmiarach poniż
ej ICH m). Gęstość tej mgławicy gazowopyłowej nie przekraczała 105 atomów/cm3
(około 10 21g/cm3), a temperatura była rzę
du 10 K (tzn. 10 stopni powyżej zera bez
względnego). W obrębie zgęszczenia wzra
stało oczywiście ciśnienie, którego działa
nie rozprężające było jednak tłumione si

łami grawitacyjnymi skupiającej się masy.
Sprężany gaz ogrzewał się, a powstające
ciepło było emitowane w postaci prom ie
niowania podczerwonego. Początkowo więc
temperatura kurczącego się obłoku nie ule
gała zmianie, rosła natomiast jego gęstość.
Ale w miarę wzrostu gęstości gaz stawał
się coraz mniej przezroczysty dla prom ie
niowania i wobec tego gromadzącemu się
ciepłu coraz trudniej było znaleźć ujście.
Tfcmperatura gazu zaczęła się więc pod
wyższać. Gdy po pewnym czasie unoszona
promieniowaniem energia nie mogła już
się wydostań na zewnątrz, powstający obiekt charakteryzował się temperaturą rzę
du 102 K i gęstością około 10n atomów/cm3.
Z początkowo bezkształtnej mgławicy ma
terii międzygwiazdowej zaczął wyłaniać się
w ten sposób kulisty twór, którego stan
fizyczny stawał się już niezależny od oto 
czenia. Nazywa się go dziś Protosłońcem.
Dalsze kurczenie się Protosłońca po
wodowało stosunkowo szybki wzrost tem 
peratury w jego wnętrzu wskutek zamiany
energii grawitacyjnej na energię cieplną.
Transport tej energii na powierzchnię od
bywał się już nie za pomocą prom ieniowa
nia jak dotychczas, ale drogą konwekcji
czyli przemieszczania się mas gazu. Gdy
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powierzchnia została w ten sposób ogrza
na do temperatury 103-104 K Protosłońce
zaczęło świecić. Jego rozmiary przekracza
ły wtedy kilkadziesiąt razy dzisiejsze roz
miary Słońca. Proces kurczenia się trwał
oczywiście nadal ale przebiegał wolniej.
W miarę postępowania kontrakcji grawi
tacyjnej coraz bardziej wzrastała gęstość i
temperatura we wnętrzu Protosłońca. Gdy
temperatura osiągnęła wartość około 106
K rozpoczęły się reakcje jądrowe przemia
ny wodoru w hel. Pojawiło się nowe, bar
dzo wydajne źródło energii. Po pewnym
czasie gęstość i temperatura w centrum
wzrosły na tyle, że energia reakcji jądro-

Zdjęcie komety Shoemaker-Levy 9 (1993e) wyko
nane przez Jane Luu z Uniwersytetu Kalifornijskie
go w Berkeley za pomocą 2.2 m teleskopu w Obser
watorium Astronomicznym Mauna Kea na Hawa
jach w dniu 27 marca 1994 roku.

wych przewyższyła dominującą dotychczas
energię zapadania grawitacyjnego i wobec
tego kurczenie się Protosłońca ustało. Po
wstały obiekt miał promień około 700 tys.
km, a jego średnia gęstość wynosiła 1.4
g/cm3. Od momentu utworzenia się pier
wszego zgęszczenia w obłoku materii międzygwiazdowej minęło kilkadziesiąt milio
nów lat.
W mgławicy gazowo-pyłowej, z której
zaczął się tworzyć Układ Słoneczny, wy
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stępowały zapewne jakieś wielkoskalowe
ruchy materii. Są też powody by przypusz
czać, że suma chaotycznych ruchów po
szczególnych cząstek w tym obłoku nie by
ła równa zeru. Istnienie takich początko
wych, choćby nawet minimalnych ruchów
miało bardzo daleko idące konsekwencje.
W trakcie kondensacji mgławicy charak
teryzujący je tzw. moment pędu musiał
być bowiem albo zachowany, albo przeka
zany w jakiś sposób otoczeniu. W wyniku
grawitacyjnego kurczenia się obłok uzys
kiwał więc coraz większą prędkość obro
tową (co powodował ten sam mechanizm,
który np. przyspiesza rotację łyżwiarza ścią
gającego wyciągnięte wcześniej ramiona).
Wirując zaś coraz szybciej mgławica przyj
mowała stopniowo kształt dysku z central
ną kondensacją Protosłońca. Mogłoby się
więc wydawać, że uformowane w drodze
kurczenia się Słońce powinno bardzo szyb
ko rotować. Wiemy jednak, że jest prze
ciwnie: dziś okres jego obrotu trwa prawie
miesiąc. Procesem, który odebrał powsta
jącemu Słońcu około 97% momentu pędu
zmagazynowanego początkowo w pierwot
nym obłoku materii międzygwiazdowej, by
ło tworzenie się planet.
Przyjmowaniu przez rotującą mgławi
cę gazowo-pyłową kształtu dysku z cen
tralną kondensacją Protosłońca towarzy
szyło skupianie się ziaren pyłu w płasz
czyźnie prostopadłej do osi obrotu. Powo
dowało to coraz częstsze zderzenia mię
dzy nimi, które prowadziły do zlepiania
się poszczególnych drobin w większe brył
ki o rozmiarach rzędu milimetrów. Ich
skład zależał od miejsca powstania. Naj
bliżej Protosłońca, gdzie panowały najwy
ższe temperatury, w pozbawionych sub
stancji lotnych ziarnach dominowały trudnotopliwe metale i krzemiany. Dalej, w
obszarach o niższej temperaturze, mogły
już być one pokryte warstwą lodów wody i
dwutlenku węgla, a jeszcze dalej również
metanu i amoniaku, a więc związków wo
doru, tlenu, węgla i azotu. Tfe wszystkie
grudki materii, rozmieszczone w cienkiej,
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płaskiej warstwie pokrywającej się z głów
ną płaszczyzną dysku i stanowiące niespeł
na 5% masy całej mgławicy, były jakby za
nurzone w gazie złożonym przede wszy
stkim z wodoru oraz — w znacznie m niej
szych ilościach — z helu, a także neonu i
argonu. Siły wzajemnego przyciągania gra
witacyjnego między poszczególnymi grud
kami prowadziły do kolejnych zgęszczeń,
które zapoczątkowywały dalszy wzrost co
raz to większych brył. Powstanie w ten spo
sób obiektu o kilometrowych rozmiarach
trwało kilkaset tysięcy lat. Równocześnie
ze Słońcem utworzyło się więc w ten spo
sób wiele krążących wokół niego tzw. planetezymali. Ich ruchy były niestabilne. Czę
sto więc dochodziło do zderzeń, których
konsekwencją było bądź to zlepienie sty
kających się brył, bądź też ich fragmentacja. Powstawały też skupiska planetezymali, które wzajemnie się przenikając mogły
utworzyć coraz silniej związane grawita
cyjnie obiekty. Po paru milionach lat wy
krystalizowało się w ten sposób kilka wy
raźnie gęstniejących centrów, wychwytu
jących z otoczenia coraz więcej materii.
Nazywamy je protoplanetam i.
W wewnętrznych rejonach tworzącego
się Układu Słonecznego, czyli blisko Protosłońca, wyłoniły się cztery protoplanety,
z których w stosunkowo długim (rzędu stu
milionów lat) procesie akrecji powstały ist
niejące dziś tzw. planety ziemskiej grupy
(lub planety wewnętrzne): Merkury, We
nus, Ziem ia i Mars. Zróżnicowanie skła
du ziaren pyłu pierwotnej mgławicy zna
lazło odzwierciedlenie w ich budowie. Naj
bliższy Słońca Merkury, którego konde
nsacja rozpoczynała się w tem peraturze
około 1400 K, uzyskał największe jądro
złożone głównie z żelaza w stanie m etali
cznym z domieszkami niklu. Żelazo sta
nowi prawdopodobnie 80% masy M erku
rego, który wobec tego charakteryzuje się
największą wśród planet gęstością. Inne
pierwiastki ciężkie jak magnez i krzem nie
zdołały się w tych warunkach skondenso
wać i pozostały w mgławicy w stanie lot

6/1994

nym. Wenus zaczynała akrecję w tem pera
turze około 900 K, przy której mogła już
nastąpić kondensacja magnezu i krzemu.
Planeta ta ma więc mniejszy od M erkure
go stosunek żelaza metalicznego do krze
mianów, a tym samym charakteryzuje się
mniejszą gęstością. Ziemia tworzyła się w
obszarze o tem peraturze około 600 K do
puszczającej istnienie, oprócz żelaza m eta
licznego, także utlenionych postaci żela
za, co mogłoby sugerować jeszcze m niej
szą jej gęstość. Gęstość Ziemi jest jednak
prawie taka sama jak gęstość Wenus z po
wodu obecności w jej jądrze dużych ilości
stosunkowo ciężkiego pierwiastka jakim
jest siarka. W przypadku Marsa, którego
akrecja następowała w rejonie mgławicy o
tem peraturze około 450 K, całe żelazo wy
stępowało w postaci siarczków lub krze
mianów i wobec tego nie ma on już rdzenia
zbudowanego z żelaza metalicznego. Jego
średnia gęstość jest więc wyraźnie m niej
sza od gęstości planet bliższych Słońca.
W bardziej odległych od centrum, zna
cznie chłodniejszych obszarach powstają
cego Układu Słonecznego także utworzyły
się cztery protoplanety, które zapoczątko
wały proces akrecji tzw. planet jowiszo
wych (planet zewnętrznych lub wielkich
planet): Jowisza, Saturna, U rana i N eptu
na. W przeciwieństwie do planet wewnę
trznych ich głównym budulcem były planetezymale bogate w zamrożone związki
pierwiastków lekkich. Temperatury, które
panowały w tych rejonach były na tyle ni
skie, że dopuszczały kondensację lub umożliwiały przetrwanie przede wszystkim
lodu wodnego, a także lodów dwutlenku
węgla, metanu, amoniaku. Obfitość sub
stancji lodowych (a było ich tu prawdopo
dobnie czterokrotnie więcej niż m inera
łów, z których powstawały planety ziem
skiej grupy) zwiększyła wydajność procesu
akrecji planetarnej m. in. dzięki większej
zdolności zawierających je planetezymali
do zlepiania się. Szybki wzrost masy tych
protoplanet powodował, że wychwytywały
one coraz więcej gazu mgławicy. Przypu-
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szcza się, że gdy masa Protojowisza osiąg
nęła wartość co najmniej dzisięciokrotnie
większą od masy Ziemi, to wtedy dalsza
akrecja tego coraz bardziej gazowego obiektu zaczęła przebiegać w sposób analo
giczny do opisanej już wyżej kondensacji
Protosłońca. Ponad 80% masy uformowa
nego w ten sposób Jowisza przypada na
wodór i hel. Jego gęstość jest więc cztero
krotnie mniejsza od gęstości Ziemi i nie
mal identyczna jak średnia gęstość Słońca.
Maksymalna temperatura wnętrza plane
ty nie osiągnęła jednak nigdy wartości umożliwiającej zapoczątkowanie reakcji ją
drowych; aby mogło do tego dojść masa
Jowisza musiałaby być znacznie większa.
Jowisz nie stał się więc gwiazdą ale po
został planetą mimo, że pod względem skła
du chemicznego niewiele różni się od Słoń
ca. W podobny sposób przebiegała też praw
dopodobnie akrecja Saturna. Obie te naj
większe planety, wraz ze swymi satelitami
ukształtowanymi zapewne w procesie analogicznym do opisanego, tworzą więc
jakby miniatury Układu Słonecznego. W
dalszych obszarach mgławicy, gdzie gęs
tość materii gazowo-pyłowej była mniejsza
niż w rejonach bliższych Słońca, proces
akrecji nie mógł już być tak wydajny i pew
nie dlatego Uran i Neptun nie zdołały osiągnąć rozmiarów i mas Jowisza i Saturna.
Ostatnim etapem formowania się Ukła
du Słonecznego było jakby wielkie sprzą
tanie terenu budowy z resztek budulca.
Istotną rolę odegrało w tym Słońce, które
w pierwszej fazie swej ewolucji —gdy głów
nym źródłem jego energii stała się termo
jądrowa przemiana wodoru w hel — oka
zało się szczególnie aktywne emitując w
postaci tzw. wiatru słonecznego ogromne
ilości materii. Początkowe podmuchy te
go wiatru, znacznie silniejsze od obecnie
obserwowanych, w ciągu zaledwie kilku
set tysięcy lat rozproszyły gazy i pyły, które
pozostały nieskondensowane w przestrze
ni międzyplanetarnej. Drugim czynnikiem
oczyszczającym Układ Słoneczny były od
działywania grawitacyjne coraz bardziej
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masywnych planet, przede wszystkim Jo
wisza i Saturna. One to zapewne spowo
dowały wyrzucenie daleko poza obszar ru
chu planet dużej części planetezymali, któ
re uniknęły wchłonięcia przez protoplanety lub spadku na planety już uformowa
ne. Dziś te pozostałości budulca planetar
nego tworzą prawdopodobnie tzw. chmu
rę Oorta czyli sferyczny obłok zawierający
— jak się przypuszcza — 1012-1013 obie
któw, poruszających się wokół Słońca w
odległościach od około 3 tys. j. a. do być
może nawet ponad 100 tys. j. a. Oddziały
wanie grawitacyjne największej planety jest
też przypuszczalnie odpowiedzialne za uwięzienie między orbitami Marsa i Jowi
sza planetezymali, z których nie zdołała
się uformować planeta. Pozostałościami po
nich jest dziś pierścień planetoid. Usuwa
nie przez wiatr słoneczny i oddziaływania
grawitacyjne planet resztek materiału, z
którego powstał Układ Słoneczny, nie do
sięgło planetezymali pozostałych na ob
rzeżach dysku pierwotnej mgławicy. T\vorzą dziś one najprawdopodobniej tzw. pierś
cień Kuipera zawierający — według naj
nowszych ocen — lOMO10obiektów i roz
pościerający się od odległości mniej wię
cej 40 j. a. od Słońca. Być może jednym z
jego członków była kiedyś dziewiąta (li
cząc od Słońca) planeta Pluton, której za
równo własności fizyczne jak i nietypowa
orbita wydają się uzasadniać to przypusz
czenie.
Efektem wtórnym tego czyszczenia i
porządkowania oraz jakby końcowym akordem procesu powstawania Układu Sło
necznego, którego ślady przetrwały do dziś
na wielu obiektach, było tzw. wielkie bom
bardowanie. Ziarna pyłu niesione wiatrem
słonecznym i planetezymale poruszające
się po torach ulegających nieraz radykal
nym zmianom wskutek zderzeń i oddzia
ływań grawitacyjnych większych mas, sto
sunkowo często trafiały w powierzchnie
planet i ich satelitów wybijając w nich tzw.
kratery uderzeniowe. Szczególnie wyraź
nie widać je na pozbawionym atmosfery
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Merkurym i naszym Księżycu. Mniej wię
cej cztery miliardy lat temu te wszystkie
gwałtowne procesy powoli wygasły. Od te
go czasu Układ Słoneczny na ogół spokoj
nie ewoluuje nie przeżywając żadnych więk
szych wstrząsów.
Nie znaczy to oczywiście, że lokalnie,
np. na jakiejś planecie lub w określonym
rejonie układu planetarnego, nie zacho
dziły, czy też nie zachodzą, różne przypad
kowe wydarzenia bądź procesy, w tym ta
kże mające charakter katastrof. Przeciw
nie, wydaje się, że dotychczasowa ewolu
cja Układu Słonecznego wręcz obfituje w
tego typu sytuacje. Ale nie miały one nig
dy zasięgu globalnego i nie zmieniły w spo
sób radykalny ukształtowanej cztery mi
liardy lat tem u struktury i zasadniczego
kierunku jej ewolucji.
Ciekawego przykładu wydarzeń, uatrak
cyjniających monotonny — jakby się mo
gło wydawać — żywot Układu Słonecz
nego, dostarczają właśnie te obiekty, któ
re w czasie końcowych porządków zostały
odrzucone na dalekie peryferia. Od czasu
do czasu zdarza się bowiem, iż — być mo
że wskutek oddziaływań grawitacyjnych
gwiazd sąsiadujących ze Słońcem, czy też
przechodzących blisko naszego Układu ja
kichś masywnych obłoków m aterii międzygwiazdowej — pojedynczy członkowie
chmury O orta uzyskują takie prędkości i
kierunki ruchu, że po wielu tysiącach, a
nawet milionach lat znowu trafiają w po
bliże Słońca. I wtedy z dawnymi planetezymalami zaczynają dziać się różne dziw
ne rzeczy. Gdy taka bryła pierwotnej ma
terii dotrze mniej więcej do obszaru ruchu
planet ziemskiej grupy to promieniowa
nie słoneczne zdoła na tyle już ogrzać jej
powierzchnię, że zamrożone w niej gazy i
drobiny pyłu zaczynają się uwalniać. W
miarę zbliżania się do Słońca wokół takie
go obiektu tworzy się więc coraz większa
otoczka gazowo-pyłowa, z której z kolei
wiatr słoneczny wydmuchuje strugi m ate
rii. Dzięki rozproszeniu na jej cząstkach
światła słonecznego można czasem dos
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trzec na ciemnym tle nocnego nieba taki
niezwykły twór przypominający wyglądem
gwiazdę z warkoczem. Jest to kometa.
Na przelatujące przez układ planetar
ny komety czyhają różne niebezpieczeń
stwa. Oddziaływania grawitacyjne planet,
głównie najmasywniejszego Jowisza, zmie
niają ich ruch. Są to na ogół niewielkie
odkształcenia pierwotnego toru. Czasem
może się jednak zdarzyć, że kom eta dość
znacznie zbliży się do którejś z wielkich
planet i wtedy może dojść do radykalnej
zmiany jej orbity. Nawet takiej, która nie
pozwoli już komecie powrócić w rejony, z
których została wytrącona, tylko zmusi ją
albo do okrążania Słońca po orbicie elip
tycznej z okresem rzędu kilku, kilkunastu
lub nawet kilkudziesięciu lat, albo wyrzuci
ją już na zawsze z Układu Słonecznego.
Komety uwięzione we wnętrzu układu pla
netarnego, czyli tzw. komety okresowe, sto
sunkowo szybko tracą swą masę, gdyż pod
czas każdego przejście w pobliżu Słońca
ubywa z nich trochę, głównie lotnych, sub
stancji. Jeśli zbliżenie komety do planety
było bardzo duże, to może także nastąpić
jej rozpad. Tłudno wreszcie wykluczyć ewentualność zderzenia komety z planetą i
tym samym gwałtownego końca jej życia,
chociaż oczywiście liczba kom et ulegają
cych takiej katastrofie, w porównaniu z
liczbą kom et przelatujących przez układ
planetarny, jest bardzo mała.
Również obiekty krążące wokół Słoń
ca w pierścieniu Kuipera mogą być źród
łem komet. W tym przypadku mechani
zmem skierowującym dawne planetezymale do wnętrza układu planetarnego są za
kłócenia ich ruchu pochodzące od wiel
kich planet. Wprawdzie wpływ ten jest bar
dzo mały ze względu na duże odległości
dzielące je od planet, ale działając w dłu
gich okresach czasu może niekiedy dopro
wadzić nawet do znacznych zmian niektó
rych orbit.
Z naszego (tzn. ludzi) punktu widze
nia komety są zupełnie wyjątkowymi cia
łami Układu Słonecznego. Choć czasem
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bywają traktowane jak odpadki tworzywa
planetarnego, czy też przybłędy z kosmo
su - a w świetle tego, co o nich wiemy,
trudno zaprzeczyć trafności tych niezbyt
miłych określeń — to jednak musimy pa
miętać, że właśnie kometom zawdzięcza
my poniekąd swoje istnienie. Okazało się
bowiem, że to one dostarczyły tworzącej
się Ziemi ogromnych ilości materii orga
nicznej niezbędnej przecież dla zaistnie
nia życia. Dziś jeszcze nasza planeta jest
wzbogacana rocznie około 300 tonami ma
terii bogatej w złożone związki węgla, któ
ra została rozproszona w przestrzeni mię
dzyplanetarnej przez komety, a ocenia się,
że w początkowym okresie jej ewolucji tej
materii docierało do Ziemi aż 10 tys. ton
rocznie. Obecnie wiadomo, że znajdujące
się w kometach różne skomplikowane mo
lekuły organiczne są starsze od Układu
Słonecznego, a więc musiały już istnieć w
pierwotnym obłoku materii międzygwiazdowej (dziś w takich obłokach obserwuje
się ich bardzo wiele). Dzięki kometom
przetrwały burzliwy okres tworzenia się
Słońca i układu planetarnego oraz zostały
dostarczone planecie, na której znalazły
warunki odpowiednie do dalszego rozwo
ju. Jego konsekwencją było pojawienie się
na Ziemi życia prawdopodobnie już trzy i
pół miliarda lat temu.
Odkrycie niezwykłej komety
Carolyn S. S h o e m a k e r jest niezwykłą
kobietą. Nie dość, że jest astronomem,
nie dość, że należy do grona najlepszych
obserwatorów małych ciał Układu Słonecz
nego, to jeszcze od niedawna dzierży prym
w liczbie odkrytych komet. W marcu 1986
roku, po odkryciu swej ósmej komety, wy
sunęła się na czoło listy kobiet — odkrywczyń komet, wyprzedzając nie pokonaną
od 200 lat Caroline H e r s c h e 1 (17501848), siostrę słynnego astronoma angiel
skiego Williama H e r s c h 1 a (17381822), która jako pierwsza kobieta od
kryła kometę (1786 II), i później powtó
rzyła ten sukces jeszcze sześciokrotnie. W
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maju 1993 roku Carolyn Shoemaker od
kryła swą trzydziestą kometę stając się tym
samym absolutną rekordzistką wśród łow
ców komet. Większość obserwacji wyko
nuje razem ze swym mężem Eugene i —
jak często podkreśla — jeśli w nazwie
jakiejś komety występuje nazwisko Shoe
maker, to trzeba pamiętać, że odnosi się
ono do nich obojga. Eugene M. S h o e 
m a k e r jest geologiem planetarnym szcze
gólnie zasłużonym w badaniu krateru me
teorytowego w Arizonie.
Dzień 24 marca 1993 roku będzie z
pewnością należał do najbardziej pamięt
nych dni Państwa C. i E. Shoemakerów.
Wprawdzie odkrycie nowej komety nie by
ło już dla nich czymś niezwykłym, ale nie
zwykłość odkrycia, którego dokonali tego
dnia, przeszła wszelkie oczekiwania. Po
czątkowo nic nie zapowiadało sensacji. Noc
z 23 na 24 marca spędzili jak zwykle przy
0.46 m teleskopie w Obserwatorium As
tronomicznym na Mount Palomar w Kali
fornii (znanym ze znajdującego się w nim
5 m teleskopu, będącego przez wiele lat
największym instrumentem astronomicz
nym na świecie), fotografując starannie do
brane fragmenty nieba dla poszukiwania,
stanowiących dziś przedmiot szczególne
go zainteresowania, osobliwych planetoid
i komet. W obserwacjach jak zwykle po
magali im David H. Le v y , zapalony mi
łośnik astronomii i również odkrywca wie
lu komet, oraz technik Philippe B e n d j o y a. Niezbyt sprawnie przebiegała tym
razem ich praca. Szybko wyczerpał się za
pas klisz fotograficznych i pozostały im
tylko płyty nieco prześwietlone (przez nie
uwagę) poprzedniej nocy. Potem zaczęło
się trochę chmurzyć i wydawało się, że bę
dzie można pójść spać. Ale na niebie pięk
nie jaśniał Jowisz. Zawsze pełen entuzja
zmu dla obserwacji nieba David Levy za
proponował więc wykorzystanie tych tro
chę uszkodzonych klisz do ofotografowania jeszcze przynajmniej otoczenia Jowi
sza. Zanim przesłoniły go chmury zdążyli
wykonać kilka zdjęć.
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Następnego dnia po południu Carolyn
1 David zajęci byli żmudnym przeglądem
klisz, eksponowanych minionej nocy, wy
konywanym za pomocą specjalnego urzą
dzenia ułatwiającego dostrzeżenie poszu
kiwanych obiektów. Ciszę i skupienie ogar
niające ich pracownię przerwał nagle okrzyk Carolyn: „Widzę coś dziwnego, coś
jakby... rozgniecioną kometę!” Zdumieni
nietypowym wyglądem tego, co zarejestro
wali w pobliżu Jowisza, natychmiast za
wiadomili telefonicznie o tym swego kole
gę Jamesa V S c o 11 i, także zajmującego
się obserwacjami komet i planetoid w Ob
serwatorium Astronomicznym na Kitt Pe
ak w Arizonie, ale mającego dostęp do
znacznie lepszego instrumentu, specjalnie
przystosowanego do tego rodzaju obser
wacji 0.91 m teleskopu, zwanego „Spacewatch Tfclescope”. Jeszcze tego samego dnia
późnym wieczorem nadeszło od niego po
twierdzenie: „Macie kometę! Składa się z
co najmniej pięciu odrębnych kondensa
cji”. W nocy przygotowali więc komunikat
o swym nowym odkryciu i natychmiast prze
kazali go do Biura Tfelegramów Międzyna
rodowej Unii Astronomicznej mieszczą
cego się w Cambridge (USA). Następne
go dnia świat astronomiczny został powia
domiony cyrkularzem nr 5507 o odkryciu
dziwnej komety, która otrzymała prowi
zoryczne oznaczenie 1993e i nazwę Shoemaker-Levy 9, gdyż była już dziewiątą ko
metą odkrytą przez ten tandem obserwa
torów.
Nowa kometa wzbudziła natychmiast
ogromne zainteresowanie astronomów. Już
bowiem pierwsze obliczenia jej toru —
mimo, iż obarczone sporą dozą niepew
ności ze względu na skromny materiał ob
serwacyjny będący ich postawą — wska
zywały na zupełną wyjątkowość tego obie
ktu. Przede wszystkim okazało się, że ko
meta Shoemaker-Levy 9 jest... satelitą Jo
wisza. Porusza się bowiem po silnie wy
dłużonej orbicie eliptycznej wokół najwięk
szej planety, obiegając ją w okresie ponad
2 lat. Oczywiście razem z Jowiszem obiega
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także i Słońce, a jej chwilowa orbita heliocentryczna niewiele różni się od okręgu i
położona jest niemal w płaszczyźnie ru
chu planet. Kometę zaobserwowano gdy
znajdowała się daleko od Jowisza, blisko
punktu jowicentrycznej orbity zwanego apojowium (najbardziej oddalonego od Jo
wisza).
Największe zaskoczenie przyniosły jed
nak pierwsze wyniki badań jej ruchu przed
odkryciem i w bliskiej przyszłości. Stwier
dzono mianowicie, że podczas ostatniego
przejścia przez peryjowium (punkt orbity
jowicentrycznej najbliższy Jowisza), które
znajdowało się bardzo blisko powierzchni
planety (dziś wiemy, że w odległości 0.3
promienia planety, ale z pierwszych obli
czeń wynikało, że ta odległość wynosiła
0.8 promienia Jowisza), doszło do rozpa
du komety na wiele części. Z rozważań
teoretycznych wiadomo, że przy tak du
żym zbliżeniu maleńkiej komety i ogrom
nej planety, powinno było do tego dojść.
Ponieważ skutki tego rozpadu dziś widzi
my, więc musiał on rzeczywiście nastąpić,
co świadczy o tym, że jądro komety nie
było zbyt silnie związane wewnętrznymi
siłami spójności. Ale największego zasko
czenia dostarczyły przewidywania przyszło
ści komety. Okazało się bowiem, że orbita
komety ulega takim zmianom, że odleg
łość najbliższego peryjowium od środka
Jowisza będzie mniejsza od promienia pla
nety. A to oznacza, że zanim kometa znaj
dzie się w tym punkcie swej orbity, musi
napotkać przeszkodę w postaci powierz
chni planety. W lipcu 1994 roku kometa
Shoemaker-Levy 9 zderzy się więc z Jowi
szem.
Czegoś takiego nigdy jeszcze nie ob
serwowano. Choć wiadomo, że małe ciała
Układu Słonecznego stale bombardują pla
nety, to jednak obecnie zdarza się to tak
rzadko, że prawdopodobieństwo dostrze
żenia zjawiska zderzenia komety z planetą
jest zupełnie znikome. Zaskoczenie jest
tym większe, że dowiedzieliśmy się o tym z
ponad rocznym wyprzedzeniem. Stawia to
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astronomów w wyjątkowo komfortowej sy
tuacji, dając możliwość odpowiedniego
przygotowania się do śledzenia niezwykłe
go wydarzenia. Zainteresowanie nim po
tęguje ponadto fakt, że pierwsze szacunki
i prognozy wydają się wskazywać, że dla
Jowisza może to być katastrofa kosmiczna
analogiczna do tej, jaka prawdopodobnie
spotkała Ziemię 65 min łat temu powo
dując wielkie zmiany i spustoszenia znane
pod umownym określeniem wyginięcia di
nozaurów.
Kometa Shoemaker-Levy 9 spowodo
wała więc mobilizację astronomów na ca
łym świecie w stopniu chyba jeszcze więk
szym niż kilka lat temu kometa Halleya.
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Dzięki współczesnym możliwościom szyb
kiej wymiany informacji za pomocą sieci
komputerowej wiadomo kto, co i kiedy,
oraz za pomocą jakich narzędzi i metod
zamierza obserwować. Istnieje też możli
wość natychmiastowej wymiany wyników
obserwacji, oraz rezultatów ich interpre
tacji, przez co każdy zainteresowany nie
mal na bieżąco może śledzić rozwój badań
intrygującego obiektu. Ogromnie to ułat
wia i przyspiesza pracę oraz eliminuje ewentualne powtórzenia. Organizacją głów
nego banku danych o komecie, oraz koor
dynacją przepływu wszelkiej informacji o
niej, zajmują się astronomowie z Uniwer
sytetu stanu Maryland w USA.

T. Zbigniew Dworak — Kraków

ASTRONOMIA W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ
Przed kilku laty na łamach Uranii były
publikowane materiały o działalności i osiągnięciach różnych ośrodków astrono
micznych w Polsce. Niniejszy artykuł ma
za zadanie zaznajomić Czytelników — z
okazji jubileuszu siedemdziesięciopięciolecia — ze specyficzną działalnością astro
nomiczną Akademii Górniczej (obecnie
Akademii Górniczo-Hutniczej) w Kra
kowie.
W 1945 r. powstał w Akademii Oddział
Geodezyjny na Wydziale Inżynierii. W ra
mach tego Oddziału została utworzona Ka
tedra Geodezji Wyższej i Astronomii. Na
jej kierownika powołano prof. Tadeusza
B a n a c h i e w i c z a , którego zaintereso
wania geodezją wyższą były znane z okre
su przed II wojną światową. Na przełomie
roku 1918/1919 Tadeusz Banachiewicz był
zastępcą profesora na Wydziale Geodezji
Politechniki Warszawskiej. Później Bana
chiewicz był organizatorem bądź współor
ganizatorem ekspedycji geodezyjnych, m.
in. prac mających na celu ścisłą niwelację
odcinka Kraków-Warszawa wzdłuż szosy
łączącej oba miasta. W 1923 roku zniwe

lowano drogę na odcinku Kraków-Miechów, a w następnych dwóch latach wyko
nano pomiary z Miechowa do Kielc.
Geodeci dali dowody uznania dla pra
cy naukowej prof. Banachiewicza wybie
rając go w 1924 roku na stanowisko wice
prezesa Komisji Geodezyjnej Państw Bał
tyckich (w której pełnił również funkcję
oficjalnego przedstawiciela Polski aż do
wybuchu II wojny światowej).
Wiatach 1945-1951 Tkleusz Banachie
wicz, kierując Katedrą Geodezji i Astro
nomii w Akademii Górniczo-Hutniczej,
przewodniczył również Komisji egzaminów
dyplomowych na stopień magistra inży
niera geodety oraz brał udział w redago
waniu zeszytów naukowych pt. Prace Astronomiczno-Geodezyjne. Główną tematy
ką prac naukowych prof. Banachiewicza w
tym okresie był rozwój rachunku krako
wianowego, który znalazł bardzo szerokie
zastosowanie w różnych zagadnieniach geo
dezyjnych, szczególnie przy rozwiązywa
niu wielokątów sferycznych, wyrównywa
niu obserwacji itd.
W 1951 roku z inicjatywy Rektora AGH
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prof. Zygmunta K o w a 1czy ka, geode
ty górniczego, został utworzony (z połą
czenia Oddziału Geodezyjnego i Oddziału
Miernictwa Górniczego Wydziału Geolo
giczno-Mierniczego) samodzielny Wydział
Geodezji Górniczej Akademii GórniczoHutniczej. Jego pierwszym dziekanem zos
tał prof.Tkdeusz K o c h m a ń s k i , współ
pracownik prof. Tadeusza Banachiewicza.
Natomiast kolejnym dziekanem był prof.
Michał O d l a n i c k i - P o c z u b u t t , Pre
zes Polskiego Tbwarzystwa Miłośników As
tronomii w latach 1986-1989, który rów
nież żywo interesował się rachunkiem kra
kowianowym.
W ramach Wydziału Geodezji Górni
czej tematyką astronomiczno-geodezyjną
zajmowała się Katedra Geodezji Wyższej i
Obliczeń Geodezyjnych, którą kierował T
Kochmański. Po przeprowadzonej w 1969
roku reorganizacji Wydziału został utwo
rzony Zakład Geodezji Wyższej, którego
pierwszym kierownikiem został prof. Sta
nisław M i 1b e r t, również współpracow
nik Tadeusza Banachiewicza. Zakład ten
zajmował się opracowaniem metod zakła
dania triangulacji satelitarnej i balonowej
oraz opracowaniem algorytmów do rozwią
zywania zagadnień z geodezji satelitarnej.
Wyniki prac publikowane są w Zeszy
tach Naukowych AG H, seria Geodezja, a
także innych czasopismach naukowych jak
np. Artifical Satellites, Geodezja i Karto
grafia, Przegląd Geodezyjny, oraz w wydaw
nictwach zagranicznych.
W 1983 roku z okazji setnej rocznicy
urodzin Tadeusza Banachiewicza (przypa
dającej w poprzednim roku) została zor
ganizowana w Krakowie, przez Obserwa
torium Astronomiczne Uniwersytetu Ja
giellońskiego oraz Wydział Geodezji Gór
niczej Akademii Górniczo-Hutniczej, mię
dzynarodowa jubileuszowa sesja naukowa
na temat „Rozwój techniki i teorii obli
czeń astronomicznych i geodezyjnych”. Na
sesji wygłoszono kilkadziesiąt referatów i
komunikatów naukowych nawiązujących
do działalności Tadeusza Banachiewicza.
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Fot. 1. Budynek Wydziału Geodezji Górniczej i Inży
nierii Środowiska AGH w Krakowie (foto A. Kmieciński).

Referaty zostały następnie opublikowane
w specjalnym rocznicowym numerze Ze
szytów Naukowych AGH.
Nowa reorganizacja Wydziału nastąpi
ła w 1993 roku. Wydział otrzymał nazwę
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowis
ka. Jego dziekanem jest prof. Jan G o c a ł będący zarazem kierownikiem Zakła
du Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa.
W ostatnich latach Wydział wzbogacił się
o unikatową i nowoczesną aparaturę geo
dezyjną (m. in. o trzy odbiorniki sygnałów
globalnego systemu pozycyjnego — GPS).
Utworzono także Zakład Geodezji i Kar
tografii, którego kierownikiem jest prof.
Stanisław B o c z a r od dawna już prowa
dzący prace astronomiczno-geodezyjne.
Obecnie na Wydziale tematyką astro
nomiczną zajmują się cztery osoby: Wy-
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mieniony już prof. S. Boczar, dr hab. Wła
dysław G ó r a l (Zakład Geodezji i Kar
tografii), dr Henryk B r a n c e w i c z (Z a
kład Informacji o Tferenie), a także autor
niniejszego artykułu (Zakład Kształtowa
nia i Ochrony Środowiska). Dzięki temu
tematyka prac astronomicznych prowadzo
nych na Wydziale została — od 1980 roku
— znacznie poszerzona.

Fot. 2. A ntena i odbiornik sygnałów GPS ASHT E C H — X II LM zainstalowany na punkcie geode
zyjnym na budynku Wydziału Geodezji Górniczej i
Inżynierii Środowiska A G H (foto A Kmieciński).

Władysław G óral jest absolwentem as
tronom ii Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie. Zaraz po ukończeniu studiów
podjął pracę na Wydziale Geodezji G ór
niczej A G H (w 1963 roku). Jest autorem
licznych prac z dziedziny astronom ii geo
dezyjnej i geodezji satelitarnej. Zajm uje
się m. in. wyznaczaniem pozycji satelitów
oraz współrzędnych obserwatora, modyfi
kacją metody najmniejszych kwadratów (algoiytmu Gaussa-Banachiewicza) dla za-
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gadnień słabo uwarunkowanych, badaniem
możliwości zastosowania regularyzowanej
metody najmniejszych kwadratów do opracowywania obserwacji dopplerowskich,
wykorzystywaniem pom iarów GPS przy
rozwiązywaniu różnorodnych zadań geo
dezyjnych.
Henryka Brancewicza nie trzeba — jak
sądzę — przedstawiać Czytelnikom Ura
nii. Dodać jedynie należy, iż wspólnie zaj
mowaliśmy się gwiazdami zmiennymi zać
mieniowymi, ich param etram i geometry
cznymi i fizycznymi. Natom iast wspólnie z
dr. Edouardem O b 1a k i e m z Obserwa
torium Astronomicznego w Besanęon we
Francji (również absolwentem astronom ii
Uniwersytetu Jagiellońskiego) zgłosiliśmy
program obserwacyjny wyznaczania przez
satelitę HIPPARCOS paralaks dla 95 układów zaćmieniowych znajdujących się w
odległości do 100 pc od Słońca. Został on
przyjęty oraz zaakceptowany przez Kom i
tet Organizacyjny Projektu HIPPARCOS
i otrzymał nr 177. Wypada podkreślić, iż
do tego Projektu zostały również zgłoszo
ne programy geodezyjne i geofizyczne do
tyczące m. in. rotacji Ziemi, ruchów bie
gunów i dryfu kontynentów — można za
tem stwierdzić, że HIPPARCOS jest sate
litą astrometryczno-geodezyjnym, zwłasz
cza, że z wysoką dokładnością zostaną wy
znaczone systemy odniesienia (współrzęd
nych astronomicznych), na których bazują
przecież podstawowe pomiary geodezyj
ne. Również we współpracy z Obserwato
rium Astronomicznym w Bordeaux (Fran
cja) zostały określone odległości najdal
szych znanych gwiazd zaćmieniowych w na
szej Galaktyce.
A utor niniejszego artykułu zajmuje się
ponadto — w ramach prac naukow o-ba
dawczych Zakładu Kształtowania i O ch
rony Środowiska — interpretacją wielospektralnych, skanerowych zobrazowań
Ziemi, czyli astronomią... na opak. Z o 
brazowania te, pochodzące głównie z sa
telity LANDSAT, są wykorzystywane do
oceny stanu środowiska przyrodniczego, a
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zwłaszcza — środowiska atmosferyczne
go. Interpretacja zobrazowań powierzch
ni Ziemi okazała się w pewnych przypad
kach trudniejsza niż interpretacja podob
nych zobrazowań powierzchni innych pla
net, a to ze względu na niesłychanie boga
te zróżnicowanie i urozmaicenie powierz
chni naszego globu.
Podobna tematyka — tj. interpretacja
zobrazowań satelitarnych — jest prowa
dzona w Zakładzie Fotogrametrii i Tele
detekcji Informatycznej naszego Wydzia
łu. Prof. Zbigniew S i t e k zajmuje się teo
retycznymi podstawami fotogrametrii, te
ledetekcji i fotointerpretacji, w tym rów
nież teorią interpretacji satelitarnych zo
brazowań powierzchni Ziemi, które służą
m. in. jako baza danych wejściowych do
geograficznego systemu informatycznego
GIS. Dr inż. Stanisław M u l a r z prowa
dzi interpretację zobrazowań powierzchni
Ziemi pochodzących z satelity amerykań
skiego LANDSAT, francuskiego SPOT i
europejskiego ERS-1. Jest to więc wyko
rzystanie obserwacji naszej planety z prze
strzeni okołoziemskiej dla celów geologi
cznych, oraz monitoringu i ochrony śro-
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dowiska. S. Mularz jest również redakto
rem naczelnym czasopisma Moniterra po
święconego m. in. teledetekcji i fotointer
pretacji.
Zarys historii oraz osiągnięcia w dzie
dzinie fotogrametrii i teledetekcji (wraz z
pełną bibliografią publikacji) znajdzie Czy
telnik w materiałach Jubileuszu Polskiego
Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji,
sekcji naukowej Stowarzyszenia Geode
tów Polskich.
W Akademii Górniczo-Hutniczej pro
blematyką astronomiczną zajmuje się ta
kże dr Andrzej K u ł a k z Zakładu Elek
troniki — głównie radioastronomią oraz
falami grawitacyjnymi, w tym słynnym pulsarem PRS 1913+16. Jak wiadomo, tema
tyka ta — odkrycie (pośrednie) emisji fal
grawitacyjnych w układzie pulsara PRS
1913+16 — zaowocowała ostatnią Nagro
dą Nobla w dziedzinie fizyki przyznaną Jo
sephowi T a y l o r o w i iRusselowi H u l s e m u z Uniwersytetu w Princeton.
Mam nadzieję, że ten krótki artykuł
pokaże miłośnikom astronomii i Czytel
nikom Uranii, iż astronomię można upra
wiać na różne sposoby.

KRONIKA
Planety Aleksandra Wolszczana
Jak już podawaliśmy (Urania 3/1992) w stycz
niu 1992 roku, na zebraniu Amerykańskiego
Towarzystwa Astronomicznego, prof. Aleksan
der W o l s z c z a n poinformował o odkryciu
planet wokół starego pulsara PSR 1257+12.
Jest to pulsar milisekundowy; jego okres obro
tu wynosi 6.2 ms czyli wiązka radiowa omiata
Ziemię 162 razy na sekundę! Takie pulsary są
bardzo dokładnymi chronometrami tzn. wysy
łają sygnały niesłychanie regularnie. Tymcza
sem impulsy PSR 1257+12 wykazywały dość
dziwne własności — przychodziły na Ziemię
raz trochę częściej raz trochę rzadziej. A Wol
szczan zinterpretował to zjawisko jako zakłó
cenie wynikające z obecności dodatkowych ciał
wokół pulsara. Wtedy bowiem owe ciała i pul
sar krążą wokół środka masy, a wysyłająca pulsy

gwiazda jest okresowo bliżej lub dalej od ob
serwatora, częstość pulsów rośnie i maleje (efekt
Dopplera). Biorąc pod uwagę masę pulsara i
zmianę częstości okazało się, że dodatkowe cia
ła w układzie nie mogą być gwiazdami, bo są
za lekkie. Pewne też było, że są przynajmniej
dwa (obecność trzeciego była trudno wykry
walna, a jego parametry słabo określone). A
że ich masy oszacowano na 3.4 oraz 2.8 masy
Ziemi — okazało się, że mamy do czynienia z
nowym rodzajem planet. T&k wyglądały donie
sienia w 1992 roku. Co więc się przez te dwa
lata zmieniło?
Jak wiadomo zdarzało się już wyciągać da
leko idące wnioski z niekompletnych obserwa
cji. A. Wolszczan ogłaszając swoje odkrycie był
bardzo ostrożny — np. pytany o to jak nazwie
„swoje” planety odpowiadał, że poczeka na de
finitywne potwierdzenie ich istnienia. Obecnie,
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po trzech latach systematycznych obserwacji za
pomocą największego radioteleskopu świata (305
m średnicy) w Arecibo, mamy na to 100% do
wody! Skąd zatem ta pewność? Od samego
początku wiadomo było, że planety B i C (jak
dziś je nazywamy; poprzednio A i B) krążą
wokół pulsara z okresami o stosunku 3 :2 . Ta
ki rezonans prowadzi do perturbacji, które moż
na dokładnie przewidzieć i ... zmierzyć pocho
dzące stąd zmiany częstości pulsów. Wszystkie
przewidywania doskonale pasują do obserwa
cji, a nagromadzone dane pozwoliły też odkryć
jeszcze jedną maleńką planetkę najbliżej pul
sara (obecnie nazywa się ona A). Jest to do
skonały dowód na potwierdzenie hipotezy obecności planet. Poniżej podane są parametry
pulsara i jego planet:
Pulsar PSR 1257+12:
masa/masa Słońca
okres obrotu
zmiany okresu
rektascensja
deklinacja
odległość od Ziemi

1.4
0.0062185319388187 s
1.14334xl0"w s s_1
12h57m33.127308
12°57’0.6"
400 pc

Planety
masa/masa Ziemi
odległość od pulsara (AU)
okres orbitalny (dni)

A
B
C
0.15
3.4
0.19
0.36
25.34 66.54

2.8
0.47
98.2

A teraz jeszcze — ze względów „patrioty
cznych” — parę zdań o samym odkrywcy. Ale
ksander Wolszczan jest wychowankiem Uniwer
sytetu Mikołaja Kopernika w Tbruniu, tam też
obronił swoją pracę doktorską, i do 1982 roku
był pracownikiem toruńskiej filii Centrum As
tronomicznego im. Mikołaja Kopernika. Obe
cnie pracuje w Penn State University. Gdy je
go odkrycie zyskało pełne potwierdzenie, w ma
ju br. przyjechał na zaproszenie swojej macie
rzystej uczelni i wygłosił cykl wykładów pt. „Wy
brane zastosowania pulsarów radiowych”. Swe
go czasu obiecał napisać coś dla Uranii (Ura
nia 7/8/1992?), ale... jest człowiekiem bardzo,
bardzo zajętym. Był np. także z wykładem w
warszawskim CAMKu — notatki z Jego wy
kładu posłużyły do napisania tej notatki.
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Aby więc miał więcej czasu na śledzenie
pulsarów potraktujmy poniższy „certyfikat” ja
ko wywiązanie się z obietnicy.
MSK
Nowe obrazy Kastalii
W numerze 3/1992 Uranii (str. 80 i zdjęcie na
drugiej stronie okładki) opublikowaliśmy wyni
ki opracowania sondowań radarowych planetoidy (4769) Kastalia (1989 PB), która 25 sierp
nia 1989 roku zbliżyła się do Ziemi na odle
głość zaledwie 0.027 j. a. czyli około 4 min km.
'lak bliski przelot umożliwił pomiary echa ra
darowego odbitego od jej powierzchni, które
wykonano za pomocą radioteleskopu w Areci
bo (Puerto Rico). Planetoida okazała się inte
resującym obiektem przede wszystkim ze wzglę
du na swą podwójność, która wydaje się wska
zywać, że mamy w tym przypadku do czynie-
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Obrazy planetoidy (4769) Kastalia uzyskane w wyni
ku komputerowego przetworzenia danych z sondo
wań radarowych wykonanych podczas jej przelotu
koło Ziemi w sierpniu 1989 roku.

nia z przykładem akrecji planetezymali, czyli z
przyrodniczym potwierdzeniem jednej z koncep
cji formowania się planetoid. Ostatnio nauko
wcy amerykańscy Scott H u d s o n (Washing
ton State University, Pullman) i Steven O s t r o
(Jet Propulsion Laboratory, Pasadena), stosu
jąc nowe metody komputerowego przetwarza
nia obrazów, dokonali rekonstrukcji obrazu pla
netoidy, których wynikiem jest reprodukowane
zdjęcie. Ocenia się, że rozmiary podwójnego
obiektu nie przekraczają 2 km. Dodajmy, że
podobną podwójność wykazuje również plane
toida (4179) Tbuatatis, której obrazy radaro
we uzyskane podczas jej zbliżenia do Ziemi 8
grudnia 1992 roku, opublikowaliśmy w nume-
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rze 2/1993 Uranii (stf. 50). Przypomnijmy, że
obie te planetoidy należą do tzw. grupy Apo
llo, czyli obiektów, które mogą zbliżać się do
Ziemi. Do dziś znamy już ich około 300, a
pozostaje jeszcze do odkrycia — według ostat
nich ocen — około 1000 o rozmiarach porów
nywalnych do Kastalii.
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tym, że do momentu odlotu od Księżyca (3
maja) wszystko pracowało bardzo dobrze. Uda
ło się więc zrobić dokładną mapę naszego są
siada!
M SK

Ku krańcom Układu Słonecznego

K .Z .

Randka z planetoidą Geographos —
odwołana!
Z prawdziwą przykrością musimy odwołać po
dane w Uranii 4/94 wiadomości o spodziewa
nym spotkaniu sondy Clementine z planetoidą
(1620) Geographos. W wyniku awarii pokła
dowego komputera do spotkania niestety nie

Po rekonesansie próbników Voyager wśród pla
net zewnętrznych Układu Słonecznego jedyną
planetą nie zbadaną jeszcze przez sondy kos
miczne pozostaje Pluton. Tymczasem zaintere
sowanie tą zagadkową planetą rośnie w miarę,
jak astronomowie odkrywają coraz to nowe jej
własności.* Możliwość lotu do Plutona rozwa
żana była od dawna, m. in. w ramach przygo
towań do tzw. Wielkiej Wyprawy (Grand Tbur).

Mozaika zdjęć obrazujących okolice południowego bieguna Księżyca uzyskanych za pomocą sondy Clementine
(niektóre obszary sfotografowano po raz pierwszy).

dojdzie! Podczas 20 minutowej przerwy w te
lemetrycznym przekazywaniu danych na Zie
mię komputer niespodziewanie uruchomił kil
ka rakietowych silników sterujących całkowicie
opróżniając zbiorniki paliwa w urządzeniu zwa
nym ACS (Altitude Control System). Nie wia
domo jeszcze czy błędne było oprogramowa
nie, czy zawiodły jakieś elementy elektroniczne.
„Centrum dowodzenia” Clementine w Alexan
dra (stan Wirginia) stale monituje satelitę i pró
buje wyjaśnić szczegóły. Pocieszać się możemy

Idea tej wyprawy powstała w połowie lat 60tych, kiedy stwierdzono, że wzajemne położe
nie planet jowiszowych w latach 70-tych i 80tych pozwala dokonać oblotu kilku planet za
pomocą jednego próbnika. Wyprawa ta osta
tecznie została zrealizowana w postaci misji
Voyagerów. Przypomnijmy, że Voyager-2, któ
ry wystartował jako pierwszy, zbadał Jowisza
(1979), Saturna (1981), Urana (1986) i Nep
tuna (1989). Vayager-1 wystartował później lecz
na trasie wyprzedził swego poprzednika. Badał

• Patrz np. artykuł S. R. Brzostkiewicza w Uranii 4/1994.
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on tylko Jowisza (1979) i Saturna (1980), choć
pośród rozważanych trajektorii Grand Tour by
ła też następująca: Jowisz (1979) — Saturn
(1980) — Pluton (1986). Dlaczego więc Voyager-1 ominął Plutona? Skierowanie próbnika
ku Plutonowi wymagałoby takiego manewru w
polu grawitacyjnym Saturna, że niemożliwe by
łoby zbliżenie do Tytana, a badania tego nie
zwykle ciekawego księżyca (jedynego, który po
siada gęstą atmosferę) miały wówczas priory
tet. Jednym z powodów dania pierwszeństwa
Tytanowi przed Plutonem była niepewność co
do dostatecznej żywotności Voyagerów — ich
konstruktorzy dawali bowiem gwarancję jedy
nie do Saturna. Tymczasem oba Voyagery dzia
łają do dziś i podobnie jak większość amery
kańskich próbników wielokrotnie przekroczyły
nominalny czas funkcjonowania.
Z misją do Plutona nie można jednak dłu
go zwlekać. Planeta minęła peryhelium w sierp
niu 1989 roku i z każdym rokiem oddala się
od nas. Tb pierwszy powód. Ponadto, jak się
przypuszcza, obecnie posiada ona śladową at
mosferę, która w miarę oddalania planety od
Słońca zostanie wymrożona i pokryje powierz
chnię warstwą szronu. Zjawisko to oczekiwane
jest około roku 2020, więc by zdążyć zbadać
zarówno atmosferę, jak i szczegóły powierzch
ni, należy organizować misję sporo przed tą
datą. Następna taka okazja nadarzy się dopie
ro około roku 2237! Jest i trzeci powód do
pośpiechu. Obecne usytuowanie osi obrotu Plu
tona względem Słońca powoduje, że cała jego
powierzchnia jest oświetlana w miarę obrotu
planety. Tb samo dotyczy oczywiście Charona.
Można więc sfotografować oba globy w całoś
ci. Już w roku 2005 ok. 10% powierzchni skry
te będzie w mrokach nocy polarnej. W roku
2015 obszar wiecznej nocy ogarnie 20% pla
nety, a w 2030 r. — połowę (Słońce zawiśnie
wówczas niemal w zenicie nad biegunami Plu
tona i Charona).
Jowisz i Saturn doczekały następnej gene
racji próbników, które badać je będą z orbit
wokółplanetarnych, a ponadto posiadają sondy
atmosferyczne. Do Jowisza zdąża próbnik GA
LILEO, zaś do Saturna wystartuje w 1997 ro
ku próbnik CASSINI. GALILEO wprowadzi
sondę do atmosfery Jowisza, natomiast CAS
SINI — do atmosfery Tytana. Podobne prób
niki można by wykorzystać do badania dalszych
planet, w tym Plutona. Powstał projekt pod
nazwą M A R IN E R -N E P T U N E , który przewi
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duje start próbnika N eptuna z sondą atmosfe
ryczną w roku 2002, oraz projekt M A R IN E R PLUTO, który zamiast sondy atmosferycznej
miałby sondę przelotową, a jego start przewi
dziano na rok 2001.
Próbniki nowej generacji mają masę ok.
1500 kg i dostarczenie im niezbędnej do osiąg
nięcia odległych planet energii wiąże się z sze
regiem manewrów w polu grawitacyjnym Z ie
mi i innych planet. Tik więc GALILEO rozpę
dzany był w polu grawitacyjnym Wenus oraz
dwukrotnie w polu grawitacyjnym Ziemi. CAS
SINI będzie po drodze do Saturna zbliżać się
do Wenus (dwukrotnie), a następnie do Ziemi
i Jowisza. Podobnie M A R IN E R -N E P T U N E
przewiduje dwa zbliżenia do Wenus (2002 i
2004), Ziemi (2005) i Jowisza (2007), które
pozwolą mu osiągnąć okolice N eptuna w 2021
roku. Po wrzuceniu sondy do atmosfery plane
ty ma on wejść na jej orbitę o początkowym
okresie obiegu 200 dni. Orbita zostanie sto
pniowo przekształcona w 80-dniową o kierun
ku wstecznym, co umożliwi długotrwałe obser
wacje Tłytona, obiegającego planetę podobnym
ruchem. M A R IN E R -PL U T O potrzebuje tyl
ko dwóch manewrów grawitacyjnych w pobli
żu Ziemi (2005) i Jowisza (2006), by dotrzeć
w okolice Plutona w roku 2015, a więc jeszcze
„na czas”. Na 4 miesiące przed maksymalnym
zbliżeniem sonda przelotowa zostałaby odłą
czona i wprowadzona na taką trajektorię, by
moment jej zbliżenia różnił się o 3.2 dnia od
momentu zbliżenia głównego próbnika. Dzięki
temu obie półkule planety, której okres obro
tu wynosi jak pamiętamy 6.4 dnia, zostałyby
sfotografowane. M A RIN ER-PLU TO nie prze
widuje wejścia na orbitę wokół Plutona, gdyż
wobec znikomej masy tej planety byłaby to ope
racja ogromnie energochłonna. Innymi słowy,
próbnik musiałby posiadać spory silnik rakie
towy, by wyhamować prędkość dolotu wyno
szącą ponad 10 km/s.
Oryginalny pomysł umożliwiający zrealizo
wanie satelity Plutona zaproponował B. Y e n n e. Przewiduje on oblot Charona dla zreduko
wania prędkości próbnika (rys. 1). Orbita prób
nika byłaby następnie zacieśniona aż do jego
upadku na powierzchnię Plutona — dla uzy
skania coraz dokładniejszych zdjęć. Ttzeba pod
kreślić jednak, iż jest to czysto teoretyczna kon
cepcja, której realizacja obecnie nie jest możli
wa ze względu na zbyt małą dokładność, z ja 
ką znamy parametry układu Pluton-Charon.
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Rys. 1. Schemat wprowadzenia satelity na orbitę wokół Plutona. A - początek fotografowania Plutona, B przelot w cieniu radiowym Plutona, C — transmisja obrazów na Ziemię, D — początek fotografowania
Charona, E — początek oblotu Charona, F - przelot w cieniu radiowym Charona, G — transmisja obrazów
na Ziemię, H — kontynuacja fotografowania Plutona, 4 — wejście na orbitę Plutona, J — fotografowanie z
jednoczesnym przekazem obrazów aż do upadku na powierzchnię.

Z pewnością natomiast będzie wykonalna w cza
sie następnego przejścia Plutona przez peryhelium...
Niestety, ambitne projekty MARINERÓW
NEPTUNE i PLUTO także zapewne pozo
staną tylko na papierze, gdyż koszt jednego

Rys. 2. Schematyczny rysunek lekkiego próbnika Plu
tona.

próbnika wynosi około 2 mld $ , a fundusze
NASA są ostatnio bardzo ograniczone. Pracow
nicy Jet Propulsion Laboratory — ośrodka NA
SA specjalizującego się w projektowaniu misji
planetarnych — nie ustają w wysiłkach znale
zienia tańszego rozwiązania. Na początku 1993
roku zespół inżynierów pod kierownictwem Ro
berta L. S t a e h 1e zaproponował koncepcję
wysłania dwóch małych i lekkich próbników Plu
tona na trajektorię bezpośredniego dolotu. Su
cha masa próbnika (rys. 2) ma wynosić 110
kg, a łącznie z paliwem 162 kg, czyli prawie
10-krotnie mniej niż MARINERA-PLUTO.
Wyniesiony rakietą Titan 4/Centaur oraz roz
pędzony dwoma stopniami Star 48 B i Star 27
próbnik dotarłby do celu w ciągu 7 lat bez
potrzeby żadnych manewrów grawitacyjnych.
W przypadku startu w roku 1999 Pluton byłby
osiągnięty już w 2006. Gdyby zaś rakieta Titan
okazała się za droga, można by użyć rosyjskiej
rakiety Proton, która pozwoli osiągnąć Pluto
na w 2011 roku. Koszt budowy dwóch próbni
ków szacowany jest na 370 min $ , a koszt ra
kiet nośnych na 800 min $ . Użycie dwóch prób
ników uzasadnione jest tymi samymi względa
mi, co użycie sondy w projekcie M ARINERPLUTO, a ponadto zwiększa szansę powodze
nia misji. Pojedynczy próbnik potrafi zawieść u
samego celu, o czym przekonał nas niedawno
MARS-OBSERVER, który przecież odbywał
znacznie krótszą podróż.
Która wersja zostanie ostatecznie wybrana
i czy misja do ostatniej niezbadanej planety zo
stanie w ogóle podjęta, pokażą najbliższe lata.

6/1994

URANIA

Sądząc z obecnych tendencji w amerykańskiej
astronautyce, przypuszczać należy, że lekki
próbnik zostanie jeszcze „odchudzony”, po czym
wysłany w jednym egzemplarzu którąś z tań-
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szych amerykańskich rakiet, np. Deltą II. Byłby to i tak spory sukces NASA
Jacek Kruk

KRONIKA HISTORYCZNA
Pierwsi zwolennicy kopem ikanizm u

Wyniki swych wieloletnich dociekań matematyczno-astronomicznych Mikołaj K o 
p e r n i k w pehii przedstawił dopiero w
dziele O obrotach. Drukiem ukazało się
ono zaledwie parę miesięcy przed śmier
cią wielkiego astronoma i od razu zdaje
się uznane zostało za bestseller —jak dziś
byśmy powiedzieli — ówczesnego rynku
księgarskiego, choć — co koniecznie trze
ba podkreślić — zawarta w nim wizja świa
ta przyjmowała się bardzo powoli. Nie
powinno to nikogo dziwić, teoria Koper
nika była przecież — jak na owe czasy —
zbyt nowatorska, a przy tym do jej zrozu
mienia niezbędny był pewien zasób wie
dzy matematycznej, toteż nie może nas
zaskakiwać fakt, że historykom nauki udało się zidentyfikować tak niewielu zwo
lenników kopemikanizmu z XVI wieku. I
tak na przykład R. S. W e s t m a n w swej
pracy The Copemicans and the Churches
(God and Nature, Berkeley 1985, s. 76113) wymienia ich zaledwie dziesięciu:
1. Georg Joachimus R h e t i c u s
(1514-1574), matematyk i astronom nie
miecki, syn lekarza z Feldkirch. W roku
1539 przybył do Fromborka w celu zapo
znania się z dziełem Kopernika, stając się
gorącym entuzjastą nowej teorii i jednym
z inicjatorów wydania Obrotów. Odjeżdż
ając w roku 1541 z Warmii zabrał ze sobą
rękopis dzieła i powierzył go norymber
skim wydawcom.
2. Michael M a e s t l i n (1550-1631),
matematyk i astronom niemiecki, profe
sor luterańskiej akademii teologicznej w
Tybindze. Był nauczycielem i przyjacielem
Keplera, któremu wpoił zamiłowanie do

nauki o niebie i którego zapoznał z dzie
łem Kopernika.
3. Christopher R o t h m a n n (druga
połowa XVI wieku), matematyk i astro
nom niemiecki, autor dzieła o trygonome
trii, napisanego w latach 1580-1590, na
którym znać silny wpływ kopernikowskiej
Trygonometrii. Rothmann bronił i propa
gował teorię heliocentryczną.
4. Johannes K e p l e r (1571-1630),
astronom i matematyk niemiecki. Studiu
jąc w Tybindze teologię protestancką za
poznał się z astronomią Kopernika i stał
się jej gorącym propagatorem. Odkryte
przez niego trzy prawa ruchu planet uno
wocześniły teorię heliocentryczną.
5 .Giordano B r u n o (1548-1600),fi
lozof włoski, dominikanin, entuzjasta teo
rii Kopernika, którą próbował uogólnić.
Głosił, iż Wszechświat jest nieskończony,
trwający w wiecznej ewolucji i zamiesz
kały przez inne (oprócz ludzi) istoty ro
zumne.
6. Galileo G a l i l e i (1564-1642), fi
zyk, matematyk i astronom włoski. Za po
mocą skonstruowanej przez siebie lunety
odkrył góry na Księżycu, cztery najwięk
sze księżyce Jowisza, fazy Wenus, plamy
na Słońcu. Jako zwolennik poglądów Ko
pernika przeciwstawił je poglądom Ptole
meusza w dziele Dialog o dwu najważniej
szych układach świata (Florencja 1632).
7. Thomas D i g g e s (1546-1595),
matematyk i astronom angielski, pierwszy
tłumacz Obrotów na język angielski. Uznał
za konieczne — jak mówi we wstępie —
zakwestionować teorię Ptolemeusza wo
bec odkryć Kopernika, bardziej od poglą
dów aleksandryjskiego uczonego logicz
nych i matematycznie uzasadnionych. Sta-
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nął zdecydowanie po stronie teorii heliocentrycznej i był jej propagatorem.
8. Thomas H a r r i o t (1560-1621),
matematyk i astronom angielski, przyja
ciel Keplera. Zajmował się udoskonala
niem przyrządów astronomicznych, jako
jeden z pierwszych dokonał obserwacji nie
ba za pomocą lunety (jest autorem pier
wszej mapy Księżyca), znał poglądy Gali
leusza i był obeznany z teorią Kopernika,
którą popierał.
9. Diego de Z u n i g a (druga połowa
XVI wieku), Hiszpan rodem z Salamanki,
augustianin, popierał koncepcję ruchu Zie
mi. W dziele wydanym w roku 1584 w Tbledo (komentarz do biblijnej Księgi Hio
ba) twierdził, że biblia wcale nie sprzeci
wia się takiemu ruchowi ani go nie po
twierdza. Sprawa jest więc otwarta i moż
na — jak pisał - przyjąć teorię Koperni
ka bez obaw popadnięcia w sprzeczność z
przekazami Pisma Św.
10. Simon S t e v i n (1548-1620), fi
zyk, matematyk i astronom holenderski,
zdecydowanie popierający teorię Koper
nika.
Oto dziesięciu wymienionych przez
Westmana zwolenników kopernikanizmu
działających w okresie od 1543 do 1600
roku. Nie jest to jednak pełna lista, gdyż w
tym czasie za teorią heliocentryczną opo
wiadali się jeszcze inni, których postawa w
tej sprawie nie budzi najmniejszej wątpli
wości. W każdym razie wykaz Westmana
należy uzupełnić o co najmniej dwa na
zwiska:
l.Tiedeman G i e s e (1480-1550), bi
skup chełmiński i warmiński, człowiek
wszechstronnie wykształcony, najserdecz
niejszy przyjaciel Kopernika i doskonały
znawca jego idei. Jeden z pierwszych zwo
lenników i popularyzator kopernikanizmu,
około roku 1536 opracował niewielki tra
ktat (zaginiony) w obronie teorii heliocentrycznej. Później wraz z Retykiem na
mawiał Kopernika do wydania Obrotów, o
czym wielki astronom wspomina w liście
dedykacyjnym do papieża Pawła III. Gdy
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zaś norymberscy wydawcy zniekształcili myśl
wielkiego astronoma (chodzi o przedmo
wę dzieła i tytuł), to Giese w lipcu 1543
roku wystosował list do rady miejskiej Norymbergi, protestując przeciwko fałszer
stwu i domagając się ukarania winnych.
2 .Wfolenty F o n t a n u s (1545-1618),
matematyk, astronom i lekarz, profesor i
rektor Akademii Krakowskiej. W latach
1578-1580 jako pierwszy w dziejach na
uczania uniwersyteckiego objaśniał z ka
tedry teorię zawartą w dziele Kopernika.
W początkowym okresie swej działal
ności naukowej zwolennikiem teorii Ko
pernika był również sławny astronom duń
ski Tycho B r a h e (1546-1600). O na
szym astronomie wyrażał się z wielkim uz
naniem, jego portret polecił umieścić na
honorowym miejscu Uraniborga (nazwa
obserwatorium Tychona), pod nim zaś ka
zał wyryć następujący napis: „Jeśli tłum
Gigantów ogromny tyle miał siły, że na
gór wierzchołki góry zdołał położyć (...)
chociaż wnet poległ pod uderzeniem pio
runa — o ileż od nich wszystkich jeden
Kopernik większy i potężniejszy był i szczę
śliwszy? On całą Ziemię ze wszystkimi gó
rami ku gwiazdom podniósł i pod żadnym
nie uległ piorunem”.
Tak wysoko cenił Tycho Brahe fromborskiego astronoma i jego nowatorską
wizję świata. Jednak wraz z upływem cza
su przeciwko teorii heliocentrycznej za
czął wysuwać różne zarzuty, o których do
wiadujemy się między innymi z listu skie
rowanego do Rothmanna. Pisze w nim na
przykład, że „Ziemia jest o wiele za duża i
za ciężka na to, by można z niej zrobić
gwiazdę i oprowadzać ją po przestwo
rzach”. Brzmi to bardzo naiwnie, w innym
bowiem miejscu Tycho twierdził zresztą,
że Słońce jest 140 razy większe od naszej
planety, co najlepiej dowodzi, jak trudno
było przełamać nawyki wyobraźni nawet
tak wybitnemu astronomowi. Najważniej
sze wszak wątpliwości nastręczał mu fakt,
że ruch Ziemi wokół Słońca nie odbijał się
wcale na pozornym położeniu gwiazd, po-
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mimo olbrzymiej — jak sądził — dokład
ności wykonywanych przez siebie pom ia
rów. A przecież wystarczyło założyć, że
rozmiary ziemskiej orbity są znikomo m a
łe wobec ogromnych odległości dzielących
nas od gwizd, na co jednak Tycho nie po
trafił się już zdobyć. A co więcej — podo
bne poglądy głosili inni astronomowie.
Niemożliwość zmierzenia paralaks heliocentrycznych gwiazd była głównym po
wodem odrzucenia przez Tychona Brahego teorii Kopernika. Odrzucili jednak
także teorię geocentryczną Ptolemeusza i
obmyślili własny system budowy Wszech
świata, zwany niekiedy systemem geo-heliocentrycznym. Po prostu środkiem ukła
du nadal pozostawała Ziemia, wokół niej
poruszały się Księżyc i Słońce, lecz wszy
stkie znane wówczas planety (Merkury, We
nus, Mars, Jowisz i Saturn) krążyły do
okoła Słońca i dopiero wraz z nim obie
gały „ziemski padół”. Był to więc krok
wstecz w porównaniu do teorii Kopernika
i wydaje się dziwne, że system Tychona nie
powstał przynajmniej sto lat wcześniej, bo
wtedy ludzkość byłaby chyba lepiej przy
gotowana na przyjęcie kopernikowskiej wi
zji świata. Ale można postawić też inną
tezę — to polski astronom zbyt wyprze
dził swą epokę!
Stanisław R. Brzostkiewicz
Sprawozdanie z Uroczystości z okazji
521 rocznicy Urodzin Mikołaja
Kopernika
W dniu 17 lutego 1994 roku na Zam ku w
Wieliczce odbyła się uroczystość z okazji
521 rocznicy Urodzin Mikołaja K o p e r 
n i k a . Organizatorami byli: Rada i Z a
rząd Miasta Wieliczki, Muzeum Żup Kra-
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kowskich i Kopalnia Soli w Wieliczce oraz
Komitet Obchodów 500 Rocznicy Studiów
Mikołaja Kopernika w Krakowie.
Licznie zebrani — szczególnie mło
dzież, co niezmiernie cieszy — z uwagą
wysłuchali wykładu dr Józefa P i o t r o 
w i c z a — Turystyka w Kopalni Soli w cza
sach Mikołaja Kopernika, który w ciekawy
sposób przedstawił tezę, że Mikołaj Ko
pernik w okresie studiów w Krakowie, na
przełomie września i października 1493
lub 1494 roku odwiedził — wraz z Bernar
dem W a p o w s k i m - Wieliczkę i m u
siał zwiedzać kopalnię. Świadczą o tym do
kumenty historyczne, m. in. XVI-wieczne
prace profesora Jana B r o ż k a . W jed
nej z nich znalazła się wzmianka o tym, że
fanatyczny wielbiciel astronom a, wydaw
ca dzieła O obrotach sfer niebieskich Jan
R e t yk, za namową Mikołaja K operni
ka, zwiedzał kopalnię.
Po tym wykładzie uczestnicy uroczys
tości zwiedzili Kopalnię i złożyli kwiaty
przed pomnikiem Mikołaja Kopernika w
podziemiach Kopalni Soli. Następnie, rów
nież w podziemiach odbyło się posiedze
nie Kom itetu Obchodów Pięćsetnej R o
cznicy Studiów M. Kopernika w Krako
wie. Owocem tego Zebrania jest m. in.
pismo wyrażające apel K om itetu w spra
wie budowy Planetarium i M uzeum im.
Mikołaja Kopernika w Krakowie. Kom i
tet zapoznał się także z treścią Uchwały nr
XC/581/93 Rady Miasta Krakowa w spra
wie ustanowienia nagrody im. Mikołaja Ko
pernika, która została uchwalona w dniu 9
lipca 1993, dzięki inspiracji K om itetu O b
chodów 500 Rocznicy Studiów M. K oper
nika w Krakowie.
Adam Michalec

KĄCIK OLIMPIJCZYKA
XXXVII Olimpiada Astronomiczna
I znów, po blisko półrocznej rywalizacji, w
początkach marca zjechali do chorzow-

skiego planetarium najlepsi spośród uczest
ników kolejnej olimpiady astronomicznej.
Tym razem finałowa grupa młodych astro
nomów liczyła 14 osób, w tym tylko czte-
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Fot. 1. Laureaci XXXVII Olimpiady Astronomicznej, od lewej: Rafał Nowakowski z Włocławka (II miejsce),
Piotr Zieliński z Poznania (I miejsce) i Artur Gawryszczak z Chełmna (II miejsce). (Foto: Gabriela Sowa)

rech uczestników ubiegłorocznego finału
(w finale poprzedniej olimpiady brali udział w większości uczniowie klas matu
ralnych). Co więcej, w końcowej klasyfi
kacji najwyższe miejsca zajęli właśnie star
tujący w olimpiadzie po raz pierwszy.
Zdecydowanym zwycięzcą XXXVII
Olimpiady Astronomicznej i laureatem I
nagrody został Piotr Z i e l i ń s k i — uczeń
I klasy (!) VII Liceum Ogólnokształcące
go im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Na drugim miejscu, również z tytułem
laureata, uplasowali się ex aequo:
Artur G a w r y s z c z a k — uczeń IV
klasy Zespołu Szkół Technicznych w Cheł
mie oraz
Rafał N o w a k o w s k i — uczeń III
klasy I Liceum Ogólnokształcącego Ziemi
Kujawskiej we Włocławku.
Ttzy wyróżnienia tytułem finalisty otrzymali:

Adam R y c e r z — Ikl. V L . O. im A
Witkowskiego w Krakowie,
Tbmasz R o m a ń c z u k i e w i c z — I
kl. I L. O. im. B. Nowodworskiego w Kra
kowie,
Robert W e s o ł o w s k i — III kl. I L.
O. im. M. Kopernika w Łodzi.
Dalsze miejsca zajęli, w kolejności al
fabetycznej:
Agnieszka A n c e r o w i c z — II kl.
L. O. w Skierniewicach, Witold B e d y k
— III kl. L. O. w Łodzi, Paweł D y m a r 
s k i - IV kl. IX L. O. w Gdańsku, Mar
cin G a w r o ń s k i — III kl. VII L. O. w
Zielonej Górze,Marcin O s t r o w s k i —
III kl. I L. O. w Łodzi, Grzegorz P r z y 
b y ł a — IV kl. L. O. w Rydułtowach, Se
bastian S o b e r s k i — III kl. II L. O. w
Grudziądzu, Igor S o s z y ń s k i — IV kl.
LX L. O. w Warszawie.
Kolejne etapy olimpiady rozgrywano,
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Fot. 2. Organizatorzy i uczestnicy finału XXXVII Olimpiady Astronomicznej przed budynkiem Planetarium
Śląskiego w Chorzowie. (Foto: Gabriela Sowa)

jak zwykle, od października ubiegłego ro
ku. Pierwszą partię zadań I etapu rozesła
no do szkół średnich na początku wrześ
nia. Do zawodów przystąpiło 107 uczniów,
którzy do 18 października nadesłali swoje
rozwiązania.
W pierwszej serii zawodów I stopnia
uczniowie rozwiązywali trzy spośród pię
ciu zadań, w których należało: obliczyć kąt
odchylenia pionu na szerokości planimetrycznej 45 stopni wskutek rotacji planet
grupy ziemskiej i Plutona; znaleźć maksy
malną ogniskową obiektywu aparatu fo
tograficznego 6x6 cm, pozwalającą zmieś
cić w jednym kadrze obrazy gwiazdy /JCyg
i /3Peg; określić typ widmowy gwiazdy na
podstawie różnicy jasności absolutnych i
rozmiarów względem innej gwiazdy o zna
nym typie widmowym i absolutnej wiel
kości gwiazdowej; opisać krótko obserwa
toria satelitarne pracujące w różnych za

kresach prom ieniowania elektrom agne
tycznego; obliczyć według załączonego al
gorytmu i przedyskutować odstępy czasu
między kolejnymi przejściami Ganimedesa przed tarczą Jowisza w 1993 roku.
Drugą serię zadań I etapu przesłano
imiennie do wszystkich, którzy zadeklaro
wali swój udział w olimpiadzie poprzez
nadesłanie rozwiązań pierwszej serii za
dań. Tym razem wymagano rozwiązań trzech
spośród kolejnych czterech zadań, w któ
rych należało: przyporządkować siedmiu
kometom, o podanych okresach obiegu i
mimośrodach orbit, siedem rojów m eteo
rów o znanych mimośrodach i odległoś
ciach peryhelium; obliczyć sumaryczną jas
ność fragmentów jądra komety rozbitego
na 10 równych części, w oparciu o jego
jasność przed rozpadem; określić grubość
atmosfery ziemskiej na podstawie faktu,
że noc astronomiczna nastaje w momen-
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cie gdy Słońce znajduje się 18° pod hory
zontem; przedyskutować przyczyny i skut
ki rozdzielenia związku okres-jasność ab
solutna dla gwiazd zmiennych na dwie od
rębne gałęzie.
Wraz z rozwiązaniami drugiej serii na
leżało przesłać wyniki zadania obserwa
cyjnego. Tym razem dwa (do wyboru) za
dania obserwacyjne wymagały: wykonania
fotografii okolic zenitu i określenia na jej
podstawie szerokości geograficznej lub też
przeprowadzenia obserwacji planetoidy
Westa i wykreślenia mapki z naniesieniem
jej pozycji względem gwiazd. Wzorem ubie
głych lat również inne, samodzielnie prze
prowadzone obserwacje astronomiczne do
puszczono jako rozwiązanie zadania ob
serwacyjnego.
Na podstawie łącznej oceny 6 zadań z
obydwu serii zawodów I stopnia, wraz z
zadaniem obserwacyjnym, do zawodów II
stopnia zakwalifikowano 47 uczestników.
Eliminacje II stopnia przeprowadzono,
podobnie jak w roku ubiegłym, w Łodzi i
w Katowicach, w dniu 10 stycznia 1994
roku.
Kolejne cztery zadania rozwiązywane
były już pod kontrolą i w ograniczonym do
4 godzin czasie. Należało: obliczyć pręd
kość, z jaką kometa Shoemaker-Levy 9
powinna zderzyć się z Jowiszem w lipcu
br.; oszacować minimalną masę asteroidu umożliwiającą przy zderzeniu z kome
tą trwały rozpad jej jądra, przy znanym
promieniu i gęstości komety oraz względ
nej prędkości obu ciał przed zderzeniem;
wyznaczyć czas od początku do chwili cał
kowitego zakrycia Antaresa przez tarczę
Księżyca — na podstawie typu widmowe
go, klasy jasności i jasności obserwowanej
tej gwiazdy; określić, w oparciu o foto
grafię i fragment mapy nieba, współrzęd
ne supernowej SN 1993 J w galaktyce M 81
i jej odległość od centrum galaktyki.
Ocena rozwiązań zadań eliminacji II
stopnia pozwoliła wyłonić wymienioną na
początku czternastkę uczestników ostat
niego, III etapu olimpiady.
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Rozgrywki finałowe przeprowadzono
4 i 5 marca br., stawiając uczestnikom sześć
kolejnych problemów teoretycznych i pra
ktycznych: wykazać słuszność przytoczo
nego w zadaniu wzoru na moment pędu
gwiazdy podwójnej wynikający z ruchów
orbitalnych jej składników, oszacować błąd
jaki w obliczeniach ruchu Plutona wpro
wadza zastąpienie wpływu planet grupy
ziemskiej poprawką do masy Słońca; wy
znaczyć maksymalną możliwą zmianę jas
ności satelity Io wskutek dodatkowego oś
wietlenia pochodzącego od energii zde
rzeń fragmentów jądra komety Schoemaker-Levy 9 z Jowiszem; przedyskutować
czym jest niewidzialny towarzysz gwiazdy
HD 114762 — w oparciu o wyznaczone
parametry ruchu układu. Oryginalne za
danie graficzne wymagało wyznaczenia mimośrodu i wielkiej półosi orbity Merkure
go na podstawie dat oraz wartości maksy
malnych elongacji tej planety w ciągu trzech
ostatnich lat. W zadaniu praktycznym, re
alizowanym przy pomocy projekcji sztu
cznego nieba — należało określić przy
bliżony czas słoneczny i gwiazdowy, mie
siąc i szerokość geograficzną obu obser
wacji.
Najwytrwalszym przedstawiono więc
łącznie, we wszystkich etapach olimpiady,
21 zadań o wzrastającym stopniu trudno
ści. Ich trud wynagrodzony został dyplo
mami oraz cennymi nagrodami książko
wymi i rzeczowymi, ufundowanymi m. in.
przez Polskie Towarzystwo Miłośników
Astronomii.
Główną nagrodę, teleskop Newtona
90/900 mm dla zwycięzcy i dwa teleskopy
70/800 mm dla pozostałych laureatów ufundował, już tradycyjnie, Zakład Budowy
Tfeleskopów U n i w e r s a ł w Żywcu.
Zakończyła się kolejna przygoda uzdol
nionych uczniów z astronomią. W Plane
tarium Śląskim czynione są ostatnie przy
gotowania do następnej, XXXVIII Olim
piady Astronomicznej.
Jan Desselberger
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PORADNIK OBSERWATORA
Wakacyjny konkurs „Uranii”
Już po raz trzeci ogłaszamy konkurs na
WAKACYJNE ZDJĘCIE NIEBA! Za
chęcamy do wzięcia w nim udziału wszy
stkich miłośników astronomii i fotografii
— to jest wspaniała przygoda. Najcieka
wsze zdjęcia zdobią łamy Uranii — może
warto spróbować? Oczywiście obiecujemy
nagrody! Podobnie jak w roku ubiegłym
— nagrodą pierwszą będzie ufundo
wany przez firmę Uniwersał teleskop. Dzię
kujemy sponsorom!
— nagrody dalsze to bezpłatna pre
numerata Uranii na 1995 rok oraz nagro
dy książkowe.
Tfermin nadsyłania prac upływa 25 paź
dziernika br.
Uczestnikom konkursu przypominamy,
że opis obserwacji powinien zawierać: na
zwę fotografowanego obiektu, jego poło
żenie na niebie, dokładną datę, czas i miej
sce dokonywania obserwacji, nazwę instru
mentu, z jakiego korzystamy (aparatu fo
tograficznego, błony, czasu naświetlania,
przesłony). Tb nie tylko dla „porządku”.
Urania jest dla wszystkich miłośników — i
powinna służyć także przekazywaniu do
świadczeń! Dokładny opis zdjęć umożli
wia początkującym, po przerzuceniu sta
rych numerów Uranii, zabranie się do fo
tografowania w oparciu o dorobek po
przedników. Korzystając więc z okazji —
„starszym” dziękujemy za wszelkie nad
syłane porady, a „młodszych” zachęcamy
do korzystania z nich.
Ponawiamy też apel do tych Czytelni
ków, którzy nie mają fotograficznego sprzę
tu i nie mogą brać udziału w naszym kon
kursie. Pokażcie swoim kolegom, znajo
mym, sąsiadom — usiane gwiazdami niebo,
planety, meteory. Bezpłatne seanse gwiaź
dzistego nieba można oglądać w każdą po
godną noc. Jeśli uda Wam się zaintereso
wać astronomią innych — napiszcie! Mo
że zdobędziemy nowych miłośników?

Na ogłoszony w 1992 roku konkurs pra
ce nadesłało 11 osób, w roku ubiegłym
było ich 15. Mamy nadzieję, że w tym roku
będzie ich jeszcze więcej! Wszystkim za
tem życzymy miłych wakacji, ładnej pogo
dy w dzień i bezchmurnych nocy, a mi
łośnikom fotografii (dodatkowo) — uda
nych zdjęć
Redakcja
Wizualne obserwacji gwiazd zmiennych
p Cassiopeae
p Cassiopeae
a = 23h54.4 - <5 = +57°30’ (J.2000)
A: 4.1m-6.2mv P = 320*
Typ: SRd Sp. F81ap-K00-Iap

o»oom

W odległości niecałych trzech stopni
na południowy zachód od fi Cassiopeae,
na Drodze Mlecznej leży ciekawa jasna
zmienna p Cassiopeae. Jest to żółto-pomarańczowy nadolbrzym o wielkiej jasnoś
ci absolutnej. Zwykle zmiany blasku u tej
gwiazdy zachodzą w granicach 4.1m-5.1m,
a widmo zmienia się od F5 do K5 (w mini
mum). W listopadzie 1945 r. rozpoczął się
spadek blasku trwający do września roku
następnego kiedy to zmienna osiągnęła
najniższą odnotowaną jasność 6.2“ (J. D.
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2432070, M 2). Potem nastąpił stopniowy
wzrost blasku i w lipcu 1947 r. nastąpił
powrót do pierwotnej jasności. Nie jest
jasne co spowodowało takie osłabienie
blasku. Być może, jak sądzą niektórzy,
gwiazda jest układem zaćmieniowym o
bardzo długim okresie orbitalnym i obser
wowane osłabienie było efektem zaćmie
nia, a może nie jest wcale gwiazdą półregularną, a raczej zmienną typu R Coronae
Borealis. Z analiz spektrogramów wyko
nanych w latach 1955-60 wynika ponadto,
że gwiazda jest otoczona mgławicą rozsze
rzającą się z prędkością około 40 km/s.
Zmienna jest w dalszym ciągu intensyw
nie badana i dalsze obserwacje są pożąda
ne. p Cassiopeae jest gwiazdą okołobiegunową i jest dostępna obserwacjom przez
cały rok. Oznaczenie jasności gwiazd po
równania 51 = 5.1m.
Tomasz Krzyt

V Seminarium MeteorowoMeteorytowe PTMA

Po raz piąty Sekcja Meteorów i Meteory
tów PTMA organizuje seminarium po
święcone małym ciałom Układu Słonecz
nego. "tegoroczne spotkanie będzie pod
wójnie jubileuszowe — pierwsze semina
rium odbyło się piętnaście lat temu, w
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sierpniu 1979 roku; obecne jest już pią
tym. Planowane seminarium odbędzie się
w dniach 13 i 14 sierpnia 1994 roku w
Olsztynie i Fromborku. Program przewi
duje zapoznanie się z kolekcją meteory
tów Planetarium w Olsztynie i kolekcjami
prywatnymi, zajęcia poświęcone klasyfi
kacji i rozpoznawaniu meteorytów, bada
niom domniemanych kraterów meteory
towych (13 sierpnia, sobota, Olsztyn), ob
serwacjom meteorów, klasyfikacji rojów i
opracowaniom danych (14 sierpnia, nie
dziela, Frombork). Przewidziana jest rów
nież wycieczka po okolicach Fromborka
oraz możliwość zakupu meteorytów do
prywatnych kolekcji.
Sekcja Meteorów i Meteorytów PTMA
zaprasza serdecznie wszystkich zaintere
sowanych. Prosimy o zgłaszanie referatów
i uczestnictwa.
Po zgłoszeniu prześlemy potwierdze
nie uczestnictwa oraz szczegółowy prog
ram wraz z określeniem możliwości noc
legów.
Kontakt w sprawie V Seminarium Meteorowo-Meteorytowego PTMA:
Janusz W. Kosiński, skr. poczt. 22,14530 Frombork, tel. (0-506) 73-46, fax 7203 (pon.-pt. godz. 8-15),
Andrzej S. Pilski, skr. poczt. 6,14-530
Frombork, tel. (0-506) 73-92.

OBSERWACJE
Obserwacje zaćmień Słońca i Księżyca
w Oddziale Warszawskim PTMA
w 1993 i 1994 roku

W ciągu ostatnich 12 miesięcy były trzy
zaćmienia Słońca i Księżyca, których poka
zy (i obserwacje) udało się przeprowadzić
w Warszawie przez nasz Oddział PTMA
Pierwsze z nich (po ponad 10 letniej
przerwie) to częściowe zaćmienie Słońca
w dniu 21 maja 1993 r. Było to zaćmienie
o tak małej fazie (w Warszawie = 0.06), że
można je było nazwać brzegowym. Spora
dyczne, kilkuzdaniowe wzmianki w prasie

oraz brak zainteresowania zaćmieniem w
Warszawie sprawiły, że niżej podpisani by
li jedynymi obserwatorami, którzy dotarli
do Centrum Astronomicznego, gdzie mia
no prowadzić pokazy. Częściowym „uspra
wiedliwieniem” tej sytuacji mógł być strajk
miejskiej komunikacji (akurat w tym cza
sie!). Pogoda, która wcześniej nie była za
chęcająca, tym razem nie zawiodła. Po de
szczu rozpogodziło się na kilka minut przed
początkiem zaćmienia i ponownie zachmu
rzyło kilkanaście minut po zakończeniu
zaćmienia.
29 listopada 1993 roku można było ob-
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serwować całkowite zaćmienie Księżyca.
Tym razem warunki obserwacji były o wie
le trudniejsze, niż podczas zaćmienia Księ
życa w dniu 9 lutego 1990 r. Mimo wątpli
wej pogody, a przede wszystkim bardzo
niekorzystnej pory (trzeba było przyjechać
do CAMKu o godz. 5 rano!) na pokaz
dotarło kilkunastu uczniów z jednego z
Liceów Ogólnokształcących, co w Warsza
wie było czymś wyjątkowym. Pogoda umoż
liwiła obserwacje jedynie przez około 15
minut po początku zaćmienia częściowe
go. W obu powyższych zaćmieniach wyko
nano po kilkanaście zdjęć.
Częściowe zaćmienie Słońca z 10 maja
1994 r. było niezwykłe ze względu na okoliczności — tuż przed zachodem Słońca
(kilka stopni nad horyzontem), co w miej
skich w arunkach nie dawało większych
szans na zobaczenie nie tylko zaćmienia,
ale w ogóle Słońca. Przez kilka kolejnych
dni poprzedzających zaćmienie niebo nad
horyzontem było jednak w miarę czyste,
ale 9 maja było zachmurzone przez cały
dzień. 10 maja pogoda była zmienna rano pogodnie, w południe całkowite za
chmurzenie, po południu (kiedy niżej pod
pisani jechali do CAMKu) padał deszcz.
Przed godz. 19 niebo po wschodniej stro
nie zaczęło się przejaśniać, ale po zachod
niej (gdzie było Słońce) chmury stanowiły
zwartą masę.
W tym czasie do CAMKu zaczęli przy
bywać pierwsi zainteresowani możliwoś
cią zobaczenia zaćmienia Słońca podczas
pokazu. Warto dodać, że tym razem w pra
sie było więcej informacji o zaćmieniu; w
radiu „WAWA” nadano wywiad o prze
biegu tego zaćmienia.
Do dyspozycji były: dla obserwatorów
SO PiZ luneta Zeissa 80/1200 i teleobie
ktyw 4/200 z telekonwerterem (którymi
m iano wykonywać zdjęcia), a dla pozo
stałych gości wyniesiony w ostatniej chwili
teleskop Newtona 150/1000, którym ob
raz Słońca rzutowano na ekranik metodą
projekcji okularowej.
Gdy ok. 19h20m CW E całe niebo, poza
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zachodnią stroną, było już czyste, Słońce
zaczęło wychodzić zza chmur. Początek zać
mienia (w Warszawie o 19h38m, na wyso
kości 4.5 stopnia) był widoczny bez więk
szych chm ur na tarczy słonecznej. Zdjęcia
(na błonach Kodaka) były wykonywane rów
nolegle 4 aparatam i fotograficznymi. Gdy
po kilku minutach wiadomo było, że zać
mione Słońce przejdzie za iglicą Pałacu
Kultury, zaczęło się chować za wałem chmur
(których górna krawędź znajdowała się na
wysokości 1°50’ nad horyzontem) i nieste
ty nie można było wykonać niecodzien
nych zdjęć. Ponieważ wał chm ur sięgał ho
ryzontu, większość gości zrezygnowała z
dalszych obserwacji. Pozostało tylko kilka
osób. Zupełnie nieoczekiwanie około godz
20, na wysokości zaledwie 40’ nad hory
zontem (!), Słońce zaczęło raz jeszcze wy
chodzić zza chmur, „trafiając” między dwa
wieżowce przy Placu Defilad. Wykonaliś
my wówczas następnych kilkanaście zdjęć
w ciągu kilku minut — między 20h03m a
20h08m. Jasność Słońca była tak osłabiona,
że trzeba było zdjąć z lunet wszystkie ciem
ne filtry. W sumie wykonano kilkadziesiąt
zdjęć i slajdów (patrz zdjęcie na trzeciej
stronie okładki).
Roman Fangor, Janusz Wiland

Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca
PTMA, styczeń 1994
Wyniki obserwacji Słońca w styczniu 1994 r.
przysłało 12 obserwatorów: Marcin B e t 1 e j, Mariusz C h i r o w s k i , Grzegorz
C z e p i c z e k , A rtur G ł o g o w s k i , M ar
cin J a r s k i , W iktor M a j e w s k i , Se
bastian S o b e r 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 , Krzysztof W y d r a , J e rz y Z a g r o d n i k. Obserwatorzy wykonali w su
mie 72 obserwacje w 26 dniach. Średnie
dzienne względne liczby Wolfa:
1
?
3
4
5.

....82
....85

.

....78
....95

6 ....84
7 ...102
8 ....74
9 ....49
_
10...,

11.... ....43
12.... ....41
13.... ....14.... ....32
15....

16.... 30
17.... , 70
18.... ... 78
19.... 74
20.... ...30
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2 1
2 2
2 3

40
61
49

24.................67
25.................48
26................. 59

27................. 67
28.....................29.................39

30.................... 31.................28

Średnia miesięczna liczba Wolfa w sty
czniu 1994 r. wynosiła 52.9 (57). Średnia
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względna liczba Wolfa dla obrotu Słońca
No. 1877 wynosiła 54.5 (57.2). W nawia
sach podano średnie liczone bez współ
czynników obserwatorów.
Bartosz Dąbrowski

TO I OWO
Pomnik Kopernika w Hurbanowie
W roku 1993 upłynęło 520 lat od narodzin
Mikołaja Kopernika i 450 lat od jego śmier
ci. Obie rocznice uczczono nie tylko w
naszym kraju, ale — jak się dowiadujemy
— także w bratniej Słowacji, gdzie nawet
odsłonięto pomnik wielkiego astronoma.
Ma on zresztą długą historię, wyrzeźbił go
bowiem przeszło pół wieku temu Andrej
K o v ś ć i k (1889-1953), znany rzeźbiarz,
malarz i grafik słowacki. Pierwotnie zakła
dano, że pomnik ten będzie zdobił aulę
Uniwersytetu im. Jana Amosa Komeń
skiego w Bratysławie, lecz plany te po
krzyżował wybuch drugiej wojny świato
wej i dzieło miało na długie lata pozostać
w pracowni artysty. Po śmierci Kovśćika
opiekę nad pomnikiem sprawowała żona
artysty i dopiero w roku 1991 dzieło męża
podarowała obserwatorium astronomicz-

nemu w Hurbanowie (miasteczko położo
ne w powiecie Komarno). Niestety, czas
zrobił swoje, rzeźbę koniecznie trzeba by
ło restaurować, czego podjął się słowacki
rzeźbiarz Ladislav S i c h m a n i z zada
nia tego na czas się wywiązał. Pod jego
ręką trzymetrowy monument, wyciosany z
lekko różowego kamienia, zyskał zupełnie
nową jakość. Wyobraża on Kopernika w
postaci stojącej, ubranego w długą suknię
i z „modnym” w owym czasie nakryciem
głowy, w lewej ręce trzymającego kulę ziem
ską. W roku 1993 ustawiono go w parku
otaczającym obserwatorium w Hrubanowie, przy okazji zaś zorganizowano semi
narium, w którym wzięła udział liczna rze
sza słowackich miłośników astronomii. In
teresujący wykład o życiu i dziele wielkie
go astronoma polskiego wygłosił mgr Ladislev D r u g a .
Stanisław R. Brzostkiewicz

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Słońce: Słońce w swym ruchu rocznym po
ekliptyce 23 września przekracza równik
niebieski w punkcie równonocy jesiennej
wstępując w znak Wagi, a dni stają się
ciągle coraz krótsze. W Wirszawie 1 wrześ
nia Słońce wschodzi o 5h46m, zachodzi o
19h25m, a 30 września wschodzi o 6h34m,
zachodzi o 18h17m.
Księżyc: Ciemne, bezksiężycowe noce bę
dziemy mieli w pierwszej połowie wrześ
nia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w
tym miesiącu następująca: nów5d21h, pier
wsza kwadra 12d14h, pełnia 19d22h i ostat
nia kwadra 28d2h. W perygeum Księżyc
znajdzie się 8, a w apogeum 24 września.

Wrzesień 1994 r.

We wrześniu tarcza Księżyca zakryje
Spikę (Kłos Panny), najjaśniejszą gwiazdę
w gwiazdozbiorze Panny, ale zjawisko to
nie będzie u nas widoczne.
Planety i planetoidy: Nisko nad zachod
nim horyzontem świeci pięknym blaskiem
W e n u s jako Gwiazda Wieczorna -4.5
wielkości. Wieczorem zachodzi też Jowisz
błyszczący nad horyzontem jak gwiazda
-1.8 wielk Teoretycznie nisko nad zachod
nim horyzontem powinien świecić także
M e r k u r y (jako gwiazda około zerowej
wielkości), ale jest w tak niekorzystnym
położeniu na niebie względem Słońca, że
jest praktycznie niewidoczny. Prawie całą
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Dane dla obserwatorów Słońca (na 14h czasu wschod.-curop.)
Data
1994
IX

1
3
5
7
9
11
13
15

P

Lo

Bo

III
+21914
+21.63
+22.10
+22.55
+22.98
+23.38
+23.76
+24.10

+7920
+7.22
+7.24
+7.25
+7.25
+7.24
+7.22
+7.20

151928
124.88
98.46
72.04
45.64
19.22
352.82
326.42

' 1
lii
V-s'
<•:'
s %
1 1

Data
1994

P

IX 17
19
21
23
25
27
29
X 1

+24914
+24.74
+25.02
+25.27
+25.49
+25.69
+25.86
+26.00

Bo
+7917
+7.13
+7.08
+7.02
+6.95
+6.88
+6.80
+6.70

Lo
300901
273.61
247.21
220.81
194.41
168.02
141.62
115.23

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
13d0h56m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

noc widoczny jest S a t u r n jako gwiazda
+0.5 wielk. w gwiazdozbiorze Wodnika.
Ma r s wschodzi około północy i widocz
ny jest jako czerwona gwiazda +1.1 wielk.
w gwiazdozbiorze Bliźniąt. U r a n 6 wielk.
i N e p t u n 8 wielk. widoczne są w pier
wszej połowie nocy, ale nisko nad hory
zontem na granicy gwiazdozbiorów Strzel
ca i Koziorożca. P l u t o n jest niewi
doczny.
*

*

*

l d O 5h złączenie Marsa z Księżycem w
odl. 4°. O 19h Saturn w przeciwstawieniu
ze Słońcem względem Ziemi (w opozycji).
7dl l h Księżyc w złączeniu z Merkurym
w odl. 3°.
8d16h Bliskie złączenie Księżyca ze Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej wiel
kości w gwiazdozbiorze Panny; zakrycie
gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne
będzie na Oceanie Atlantyckim, w Połud
niowej Afryce, na Madagaskarze i na Oce
anie Indyjskim.
91 Księżyc znajdzie się w złączeniu z
dwiema jasnymi planetami: o 3h z Wenus
w odl. 2°, a o 22b z Jowiszem w odl. 1.4°.
14d21h Złączenie Księżyca z Neptunem
w odl. 4°.
15dl h Księżyc w złączeniu z Uranem w
odl. 5°.

18d15h Złączenie Księżyca z Saturnem
w odl. 7°.
21d15h Merkury w bliskim złączeniu ze
Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej
wielkości w gwiazdozbiorze Panny (w odl.
0. 1°).
23d8b19mSłońce wstępuje w znak Wa
gi, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 180°; mamy zrównanie dnia z nocą i
początek jesieni astronomicznej.
24d17h Mars w złączeniu z Polluksem,
jedną z dwóch jasnych gwiazd w gwiazdoz
biorze Bliźniąt (w odl. 6° na południe od
gwiazdy).
26d18hMerkury w największym wschod
nim odchyleniu od Słońca (26°) jest jed
nak w tak niekorzystnym położeniu na nie
bie względem Słońca, że jest praktycznie
niewidoczny.
28d24b Wenus osiąga maksimum swe
go blasku (-4.6 wielk. gwiazd.).
29d24h Złączenie Marsa z Księżycem w
odl. 6°.
Momenty wszystkich zjawisk podane
są w czasie wschodnio-europejskim (cza
sie letnim w Polsce). Uwaga: gdyby nastą
piła zmiana czasu na środkowo-europejski (czas zimowy w Polsce), należy od każ
dego momentu odjąć l h.
Opracował G. Sitarski
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Dwa wydarzenia tegorocznego la
ta zdominowały tematykę niniejsze
go numeru. Ćwierćwiecze lądowania
człowieka na Księżycu nie może po
zostać bez echa w piśmie miłośników
astronomii Publikujemy więc zdjęcia,
które starszym Czytelnikom przypom
ną emocje przeżywane niezapomnia
nej chyba lipcowej nocy sprzed 25 la
ty, podczas której na ekranach tele
wizorów z zapartym tchem śledziliś
my pierwsze kroki ludzi na Księżycu,
a młodszym uzmysłowią być może dra
matyzm tamtych dokonań i zachęcą
do refleksji. Wszystkim zaś proponujemy lekturę wstępnego artykułu, kre
ślącego perspektywy dalszej eksplora
cji naszego naturalnego satelity.
Rocznicowe wspomnienia przyć
mi jednak zapewne to wszystko, co
będzie związane z oczekiwanym w
dniach od 16 do 22 lipca kresem ko
mety Shoemaker-Levy 9. Czegoś ta
kiego jeszcze nie przeżywaliśmy. Zde
rzenie komety z planetą jest zjawi
skiem niesłychanie rzadkim i trzeba
rzeczywiście wyjątkowego szczęścia,
aby zostać jego świadkiem. Niezwy
kłej łaskawości natury zawdzięczamy
także i to, że tym razem nie Ziemia,
a Jowisz przyjmuje na siebie uderze
nie komety. Do wielu informacji na
ten temat, które już się w Uranii ukazały, dołączamy garść najnowszych
danych, łącznie z kalendarium wyda
rzeń, które dziać się będą na Jowiszu
podczas jego krótkiej niestety wido
czności w tych dniach na naszym
niebie.
Tegoroczne majowe zaćmienie
Słońca zaowocowało niespodziewa
nie wieloma pięknymi zdjęciami, któ
re otrzymujemy od Czytelników. Nie
które z nich reprodukujemy na okład
ce w nadziei, że zachęci to innych do
fotografowania nieba.
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Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza

ĆWIERĆ WIEKU PO ZDOBYCIU KSIĘŻYCA
Na początku kończącego się właśnie stu
lecia Jerzy Ż u ł a w s k i wydał głośną
swego czasu powieść fantastyczno-naukową Na Srebrnym Globie. Przedstawił w niej
własną wizję wyprawy na Księżyc, a ściślej
mówiąc — kolonizacji jego odwrotnej
strony, gdzie — jak sądził działający w
XIX wieku astronom duński Peter Andre
as H a n s e n — mogły zachować się re
sztki pierwotnej atmosfery i gdzie — co
już całkowicie było wymysłem polskiego
pisarza — rzekomo znajdowały się warun
ki zbliżone nieco do warunków panują
cych na Ziemi. Tkka koncepcja była po
prostu Żuławskiemu potrzebna do rozbu
dowania akcji powieści i o ile krajobrazy
zwróconej ku nam półkuli Księżyca opisał
zgodnie z ówczesną wiedzą, to w przypad
ku klimatu drugiej półkuli globu księży
cowego zupełnie świadomie popuścił wo
dze fantazji. Przyjęte bowiem przez niego
założenia są sprzeczne nie tylko z aktu
alną wiedzą o Księżycu, ale i w ogóle o
tym, co na ten temat było wiadomo na
początku obecnego stulecia. Pod tym zaś
względem badania wykonane w ostatnim
ćwierćwieczu nie wniosły do nauki właś
ciwie nic nowego.
Czy jednak Srebrny Glob nadal ma być
jedynie świadkiem spotkań zakochanych i
obiektem zainteresowań poetów? Nieste
ty, na tak zadane pytanie niełatwo dziś
odpowiedzieć, bo wprawdzie ćwierć wieku
temu (21 lipca 1969 roku) człowiek po raz
pierwszy postawił swą stopę na jego po
wierzchni, to wciąż brak konkretnych de
cyzji co do dalszych losów nieodłącznego
towarzysza Ziemi. Nie znaczy to oczywiś
cie wcale, by dotąd nikt się tym bliżej nie
zajmował i nie robił mniej lub bardziej

ambitnych planów. Na szczęście nie jest
aż tak źle, opracowano już przecież nieje
den projekt zagospodarowania Księżyca i
wykorzystania jego bogactw dla potrzeb
naszej cywilizacji. Gdyby tylko znalazły się
odpowiednie środki finansowe, do reali
zacji marzeń Cyrano de B e r g e r a c, Ju
liusza V e r n e , Władysława U m i ń s k i e 
go, Jerzego Ż u ł a w s k i e g o i innych wi
zjonerów podboju Kosmosu możnaby nie
mal natychmiast przystąpić. Na razie brak
na to pieniędzy, lecz nie wolno tracić na
dziei i przede wszystkim czynić wszystko,
by okres „zimnej wojny” rzeczywiście bez
powrotnie minął. Znajdą się wówczas fun
dusze nie tylko na ochronę naturalnego
środowiska człowieka i zaspokojenie jego
niezbędnych potrzeb, ale i na ten niezbyt
realny — przynajmniej zdaniem niektó
rych — cel. Wbrew pozorom nie jest on aż
tak fantastyczny, sześć wypraw załogowych
w ramach programu Apollo (ostatnia z
nich przebywała tam w okresie od 11 do
14 grudnia 1972 roku) w pełni potwier
dziło dawniejsze przypuszczenie uczonych,
że człowiek wyposażony w odpowiednią
aparaturę może nie tylko żyć na Srebrnym
Globie, lecz i wydajnie na jego powierz
chni pracować. A jest o co zabiegać, bo
„siódmy kontynent” — jak niektórzy już
dziś określają glob księżycowy* — to za
równo wyborne miejsce na założenie bazy
naukowej, jak też źródło cennych dla czło
wieka surowców. Co więcej — po bliż
szym poznaniu tamtejszych warunków i
opracowaniu odpowiedniej technologii,
mogą one być przerabiane bezpośrednio
na Księżycu, a to byłoby bardzo korzystne
dla Ziemi i niewątpliwie cieszyłoby eko
logów.

* Określenie „siódmy kontynent” w stosunku do Księżyca ma pewne uzasadnienie. Jego ogólna powierzchnia
wynosi bowiem 37 960 000 km2, czyli mniej więcej 0.07 powierzchni globu ziemskiego. Pod tym więc względem
niewiele ustępuje np. powierzchni obu Ameryk razem wziętych.

7-8/1994

U RA N IA

195

W bieżącym roku upływa — jak już
wspomniano — 25 lat od zdobycia Księ
życa i z tej okazji warto zapoznać się z
niektórymi projektam i wykorzystania te
go ciała niebieskiego dla potrzeb naszej
cywilizacji. Najbardziej z możliwości za
łożenia na Srebrnym Globie stałej bazy
naukowej cieszą się zapewne astronom o
wie, bo w świetle współczesnej wiedzy trud
no byłoby znaleźć w Układzie Słonecznym
miejsce, gdzie byłyby lepsze warunki do
dokonywania obserwacji astronomicznych.
Przecież praktycznie biorąc na Księżycu
nie ma atmosfery, unoszące się bowiem
nad jego powierzchnią obłoki gazu są tak
rzadkie, że gdyby im nadać gęstość po
dobną do gęstości ziemskiej atmosfery, bez
trudu zmieściłyby się w zwyczajnej hali wi
dowiskowej. Nie występuje więc tam zja
wisko refrakcji, obserwacji nie utrudniają
ruchy turbulentne powietrza, do badania
dostępne jest nie tylko promieniowanie
optyczne, ale również promieniowanie gam
ma, rentgenowskie, nadfioletowe, podczer
wone i radiowe. Tb ostatnie może być od
bierane bez zakłóceń, zwłaszcza na odwrot
nej stronie Księżyca, dokąd zupełnie nie
dociera naturalne i sztuczne prom ienio
wanie radiowe Ziemi. Ale to jeszcze nie
wszystko — dna niektórych kraterów w
rejonie jego obu biegunów stale pogrążo
ne są w cieniu i ich tem peratura zawsze
wynosi około 70 K, co — jak proponuje
astronom amerykański James B u r k ę —
należałoby wykorzystać do obserwacji ciał
niebieskich w podczerwieni. Po prostu ustawione tam przyrządy nie wymagałyby
tak kłopotliwego na Ziem i chłodzenia.
Na powierzchni Księżyca można też ustawić interferometr optyczny o bardzo du
żej zdolności rozdzielczej. Ma on mieć oczywiście parametry, których na Ziem i nie
dałoby się w pełni wykorzystać zarówno ze
Wykonane przez Neila Armstronga zdjęcia Edwina
Aldrina schodzącego na powierzchnię Księżyca z po
jazdu, którym pierwsi ludzie wylądowali na Księżycu
25 lat temu.
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względu na wspomniane ruchy turbulentne ziemskiej atmosfery, jak też nieustan
ną i silną aktywność sejsmiczną naszej pla
nety. Co innego na Księżycu, gdzie — jak
to wykazały rozmieszczone tam przez wy
prawy Apollo sejsmografy — aktywność
sejsmiczna jest bardzo słaba, mniej więcej
milion razy słabsza niż na Ziemi. Ruchy
księżycowej skorupy nie przekraczają jed
nej bilionowej części metra i w związku z
tym powstał projekt LOUISA (ang. Lu
nar Optical Ultraviolet Infrared Synthesis
Array), przewidujący budowę na Księżycu
interferometru, który ma umożliwić osiąg
nięcie około 100 000 razy większej zdol
ności rozdzielczej niż można uzyskać za
pomocą największych teleskopów nazie
mnych. Interferometr księżycowy będzie
utworzony z 42 teleskopów o średnicy 1.5
m każdy, a mają one być rozmieszczone na
obwodach dwóch koncentrycznych wzglę
dem siebie okręgów. Zewnętrzny okrąg,
mający mieć aż 10 km średnicy, tworzyć
mają 33 teleskopy. Natomiast mniejszy okrąg, położony we wnętrzu dużego, ma
mieć tylko 0.5 km średnicy i składać się
jedynie z 9 teleskopów. Mają one być przy
stosowane do obserwacji w dość szerokim
przedziale widma, począwszy od dalekie
go nadfioletu (długość fali 0.1 /(m), skoń
czywszy zaś na bliskiej podczerwieni (dłu
gość fali 1 yum). Całość będzie oczywiście
sterowana elektronicznie i naturalnie kom
puter ma analizować otrzymane przez in
terferometr LOUISA obrazy badanych ciał
niebieskich. Jego zdolność rozdzielcza ma
wynosić 1/100 000 część sekundy kątowej,
a zatem teoretycznie pozwoli on z Księ
życa dojrzeć na powierzchni Ziemi obiekt
wielkości monety.
Księżycowy interferometr LOUISA —
o ile oczywiście projekt ten zostanie kie
dyś zrealizowany —może ukazać astrono
mii zupełnie nowe perspektywy rozwoju.
Rozważania teoretyczne dowodzą na przy
kład, że otrzymywane za jego pomocą ob
razy planet i innych obiektów Układu Sło
necznego zawierać będą co najmniej tyle
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szczegółów, ile widać na obrazach przeka
zanych z najmniejszej odległości przez son
dy kosmiczne Voyager. Jednak dla planetologów będą niewątpliwie przedstawiały
o wiele większą wartość, gdyż otrzymywać
je będzie można w każdej chwili i tym sa
mym w dowolnie długim okresie, toteż tak
uzyskany materiał pozwoli śledzić zmiany
zachodzące na powierzchni badanej pla
nety lub w górnych warstwach jej atmosfe
ry. No i wreszcie za pomocą księżycowego
interferometru może uda się wykryć pla
nety okrążające najbliższe gwiazdy, choć
pobieżnie zbadać je i ewentualnie ustalić
skład chemiczny ich atmosfer (o ile tako
we posiadają). Przekonamy się wówczas,
czy faktycznie układy planetarne są — jak
się przynajmniej dziś przypuszcza — tak
powszechne we Wszechświecie i czy w na
szym najbliższym sąsiedztwie występują
planety, na których może istnieć życie.
Dziś na powyższy temat możemy właś
ciwie snuć mniej lub bardziej prawdopo
dobne domysły. Mówi się wprawdzie, że
we Wszechświecie są miliardy układów pla
netarnych, że na wielu planetach okrąża
jących inne słońca istnieją warunki zbliżo
ne do ziemskich i zapewne rozwija się na
nich bujne życie, nawet życie rozumne. Nie
stety, są to na razie nasze „pobożne życze
nia”, wystarczające jedynie na to, by Erich
von D a n i k e n , Robert C h a r r o u x i
podobni im „badacze tajemnic przeszłoś
ci” snuli swe „sensacyjne” opowieści o Kos
mitach i o ich ingerencji w rozwój naszej
cywilizacji. Astronomom to absolutnie nie
może wystarczyć, chcieliby przecież kon
kretnie wiedzieć, czy poza Układem Sło
necznym i odkrytymi w roku 1992 przez
Aleksandra W o l s z c z a n a planetami
pulsara PSR 1257+12 istnieją jeszcze in
ne układy planetarne. Tymczasem na ob
serwacje planet okrążających nawet naj
bliższe gwiazdy istniejące dziś środki tech
niczne nie pozwalają i najprawdopodob
niej będzie to możliwe dopiero wówczas,
gdy na Księżycu stanie opisany wyżej in
terferometr LOUISA lub gdy zostanie
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zrealizowany projekt Pierre B e 1y ’ e g o
i Gratha I l l i n g w o r t h ’a. Przewiduje
on ustawienie na powierzchni globu księ
życowego teleskopu o dużej światłosile,
pozwalającego na obserwację bardzo sła
bych obiektów, mniej więcej kilkadziesiąt
razy słabszych niż to umożliwiał satelita
IRAS. Tfen potężny teleskop ma mieć obiektyw zwierciadlany o średnicy 16 m, przy
czym zwierciadło to — podobnie jak w
teleskopie Kecka na Hawajach — będzie
składać się z sześciobocznych segmentów.
Ma być w pełni zautomatyzowany, posia
dać nadzwyczaj prostej konstrukcji mon
taż, wykonany z lekkich materiałów. Na
leży bowiem pamiętać o tym, że masa Księ
życa wynosi tylko 0.0123 masy Ziemi, czyli
— mówiąc bardziej obrazowo — jest on
aż 81 razy lżejszy od naszej planety. A za
tem siła ciążenia na jego powierzchni nie
przekracza jednej szóstej siły ciążenia na
powierzchni globu ziemskiego i z tego już
choćby powodu nie ma potrzeby, aby dzia
łające tam przyrządy obserwacyjne miały
tak solidne konstrukcje, jakie są niezbęd
ne w przypadku tego rodzaju przyrządów
naziemnych. Okoliczność powyższa ułat
wi niewątpliwie założenie na Księżycu ba
zy naukowej i budowę obserwatorium as
tronomicznego.
Mała siła ciążenia naszego sąsiada kos
micznego sprzyjać naturalnie będzie re
alizacji wielu ciekawych projektów. Jest
bowiem z czego wybierać, a przecież wciąż
rodzą się nowe, niekiedy wprost rewela
cyjne projekty. Wystarczy wspomnieć o ol
brzymim radioteleskopie, którego budo
wę na Księżycu proponuje Frank D r a 
ke, wybitny astronom amerykański znany
przede wszystkim z pierwszych prób ode
brania sygnałów radiowych od innych cy
wilizacji. Tfemu między innymi celowi ma
także służyć radioteleskop księżycowy, pod
względem konstrukcyjnym przypominają
cy nieco radioteleskop w Arecibo na wys
pie Puerto Rico (Wielkie Antyle), bo jego
antena o średnicy 1500 m ma być usytuo
wana na dnie krateru odpowiedniej wiel
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kości. W dalszej przyszłości byłby on częścią
radiointerferometru Księżyc-Ziemia, czyli
pierwszego „radioteleskopu kosmicznego”
(jego baza wynosiłaby około 384 000 km),
posiadającego niewiarygodną wprost zdol
ność rozdzielczą (około 1/100 000 części
sekundy kątowej).
Z równie ciekawym projektem wyko
rzystania Księżyca do obserwacji astrono
micznych wystąpili James D o u g l a s i
Harlan S m i t h z uniwersytetu w Austin
(Teksas). Proponują oni budowę proste
go, wydajnego jednak przyrządu do odbio
ru promieniowania radiowego o niskiej
częstotliwości, w skrócie zwanego VLFA
(ang. Very Low Frequency Array). Miałby
on składać się z około 200 metrowej dłu
gości anten dipolowych, przypominających
nieco zwykłe anteny telewizyjne, najlepiej
rozstawionych na odwrotnej stronie księ
życa. Miałyby tam tworzyć koło o średnicy
20 km, co pozwoliłoby — zdaniem proje
ktodawców — na odbiór fal w przedziale
od 50 kiloherców do 30 megaherców. I to
urządzenie ma być sterowane elektronicz
nie, otrzymywane zaś za jego pomocą da
ne obserwacyjne byłyby opracowywane
przez komputer zainstalowany na Księży
cu lub na Ziemi. Można przewidywać, że
aparatura VLFA umożliwi badanie pozos
tałości po wybuchach gwiazd supernowych,
studiować pulsary i inne źródła promie
niowania radiowego, powstającego w nad
zwyczaj silnych polach magnetycznych.
Przebiegają tam różne, ciekawe i mało do
tąd zbadane procesy fizyczne. A ponadto
aparatura VLFA ma ostrzegać załogę ba
zy księżycowej przed erupcjami słonecz
nymi i towarzyszącemu tym zjawiskom
wzrostem promieniowania korpuskularnego Słońca, które do powierzchni Księ
życa dociera bez najmniejszych przesz
kód, gdyż — jak wiadomo — nasz sąsiad
kosmiczny nie posiada pola magnetycz
nego. Jest to zaś niebezpieczne dla żywych
organizmów promieniowanie i w tym
przypadku nie należy kierować się wyni
kami eksperymentu biologicznego, prze-
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prowadzonego w ramach misji sondy Sur
veyor-3. Polegał on na tym, iż pod izolacją
kabla kamery telewizyjnej umieszczono ko
lonię bakterii i że przebywały one na Księ
życu ponad dwa lata. Do wraku Surveyora-3, spoczywającego w pobliżu krateru
Fra M auro na M are Cognitum, dotarli as
tronauci z wyprawy A pollo-12. Wymon
towali z niego niektóre urządzenia, odcię
li też wspomniany kabel i powrócili z tym
na Ziemię. Bakteria po umieszczeniu ich
na odpowiedniej pożywce podjęły swe
norm alne funkcje życiowe.
W przypadku ludzi dłużej przebywają
cych na powierzchni Księżyca mogłoby to
mieć fatalne następstwa. Nasz organizm
jest po prostu o wiele bardziej skompliko
wany, wymagający nie tylko pożywienia i
powietrza do oddychania. Człowiek pra
cujący na Księżycu musi przyzwyczaić się
do mniejszej sity ciążenia i być zabezpie
czony zarówno przed szkodliwymi dla nie
go cząsteczkami wiatru słonecznego, jak i
nieustannie bombardującymi powierzchnię
globu księżycowego meteorytami. Szcze
gólnie zaś niebezpieczne dla ludzi i dla za
instalowanej tam aparatury naukowej m o
gą okazać się mikrometeoryty, które do
powierzchni naszej planety nie docierają,
gdyż uniemożliwia to ziemska atmosfera.
Nasz sąsiad kosmiczny nie posiada takiej
naturalnej osłony, toteż już dziś trzeba my
śleć o tym, jak zabezpieczyć się przed tymi
niewielkimi, poruszającymi się jednak z
dużą prędkością intruzami z kosmosu. Wy
pada też wspomnieć o tym, iż glob księży
cowy bardzo wolno obraca się wokół swej
osi (jeden obrót trwa 27.3 dnia) i w dodat
ku — jak już niejednokrotnie wspomina
liśmy — nie posiada atmosfery, w związku
z czym dochodzi do dużych wahań tem pe
ratury tamtejszego gruntu. Podczas trwa
jącej tam blisko dwa tygodnie nocy księży-
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cowej spada ona do 100 K (-173 °C), by
podczas równie długiego dnia księżycowe
go wzrosnąć do 383 K (112 °C).
Przed przystąpieniem do kolonizacji
Księżyca trzeba będzie rozwiązać wiele
różnych problemów. Nie musimy chyba
wyjaśniać, że chodzi tu o wyjątkowo trud
ne zadanie, zwłaszcza w początkowej fazie
jego realizacji, gdyż z Ziemi musi być spro
wadzona nie tylko aparatura naukowa, ale
i materiały potrzebne do budowy bazy. Na
razie nie wiemy, gdzie zostanie ona zlo
kalizowana, lecz pewnie nie popełnimy błę
du przy wyborze półkuli Księżyca. N ajpra
wdopodobniej bowiem pierwsza baza po
wstanie na zwróconej ku nam półkuli, co
wydaje się być korzystne dla jej mieszkań
ców zarówno ze względu psychologiczne
go (możliwość niemal codziennego oglą
dania rodzinnej planety), jak też z czysto
praktycznego powodu (łatwiejszy kontakt
radiowy z naziemnym ośrodkiem).* Nie
bez znaczenia dla pracujących tam ludzi
będzie również fakt, że noce na tej półkuli
naszego sąsiada kosmicznego są zazwyczaj
jasne, bo przecież oświetla ją Ziem ia, któ
ra podczas pełni świeci na temtejszym nie
bie około 50 razy intensywniej niż Księżyc
w pełni na ziemskim niebie. Ale człowiek
nie zrezygnuje zapewne z opanowania ta
kże jego odwrotnej półkuli, ponieważ są
tam bardzo dogodne warunki do dokony
wania różnych badań, zwłaszcza zaś do ra
dioastronomicznych obserwacji ciał nie
bieskich. Będzie jednak można do tego
przystąpić dopiero wówczas, gdy ludzie na
biorą pewnej wprawy w zagospodarowa
niu widocznej z Ziem i półkuli Księżyca, a
przede wszystkim gdy nauczą się wyko
rzystywać miejscowe surowce. Pod tym zaś
względem glob księżycowy daje duże moż
liwości, tamtejsze morza tworzy bowiem
bogata w żelazo lawa bazaltowa, natomiast

* Księżyc nie posiada jonosfery i w związku z tym utrudniona tam będzie łączność radiowa. W zasadzie będzie
ona możliwa tylko w niewielkiej odległości, kiedy antena nadawcza i antena odbiorcza — podobnie jak to ma
miejsce w przypadku naziemnej telewizji — będą się z sobą „widziały”. Dlatego też załoga bazy księżycowej przy
łączności radiowej z większej odległości musi korzystać ze stacji retransmisyjnej znajdującej się na Ziemi lub na
sztucznym satelicie Księżyca.
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lądy utworzone są z minerałów zawierają
cych duże ilości wapnia i glinu. Konkret
nie zaś mówiąc — skorupa Księżyca skła
da się głównie z krzemianów (50%), z tlen
ków żelaza (15%), z tlenków wapnia (10%)
i z tlenków tytanu (5%). Z chemicznego
punktu widzenia tlen pod względem wagowym zajmuje pierwsze miejsce (42%),
drugie — krzem (22%), trzecie — żelazo
(11%), czwarte —glin (9%), piąte i szóste
— tytan (6%) i wapń (6%), a siódme —
magnez (4%). Można zatem powiedzieć,
że tlen, krzem i glin występują w księży
cowej skorupie mniej więcej w takich sa
mych ilościach jak w ziemskiej skorupie,
lecz żelaza i tytanu jest tam nieco więcej.
Księżyc —jak z powyższego wynika —
zawiera ważne surowce i dlatego uczeni
już dziś starają się opracować możliwie
najlepsze technologie ich wykorzystania.
W tym miejscu wypada podkreślić, że nie
będą pionierami w tej dziedzinie, gdyż już
ćwierć wieku temu zajmował się tym pro
blemem Fritz Z w i c k y . Ten wybitny as
trofizyk szwajcarski dowodził bowiem, iż
Księżyc będzie stanowił pierwszy natural
ny etap w podboju Kosmosu i że tylko
pozornie wydaje się niegościnnym globem.
Słusznie zakładał, iż muszą się tam znaj
dować wszystkie znane nam pierwiastki
chemiczne, można zatem skonstruować ta
kie urządzenia, które całkowicie zmienią
obecną sytuację i zamienią ten surowy świat
w miejsce możliwe do zamieszkania. Nie
przejmował się brakiem atmosfery, a na
wet uważał to za wielce korzystną oko
liczność, bo na przykład metale mogą być
na Księżycu uzyskiwane w stanie idealnie
czystym, co nie jest osiągalne w najdos
konalszych laboratoriach próżniowych na
Ziemi. A zresztą w bliższej lub dalszej przy
szłości, wykorzystując przemiany jądrowe
pierwiastków lżejszych na cięższe, będzie
można — twierdził Zwicky — obdarzyć
naszego sąsiada kosmicznego atmosferą
składającą się wyłącznie z dwutlenku wę
gla. Tkka atmosfera już nie ucieknie i cho
ciaż nie nada się do oddychania, to jednak
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da ochronę przed meteorytami i szkodli
wym promieniowaniem Słońca, a być mo
że także — dodawał — umożliwi księży
cowe „lotnictwo”.
W pierwszym etapie kolonizacji Księ
życa uczony szwajcarski radził „wkopać się”
pod jego powierzchnię lub pobudować na
niej odpowiednie schrony. Do stapiania i
formowania w cegły tamtejszego gruntu
proponował użycie „pieca słonecznego”,
którego podstawową częścią ma być od
powiedniej wielkości zwierciadło wklęsłe,
skupiające w swym ognisku promieniowa
nie Słońca. Powstanie tu bardzo wysoka
temperatura i — zdaniem Zwicky’ego —
będzie ją można wykorzystywać do róż
nych celów, także do wytwarzania tlenu,
wody i żywności. Sugerował po prostu, by
na Księżycu założyć plantację glonów, prze
de wszystkim zaś wodorostów, zawierają
cych duże ilości skrobi i białka. Do tego
potrzebna jest oczywiście woda, a tę spo
dziewał się uzyskać ze skał księżycowych,
gdyż — podobnie jak skały ziemskie —
powinny one zawierać pewne ilości tego
niezbędnego dla żywych organizmów pły
nu. Niestety, z tym będą niemałe proble
my, bo - jak wykazały badania — na Księ
życu nie ma i nigdy nie było wody pod
żadną postacią. Nie znaczy to wcale, że
koncepcję Zwicky’ego trzeba w ogóle od
rzucić choć z jej realizacją będą kłopoty.
Początkowo żywność trzeba będzie dostar
czać z Ziemi, ale w późniejszym okresie
zostaną założone cieplarnie i część żyw
ności zostanie na miejscu wytwarzana. Przy
wiezione przez załogi wypraw Apollo prób
ki gruntu wykazały, iż gleba księżycowa
doskonale nadaje się do uprawy ziemskich
roślin. Obliczono już nawet, że wystarczy
na Księżycu dobrze uprawiać „działkę” o
powierzchni zaledwie 20 m2, by wyprodu
kowana na niej żywność zaspokoiła po
trzeby jednego człowieka. Mimo to w po
czątkowym okresie załoga bazy księży
cowej będzie liczyła najwyżej 8-12 człon
ków, którzy naturalnie nie będą tam mie
szkali stale, lecz co jakiś czas będą wymię-
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niani na innych. D opiero w przyszłości,
gdy człowiek nauczy się wykorzystywać tam 
tejsze surowce, produkować na miejscu od
powiednie ilości tlenu, wody i żywności,
wytwarzać elementy budowlane i nawet
mniej skomplikowane urządzenia techni
czne, liczba mieszkańców może wzrosnąć.
Ale — pewnie ktoś zapyta — kiedy
powstanie na Księżycu pierwsza załogowa
baza naukowa? Ttudno odpowiedzieć na
tak zadane pytanie, chociaż — jak niektó
rzy przewidują — powinno to nastąpić je
szcze w pierwszej połowie nadchodzącego
stulecia. Po prostu baza na Księżycu —
dowodzą — to coś w rodzaju „stacji prze-
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siadkowej” w drodze na Marsa, na powie
rzchni którego — według optymistycznych
przewidywań — człowiek ma stanąć do
2025 roku. Doświadczenia zaś uzyskane
przez załogi wypraw programu A pollo wy
kazują, iż na powierzchni Srebrnego G lo
bu o wiele łatwiej pracować niż w okołoziemskiej przestrzeni kosmicznej i dla
tego tam właśnie winien być montowany
marsjański pojazd z elementów dostarczo
nych z Ziemi. Z e względu na małą siłę
ciążenia odlot z Księżyca w kierunku Marsa
też będzie łatwiejszy niż z powierzchni na
szej planety lub nawet z orbity okołoziemskiej.

Krzysztof Ziołkowski — Warszawa

KRES KOMETY SHOEMAKER-LEVY 9
O niezwykłym zjawisku zderzenia komety
Shoem aker-Levy 9 z Jowiszem wielokrot
nie była już w Uranii mowa. Im bliżej tego
wydarzenia tym więcej informacji o nim
się pojawia, a stale wzbogacany zbiór ob
serwacji astrometrycznych komety umoż
liwia poznawanie jej ruchu z coraz więk
szą dokładnością. Zachęca to do przeka
zania miłośnikom astronom ii najbardziej
aktualnych danych dotyczących tego, co
zostało określone mianem katastrofy kos
micznej 1994 roku.
Przypomnijmy więc, że w dniach od 16
do 22 lipca 1994 roku kilkanaście prawdo
podobnie kilometrowych rozmiarów brył,
na które dwa lata wcześniej rozpadła się
kom eta Shoem aker-Levy 9, otoczonych
chm urą pyłu i gazu, wedrze się z pręd
kością około 60 km/s w atmosferę i obłoki
powierzchniowe Jowisza. Spowoduje to
rozgrzanie gazów atmosfery do tem pera
tury kilkudziesięciu tysięcy stopni i błysk,
którego jednak bezpośrednio nie uda się
zobaczyć. U derzenie komety w planetę
nastąpi bowiem po niewidocznej z Ziemi,
nocnej stronie Jowisza. Być może dostrze
że się natom iast pojaśnienie jego księży

ców spowodowane światłem odbitym od
ich powierzchni. Przedzierając się przez
atmosferę planety kometa będzie parować i
rozpadać się na mniejsze fragmenty, wy
tracając jednocześnie swą prędkość. Jej energia kinetyczna zamieni się w cieplną.
Wielka szybkość z jaką będą zachodzić te
procesy usprawiedliwia nazwanie całego
wydarzenie eksplozją. Ocenia się, że bę
dzie ona równoważna wybuchowi 10 mi
lionów megaton trotylu (dla porównania
dodajmy, że bomba atomowa zrzucona na
Hiroszimę spowodowała wybuch o sile rzę
du 0.01 megatony trotylu).
Zdjęcia komety wykonane w lipcu 1993
roku za pomocą teleskopu kosmicznego
H ubble’a wskazywały, że składa się ona z
co najmniej 22 dużych fragmentów. D al
sze obserwacje prowadzone tym instrum en
tem w styczniu, marcu i maju 1994 roku
oraz 2.2 m teleskopem Obserwatorium
M auna Kea na Hawajach pokazały wyraź
ne zmiany w wyglądzie komety. Niektóre
fragmenty zniknęły z pola widzenia, a po
jawiły się nowe, inne zmieniły jasność i
morfologię. W szczególności w styczniu
1994 roku nie dostrzeżono już fragmen-
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tów oznaczonych J =13 i M = 10, natomiast
stwierdzono, że fragmenty P = 8 i Q = 7 są
podwójne (identyfikację oznaczeń zawie
ra zdjęcie reprodukowane na str. 146 w
num erze 5/1994 Uranii). Dziewięć frag
mentów zmieniło swe położenie wewnątrz
chmury pyłu, w której są zanurzone. Na
zdjęciach wykonanych w marcu zauważo
no, że fragment P2=8b składa się z dwóch
części, a fragmenty P l= 8 a i T = 4, stały się
ledwo dostrzegalnymi mgiełkami. Wido
czna na styczniowym obrazie jasna smuga
skierowana ku Słońcu odchodząca od frag
m entu S = 5 przestała być widoczna na póź
niejszych zdjęciach. Obrazy uzyskane w ma-

0

5

10

15

20

25

30

40

min km

Jowicentryczna orbita komety Shoemaker-Levy 9 z
zaznaczonymi w odpowiedniej skali położeniami ko
mety w kilku momentach od jej odkrycia do zderze
nia z Jowiszem.

ju ujawniły podwójność fragmentu G = 15,
który stał się ponadto najjaśniejszą czę
ścią komety. Na żadnym z obrazów nie
udało się wydzielić któregokolwiek z frag
mentów z otaczających je obłoków pyło
wych i wobec tego ciągle nie ma pewności
czy są to pojedyncze bryły, czy może po
prostu zbiorowisko niewielkich grudek ma
terii. Na podstawie obserwowanego roz
kładu gęstości obłoków i założenia zdol
ności odbijania promieniowania przez e
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wentualne jądra komety ocenia się, że roz
miary 11 największych fragmentów wyda
ją się być rzędu 2 - \ km. Są to jednak cią
gle bardzo niepewne dane.
Dużo lepiej zdołano już natomiast poz
nać ruch komety Shoemaker-Levy 9. Dla
zorientowania się jak on wygląda wystar
czy przytoczyć kilka liczb dotyczących to
ru np. części oznaczonej Q. Chwilowa, czyli
tzw. oskulacyjana, orbita okołosłoneczna
w epoce 8 maja 1994 roku jest elipsą nie
wiele różniącą się od okręgu (jej mimośród wynosi 0.2), której wielka póloś jest
równa 6.8 j.a., a odległość od Słońca jej
najbliższego punktu, czyli peryhelium, wy
nosi 5.4 j.a., a więc prawie tyle, ile w tym
czasie wynosi odległość Jowisza od Słoń
ca. O rbita heliocentryczna położona jest
niemal w płaszczyźnie ruchu planet (kąt
nachylenia płaszczyzny orbity do płaszczyz
ny ekliptyki wynosi 6°). O rbita tego sam e
go fragmentu Q względem Jowisza jest
natom iast bardzo silnie spłaszczoną i wy
dłużoną elipsą (o mimośrodzie równym
0.9987), której wielka półoś wynosi 0.2
j.a., a odległość peryjowium od środka Jo 
wisza jest równa 0.00023 j.a. Szczególnie
interesująca jest ta ostatnia liczba, gdyż
jeśli uzmysłowić sobie, że prom ień globu
jowiszowego wynosi 0.00047 j.a., to wtedy
wyraźnie widać, co czeka kom etę przed
osiągnięciem peryjowium. Warto jeszcze
dodać, że orbita jowicentryczna jest poło
żona w płaszczyźnie niemal prostopadłej
do płaszczyzny orbity Jowisza.
Rzeczą zrozumiałą wydaje się, że im
więcej obserwacji astrometrycznych, obej
mujących dłuższy przedział czasu, zosta
nie wziętych pod uwagę przy wyznaczaniu
toru, po którym porusza się każda z części
komety Shoem aker-Levy 9, tym lepiej bę
dzie on opisywał rzeczywisty ruch i tym
samym dokładniej będzie można określić
moment, miejsce i inne param etry zde
rzenia z Jowiszem. Poszukiwania jakichś
przedodkryciowych obserwacji nie dopro
wadziły jednak do znaczącego wydłużenia
przedziału obserwacyjnego, chociaż zna-
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leziono ślad komety na kliszach ekspono
wanych 15 marca 1993 roku, a więc kilka
dni przed odkryciem. Ponieważ kometa po
rusza się bardzo blisko Jowisza więc dla
zapewnienia maksymalnej precyzji odpo
wiednich rachunków nie wystarczą — jak
w przypadku innych komet — obliczenia
jedynie oddziaływań grawitacyjnych Słoń
ca, Jowisza i pozostałych planet, lecz trze
ba także uwzględniać wpływ satelitów galileuszowych, a nawet zakłóceń spowodo
wanych stosunkowo dużym spłaszczeniem
globu największej planety.
Bieżące wyznaczanie torów poszczegól
nych fragmentów komety Shoemaker-Levy 9 służy przede wszystkim prognozowa
niu warunków jej zderzenia z Jowiszem.
Przewiduje się, że dokładność, z jaką uda
się ostatecznie przewidzieć momenty wtarg
nięcia części komety w atmosferę planety,
będzie rzędu kilku minut. Coraz lepsza
znajomość orbit komety zachęca też do
badań przeszłości tego intrygującego obiek
tu, a w szczególności jego rozpadu w wyni-
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ku bardzo bliskiego przelotu koło Jowisza
w 1992 roku. Pojawiły się już nawet pier
wsze prace poświęcone analizie wydarze
nia, którego przebieg próbuje się odtwo
rzyć na podstawie tego, co później zaob
serwowano. Na razie są to jednak tylko
spekulacje. Wiadomo bowiem, że najwięk
szą wiarygodność tego typu dociekań uzy
ska się dopiero wtedy, gdy uwzględni się
kompletny materiał obserwacyjny. Trzeba
więc uzbroić się w cierpliwość i doczekać
kresu życia komety, który skończy defini
tywnie możliwość dalszego pozyskiwania
jej obserwacji.
Coraz lepsza znajomość ruchu jąder
komety Shoemaker-Levy 9, pozwala na zna
lezienie coraz bardziej wiarygodnych pa
rametrów ich zderzenia z Jowiszem. Wia
domo, że dolatując do Jowisza poszcze
gólne części komety rozciągną się na dłu
gości prawie 2.5 min km i dlatego ich ude
rzenia w powierzchnię planety będą trwa
ły ponad 5 dni (w momencie odkrycia ko
mety odległość między skrajnymi jej frag-

Tabela 1
Niektóre parametry zderzenia komety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem.
Oznaczen ie
Moment zderzeni a
Kąt ZiemiE -Jo-Długości orbitalne satelitów:
fragmentu
(lipiec 1994) U T
vasz-Kom etaio I Luropa i3an.
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
N
P2
Q1
R
S
T
U
V

=2 1
=20
= 19
= 18
= 17
= 16
= 15
= 14
= 12
= 11
= 9
= 8b
= 7a
= 6
= 5
= 4
= 3
= 2

16
17
17
17
17
18
18
18
19
19
20
20
20
21
21
21
21
22

19:30
2:34
6:49
11:13
15:10
0:12
7:30
19:26
10:21
22:18
10:08
14:52
20:04
5:31
15:18
18:01
21:52
3:44

±0:40
±0:34
±0:34
±0:40
±0:26
±0:30
±0:22
±0:24
±0:22
±0:24
±0:40
±0:34
±0:22
±0:28
±0:26
±0:56
±1:20
±0:50

99.9
100.0
98.8
99.1
97.5
99.2
97.1
96.8
96.1
95.5
96.5
97.4
94.9
94.7
94.4
96.5
95.1
96.1

±1.6
±1.4
±1.4
±1.6
±0.8
±1.2
±0.7
±0.7
±0.7
±0.7
±1.4
±1.2
±0.7
±0.8
±0.7
±1.8
±2.5
±1.9

341
40+
76+
113+
146+
224
286
27+
153+
254
355 o
35+
78+
158
242
265
298
348

105 +
135 +
153+
171
188
225
255
305
8+e
60+
111 +
131 +
153+
192
232
244
260
284

76+
90+
99+
108+
117+
136+
151 +
176
207
232
257
267
278
298
318
324
332
344
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mentami wynosiła około 165 tys. km). Ko
meta wtargnie w atmosferę Jowisza pod
kątem około 45° od miejscowego pionu z
prędkością około 60 km/s; miejsca ude
rzeń znajdować się będą na półkuli połud
niowej na szerokości około 43-45°. Naj
nowsze dane dotyczące zderzenia komety
Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem zawiera ta
bela 1. Zostały one ogłoszone 24 czerwca i
pochodzą z obliczeń uwzględniających ob
serwacje astrometryczne wykonane do 16
czerwca 1994 roku (autorami są astrono
mowie amerykańscy: P. W. Chodas, D. K.
Yeomans, Z. Sekanina i P. D. Nicholson).
W tabeli zebrano dla każdego z fragmen
tów komety:
— moment zderzenia wyrażony w go
dzinach i minutach czasu uniwersalnego
(UT); podana dokładność oznacza, że z
prawdopodobieństwem 95% rzeczywisty
moment będzie się zawierał w przedziale
np. dla fragmentu A od 19:30 - 0:40 do
19:30 + 0:40;
— kąt Ziemia-Jowisz-Kometa (wyra
żony w stopniach) charakteryzujący miej
sce uderzenia fragmentu komety na po
wierzchni planety; wartość większa od 90°
oznacza, że uderzenie nastąpi po niewido
cznej z Ziemi stronie planety; sens poda
nej dokładności jest taki sam jak w przy
padku momentu zderzenia;
— długości orbitalne satelitów galileuszowych Jowisza (bez Callisto, gdyż jego
duża odległość od planety praktycznie wy
klucza możliwość dostrzeżenia ewentual
nego pojaśnienia) podane w stopniach li
czonych od tzw. górnej koniunkcji (czyli,
patrząc z Ziemi, położenia satelity na or
bicie wokół Jowisza dokładnie po prze
ciwnej stronie planety niż Ziemia) w kie
runku wschodnim; znaki po wartości dłu
gości oznaczają: + — uderzenie może być
widoczne z satelity, o — satelita znajduje
się w cieniu Jowisza, e — satelita jest za
kryty przez tarczę Jowisza.
W oparciu o te same wyznaczenia or
bit poszczególnych fragmentów komety P.
W. Chodas i D. K. Yeomans policzyli ich
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minimalne odległości od środka Jowisza i
momenty ich przejścia przez ten punkt
orbity w lipcu 1992 roku. Wyniki tych obliczeń zostały przytoczone w tabeli 2. Ła
two z niej zauważyć, że wszystkie części
komety około 7.85 lipca 1992 roku znaj
dowały się mniej więcej w odległości
95 650 km od środka Jowisza, co wydaje
się wyraźnie wskazywać, że wtedy właśnie
nastąpił jej rozpad (przypomnijmy, że pro
mień równikowy Jowisza wynosi 71398
km). Istniejące odchylenia odzwierciedla
ją najprawdopodobniej niedokładności obliczonych orbit poszczególnych fragmen
tów komety.
Tabela 2
Przejście komety Shoemaker-Levy 9 przez
peryjowium w 1992 roku.
Oznaczenie
fragmentu
A =21
B =20
C = 19
D = 18
E = 17
F = 16
G = 15
H = 14
K = 12
L = 11
N = 9
P 2 = 8b
Q l = 7a
R = 6
S = 5
T = 4
U = 3
W = 1
W = 1

Odległość
peryjowium
(km)
96933
97163
96011
96557
94456
96752
94697
94596
94677
94299
95903
96912
94352
94711
94627
97071
95579
94841
94841

Moment przejścia
przez peryjowium
lipiec 1992 (UT)
7.865
7.866
7.903
7.866
7.829
7.869
7.831
7.832
7.834
7.821
7.891
7.860
7.854
7.839
7.816
7.816
7.863
7.878
7.878

Chmury pyłu otaczające jądra komety
pochodzą prawdopodobnie jeszcze z tego
rozpadu. W tak dużej odległości od Słoń
ca w jakiej się obecnie znajduje kometa
Shoemaker-Levy 9 jej bieżąca aktywność
jest bardzo mała. Potwierdzają to wszy-
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stkie obserwacje. Wtargnięcie wielkich obłoków pyłowych w magnetosferę Jowisza
wywoła obserwowalne zakłócenia prom ie
niowania radiowego największej planety,
pobudzi do świecenia jej obszary zorzowe,
pozostawi dostrzegalne zmiany w tzw. torusie plazmowym wzdłuż orbity satelity Io.
Zbombardowanie pyłowego pierścienia Jo 
wisza pyłem kometarnym winno dać moż
liwe do zaobserwowania długotrwałe jego
pojaśnienia, a szczególnie tych jego czę
ści, które znajdują się blisko większych,
dotychczas nie odkrytych, ale być może
istniejących, ciał macierzystych pierście
nia. Formułuje się też przypuszczenia o
możliwości utworzenia się w dłuższym okresie czasu (rzędu 10 lat) nowego pierś
cienia pyłowego Jowisza w odległości od
jego środka około 5 prom ieni planety.
Przebieg eksplozji fragmentów kom e
ty w atmosferze i obłokach powierzchnio
wych Jowisza ciągle jest wielką niewiado
mą. Główną tego przyczyną jest nieznajo
mość rozmiarów i mas uderzających w Jo 
wisza części komety, słaba znajomość skła
du i budowy warstw powierzchniowych pla
nety oraz brak dotychczas jakichkolwiek
obserwacji tego typu zjawisk. Prawie wszy
stko, co nauka jest dziś w stanie powie
dzieć na ten tem at ma charakter teorety
czny i jest obarczone sporą dozą niepew
ności. Ponieważ o kometach wiele w Ura
nii ostatnio się mówiło więc ograniczymy
się tu tylko do przypomnienia jeszcze naj
ważniejszych wiadomości o planecie, na
której rozegra się ów niezwykły spektakl.
Przede wszystkim warto uzmysłowić so
bie, że choć masa Jowisza stanowi zale
dwie tysięczną część masy Słońca, to jed
nak jest 318 razy większa od masy naszej
Ziemi. Średnica jego globu przewyższa na
tomiast średnicę Ziemi mniej więcej 11
razy. Średnia gęstość Jowisza jest więc czte
rokrotnie mniejsza od średniej gęstości Zie
mi i wynosi 1.3 g/cm3. Jowisz okrąża Słoń
ce po prawie kołowej orbicie w odległości
ponad pięciokrotnie większej niż odległość
Ziem i od Słońca; jego średnia prędkość
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orbitalna wynosi 13 km/s, a okres obiegu
wokół Słońca trwa prawie 12 lat. Planeta
szybko rotuje wokół osi niemal prosto
padłej do płaszczyzny swej orbity: pełny
obrót wykonuje w ciągu 9 godzin i 51 mi
nut i jest to najkrótszy okres rotacji wśród
wszystkich dziewięciu planet. Konsekwen
cją szybkiego obrotu globu Jowisza jest
stosunkowo duże spłaszczenie: stosunek
różnicy jego promienia równikowego i bie
gunowego do wartości prom ienia równi
kowego jest równy 1/16, podczas gdy w
przypadku Ziem i wynosi on około 1/300.
Ale nie tylko te liczby stanowią o wy
jątkowości Jowisza. Równie ciekawą jego
cechą jest dawno stwierdzony obserwacyj
nie fakt, że wypromieniowuje on dwukrot
nie więcej energii, niż otrzymuje od Słoń
ca w jednostce czasu. Długo nie potrafio
no wskazać źródła tej dodatkowej emisji.
Mimo, że skład chemiczny Jowisza jest zbli
żony do słonecznego, to jednak w jego
wnętrzu nie mogą zachodzić reakcje ją
drowe przemiany wodoru w hel ze wzglę
du na za małe ciśnienie i zbyt niską tem 
peraturę jakie panują nawet w centrum.
Sądzono więc, że nadwyżka energii może
być wynikiem kurczenia się planety (wy
starczyłoby tem po około 1 mm rocznie),
które powinno prowadzić do zamiany energii grawitacyjnej na energię cieplną. Ale
i ta koncepcja nie wytrzymała próby czasu.
Precyzyjna analiza zmian torów sond kos
micznych w polu grawitacyjnym Jowisza
pozwoliła znaleźć rozkład gęstości wew
nątrz jego globu. Okazało się, że wzrost
gęstości ku środkowi jest tak wolny, iż wy
klucza popularną dotąd hipotezę, że Jo 
wisz jest kulą gazową. Najprawdopodob
niej więc jest on wypełniony ciekłym wo
dorem metalicznym otoczonym grubą war
stwą ciekłego wodoru molekularnego. Tyl
ko w samym środku ma on przypuszczal
nie niewielkie, ale skupiające około 13%
masy, stałe jądro żelazowo-krzemianowe.
Ściśliwość tych cieczy jest za mała aby ich
ewentualnym kurczeniem się można było
wytłumaczyć obserwowaną nadwyżkę wy-
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promieniowywanej energii. Pozostaje więc
przyjąć, że Jowisz posiada jeszcze w swym
wnętrzu zapas ciepła pochodzący z okresu
kondensacji planety z pierwotnego obło
ku okołosłonecznego.
Transport energii we wnętrzu Jowisza
odbywa się głównie drogą konwekcji czyli
unoszenia się ku powierzchni warstw cie
plejszych i opadania ku centrum warstw
chłodniejszych (podobnie jak w podgrze
wanym od dołu naczyniu z gotującą się
wodą). Ponieważ ciekły wodór metaliczny
jest dobrym przewodnikiem elektrycznoś
ci więc konwekcja termiczna wzmacnia po
le magnetyczne planety. Jego natężenie
przy powierzchni jest kilkanaście razy więk
sze niż pola magnetycznego Ziem i. Spra
wia to, że w okół Jowisza rozciąga się ogromna magnetosfera, czyli obszar dom i
nacji plazmy okołoplanetarnej nad plaz
mą wiatru słonecznego. Pole magnetyczne
więzi w tzw. pasach radiacyjnych wokół
Jowisza znaczną liczbę cząstek naładowa
nych, których energia wielokrotnie prze
wyższa energię cząstek poruszających się
wewnątrz analogicznych pasów Van A lle
na w okół Ziem i. Szybko wirujące wraz z
planetą pole magnetyczne działa jak akce-

Fragment powierzchni Jowisza z wielką czerwoną pla
mą na zdjęciu wykonanym przez sondę kosmiczną
Voyager 1 w 1979 roku; na zdjęciu można rozróżnić
szczegóły o rozmiarach poniżej 100 km.
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lerator przyspieszając naładowane cząstki
do prędkości bliskich prędkości światła.
Są one źródłem odbieranego na Ziemi pro
mieniowania radiowego Jowisza o decy
metrowych długościach fal oraz jakby jego
własnego „promieniowania kosmicznego”,
które także dociera do Ziemi.
Zbudowany w znacznej części z cie
kłego wodoru glob Jowisza otoczony jest
gazową atmosferą. Składa się ona przede
wszystkim z wodoru i helu z niewielkimi
domieszkami substancji bogatych w w o
dór: metanu (CH4), amoniaku (N H 3) i pa
ry wodnej (H 20 ) , a także acetylenu (C 2H 2),
cyjanowodoru (H C N ) oraz tlenku węgla
(CO), ^ r a ź n ie widoczne na zdjęciach pla
nety rów noleżnikow e struktury są od 
zwierciedleniem wpływu szybkiej rotacji
globu na obłoki w dolnych warstwach at
mosfery, poruszające się wskutek konwek
cji wywołanej pochodzącym z wnętrza cie
płem. R óżnice kolorów poszczególnych
pasm biorą się prawdopodobnie stąd, że
podgrzane warstwy są unoszone wzwyż i
ulegają ochłodzeniu, przyjmując — typo
we dla zamarzającego amoniaku — zabar
wienie białe, podczas gdy w warstwach opadających głębiej, gdzie panują wyższe
temperatury, amoniak zostaje skroplony.
Obserwowane w chmurach Jowisza deli
katne odcienie czerwieni, brązu i błękitu
wydają się ponadto wskazywać na obec
ność w chmurach jowiszowych także zło
żonych m olekuł organicznych. Tempera
tura atmosfery Jowisza nad obszarem obłoków wynosi około 170 K.
Najbardziej charakterystycznym tworem
powierzchni Jowisza jest tzw. wielka czer
wona plama. Pierwsze informacje o jej d o
strzeżeniu pochodzą z drugiej połowy XVII
wieku, kiedy do obserwacji astronom icz
nych zaczęto używać lunet. Odtąd stale
jest widoczna, co świadczy o jej trwałości
mimo zmieniającej się intensywności i wy
glądu. D zięki wnikliwym analizom zdjęć
wykonanych za pomocą sond kosmicznych
wiadomo obecnie, że wielka czerwona pla
ma jest najprawdopodobniej gigantycznym
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zawirowaniem w powierzchniowej warstwie
obłoków, przypominającym ziemskie cy
klony. Pełny obrót wiru trwa około 6 dni,
a rozmiary jego owalu zmieniają się mniej
więcej od 30 do 40 tys. km w długości przy
na ogół stałej szerokości wynoszącej oko
ło 14 tys. km. Wznosi się też o kilka kilo
m etrów ponad średni poziom warstwy
chmur. Długowieczność i wielkość plamy
sprawiają, że ciągle brak jest wiarygodne
go wyjaśnienia, co może być źródłem energii podtrzymującej jej istnienie. Pocho
dzi ona zapewne z wnętrza Jowisza, które
jest jednak dotychczas bardzo słabo znane.
Wnikliwe śledzenie zjawiska zderzenia
komety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem do
starczy więc zapewne wielu nowych infor
macji również i o Jowiszu. Szczególne na
dzieje wiąże się z detekcją i analizą fal
uderzeniowych, które będą się rozchodzić
w globie planety i ujawniać na powierzch
ni w postaci zmian temperatury. Podobnie
jak fale sejsmiczne na Ziemi powiedzą coś,
być może, o bardzo słabo dotychczas roz
poznanym wnętrzu Jowisza.
Kalendarium zderzenia komety
Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem
Zjawisko zderzenia komety ShoemakerLevy 9 z Jowiszem niestety nie będzie z
terytorium Polski zbyt efektowne. W dru
giej połowie lipca 1994 roku po zachodzie
Słońca Jowisz będzie już nisko nad hory
zontem. Podczas krótkich okresów jego
widoczności na niebie (ale podczas zmie
rzchu) można się spodziewać uderzeń w
powierzchnię planety jedynie fragmentu
A w dniu 16 lipca, fragmentu H w dniu 18
lipca oraz fragmentów Q w dniu 20 lipca.
W poniższym zestawieniu najważniej
szych wydarzeń, które nastąpią podczas obecności Jowisza na naszym niebie (gdy
jego wysokość nad horyzontem jest więk
sza od 5°), dla każdego dnia od 16 do 22
lipca (pierwsza kolumna) oraz momentu
w godzinach i m inutach obowiązującego
w Polsce czasu letniego (druga kolumna)
jest podana wysokość (w stopniach) Jowi
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sza nad horyzontem (trzecia kolumna) oraz
wyszczególnione są następujące zjawiska:
zachód Słońca, koniec zmierzchu astro
nomicznego czyli moment, w którym Słoń
ce znajduje się 18° pod horyzontem (co
oznacza zapanowanie ciemności umożli
wiających swobodne prowadzenie obser
wacji astronomicznych), oznaczenie lite
rowe i liczbowe fragmentu komety oraz
opis zjawiska dotyczącego tego fragmen
tu, a mianowicie jego zderzenia z Jowi
szem, pojawienia się, przejścia przez cen
tralny południk i zniknięcia na tarczy Jo 
wisza miejsca uderzenia komety podczas
kolejnych obrotów globu planety liczonych
od momentu zderzenia (wiek 0 oznacza
widoczność miejsca zderzenia bezpośred
nio po uderzeniu fragmentu komety; uwzględniono zjawiska do wieku 5). D o
kładność momentów zjawisk dla poszcze
gólnych fragmentów jest taka sama jak w
Tabeli 1. Przytoczone dane zostały poli
czone dla szerokości geograficznej +52° i
długości wschodniej 21° (współrzędne War
szawy) przez M. Browna z Uniwersytetu
Kalifornijskiego w Berkeley (USA):
16 20:48 23 zachód Słońca
21:30 20 A = 21, zderzenie; jest wi
doczne z Europy i Ganimedesa
21:46 18 A = 21, ukazanie się miej
sca zderzenia w wieku 0
22:38 12 koniec zmierzchu astrono
micznego
17 17:10 21 E = 17, zderzenie
20:47 23 zachód Słońca
21:27 20 C = 19, miejsce zderzenia
w wieku 1 na centralnym
południku
22 :2 0 14 E = 17, koniec widocznoś
ci miejsca zderzenia w wie
ku 0
22:35 12 A = 21, koniec widocznoś
ci miejsca zderzenia w wie
ku 2
22:37 12 koniec zmierzchu astrono
micznego
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23:23
18 20:45
21:26
2 1 :37
21:43
2 2:06
22.18
22:35
23: 01
23: 08
19 20:44
2 1 :28
22:26
22:26
22:33
23: 06
20 16:52
19:33
20:43
20:46
2 2:02
22:04
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6 D = 18, ukazanie się miej
sca zderzenia w wieku 1
23 zachód Słońca
19 H = 14, zderzenie; jest wi
doczne z księżyca Io
18 H = 14, ukazanie się miej
sca zderzenia w wieku 0
18 D = 18, miejsce zderzenia
w wieku 3 na centralnym
południku
15 G = 15, miejsce zderzenia
w wieku 1 na centralnym
południku
14 F = 16, ukazanie się miej
sca zderzenia w wieku 2
12 koniec zmierzchu astrono
micznego
8 B = 20, miejsce zderzenia
w wieku 4 na centralnym
południku
7 E = 17, ukazanie się miej
sca zderzenia w wieku 3
22 zachód Słońca
19 E = 17, miejsce zderzenia
w wieku 5 na centralnym
południku
12 H = 14, koniec widocznoś
ci miejsca zderzenia w wie
ku 2
12 K = 12, ukazanie się miej
sca zderzenia w wieku 1
12 koniec zmierzchu astrono
micznego
7 F = 16, koniec widoczności
miejsca zderzenia w wieku 4
22 P2 = 8b, zderzenie
25 P2 = 8b, miejsce zderzenia
w wieku 0 na centralnym
południku
22 zachód Słońca
22 K = 12, miejsce zderzenia
w wieku 3 na centralnym
południku
14 P2 = 8b, koniec widocz
ności miejsca zderzenia w
wieku 0
14 Q1 = 7a, zderzenie; jest wi
doczne z Io i Europy
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22:12 13 Q1 = 7a, ukazanie się miej
sca zderzenia w wieku 0
22:14 13 N = 9, ukazanie się miej
sca zderzenia w wieku 1
22:31 11 koniec zmierzchu astrono
micznego
22:47 9 L = 11, miejsce zderzenia
w wieku 2 na centralnym
południku
23:14 6 H = 14, ukazanie się miej
sca zderzenia w wieku 5
23:15 6 K = 12, koniec widocznoś
ci miejsca zderzenia w wie
ku 3
21 17:18 23 S = 5, zderzenie
19:54 25 S = 5, miejsce zderzenia w
wieku 0 na centralnym po
łudniku
20: 01 25 T = 4, zderzenie
20:11 24 T = 4, ukazanie się miejsca
zderzenia w wieku 0
20:41 22 zachód Słońca
21:06 20 L = 11, koniec widocznoś
ci miejsca zderzenia w wie
ku 4
22:23 12 S = 5, koniec widoczności
miejsca zderzenia w wieku 0
22:29 11 koniec zmierzchu astrono
micznego
22:32 11 R = 6, koniec widoczności
miejsca zderzenia w wieku 1
22:40 10 T = 4, miejsce zderzenia w
wieku 0 na centralnym po
łudniku
23: 01 8 Q1 = 7a, koniec widocz
ności miejsca zderzenia w
wieku 2
23:02 7 N = 9, koniec widoczności
miejsca zderzenia w wieku 3
22 20:40 22 zachód Słońca
21:00 20 T = 4 koniec widoczności
miejsca zderzenia w wieku 2
21:27 18 P2 = 8b, miejsce zderzenia
w wieku 5 na centralnym
południku
22:20 12 U = 3, miejsce zderzenia w
wieku 2 na centralnym po
łudniku
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22:27 11 koniec zmierzchu astrono
micznego
22:42 9 W = 1, miejsce zderzenia
w wieku 1 na centralnym
południku
23:11 5 S = 5, ukazanie się miejsca
zderzenia w wieku 3
23 20:39 22 zachód Słońca
2 1:02 20 W = 1, koniec widoczności
miejsca zderzenia w wieku 3

2 1 :31 17 S = 5, miejsce zderzenia w
wieku 5 na centralnym po
łudniku
2 1 :36 16 V = 2, ukazanie się miej
sca zderzenia w wieku 4
21:49 15 T = 4, ukazanie się miejsca
zderzenia w wieku 5
22:25 11 koniec zmierzchu astrono
micznego

Maria Łysiak — Warszawa

SPOTKANIE Z MGŁAWICĄ ANDROMEDY
Nadeszły wakacje a z nimi okazja by po
patrzeć uważnie na niebo, w miejscach
odległych od poświaty miast i zanieczysz
czonego powietrza. Spróbuj odnaleźć gwiaz
dozbiór Andromedy (początkującym ra
dzimy najpierw odszukać na niebie charak
terystyczne gwiazdozbiory Kasjopei, Perseusza i Pegaza). Nawet gołym okiem moż
na dostrzec rozmyty obiekt, który wyraź
nie odróżnia się od otaczających punkto
wych gwiazd. Tb właśnie Mgławica Andro
medy — spiralna galaktyka, „duża” są
siadka naszej Galaktyki. Nie od razu jed
nak wiedziano, że Mgławica Andromedy
jest obiektem pozagalaktycznym...
Pierwszy znany opis Mgławicy Andro
medy pochodzi z X w. od arabskiego as
tronoma A 1- S u f i. Obserwując gołym
okiem Al-Sufi niewiele mógł zobaczyć po
za rozmytą mgiełką.
Dopiero w XVII w. coraz lepsze, ale
mimo wszystko jeszcze bardzo proste, te
leskopy pozwoliły Ch. M e s s i e r o w i
dostrzec „dwa jasne stożki lub piramidy
złączone podstawami”. Messier opracowy
wał katalog mgławic dla poszukiwaczy ko
met, aby pomóc im uniknąć pomyłki w
identyfikacji. Ponad 100 obiektów mgła
wic zostało umieszczonych w katalogu Messiera, zaś Mgławica Andromedy otrzymała
numer 31, stąd często astronomowie oz
naczają ją M 31. Inny sławny astronom W.

H e r s c h e l , używając jak na swoje czasy
najpotężniejszego teleskopu (zwierciadla
nego), znalazł znacznie więcej mgławic.
Stwierdził przy tym, że nie wszystkie mgła
wice są zbiorowiskami gwiazd. W ten spo
sób zdano sobie po raz pierwszy sprawę,
że mgławice mogą być obiektami zupełnie
różnymi. Było to bardzo ważne z punktu
widzenia nauki, lecz akurat nie przybliży
ło poznania naszej bohaterki, Mgławicy
Andromedy, tym bardziej, że z obserwacji
Herschla nie wynikało, aby była ona zbio
rem gwiazd.
Wiek XIX wraz z rozwojem techniki
(możliwość obserwacji fotograficznych i
spektroskopowych) rzuca nowe światło na
to czym może być Mgławica Andromedy,
która coraz bardziej przyciąga uwagę as
tronomów. Piątego sierpnia 1885 roku za
obserwowali oni niecodzienne zjawisko —
pojawiła się w Mgławicy Andromedy bar
dzo jasna gwiazda, którą nazwano S Andromedae. Wzbudziła ona wtedy wiele kon
trowersji. Jedni uważali, że pojawienie się
tej gwiazdy wskazuje, że M 31 jest zbioro
wiskiem gwiazd, i to bardzo odległym (a
więc byli już blisko prawdy). Niektórzy mie
li jednak inne zdanie. Przyjmowali bowiem,
że S Andromedae jest zwykłą gwiazdą no
wą. Ponieważ S And miała w maksimum
blasku jasność obserwowaną 6.7 mag., czyli
mniej więcej tyle co nowe w Galaktyce,
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wnioskowali stąd, że musi to być właśnie
taki obiekt. Zagadka została rozwiązana,
lecz dopiero na początku XX wieku. Tym
czasem pod koniec XIX stulecia udało się
wykonać zdjęcia Mgławicy Andromedy, na
których była już widoczna struktura spi
ralna. Badania spektroskopowe pozwoliły
także oszacować prędkość radialną, rzędu
300 km/s, czyli bardzo dużą (a zatem mu
siał to być raczej odległy obiekt).
Na początku XX wieku problem Mgła
wicy Andromedy (i innych mgławic) nie
był jeszcze rozwiązany. Lecz już w latach
20-tych za pomocą 60, a później 100 calo
wego teleskopu na Mount Wilson udało
się znaleźć wiele gwiazd (85 do 1929 roku)
zachowujących się jak nowe. E. H u b b 1e pokazał, że to właśnie one, a nie S
And, są gwiazdami nowymi. Rozwiązał w
ten sposób zagadkę S And, dowodząc jed
nocześnie, że M 31 leży daleko poza naszą
Galaktyką. Lecz największych sceptyków
przekonał Hubble dopiero wtedy, gdy zna
lazł cefeidy (gwiazdy zmienne okresowe,
dla których występuje ścisła zależność mię
dzy okresem, a jasnością absolutną); do
1929 roku zaobserwował ich około 50. As
tronomowie mieli zatem klucz do oblicze
nia odległości do Mgławicy Andromedy (z
okresu cefeidy można obliczyć jasność ab
solutną, porównując ją zaś z jasnością ob
serwowaną znajduje się odległość). Hub
ble znalazł w ten sposób, że M 31 jest od
nas oddalona o 275 kpc!, a więc leży dale
ko poza naszą Galaktyką.
Historia nauki bywa czasem przewrot
na: okazało się wkrótce, że Hubble popeł
nił pomyłkę (obecnie wiemy, że odległość
do M 31 wynosi 725 kpc!). Pomyłka wyni
ka stąd, że cefeidy znalezione przez Hubble’a okazały się być innego typu, tzn. obowiązywała dla nich inna zależność okres-jasność. Było to jednak dostrzeżone
dopiero w pracach niemieckiego astrono
ma W. B a a d e g o. Pracował on także w
obserwatorium na Mount Wilson. Wyko
rzystując nowe filtry i emulsje wrażliwe na
światło czerwone, a także przy sprzyjają
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cych warunkach — był rok 1944 i pobli
skie Los Angeles było zaciemnione —
Baade stwierdził, że w obszarze central
nym, dotąd nierozdzielonym na gwiazdy
(nawet na najlepszych zdjęciach Hubble’a) znajdują się gwiazdy. Są to gwiazdy ty
pu czerwonych olbrzymów, a zatem stare,
jakie znajdujemy w gromadach kulistych.
Należą one do populacji II (termin wpro
wadzony przez Baadego). Obserwując sta
rannie cefeidy w Mgławicy Andromedy i
porównując je z cefeidami w gromadach
kulistych, Baade zauważył, że cefeidy po
pulacji II są średnio cztery razy słabsze niż
klasyczne cefeidy (występujące wśród gwiazd
populacji I). Stąd właśnie wynikała pomył
ka Hubble’a, który badał cefeidy klasycz
ne, przyjął zaś dla nich zależność okresjasność wykalibrowaną dla gromad kulis
tych (czyli dla cefeid populacji II tzw. W
Virginis). Zwróćmy jeszcze uwagę na to,
że to sprostowanie nastąpiło dopiero w
1952 roku, a więc po ponad 20-tu latach!
Jeszcze więcej informacji o Mgławicy
Andromedy otrzymali astronomowie ba
dając M 31 na falach radiowych (co było
możliwe już w latach 60-tych, gdy rozpo
częły pracę pierwsze duże radioteleskopy
m. in. w Greenbank, USA). Astronomów
interesowała szczególnie słynna już z ba
dań nad naszą Galaktyką linia 21 cm (li
nia emisyjna wodoru neutralnego). Oka
zało się, że oprócz bardzo małego obszaru
centralnego występuje charakterystyczny
rozległy pierścień wodorowy. Podobny
pierścień wodoru neutralnego występuje
w innych galaktykach spiralnych, a więc i
w naszej Galaktyce.
Mgławica Andromedy i nasza Galak
tyka wraz z wieloma mniejszymi galakty
kami — przeważnie eliptycznymi karło
watymi — tworzą tzw. Układ Lokalny Ga
laktyk. Obie galaktyki, jako galaktyki spi
ralne, mają wiele podobieństw. Są też i
różnice. Przede wszystkim Mgławica An
dromedy jest większa. Różnice dotyczą też
najbardziej centralnej części galaktyki —
jądra. Obserwacje wskazują, że jądro na-

210

U R A N IA

szej Galaktyki przechodziło okres wzm o
żonej aktywności (jądro jest silnym źród
łem promieniowania — radioźródło Sgr
A; obserwuje się wypływ masy z jądra). W
przeciwieństwie do niego jądro Mgławicy
Andromedy wydaje się być w stanie spo
czynku.
Najnowsze obserwacje, wykonane przez
teleskop kosmiczny H ubble’a (HST), sta
ły się nową sensacją w świecie nauki. Otóż
to spokojne jądro Mgławicy Andromedy
na zdjęciach o bardzo dużej zdolności roz
dzielczej okazało się podwójne (patrz zdję
cie na okładce nr 2/1994 Uranii). Co cie
kawsze, każde składa się z m ilionów bar
dzo gęsto ściśniętych gwiazd! Jądro jaś
niejsze leży 40 lat świetlnych od centrum
M 31, w którym znajduje się słabszy skład-
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nik jądra. Uczeni zastanawiają się nad tą
zagadką rozważając różne hipotezy: być
m oże jaśniejsze jądro to po prostu po
zostałość po zderzeniu mniejszej galakty
ki z Mgławicą Andromedy. Być m oże ją
dro jest jedno, a większa jego część zasło
nięta jest przez pył dając wrażenie dwóch
osobnych obiektów. Na zweryfikowanie
tych hipotez musimy jeszcze poczekać;
HST dostarczy pewnie nowych, bardziej
szczegółowych informacji. A tymczasem
popatrzmy w niebo na Mgławicę Andro
medy i po lekturze tego artykułu zasta
nówmy się ile trudu kosztowało ludzkość
zrozumienie czym jest ta ledwo widoczna
plamka na niebie i jakie ciągle zagadki
stawia przed astronomami.

KRONIKA
Zbliżenia komet do Jowisza
Ruchem komet, podobnie jak wszystkich in
nych ciał układu planetarnego, rządzi przede
wszystkim Słońce. Ale znaczący wpływ wywie
rają nań także planety, a szczególnie najwięk
sza z nich — Jowisz. Jowiszowi, którego masa
przewyższa prawie dwa i pół raza łączną masę
pozostałych planet oraz planetoid i komet ra
zem wziętych, przypisuje się rolę porządkującą
pierwotny chaos. Głównie dzięki jego oddzia
ływaniu grawitacyjnemu zaprowadzony bowiem
został istniejący do dziś ład wśród nieuporząd
kowanych początkowo ruchów resztek tworzy
wa, z którego uformował się Układ Słoneczny.
Prawdopodobnie dzięki niemu także wiele z
komet, które z odległych peryferiów zostają skie
rowane w rejony bliskie Słońca, pozostaje w
nich już na zawsze jako tzw. komety okresowe.
Zbliżenia komet do Jowisza są więc od daw
na przedmiotem wnikliwych analiz badaczy ru
chów małych ciał Układu Słonecznego. Doty
chczas jednak nie znaleziono jeszcze komety,
której ruch — badany w przedziale czasu za
pewniającym wiarygodność wyników — jedno
znacznie wskazywałby na schwytanie jej przez
Jowisza. Poznano natomiast wiele ciekawych
zmian w ruchach komet spowodowanych bli
skimi przejściami koło największej planety. Zna-

ne są komety, które dzięki zbliżeniu do Jowi
sza przeszły w pobliżu Ziemi i dlatego mogły
zostać odkryte. Z nane są też takie zmiany or
bity komety w rezultacie bliskiego jej przejścia
koło Jowisza, które doprowadziły do tego, że
już nigdy więcej nie mogła być ona dostrzeżo
na z Ziemi.
Najbardziej interesującą pod tym względem
jest kometa Lexella (1770 I). Została odkryta
14 czerwca 1770 roku przez znanego francu
skiego obserwatora komet Charlesa M e s s i e r a (1730-1817). Przez krótki czas była dobrze
widoczna gołym okiem, gdyż przeszła wyjątko
wo blisko Ziemi: 1 lipca 1770 roku jej mini
malna odległość od naszej planety wyniosła za
ledwie 0.015 j.a. czyli około 2.3 min km. Było
to największe z dotychczas znanych zbliżeń ko
met do Ziemi. W kilka lat po odkryciu tej ko
mety fiński astronom będący profesorem U ni
wersytetu w St. Petersburgu, Anders J. L e x e l l (1740-1784), obliczył, że okres jej obie
gu wokół Słońca wynosi zaledwie 5.5 roku. Wy
nik ten przyjęto z niedowierzaniem. Oprócz ko
mety Halleya, która obiega Słońce w okresie
ponad 76 lat, nie znano wtedy jeszcze żadnych
innych komet okresowych. Słusznie też argu
mentowano, że gdyby rzeczywiście okres obie
gu tej komety wynosił 5.5 roku, to przynaj
mniej co 11 lat powinna ona być dobrze wido-
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czna z Ziemi. Ale nie natrafiono na żadne do
niesienia o niej w przeszłości. Lexell znalazł
jednak wyjaśnienie tych wątpliwości. Wykazał
mianowicie, że w 1767 roku kometa ta prze
leciała bardzo blisko Jowisza, w wyniku czego
jej pierwotna orbita tak się zmieniła, że wkrót
ce nastąpiło zbliżenie również i do Ziemi (póź
niejsze obliczenia pokazały, że minimalna od
ległość komety od Jowisza wyniosła 0.02 j.a. w
dniu 18 marca 1767 roku). Nie krążyła jednak
długo po takiej krótkookresowej orbicie. Jak
się okazało, 25 lipca 1779 roku doszło do jesz
cze większego zbliżenia komety do Jowisza. Jej
minimalna odległość od tej planety wyniosła
już tylko 0.005 j. a. Spowodowało to jeszcze
większe odkształcenie orbity, tym razem odsu
wając ją od orbity Ziemi i wydłużając okres
obiegu komety wokół Słońca do prawdopodob
nie kilkuset lat. Zmiana ta uniemożliwiła przy
szłe jej obserwacje z Ziemi i komety Lexella
już nigdy więcej nie widziano.
W połowie lat sześćdziesiątych znany czy
telnikom Uranii polski badacz ruchów komet
Grzegorz S i t a r s k i , przeanalizował możli
wości zbliżeń do wielkich planet, a w szcze
gólności do Jowisza, wszystkich znanych wów
czas prawie 500 tzw. komet jednopojawieniowych, czyli poruszających się po orbitach bli
skich paraboli. Okazało się, że możliwość zbli
żenia do co najmniej jednej planety na odleg
łość mniejszą od jednej jednostki astronomicz
nej miało 50% komet. Ale była to tylko możli
wość określona wzajemnym usytuowaniem or
bit planet i komet w przestrzeni. Rzeczywis
tych zbliżeń między poruszającymi się po tych
orbitach obiektami było jedynie 14, w tym 12
do Jowisza. Tylko w jednym przypadku tzw.
Komety Paryskiej (1759 III), którą obserwo
wano gołym okiem na przełomie lat 1759 i
1760, zbliżenie było duże: minimalna odległość
jaka dzieliła ją od Jowisza wyniosła w dniu 8
listopada 1758 roku zaledwie 0.05 j.a. Przycią
ganie grawitacyjne Jowisza zmieniło tor, po któ
rym się poruszała wokół Słońca z pierwotnej
hiperboli, czyli krzywej otwartej, na bardzo wy
dłużoną elipsę, co oznacza, że być może za
kilkadziesiąt tysięcy lat kometa ta znowu po
wróci w pobliże Słońca.
Współczesne badania zbliżeń komet do Jo
wisza mają przede wszystkim na celu analizę
mechanizmu transferu komet z obrzeży do wnę
trza Układu Słonecznego, a tym samym znale
zienie źródła komet krótkookresowych. Cieka
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wego przykładu dostarczyła niedawno, odkryta
na początku 1989 roku, kometa okresowa Helin-Roman-Crockett (1988 XIII). Jak pokazał
szwedzki astronom Hans R i c k m a n ze swy
mi dwoma młodymi współpracownikami kome
ta ta przed odkryciem była — przez prawie 12
lat — satelitą Jowisza. Okazało się bowiem, że
od grudnia 1973 roku do lipca 1985 roku jej
odległość od największej planety nie przewyż
szała 0.33 j.a. (czyli poruszała się w tzw. sferze
oddziaływania Jowisza), oraz — co najważniej
sze — jej tor względem Jowisza był krzywą
zamkniętą. W okresie tym dwukrotnie prze
leciała bardzo blisko Jowisza: 15 sierpnia 1976
roku w odległości 0.018 j.a. i 9 sierpnia 1983
roku w odległości 0.063 j.a. Cały ten jowiszo
wy epizod w życiu komety Helin-Roman-Crockett spowodował jakby przesunięcie jej orbity
bliżej Słońca, o czym najlepiej świadczy porów
nanie odległości od Słońca najbliższego (q) i
najdalszego (Q) punktu jej eliptycznej orbity
przed tym wydarzeniem i po nim. Przed ro
kiem 1973 odległości te wynosiły: q = 5.6 j.a. i
Q = 9.3 j.a., a po roku 1985: q = 3.5 j.a. i
Q = 4.6 j.a. Przytoczone liczby wyraźnie wska
zują, że czasowe schwytanie przez Jowisza ko
mety doprowadziło do przerzucenia jej na or
bitę znacznie bliższą Słońca. Być może jest to
przykład nie do końca poznanego jeszcze me
chanizmu zaopatrywania najbliższego otocze
nia Słońca w komety krótkookresowe.
Znacznie ciekawszym przypadkiem schwy
tania komety przez Jowisza jest prawdopodob
nie kometa Shoemaker-Levy 9 (1993e), która
w lipcu 1994 roku zderzy się z największą pla
netą. Ale szczegółową analizę intrygującego za
gadnienia, w jaki sposób stała się ona satelitą
Jowisza, będzie można przeprowadzić dopiero
po zebraniu całego, możliwego do uzyskania,
materiału obserwacyjnego dotyczącego jej ru
chu, a więc obejmującego okres od odkrycia
do chwili zderzenia, kończącego życie tej ko
mety.
Krzysztof Ziołkowski

Rotacja Hyperiona
Saturn słynie z najmniejszej wśród planet gę
stości średniej, z najokazalszych pierścieni i z
najliczniejszej rodziny księżyców. Oficjalna ich
lista zawiera aż 18 pozycji, przy czym znajdu
jące się na niej obiekty można pod względem
wielkości podzielić na trzy grupy: wielkie, śred-
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nie i małe. Do tej ostatniej grupy zaliczyć na
leży właśnie Hyperiona, który odkryty został
blisko półtora stulecia temu i to niezależnie
przez dwóch astronomów, działających w różnych
regionach naszego globu. Pierwszy zaobserwo
wał go 16 października 1848 roku astronom
amerykański William Cranch B o n d (17891859) za pomocą refraktora o średnicy 38 cm
w obserwatorium harwardzkim, a dwa dni póź
niej księżyc ten został dostrzeżony także przez
angielskiego astronoma Williama L a s s e l l a
(1799-1880) za pomocą reflektora o średnicy
61 cm obserwatorium w Liverpool. Działali oni
niezależnie od siebie i dlatego obaj zasługują
na miano odkrywcy.
Ze względu na dużą odległość wykonywa
ne z Ziemi obserwacje teleskopowe Hyperio
na są bardzo trudne i na ich podstawie nie
udało się nawet wyznaczyć jego rozmiarów. Pro
blem ten można było pomyślnie rozwiązać do
piero dzięki obrazom, które w latach 1980-1981
otrzymano za pomocą sond Voyager. Analiza
tych obrazów wykazała, że Hyperion — wbrew
dawniejszym wyobrażeniom — nie ma kuliste
go kształtu, lecz przypomina raczej — podob
nie jak Phobos i Deimos — gigantyczny zie
mniak. Stanowi to niemałą zagadkę dla planetologów, znamy bowiem mniejsze księżyce o
sferycznych kształtach, przykładem zaś może
być Mimas. Najwidoczniej — sądzą niektórzy
— Hyperion to prymitywny obiekt, pozostałość
po rozpadzie większego, pamiętającego bardziej
odległe czasy ciała. Już to samo stanowi dosta
teczny powód, by możliwie najwszechstronniej
zbadać ten księże, bo może na tej podstawie
dowiemy się czegoś o procesach przebiegają
cych nie tylko w początkowym okresie istnie
nia Układu Słonecznego, ale i podczas jego
późniejszej ewolucji. Wiele na przykład wnio
sków na ten temat można wyciągnąć z rotacji
danego obiektu, czyli z położenia jego osi ob
rotu w przestrzeni i z okresu obrotu wokół
niej. W przypadku księżyców obrót ten bywa
często już całkowicie wyhamowany, a więc wy
stępuje pełna synchronizacja między okresem
rotacji a okresem obiegu dokoła macierzystej
planety. Za przykład może posłużyć nasz księ
życ, maleńkie księżyce Marsa i galileuszowe księ
życe Jowisza. Zwracają one ku obieganym pla
netom stale te same półkule swych globów.
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A co w kilkanaście lat po przelocie sond
Voyager przez układ Saturna możemy powie
dzieć o rotacji Hyperiona? Jest to bardzo cie
kawe pytanie, na które już w roku 1977 usiło
wał odpowiedzieć astronom amerykański Stan
ton J. P e a 1e, chociaż w tym czasie mógł dys
ponować jedynie wynikami naziemnych obser
wacji i w zasadzie musiał ograniczyć się do roz
ważań teoretycznych. Doszedł on wówczas do
wniosku, iż okres rotacji Hyperiona nie musi
mieć pełnej synchronizacji z okresem jego obiegu, gdyż księżyc ten ma małe rozmiary i w
dodatku krąży dość daleko od Saturna. W ja
kimś stopniu przypuszczenia te pokrywają się z
wynikami późniejszych badań wykonanych przez
uczonych amerykańskich (Piere G. T h o m a s ,
Joseph V e v e r k a , Daniel D. W e n k e r t ,
Edward G. D a n i e l s o n i Merton E. D a 
v i e s ) w oparciu o materiał uzyskany za po
mocą sond Voyager. Idzie tu głównie o 19 ob
razów Hyperiona, po przeanalizowaniu których
mogli stwierdzić, że oś rotacyjna tego księżyca
leży niemal w płaszczyźnie jego orbity i że doko
nuje on obrotu wokół swej osi raz na 13.3±0.3
dnia, a przy tym — jak dodawali — wymienio
ny wyżej okres rotacji nie zmienił się w ciągu
trzech obiegów księżyca dokoła planety (Na
ture 1984, 307, 716-717). Niestety, wyniki te
podważył wspomniany już Peale, bo i on ze
swymi współpracownikami (S. Vidsom i F. Mignard) niezależnie od grupy Thomasa przeana
lizowali materiał otrzymany za pomocą Vqyagerów, lecz doprowadziło ich to do nieco innego
wniosku. Zdaniem tych uczonych rotacja Hy
periona bywa cokolwiek chaotyczna i okres 13dniowy wykazuje wyraźne odchylenia (.Icarus,
1984, 58, 137-152). Wygląda to tak, jakby ten
księżyc w niezbyt odległej przeszłości zderzył się
z jakimś innym ciałem i do tej pory nie potrafił
„przyjść do siebie po tym szoku”. Za takim
scenariuszem przemawiają rzekomo odkryte na
nim kratery, tajemnicze nierówności terenu i
niemniej zagadkowy grzbiet górski (Dorsum
Bond-Lassell).*
Ale ta pozornie prosta hipoteza nie wyjaś
nia wszystkiego i raczej odpowiada współczes
nej wiedzy. Sprawcą owego dziwnego zacho
wywania się Hyperiona jest niewątpliwie Tytan,
który pod względem wielkości i masy zajmuje
drugie miejsce wśród księżyców Układu Sło-

* Inne utwory topograficzne Hyperiona noszą imiona bóstw księżycowych i słonecznych (według mitologii
greckiej Hyperion był ojcem Heliosa).
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necznego (ustępuje tylko Ganimedesowi). A
ponieważ oba krążą dość daleko od Saturna i
parametry orbit tych księżyców są zbliżone, z
czasem w wyniku ich wzajemnego oddziaływa
nia grawitacyjnego pojawił się rezonans obie
gów orbitalnych. Stosunek tych obiegów wyno
si obecnie 4 : 3 , na co już w roku 1978 zwrócił
uwagę Peale (Icarus, 1978, 36, 240-244), a co
w przekładzie na codzienny język oznacza, że
na cztery obiegi Tytana przypadają trzy obiegi
Hyperiona. W takich odstępach czasu księżyce
spotykają się po tej samej stronie Saturna i
odległość między nimi jest wówczas wyjątkowo
mała. Po prostu Hyperion przechodzi akurat
przez perycentrum swej orbity, toteż zakłóce
nia w jego ruchu wywołane przez potężnego
sąsiada są wtedy największe. Ale to jeszcze nie
wszystko — rozważania teoretyczne zdają się
dowodzić, iż m oże się to nasilać co 1.75 i 18.8
roku, lecz niezbędne są dalsze badania i opra
cowanie nowej teorii dynamiki Tytan-Hyperion.
Tym niełatwym problemem zajmują się brytyj
scy astronomowie, którzy wykorzystują zarów

no materiał obserwacyjny uzyskany w latach
1967-1982 za pomocą teleskopów obserwato
rium w Herstmonceux i dane z sond kosmicz
nych, jak i najnowsze obserwacje wykonane ka
merą CCD w obserwatorium na La Palma (Wy
spy Kanaryjskie). A zatem w niedługim czasie
możemy spodziewać się nowych informacji na
ten interesujący temat.
Podstawowe parametry Tytana i Hyperiona

Promień księżyca (km)

Tytan

Hyperion

2575

205X130X110

1.4X1023

2X 1019

Wielka półoś orbity (km)

1.226X106

1.4819X106

Wielka półoś orbity
(w promieniach Saturna)

20.26

24.57

Mimośród orbity

0.029

0.105

Gwiazdowy okres
obiegu (dni)

15.95

21.20

8.3

14.2

Masa księżyca (kg)

Jasność księżyca (mag.)

Stanisław R. Brzoslkiewicz

KĄCIK OLIMPIJCZYKA
XXXVIII OLIMPIADA ASTRONOMICZNA 1994/1995
Informacje regulaminowe

1. Olimpiada Astronomiczna jest or
ganizowana dla uczniów szkół ponadpod
stawowych.
2. Zawody olimpiady są trójstopniowe.
W zawodach I stopnia (szkolnych) każdy
uczestnik rozwiązuje dwie serie zadań w
tym zadanie obserwacyjne. Rozwiązywa
nie zadań zawodów II stopnia (okręgo
wych — 9 stycznia 1995 r.) i III stopnia
(finałowych, w Planetarium Śląskim od 2
do 6 marca 1995 r.) odbywa się w warun
kach kontrolowanej samodzielności.
3. W pierwszej serii zawodów I stopnia
należy nadesłać, do 17 października 1994 r.,
rozwiązania 3 zadań, dowolnie wybranych
przez uczestnika spośród zestawu zawie
rającego 5 zadań.
4. Rozwiązanie zadania obserwacyjnego
należy przesłać wraz z rozwiązaniami za
dań drugiej serii I etapu, do 21 listopada

br. Nadesłanie rozwiązania zadania obser
wacyjnego jest warunkiem koniecznym dal
szego udziału w olimpiadzie.
5. W przypadku nadesłania rozwiązań
większej liczby zadań z danego zestawu,
do klasyfikacji zaliczane będą rozwiązania
ocenione najwyżej (po trzy zadania z każ
dej serii i jedno zadanie obserwacyjne).
6. Rozwiązania zadań zawodów I stop
nia należy przesłać za pośrednictwem szko
ły pod adresem: Komitet Główny Olim
piady Astronomicznej, Planetarium i Ob
serwatorium Astronomiczne, 41-501 Cho
rzów 1, skrytka pocztowa nr 10, w termi
nach podanych w p. 3 i 4.
7. Każdy uczestnik powinien dołączyć
do swej pracy kopertę z wypisanym adre
sem szkoły (lub adresem prywatnym). Do
końca października bieżącego roku zosta
ną rozesłane w tych kopertach tematy dru
giej serii zadań.
8. Rozwiązania zadań powinny być krót-
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kie i zwięzłe, ale z wystarczającym uzasad
nieniem. Przy rozwiązywaniu zadań należy
korzystać z danych zawartych w tematach.
W przypadku polecenia samodzielnego wy
szukania danych, należy podać ich źródło.
Jako dane traktuje się również podręczni
kowe stałe astronomiczne i fizyczne (jeśli
w fabule zadania nie ma innych ustaleń).
9. Rozwiązanie każdego zadania nale
ży napisać na oddzielnym arkuszu papieru
formatu A-4. Każdy arkusz oraz wszelkie
załączniki (mapki, wykresy, tabele itp.) na
leży podpisać imieniem i nazwiskiem.
W nagłówku zadania o najniższej nu
meracji należy umieścić dodatkowo: datę i
miejsce urodzenia, pełną nazwę szkoły, jej
adres, klasę i jej profil oraz adres prywat
ny (z kodami pocztowymi).
10. O uprawnieniach laureatów i fina
listów olimpiady decydują senaty wyższych
uczelni.
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2. Słońce oraz dwie gwiazdy odległe są
od środka Galaktyki odpowiednio o r© =
9 kpc, Ti = 10 kpc i r2 = 8 kpc. Przyjmu
jąc, że obiegają one centrum Galaktyki
po współpłaszczyznowych orbitach koło
wych, z tą samą liniową prędkością v =
240 km/s, oblicz możliwe prędkości radial
ne tych gwiazd z pozycji obserwatora zwią
zanego ze środkiem Słońca wiedząc, że:
— pierwsza gwiazda leży na kierunku
wektora galaktycznej prędkości Słońca
— druga gwiazda obserwowana jest ze
Słońca w kierunku stycznym do jej orbity.
3. Z jąder aktywnych galaktyk wyrzu
cane są strugi materii zwane dżetami. Ob
serwowana prędkość takiej materii wyrzu
canej z kwazara 3 C 273 wynosi 10 c, gdzie
c jest prędkością światła. Jakie warunki
musiałyby być spełnione aby taki wynik
obserwacji był realny?
4. Krótko opisz współczesne konstru
*
*
*
kcje obiektywów największych w świecie
teleskopów.
ZALECANA LITERATURA: obowią
5. Na podstawie załączonego algoryt
zujące w szkołach średnich podręczniki do
mu wyznacz granice, w jakich zmienia się
przedmiotów ścisłych; E. Rybka Astrono
odstęp czasu między kolejnymi momenta
mia ogólna; H. Chrupała, M. T. Szczepań
mi zmiany szerokości ekliptycznej Księ
ski 25 lat olimpiad astronomicznych; J. M.
życa z ujemnej na dodatnią w latach 1980Kreiner Astronomia z astrofizyką; Astro
2000.
nomia popularna — praca zbiorowa pod
Czym te zmiany możemy tłumaczyć?
redakcją Stefana Piotrowskiego; P. Kuli
Jak zmienia się długość ekliptyczna Księ
kowski Poradnik miłośnika astronomii;
życa między kolejnymi momentami zmia
Słownik szkolny — Astronomia — praca
ny jego szerokości ekliptycznej z ujemnej
zbiorowa; Encyklopedia fizyki współczesnej
na dodatnią? Algorytm pozwala znaleźć
— praca zbiorowa; atlas nieba; obrotowa
geocentryczne współrzędne ekliptyczne
mapa nieba; czasopisma: Urania, Postępy
Księżyca dla momentu JD wyrażonego w
Astronomii, Wiedza i Życie, Świat Nauki,
dniach juliańskich. W tym celu należy oDelta, Fizyka w Szkole.
bliczyć:
ZADANIA PIERWSZEJ SERII I ETAPU
t = (JD - 2451545) / 36525
1.
Na jakiej najmniejszej szerokości /3 = 5.13-sin(93.3 +483202.03-t)+
+0.28 sin(228.2+960400.87 •t)geograficznej musiałbyś się znaleźć, aby
-0.28-sin (318.3+6003.18-t)mieć pewność, że w ciągu miesiąca choć
-0.17 •sin (217.6 - 407332.20 •t)
raz będziesz miał okazję oglądać całą nie
zachodzącą tarczę Księżyca. Nie uwzględ
A = 218.32+481267.883-t+
niaj ukształtowania terenu i wpływu po
+6.29-sin (134.9+477198.85 -t)+
gody oraz przyjmij kulisty kształt Ziemi.
+0.66-sin (235.7+ 890534.23• t)Potrzebne dane liczbowe wyszukaj samo
-1.27-sin (259.2-413335.?8 •t) +
dzielnie.
+0.21 •sin (269.9+95439 / 70 •t)-
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-0.19 •sin (357.5+35999.05 •t)-0.11-sin (186.6+966404.05-t),
przy czym / jest bezwymiarowe,/? jest geocentryczną szerokością ekliptyczną, a A —
długością ekliptyczną Księżyca, wyrażony
mi w stopniach; argumenty funkcji sinus
wyrażone są również w stopniach. Przy
kład: dla 1 września 1994 roku o godz.
0.00 UT mamy: JD = 2449596.5, t = 0.053347, A = -25461.34237°= 98.6576°,
P = -3.94588°.
*

*

*

Prosimy o przesłanie rozwiązań trzech
spośród pięciu powyższych zadań do dnia
17 października 1994 r.
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2. W dniach 18 września, 15 paździer
nika i 11 listopada 1994 roku kątowe od
ległości między Saturnem i Księżycem osiągną minimalną wartość. Na podstawie
własnych obserwacji wyznacz przynajmniej
jeden moment, kiedy w Twojej miejsco
wości te dwa ciała niebieskie osiągną mi
nimalną odległość. Wyznacz tę odległość.
3. Jako rozwiązanie zadania obserwa
cyjnego można również nadesłać opraco
wane wyniki innych własnych obserwacji
astronomicznych prowadzonych w 1994
roku.
*

*

*

Rozwiązanie zadania obserwacyjnego
powinno zawierać: dane dotyczące przy
ZADANIA OBSERWACYJNE
rządów użytych do obserwacji i pomiarów,
1.
Poniżej przedstawiono momenty, wy opis metody i programu obserwacji, stan
dardowe dane dotyczące przeprowadzonej
rażone w czasie uniwersalnym, kiedy geoobserwacji (m. in. datę, czas, współrzędne
centryczna szerokość ekliptyczną Księży
geograficzne, warunki atmosferyczne), wy
ca wynosi 0°.
1994
10.26“
niki obserwacji i ich opracowanie oraz oIX
1994
23.81“
cenę dokładności uzyskanych rezultatów.
IX
1994
7.5 l d
W przypadku zastosowania metody foto
X
21.06“
1994
graficznej należy dołączyć negatyw.
X
3.86“
1994
Rozwiązanie jednego zadania obserwa
XI
1994
17.38“
XI
cyjnego należy nadesłać wraz z rozwiąza
Na podstawie własnych obserwacji wy
niami zadań drugiej serii zawodów I sto
znacz przynajmniej jeden moment, kiedy
pnia do dnia 21 listopada 1994 r.
obserwowana z Twojej miejscowości sze
rokość ekliptyczną Księżyca wynosi 0°- Wy
Komitet Główny
niki zinterpretuj.
Olimpiady Astronomicznej

PORADNIK OBSERWATORA

_
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Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych
t 4 Serpentis
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a = 15h31m5 0 ó = 15°25.9’ (1900.0)
A: 5.9m - 7.1mV Typ: Lb (SR) Sp. M5IIb
* — M5IIIa
W gwiazdozbiorze Węża, a dokładniej w
jego głowie, niedaleko zmiennej R Ser
pentis, o 3° na zachód od gwiazdy /3 Ser
pentis znajduje się czerwona zmienna t4
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obserwować wiosną i latem przy użyciu
niewielkich instrum entów (lornetek).
Gwiazda zmienia swój blask nieregular
nie z am plitudą nieco przekraczającą jed
ną wielkość gwiazdową. Jasność fotografi
czna zawiera się między 7.5ma 8.9m. Jak do
tej pory nie ma zgodności co do typu zmien-
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ności tej gwiazdy. Początkowo była kla
syfikowana jako gwiazda nieregularna, po
tem zaliczono ją do gwiazd wolnozmiennych typu L, a niektórzy zaliczają ją do
gwiazd półregularnych (SR). Zm ienna le
ży w odległości około 1000 lat świetlnych.
Na mapce północ u góry.

KRONIKA PTiMA
Sprawozdanie z sem inarium Pracowni
Komet i Meteorów w Warszawie
W dniach 19-20 lutego 1994 roku odbyło
się w Warszawie robocze seminarium Pra
cowni Komet i Meteorów. Wzięły w nim
udział 24 osoby z całej Polski. Obecni byli:
Agnieszka A n c e r o w i c z (Nowy Kawę
czyn), Magdalena B a j t l i k (Chorzele),
Ścibor B u d k o w s k i (Siekluki), Anna
G a r n y s (Głowno), Piotr G r z y w a c z
(Łódź), Grzegorz J a ś k i e w i c z (Szcze
rców), Karol J ę d r z e j c z a k (Łowicz),
Grzegorz K a c z m a r c z y k (Gdańsk),
Anna K a s p e r s k a (Ligota Książęca),
Krzysztof K a s z e w s k i (Radom), 1bmasz K r z y ż a n o w s k i (Karpacz), Jovita L i s (Sandom ierz),U rszula M a j e 
w s k a (Chełm), Jacek N e z d r o p a (Ło
wicz), Arkadiusz O l e c h (Pruszcz Gd.),
Robert O l e c h (Pruszcz Gd.), Tbmasz
P i o t r o w s k i (Gdańsk), Przemysław
P o w a ł k o (Malbork), Małgorzata S t ę 
p i e ń (Sandomierz), Marcin S t o l a r z
(Prudnik), M aria W o ź n i a k (Pruszcz
Gd.), Przemysław W o ź n i a k (Poznań) i
Bogusław Z i e m i ń s k i z synem (Mińsk
Mazowiecki).
Uczestnikom seminarium swe gościn
ne apartam enty udostępniło Centrum As
tronom iczne im. M. Kopernika PAN w
Warszawie. Możliwe to było dzięki uprzej
mości dr Magdaleny S r o c z y ń s k i e j K o ż u c h o w s k i e j , która nie szczędziła
starań by pomóc nam w zorganizowaniu
spotkania. Ponadto swoją obecnością na
sze sem inarium zaszczycili pracownicy

Obserwatorium Astronomicznego UW i
Centrum Badań Kosmicznych PAN. W cią
gu dwóch dni wygłosili oni pięć ciekawych
wykładów.
Pierwszym był referat dr Ireny S e m e n i u k. Dotyczył on gwiazd kataklizmicznych a zwłaszcza SU UMa. Na początku
autorka przedstawiła krótką klasyfikację
gwiazd zmiennych i na jej tle zarysowała
miejsce i cechy gwiazd kataklizmicznych.
Okazuje się, że do tej klasy należy duża
część obserwowanych przez miłośników obiektów takich jak nowe, nowe powrotne,
karłowate, nowopodobne, polary, polary
pośrednie itp. Drugim punktem wykładu
było omówienie fizycznych własności gwiazd
kataklizmicznych. W większości przypad
ków są to układy podwójne składające się
z gwiazdy ciągu głównego wypełniającej
swoją powierzchnię Roche’a i białego kar
ła. Biały karzeł ściąga m aterię ze swego
towarzysza. M ateria ta po dysku lub ko
lumnie akrecyjnej opada na jego powierz
chnię, gromadzi się tam i po pewnym cza
sie „zapala” się gwałtownie powodując na
gły wzrost jasności układu. W poznaniu
procesów powodujących eksplozje gwiazd
kataklizmicznych bardzo duży udział mie
li Polacy, np. prof. Józef S m a k jest auto
rem modelu gwiazd nowych karłowatych,
dr Janusz K a ł u ż n y jest odkrywcą fak
tu, że V 1500 Cyg jest polarem pośred
nim. W trzeciej części omówiona została
zmienność gwiazd typu SU UMa. Są to
gwiazdy, które co pewien czas zwiększają
swoją jasność o około 3 mag. Czasami by
wa jednak, że wybuch taki jest większy i
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gwiazda jaśnieje o ponad 4 mag. Tfen superwybuch trwa dłużej niż normalna eks
plozja i w trakcie jego trwania obserwuje
się tzw. supergarby. Za ich powstanie od
powiedzialny jest ruch orbitalny składni
ków układu. Okazuje się, że miłośnicy as
tronom ii mogą mieć spory wkład w obser
wacje gwiazd zmiennych tego typu. Szcze
gólnie ważne jest wypatrywanie superwybuchów, bowiem obserwacje prowadzone
w tym czasie mają największą wartość na
ukową.
Drugim wykładem było wystąpienie dr
Tbmasza K w a s t a. Na początku była m o
wa o mechanice ruchu małych ciał Układu
Słonecznego. A utor pokazał jak z pros
tych wzorów (nie wykraczających poza ma
teriał szkoły średniej) wynika, że ciała m u
szą poruszać się w niezmiennej płaszczyź
nie i po krzywych stożkowych. W drugiej
części wykładu dr Kwast opowiadał o obiek
tach z obłoku O orta i pasa Kuipera. Było
to o tyle ważne, że w ostatnim czasie do
konano odkrycia czterech ciał pozaplutonowych, które najprawdopodobniej nale
żą do tego drugiego obiektu. Okazuje się,
że sieć dobrze zorganizowanych miłoś
ników astronom ii ze średniego rozmiaru
sprzętem (niestety koniecznie z fotom e
trem lub CCD) mogłaby z powodzeniem
prowadzić obserwacje zaćmień gwiazd
przez obiekty z pasa Kuipera. Dodatkowo
możliwe jest obserwowanie pojaśnień
gwiazd spowodowanych przez mikrosoczewkowanie grawitacyjne na tych małych
ciałach.
Tłzeci i ostatni tego dnia referat to
krótka pogadanka na tem at fotom etrii
CCD na małych teleskopach. D r Janusz
K a ł u ż n y przekonywał nas, że przy obe
cnym rozwoju technik obserwacyjnych
polski miłośnik astronom ii obserwujący
wizualnie nie ma szans wykonać prawie
żadnej pożytecznej pracy (wyjątek to ob
serwacje gwiazd typu SU UMa). Jesteśmy
bowiem deklasowani przez zachodnich
astronom ów amatorów, którzy mają do
dyspozycji kamery CCD. Urządzenie to
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zbiera o wiele więcej światła niż klisza
fotograficzna co powoduje, że przez śred
nie teleskopy można obserwować gwiazdy
do 15-17 mag. z dokładnością 0.01 mag.
Co najciekawsze najtańsze CCD kosztuje
obecnie w granicach 200-500 S . Taniej
wychodzi skorzystanie z metody „zrób to
sam” i zbudowanie CCD własnymi ręko
ma. Koszt takiej operacji nie powinien
przekroczyć 150-200 $ . Nie są to więc
ceny aż tak oszałamiające jak mogłoby się
wydawać. Kamera CCD jest na pewno w
zasięgu bogatszych miłośników astrono
mii lub małych miłośniczych obserwato
riów. Niestety jak na razie mamy w Polsce
tylko cztery (wszystkie profesjonalne) ta
kie urządzenia. Ttzy zainstalowane są do
teleskopów Cassegraina o średnicy zwier
ciadła 60 cm. Jeden z nich znajduje się w
Obserwatorium Astronomicznym UW w
Ostrowiku. Zasięg tego teleskopu bez CCD
około 13-14 mag., po dołączeniu kamery
do 20 mag. Liczby te mówią same za sie
bie!
Kolejna seria wykładów odbyła się na
stępnego dnia zaraz po śniadaniu. Pier
wszym prelegentem był prof, dr hab. Kazi
mierz S t ę p i e ń . Jego referat dotyczył
czterech najnowszych odkryć w astrofizy
ce. Na początku omówiony został spekta
kularny sukces misji satelity COBE, któ
remu udało się zmierzyć fluktuacje mi
krofalowego promieniowania tła. Dzięki
temu odkryciu znacznie poszerzy się na
sza wiedza o początkach Wszechświata i
formowaniu się wielkiej struktury. D ru
gim tematem była tegoroczna nagroda N o
bla z fizyki przyznana amerykańskim as
tronom om za odkrycie układu podwójne
go PSR 1916+13 składającego się z pulsara i gwiazdy neutronowej. Okazuje się, że
taki układ jest świetnym laboratorium fi
zycznym doskonałym wręcz do testowania
ogólnej teorii względności. W ciągu 20 lat
badań tego układu zaobserwowano wiele
faktów świadczących na korzyść tej teorii
np. zacieśnianie się orbity układu na sku
tek emisji fal grawitacyjnych czy ruch pe-
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ryastronu. Przy okazji pojawił się kolejny
polski akcent, ponieważ odkrywcą podo
bnego, ale jeszcze lepszego układu pod
wójnego jest pracujący w Arecibo Polak
prof. Aleksander W o l s z c z a n . TYzeci
temat to ogromny sukces polskiej astro
nomii, czyli odkrycie zjawiska mikrosoczewkowania grawitacyjnego. Możliwość
zaobserwowania takiego efektu przewi
dział pracujący w Princeton prof. Bohdan
P a c z y ń s k i . W ostatnich latach wspól
nie z astronomami z Obserwatorium As
tronomicznego UW rozpoczął on program
mający na celu obserwacje zjawisk tego
typu. Program ten wciąż trwa i zaowoco
wał jak na razie odkryciem sześciu pol
skich mikrosoczewek. Ostatni temat o
którym opowiadał prof. Stępień to ewolu
cja gwiazd typu słonecznego. Dowiedzie
liśmy się jak zachowywało się Słońce w
ciągu swojego przeszłego żywota i jak bę
dzie zachowywać się w przyszłości.
Drugi i ostatni tego dnia wykład wy
głosił redaktor naczelny Uranii dr Krzy
sztof Z i o ł k o w s k i . Dotyczył on lipco
wego zderzenia komety P/Shoemaker-Levy z Jowiszem. Mieliśmy okazję obejrzeć
najnowsze zdjęcia tej komety wykonane
naprawionym Teleskopem Kosmicznym
Hubble’a, a także zapoznać się z oblicze
niami astronomów z CBK PAN i popa
trzeć jak wyglądał ruch komety przed jej
tragicznym w skutkach zbliżeniem do Jo
wisza. Rozerwana kometa spadać będzie
na największą planetę Układu Słoneczne
go przez aż 6 dni (16-22 lipca 1994 r.).
Niestety do zderzenia dojdzie na niewido
cznej półkuli planety. Na pocieszenie po
zostaje nam fakt, że będziemy mogli ob
serwować efekty tego zjawiska w atmosfe
rze Jowisza i odbite od powierzchni jego
księżyców.
Ogólnie uważam seminarium za uda
ne, wniosło ono wiele naukowej informa
cji do naszych amatorskich poczynań. Po
zostaje mieć tylko nadzieję, że i pozostali
uczestnicy seminarium uważają podobnie.
Jeśli tak to już pragnę zaprosić wszystkich
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na kolejne seminarium Pracowni Komet i
Meteorów, które odbędzie się jesienią.
Arkadiusz Olech

Obóz Naukowy Krajowego Funduszu na
rzecz Dzieci
W dniach od 17 do 29 kwietnia 1994 roku
odbył się obóz naukowy stypendystów Kra
jowego Funduszu na rzecz Dzieci. Miejsce
zostało wybrane znakomicie, ponieważ
znajdowało się w Jadwisinie, dawnej rezy
dencji Radziwiłłów, która położona jest w
bardzo malowniczym miejscu nad Zale
wem Zegrzyńskim. Zapewniło to wszy
stkim uczestnikom bezpośredni kontakt z
przyrodą, leśne otoczenie działało bardzo
odprężająco, ale też dodawało sił do wytę
żonej pracy poznawczej.
Organizacja była wspaniała, wszystkie
przygotowania do obozu oraz jego prze
bieg koordynował Sekretarz Funduszu i
Dyrektor Biura prof. Ryszard R a k o w 
ski . Pomocy w przygotowaniach udzieliły
takie instytucje jak: Ministerstwo Eduka
cji Narodowej, Komitet Badań Naukowych,
Urząd Rady Ministrów. Stypendyści mieli
do dyspozycji bibliotekę oraz wysokiej kla
sy sprzęt komputerowy połączony w sieć.
Zadbano także o rejestrację, zajęcia ru
chowe prowadzone były przez studentki i
studentów z AWF-u. Możliwość wyboru
pomiędzy basenem, kortem tenisowym i
wieloma innymi rozrywkami sportowymi
zachęcała do czynnego wypoczynku.
Zdobywanie wiedzy na obozie odby
wało się dwoma sposobami. Pierwszy z
nich polegał na uczestniczeniu w poran
nych warsztatach, w trakcie których pra
cowano nad problemami wybranymi spo
śród zaproponowanych przez specjalistów
z różnych dziedzin nauki. Oprócz takich
warsztatów jak informatyczne, matematy
czne, fizyczne itd., istniały też warsztaty
astronomiczne. Prowadził je mgr Andrzej
B r a n i c k i z Wydziału Fizyki Filii Uni
wersytetu Warszawskiego w Białymstoku.
Zapoznaliśmy się m. in. z bardzo pomoc-
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nym w astronomii programem kompute
rowym „As”, którego twórcą był nasz opiekun. Program ten oparty jest na infor
macjach pochodzących ze znanego i ce
nionego katalogu „Bright Star Catalogue”,
który zawiera około dziesięciu tysięcy
gwiazd. Jest on bardzo pomocny przy pla-
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dziliśmy również obserwacje nieba za po
mocą „Mizara”. Dzięki kilku pogodnym
dniom można było delektować się wido
kiem nocnego nieba, natomiast w czasie
dnia dużym zainteresowaniem cieszyły się
obserwacje Słońca (niestety aktywność nie
dopisała).

Prof. Leszek Balcerowicz w otoczeniu uczestników obozu.

nowaniu obserwacji, pozwał; natychmiast
lokalizować na niebie wybiane obiekty.
Oprócz tego, katalog wyposażono w na
rzędzia, dzięki którym można go sprawnie
przeglądać i selektywnie wywoływać infor
macje (patrz Urania, 10/1993). Poza tym
poznaliśmy ciekawą metodę wyznaczania
wysokości gór na Księżycu przy zastoso
waniu prostego aparatu matematycznego.
Polega ona na pomiarze długości cienia
góry na zdjęciu i odpowiedniej geometry
cznej jego interpretacji. Wynik uzyskany
tą drogą jest stosunkowo dokładny. Oczy
wiście oprócz zajęć teoretycznych prowa-

Drugą pozawarsztatową formą zdoby
wania wiedzy stanowiły wykłady. Codzien
nie odbywały się co najmniej trzy do wy
boru. Ich tematyka była bardzo zróżnico
wana, każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Po każdym takim spotkaniu toczyły się roz
mowy pomiędzy słuchaczami a prelegen
tem na temat jego badań. Duże zaintere
sowanie wzbudziły m. in. wykłady prof. Jó
zefa S m a k a pt. „Gwiazdy zaćmienio
we” oraz prof. Jana M o s t o w s k i e g o
pt. „Czy można poruszać się szybciej niż
światło — zasada przyczynowości w fizy
ce”. Tłzeba przyznać, że wszystkie „lek-
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cje” były niezwykle ciekawe i często do
chodziło do dużych trudności związanych
z ich wyborem, gdyż odbywały się one rów
nocześnie. Oprócz zajęć prowadzonych
przez zawodowców, kilka odczytów wygło
sili także stypendyści. Okazało się, że as
trofizyka jest bardzo popularną dziedziną
nauki, ponieważ odbyły się aż cztery wy
kłady: Paweł G 1i w a — „Pole magnety
czne we Wszechświecie”, Jarosław S t e 
p h a n — „Materia międzygwiazdowa”,
Sebastian S o b e r s k i — „Radiowe ob
serwacje pulsarów (Tbruń, RT-3)”, Jaro
sław W a w s z c z a k — „Zbliżenie kome
ty Honda-Mrkos-Pajdusakowa do Ziemi
w 1996 roku”.
Dużą popularnością cieszyły się popo
łudniowe spotkania z przedstawicielami
świata nauki, kultury i życia społecznego.
W tym roku rozważaliśmy na nich głównie
problem dobra i zła. W Jadwisinie gościli

tacy znani ludzie jak Leszek B a l c e r o 
wi c z , Aleksander G i e y s z t o r , Marian
O p a n i a i wiele innych znamienitych osób. Spotkanie stypendystów zakończył wy
kład prof. Jana S z c z e p a ń s k i e g o ,
który podsumował dwutygodniowe rozwa
żania dotyczące dobra i zła.
Obóz w Jadwisinie był wspaniałym
przedsięwzięciem, które umożliwiło mło
dzieży znaczne poszerzenie horyzontów
myślowych. Dał możliwość bezpośrednie
go kontaktu z ludźmi zajmującymi się na
uką zawodowo. Doświadczenia wyniesio
ne stamtąd są niezwykle cenne. Wszy
stkim, którzy pomogli w jego organizacji,
należą się ogromne podziękowania za
trud i życzliwość dla młodzieży. Mam na
dzieję, że tradycja związana z organizowa
niem obozów w Jadwisinie będzie nadal
podtrzymywana.
Sebastian Soberski

JY
Słońce: Wędrując po ekliptyce stale ob
niża się pod równikiem niebieskim, łuk
jego dziennej drogi nad horyzontem jest
coraz krótszy, w związku z czym dnia cią
gle ubywa. W Warszawie 1 października
Słońce wschodzi o 5h36m, zachodzi o
17h15ra, 1 listopada wschodzi o 6h30m, za
chodzi o 16h8m, a 30 listopada wschodzi o
7h20m, zachodzi o 15h28m. W październiku
Słońce wstępuje w znak Skorpiona (Nie
dźwiadka), a w listopadzie w znak Strzelca.
W listopadzie zdarzy się całkowite zać
mienie Słońca, u nas niewidoczne.
Księżyc: Kolejność faz Księżyca będzie na
stępująca: w październiku nów 5d5h, pier
wsza kwadra l l d20h, pełnia 19d13h, ostat
nia kwadra 27d18h, a w listopadzie nów
3d15h, pierwsza kwadra 10d7h, pełnia 18d8h,
ostatnia kwadra 26d8h. W perygeum Księ
życ znajdzie się 6 października i 4 listopa
da, a w apogeum 22 października i 18
listopada.
W październiku tarcza Księżyca zakry
je Jowisza, a w listopadzie dwukrotnie Spi-
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Październik—listopad 1994 r.

kę (Kłos Panny), najjaśniejszą gwiazdę w
gwiazdozbiorze Panny, ale zjawiska te nie
będą u nas widoczne.
Nad ranem 18 listopada zdarzy się pół
cieniowe zaćmienie Księżyca, zjawisko ma
ło efektowne, u nas widoczne w początko
wej fazie.
Planety i planetoidy: Na przełomie paź
dziernika i listopada mamy dobre warunki
obserwacji M e r k u r e g o , który będzie
świecił rankiem nad wschodnim horyzon
tem jak gwiazda -0.5 wielkości. Od połowy
listopada nad wschodnim horyzontem po
jawi się W e n u s jako jasna Gwiazda Po
ranna -4.6 wielkości. M a r s wschodzi
przed północą i wędruje poprzez gwiaz
dozbiory Bliźniąt i Raka w kierunku Lwa;
Mars zbliża się teraz do Ziemi i jego jas
ność stale wzrasta od +1 do +0.4 wielk.
gwiazd. J o w i s z do połowy października
świeci jeszcze nisko nad zachodnim hory
zontem jako gwiazda -1.7 wielkości. S a t u r n widoczny jest w pierwszej połowie
nocy jako gwiazda około +0.7 wielk. w
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D ane dla obserwatorów Słońca (na 13h czasu środk.-europ.)

Data
1993
X

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

P

Bo

Lo
111

+26900
+26.12
+26.20
+26.26
+26.30
+26.30
+26.27
+26.21
+26.12
+26.00
+25.85
+25.67
+25.46
+25.22
+24.94
+24.64

+6970
+6.60
+6.50
+6.38
+6.26
+6.12
+5.99
+5.84
+5.69
+5.53
+5.37
+5.20
+5.02
+4.83
+4.64
+4.44

115923
88.84
62.46
36.06
9.68
343.30
316.92
290.54
264.16
237.76
211.40
185.02
158.64
132.26
105.88
79.52

Data
1993
XI

1
3
III
5
III
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
V XII 1

P

Bo
+4934
+4.14
+3.92
+3.72
+3.49
+3.26
+3.04
+2.80
+2.57
+2.33
+2.08
+ 1.84
+ 1.59
+ 1.34
+ 1.09
+0.84

+24948
+24.12
+23.73
+23.32
+22.87
+22.40
+21.88
+21.34
+20.78
+20.18
+ 19.55
+ 18.90
+ 18.21
+ 17.50
+ 16.76
+ 16.00

Lo
66932
39.96
13.58
347.22
320.85
294.48
268.12
241.75
215.38
189.02
162.65
136.29
109.93
83.57
57.21
30.86

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
X. 10d6h37m i XI. 6d13h43m — momenty, w których heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.
gwiazdozbiorze Wodnika. U r a n 6 wielk.
i N e p t u n 8 wielk. widoczne są jeszcze
wieczorem w październiku nisko nad ho
ryzontem na granicy gwiazdozbiorów Strzel
ca i Koziorożca. P l u t o n jest niewi
doczny.
Przez lunety możemy poszukiwać pla
netoid: prawie całą noc P a l l a s 8 wielk.
w bardzo niedogodnych warunkach obser
wacyjnych nisko nad horyzontem, a nad
ranem w październiku i w drugiej połowie
nocy w listopadzie W e s t ę 7 wielk. Dla
odnalezienia planetoid wśród gwiazd po
dajemy ich współrzędne równikowe dla kil
ku dat. Pallas: X. 2d: rekt. 4h2.6m, deki.
-16°22’; 12d: rekt. 4b2.6% deki. -19°36’;
22d: rekt. 3h59.9m, deki. -22°44’; XI. l d:
rekt. 3h54.6m, deki. -25°34’; l l d: rekt.
3h47.2m, deki. -27°52’; 21d: rekt. 3h38.7",
deki. -29°29’; XII. l d: rekt. 3h30.3m, deki.
-30°18\ Westa: X. 2d: rekt. 6h29.3% deki.
+ 19°20’; 12d: rekt. 6h37.1”, deki. + 19°17’;
22d: rekt. 6b42.7“, deki. +19°15’; XI. l d:
rekt. 6h45.8m, deki. + 19°18’; l l d: rekt.

6h46.0m, deki. + 19°26’; 21d:6h43.1m, deki.
+ 19°4F; XII. l d: rekt. 6h37.1ra, deki.
+20°3’.
Meteory: Od 16 do 26 października pro
m ieniują meteory z roju O r i o n i d ó w.
Radiant meteorów leży na granicy gwiaz
dozbiorów O riona i Bliźniąt i ma współ
rzędne: rekt. 6h24m, deki. +15°. W tym
roku warunki obserwacji są niedobre (prze
szkadza blask Księżyca bliskiego pełni).
W listopadzie promieniują dwa roje me
teorów, T a u r y d y i L e o n i d y . TUrydy
mają podwójny radiant w gwiazdozbiorze
Byka o współrzędnych: rekt. 3h44m, deki.
+14° i +22°, a maksimum ich aktywności
przypada 8 listopada. Leonidy prom ieniu
ją od 15 do 19 listopada, a maksimum
przypada na 18d; radiant Leonidów leży w
gwiazdozbiorze Lwa i ma współrzędne:
rekt. 10h8m, deki. +22°.
*

*

*

Październik 2d Dwie planety nieruchom e
w rektascensji zmieniają kierunek swego
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pozornego ruchu wśród gwiazd: o 4h
U ran, o 15h Neptun.
6d19h Złączenie M erkurego z Księży
cem w odl. 3°.
7d O 6h planetoida Pallas nieruchoma
w rektascensji. O l l b złączenie Wenus z
Księżycem w odl. 7°. O 13h bliskie złą
czenie Księżyca z Jowiszem; zakrycie pla
nety przez tarczę Księżyca widoczne bę
dzie na zachodnim wybrzeżu Ameryki Po
łudniowej, na południowym Atlantyku i
na Antarktydzie.
9d10h Merkury nieruchomy w rektas
censji.
12d Księżyc znajdzie się w złączeniu z
dwiema planetami: o 2h z Neptunem w
odl. 4° i o 5h z U ranem w odl. 5°. O 24h
Wenus nieruchoma w rektascensji.
15d17h Złączenie Saturna z Księżycem
w odl. 7°.
21d6h Dolne złączenie M erkurego ze
Słońcem.
23d16b33m Słońce wstępuje w znak
Skorpiona, jego długość ekliptyczna wy
nosi wówczas 210°.
28d14h Złączenie Marsa z Księżycem w
odl. 7°.
29d18h Merkury nieruchomy w rekta
scensji, po raz drugi w tym miesiącu zmie
nia kierunek swego ruchu wśród gwiazd
na sklepieniu niebieskim.
Listopad 2dl l h Księżyc w złączeniu z M er
kurym w odl. 4° i jednocześnie w bliskim
złączeniu z Kłosem Panny (Spiką), gwiaz
dą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze
Panny; zakrycie gwiazdy przez tarczę Księ
życa widoczne będzie na Oceanie A tlan
tyckim, w Afryce Środkowej, na Madaga
skarze i na O ceanie Indyjskim. O 24b dol
ne złączenie Wenus ze Słońcem.
3d O 2h złączenie M erkurego z Kłosem
Panny (w odl. 4°), gwiazdą pierwszej wiel
kości w gwiazdozbiorze Panny. W godzi
nach popołudniowych zdarzy się całkowi
te zaćmienie Słońca widoczne w Środko
wej i Południowej Ameryce, w Afryce Po
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łudniowej, na M adagaskarze i na A ntark
tydzie.
6d O 2h Merkury w największym za
chodnim odchyleniu od Słońca (19°). O
16h planetoida Westa nieruchom a w re
ktascensji.
8d Księżyc znajdzie się w złączeniu z
dwiema planetami: o 9h z N eptunem w
odl. 4°, a o 13h z U ranem w odl. 6°. O 21h
planetoida Pallas w przeciwstawieniu ze
Słońcem względem Ziem i (w opozycji).
9d22h Saturn nieruchom y w rektas
censji.
l l d22h Złączenie Saturna z Księżycem
w odl. 7°.
12d19h Wenus w złączeniu z Merkurym
w odl. 5°.
17d21h Jowisz w złączeniu ze Słońcem.
18d Półcieniowe zaćmienie Księżyca,
którego początek (o 5h26m) widoczny bę
dzie u nas przed zachodem Księżyca (naj
większa faza dopiero o 7h44m); zjawisko
jest mało efektowne i prawdopodobnie ni
czego nie dostrzeżemy ze względu na ni
skie położenie Księżyca nad horyzontem.
20d14h Pluton w złączeniu ze Słońcem.
21d17h Wenus nieruchom a w rektas
censji.
22d14h3mSłońce wstępuje z znak Strzel
ca, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 240°.
25d21h Złączenie M arsa z Księżycem w
odl. 8°.
29d22h Po raz drugi w tym miesiącu
bliskie złączenie Księżyca ze Spiką (Kło
sem Panny), gwiazdą pierwszej wielkości
w gwiazdozbiorze Panny; zakrycie gwiazdy
przez tarczę Księżyca widoczne będzie na
wybrzeżu Chin, w południowej Japonii i
na Oceanie Spokojnym.
SCHIS11 Złączenie Wenus z Księżycem
w odl. 2°.
M omenty wszystkich zjawisk podane
są w czasie środkowo-europejskim.
Opracował G. Sitarski
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Sprostowanie
Do niektórych schematów załączonych do mojego artykułu „Teleskop i jego rola w astronomii", zamiesz
czonego w Uranii nr 12(624) z 1993 r. wkradły się błędy, a mianowicie: na rys. 5 i 20 zwierciadło wtórne
powinno być za ogniskiem zwierciadła głównego, a nie przed nim, na rys. 11-13 zwierciadło wtórne
powinno być wypukłe, a nie wklęsłe. Serdecznie przepraszam Czytelników, a p. Romanowi F a n g o r o w i z Warszawy dziękuję za zwrócenie uwagi na usterki.
Paweł Sobotko

OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA
Obecnie wysyłamy członkom (i sympatykom) następujące materiały astronomiczne. (Podane kwoty
obejmują koszty wraz z opłatami pocztowymi. Pieniądze prosimy przesyłać przekazem pocztowym na
adres PTMA. Wpłata na konto PTMA opóźnia otrzymanie materiału, a dodatkowo PKO pobiera duże
prowizje.)
Amatorski Teleskop Zwierciadlany
16 000, —
Najdalsze Planety Układu Słonecznego
21 000, —
Kalendarz Miłośnika Astronomii na rok 1994
38 000, —
Uniwersytet Krakowski jako miejsce duchowych narodzin Mikołaja Kopernika
24 000, —
Poradnik Obserwatora Meteorów
35 000, —
Bolidy i meteoryty, czyli o kamieniach, które spadają z nieba (w przygotowaniu)
Obrotowa Mapa Nieba
23 000, —
Diagram faz Księżyca z mapą Księżyca
23 000, —
Przezrocza cz. I i II (48 sztuk przezroczy)
170 000, —
Paski ze zdjęciami — IV Naszej Galaktyce; Księżyc
po 5 000, —
Pocztówki opr. na podstawie atlasu Heweliusza dla gwiazdozbiorów zodiakalnych (12 szt.)
20 000, —
W wypadku zamawiania wielu pozycji prosimy o kontakt, gdyż wtedy będą mniejsze opłaty pocztowe.
W sprawie starych numerów Uranii prosimy o kontakt listowy.

ADRESY ODDZIAŁÓW PTMA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Białostocki — Kolonia Księżyno, 15-601 Białystok,
Częstochowski - Inst. Fizyki WSR p. 185, Al. Armii Krajowej, 42-200 Częstochowa,
Gliwicki — ul. Korfantego 23/1, 44-100 Gliwice,
Grudziądzki — Planetarium, ul. Krasickiego 5, 86-300 Grudziądz,
Jeleniogórski — Plac Piastowski 15, 58-560 Jelenia Góra,
Krakowski - 2G PTMA, ul. Św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków, tel. 22-38-92, jest to także adres
Sekcji Obserwacji Gwiazd Zaćmieniowych oraz tymczasowy adres Sekcji Gwiazd Zmiennych,
(7) Krośnieński — Czajkowskiego 92, 38-400 Krosno,
(8) Lubelski — Instytut Fizyki, Plac M. Curi»-Skłodowskiej p. 254 20-031 Lublin,
(9) Łódzki — Planetarium, ul. Pomorska 16, 91 -416 Łódź, tel. 33-13-63, jest to również adres Sekcji
Obserwacji Pozycji i Zakryć,
(10) Nowosądecki — ul. Śniadeckich 6/10, 33-300 Nowy Sącz,
(11) Olsztyński — Obserwatorium, ul. Żołnierska 13,10-558 Olsztyn, przy oddziale działa Komisja
Współpracy Planetariów Polskich, ul. M.P J. Piłsudskiego 38,10-450 Olsztyn, przy oddziale pracuje
Sekcja Meteorów i Meteorytów, skr. poczt. 6,14-530 Frombork,
(12) Poznański — ul. Dmowskiego 37, 61-772 Poznań,
(13) Puławski — Obserwatorium, ul. Filtrowa 32, 24-100 Puławy,
(14) Szczeciński - D. K. „Hetman" ul. 9 -g o Maja 17, 70-136 Szczecin,
(15) Śląski - Planetarium Śląskie, Park Kultury i Wypoczynku, skr. poczt. 10, 41-500 Chorzów,
(16) Toruński - ul. Kopernika 42, 87-100 Toruń, jest to również adres Sekcji Obserwatorów Komet oraz
Sekcji Obserwatorów Słońca,
(17) Warszawski - CAMK, ul. Bartycka 18,00-716 Warszawa, jest to również adres Sekcji Instrumentalnej,
(18) Zielonogórski — Zakład Astrofizyki WSR ul. Lubuska 2, 65-069 Zielona Góra
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W maju tego roku świat obiegła wia
domość, że odkryto wreszcie czarną dziu
rę. Na zdjęciu centrum galaktyki M 87,
wykonanym 27 lutego 1994 roku za po
mocą teleskopu kosmicznego Hubble’a,
udało się dostrzec dysk materii o śred
nicy ponad 120 lat świetlnych i tempera
turze około 10 tys. stopni Pomiar prze
sunięć dopplerowskich zaobserwowanych
linii widmowych podwójnie zjonizowanego tlenu pozwolił stwierdzić, że zew
nętrzne obszary tego wirującego obłoku
gorącego gazu poruszają się z prędkoś
cią około 550 km/s. Wynika stąd, że musi
się on znajdować w polu grawitacyjnym
bardzo silnie skondensowanego obiektu
o masie trzy miliardy razy większej od
masy Słońca. A to może być tylko czar
na dziura. Co to są czarne dziury dowie
my się z artykułu, którym rozpoczynamy
niniejszy numer.
Drugą sensacją tego roku było zde
rzenie komety Shoemaker-Levy 9 z Jo
wiszem. Po raz pierwszy zaobserwowane
tego typu zjawisko przeszło najśmielsze
nawet oczekiwania. Skala skutków ude
rzeń poszczególnych fragmentów komety
w planetę była znacznie większa niż wska
zywały wszelkie prognozy. Zdumieni as
tronomowie jeszcze ciągle bardzo inten
sywnie obserwują różne niezwykłości na
powierzchni Jowisza. To spektakularne
wydarzenie pokazało więc przede wszy
stkim, jak mało jeszcze wiemy o najwięk
szej planecie Układu Słonecznego i ja k
wiele tajemnic nadal kryją w sobie ko
mety. Pierwsze podsumowanie tego co się
działo w trzecim tygodniu upalnego lipca znajdziemy w Kronice.
Ponadto proponujemy w tym miesią
cu lekturę obszernego artykułu o gwiaz
dach nowych, ciekawostek związanych z
pułtuskim deszczem meteorytów z 1868
roku, informacji o otwarciu miłośniczego obserwatorium astronomicznego w
Puławach, a także obejrzenie drugiej se
rii pięknych zdjęć majowego zaćmienia
Słońca wykonanych przez naszych Czy
telników.

\__________________________ y
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Ewa L. Łokas — Warszawa

CO TO SĄ CZARNE DZIURY
Czego nie widać

Już w 1795 roku Pierre Simon de L a 
p l a c e zastanawiał się nad możliwością
istnienia niewidzialnych gwiazd. Jego ro
zumowanie oparte było na przypuszcze
niu, że światło, tak samo jak materia, pod
lega działaniu sił grawitacji. Stosując te
orię grawitacji Newtona mógł obliczyć tzw.
prędkość ucieczki z danego ciała niebie
skiego tzn. prędkość, którą należy nadać
dowolnemu obiektowi, aby mógł on wy
dostać się spod grawitacyjnego wpływu pla
nety czy gwiazdy. Następnie, przyjmując
prędkość ucieczki równą prędkości świa
tła, możemy znaleźć zależność pomiędzy
promieniem a masą, która dla gwiazd bę
dzie opisywać sytuację graniczną, kiedy
światło nie może już wydostać się z ich
powierzchni. Zatem gwiazdy o odpowie
dnio dużej masie i odpowiednio małym
promieniu pozostaną niewidoczne dla ze
wnętrznego obserwatora. Laplace nie wie
dział oczywiście o szczególnym znaczeniu
prędkości światła w fizyce, nie znał też
ograniczeń teorii grawitacji Newtona, któ
ra nie może być stosowana gdy mamy do
czynienia z prędkościami relatywistyczny
mi. Jednak wynik uzyskany za pomocą tak
prostego rozumowania jest zgodny z re
zultatem podobnych przewidywań w teo
rii względności.
Rozwiązanie Schwarzschilda

Wyobraźmy sobie pustą przestrzeń, w któ
rej umieszczona jest tylko masaMskupio-

na w jednym punkcie. Jak się okaże, roz
ważenie takiej abstrakcyjnej sytuacji bę
dzie przydatne do opisu również innych,
bardziej realistycznych układów. W teorii
względności dynamika ciał pozostaje w ści
słym związku z własnościami przestrzeni,
w której odbywa się ich ruch. Wprowadź
my więc od razu pewien układ współrzęd
nych, a ze względu na sferyczną symetrię
najlepiej jeśli będą to współrzędne sfery
czne: radialna r (tj. skierowana wzdłuż pro
mienia kuli o środku w r=0) oraz kątowe
0 i <p. Ustalmy, że ciało o masie M znajduje
się w początku układu tj. w punkcie r = 0.
■ Jak wiadomo, teoria względności ope
ruje pojęciem zdarzeń, elementów czterowymiarowej czasoprzestrzeni, które oprócz współrzędnych przestrzennych opi
sywane są jeszcze współrzędną czasową t.
Jak mierzy się odległości w takiej czterowymiarowej czasoprzestrzeni? Służy do
tego przepis zwany metryką, jest on rów
noważny podaniu elementów macierzy
4 x 4 zwanej tensorem metrycznym.
Pierwszym ograniczeniem, jakiemu po
dlega metryka czasoprzestrzeni wokół ma
sy M jest sferyczna symetria układu. Na
stępnie, poza punktem r = 0 muszą być
spełnione równania Einsteina dla próżni.
Jeśli dodamy jeszcze warunek graniczny,
aby poszukiwana metryka dla dużych od
ległości (r-* oo) nie różniła się od znanej
metryki dla czasoprzestrzeni płaskiej (tzw.
metryki Minkowskiego opisującej pustą
czasoprzestrzeń) to otrzymamy jedno
znaczne rozwiązanie:
^ j ^ j d r 2- r 2(d02+ sin20dy>2).

Jest to tzw. metryka Schwarzschilda. W
powyższym równaniu di oznacza bardzo
mały odcinek czasu, podobnie dla współ
rzędnych przestrzennych r, 0, <p. Miarą od-

ległości jest właśnie dr, zwane elementem
liniowym. Współczynniki przy dt1, dr2, dO2
i d<p2 są elementami tensora metrycznego.
Łatwo zauważyć, że dla r-+ oo wyrażenia
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przy dr2 i dr2 zmierzają do jedności, a tym
samym postać metryki staje się coraz bliż
sza metryce Minkowskiego, zgodnie z oczekiwaniami. Natomiast metryka staje się
osobliwa gdy współczynnik przy dr2 staje
się nieskończony tj. gdy wyrażenie 1—2MG/r
zmierza do zera. W granicy daje to zależ
ność między odległością r a masą M:
r,=2M G. Charakterystyczna odległość r,
nazywana jest prom ieniem Schwarzschilda. Jego własnościami zajmiemy się dalej.
Pozostaje jeszcze kwestia jednostek, w
których zapisane zostały powyższe wyra
żenia. W obliczeniach relatywistycznych
przyjmuje się zwykle prędkość światła c = 1.
Jest ona wtedy wielkością bezwymiarową,
a czas i odległość mierzy się w tych samych
jednostkach (np. w centymetrach), zgod
nie z ich podobnym statusem jako wymia
rów jednej czterowymiarowej czasoprze
strzeni. Powracając do zwyczajnych jedno
stek (będziemy ich używać dalej), w któ
rych prędkość światła m ierzona jest w me
trach na sekundę, prom ień Schwarzschilda należy zapisać jako:
2M G
r ’ ~ —
5—
c2
Tfcraz można już łatwo obliczyć, że pro
mień ten dla ciała o masie Ziem i wynosi
około 1 cm, natom iast dla Słońca prawie
3 km.
Twierdzenie BirkhofTa
Czy rozwiązanie Schwarzschilda można
rozszerzyć na sytuacje bardziej ogólne niż
przypadek pola grawitacyjnego wytwarza
nego przez punktową masę? Okazuje się,
że tak. Wykorzystuje się do tego twierdze
nie Birkhoffa, które mówi, że dowolny,
sferycznie symetryczny (nawet zmieniają
cy się w czasie) układ mas wytwarza staty
czne pole grawitacyjne z metryką daną
przez rozwiązanie Schwarzschilda. Wynik
ten przypomina znany fakt newtonowskiej
teorii grawitacji: pole grawitacyjne sfery
cznie symetrycznego rozkładu mas zacho
wuje się tak samo jak gdyby było wytwo
rzone przez punktową masę w centrum.
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Podobieństwo obu tych wyników nie jest
oczywiste, teoria względności przewiduje
bowiem możliwość wytwarzania fal grawi
tacyjnych przez układ mas poruszających
się względem siebie. Twierdzenie Birkhof
fa mówi zatem, że prom ieniowanie takie
nie wydostanie się do przestrzeni otacza
jącej układ.
Co widać
Ciało, które pod wpływem przyciągania
grawitacyjnego zapada się (kolapsuje) do
rozmiarów kuli o prom ieniu Schwarzschil
da, lub mniejszym, nazywane jest czarną
dziurą. Skąd bierze się wniosek, że obiekt
taki jest niewidoczny dla zewnętrznego
obserwatora?
Rozważmy ruch radialny w kierunku
takiego ciała o masie Af. Niech jakieś ciało
próbne spada swobodnie w polu grawita
cyjnym wytworzonym przez skolapsowany
obiekt i umieśćmy na nim obserwatora,
który w swoim układzie będzie mierzył czas
własny r (w sekundach) i aktualną współ
rzędną r (w metrach). Równania ruchu wy
nikające z ogólnej teorii względności dla
takiej sytuacji można sprowadzić do pro
stej zależności:
dr

» r

Powyższe równanie różniczkowe można
łatwo rozwiązać zadając jeszcze warunek
początkowy tzn. przyjmując, że w chwili
rozpoczęcia spadania obserwator znajdo
wał się w odległości n> i ustawił swój zegar
na r= 0 . Otrzymamy następującą zależ
ność między odległością r od masy M a
czasem r:

lub
r = r[r#w_ 3cv77
_ r]i m .
Rozwiązanie to jest ważne dopóki obser
w ator znajduje się poza zapadniętym do
czarnej dziury obiektem. Jeśli będzie to w
przybliżeniu punktowa masa to obserwa-
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tor dotrze do punktu r= 0 po upływie skoń
czonego czasu własnego:

i, co ciekawe, mijając odległość r=r, nie
zauważy żadnej osobliwości.
Rozważmy teraz ten sam ruch z punk
tu widzenia obserwatora znajdującego się
w spoczynku w dużej odległości od masy
M. W swoim układzie (nazwijmy go asym
ptotycznym) mierzy on czas t, a zależność
odległości pokonywanej przez swobodnie
spadający obiekt od tego czasu jest opisy
wana przez:
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wana na rys. 1. Niech zapadniętym obiek
tem będzie znowu gwiazda o masie Słoń
ca, dla której promień Schwarzschilda
r~ 3 km. Dla przejrzystości zakładamy, że
spadający obserwator rozpoczyna swój ruch
w odległości r0= 10 r,. Widzimy, że opis ru
chu w obu układach, własnym i asympto
tycznym, jest początkowo podobny, róż-

£=-‘V f K ).
Jeśli spadający obiekt znajduje się w odle
głości dużo większej od promienia Schwarzschilda, to sytuacja niewiele się różni od
opisanej poprzednio tzn. obaj obserwato
rzy podadzą podobny opis ruchu. Nato
miast gdy odległość ta jest porównywalna
z r„ powyższe równanie może być przy
bliżone przez:

Rozwiązanie z warunkiem początkowym
jak poprzednio r(0)=ro, jest następujące:
r=r,+ (ro-r,)e~c‘/rZ równania tego wynika, że z punktu wi
dzenia dalekiego obserwatora promień
Schwarzschilda nigdy nie zostaje przez spa
dające ciało osiągnięty; innymi słowy, po
trzeba na to nieskończenie długiego czasu.
Jako przykład załóżmy, że Słońce za
padło się do kułi o promieniu mniejszym
niż jego promień Schwarzschilda i w jego
kierunku wysłany zostaje z Ziemi hipote
tyczny obserwator. Okazuje się, że osiąg
nięcie promienia Schwarzschilda zajmie
mu, według jego czasu, niecały miesiąc,
podczas gdy oglądany z Ziemi nie dotrze
tam nigdy. Popuszczając wodze fantazji mo
żemy powiedzieć, że spadający obserwa
tor zobaczy, co dzieje się po upływie czasu
t= oo na naszym zegarze.
Tk osobliwa sytuacja została zilustro

t [I0 "ss]
Rys. ł. Ruch obsórwatora Opadającego na czarną
dziurę o masie Słońca z punktu widzenia jego same
go (układ własny) oraz z punktu widzenia obserwato
ra znajdującego się daleko (układ asymptotyczny).
Ruch rozpoczyna się w odległości 10 r,, gdzie
km jest promieniem Schwarzschilda dla Słońca.

nice rosną w miarę zbliżania się do punk
tu r= r„ który spadający obserwator prze
kracza, natomiast widziany z dużej od
ległości zbliża się do niego nieskończe
nie długo.
Dlaczego czarne
Jeśli odwrócimy bieg czasu w opisanej sy
tuacji przekonamy się, że cząstka wyemi
towana z powierzchni r=r, potrzebowa
łaby nieskończenie długiego czasu aby do
trzeć do oddalonego obserwatora. Podobny
wniosek dla światła możemy wysnuć stosu
jąc równanie opisujące metrykę Schwarz
schilda. Wtedy d r= 0 i jego ruch radialny
opisywany jest zależnością:
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21atem w miarę zbliżania się do prom ienia
Schwarzschilda prędkość światła maleje
do zera, co można również zinterpreto
wać jako nieskończone przesunięcie wid
ma promieniowania ku czerwieni. Światło
nie może się wydostać z powierzchni za
padniętego ciała, a zatem pozostaje ono
niewidoczne dla zewnętrznego obserwa
tora. Czarne dziury są więc rzeczywiście
czarne!
Zapadająca się do czarnej dziury ma
sywna gwiazda zniknie więc z naszego po
la widzenia. Żadne sygnały nie będą mogły
wydostawać się z jej powierzchni, nato
miast może ona pochłaniać materię i wszel
kiego rodzaju promieniowanie. Powierz
chnia ta stanowi horyzont zdarzeń, cza
sem mówi się też o „błonie półprzepuszczalnej”. Każdy punkt czterowymiarowej
czasoprzestrzeni posiada swój horyzont,
jest to powierzchnia, poza którą (ze wzglę
du na ograniczoność prędkości światła) z
tego punktu nie mogą być przesyłane syg
nały, ani spoza niej odbierane. Horyzont
czarnych dziur ma tę cechę, że nie może
się zmniejszać. Oznacza to, że np. dwie
czarne dziury mogą połączyć się tworząc
większą, natom iast czarna dziura nie m o
że podzielić się na dwie mniejsze, ich ho
ryzonty miałyby bowiem w sumie m niej
szą powierzchnię, niż początkowa czarna
dziura.
Jak opisywać i „obserwować”
czarne dziury
Czarne dziury nie muszą mieć symetrii
sferycznej, jak przedstawiony tu najpro
stszy model, oprócz masy mogą posiadać
m om ent pędu oraz ładunek. Te trzy wiel
kości charakteryzują je już w zupełności.
Oznacza to, że zapadająca się do czarnej
dziury m ateria zapomina o takich swoich
własnościach jak pole magnetyczne czy li
czba barionowa. Na przykład nienaładowana, rotująca (tzn. z niezerowym mo
m entem pędu) czarna dziura ma symetrię
osiową, a jej horyzont zdarzeń nie pokry
wa się z powierzchnią nieskończonego
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przesunięcia ku czerwieni. Układ taki opisywany jest przez tzw. rozwiązanie Kerra. Kiedy m om ent pędu maleje do zera
przechodzi ono w rozwiązanie Schwarz
schilda.
Czy przewidywane przez teorię czarne
dziury istnieją we Wszechświecie? Na to
pytanie nie ma jeszcze ostatecznej odpo
wiedzi, wydaje się to jednak bardzo pra
wdopodobne. Głównymi kandydatami na
czarne dziury są gwiazdy, w których skoń
czyło się paliwo jądrowe. W normalnej
gwieździe siła grawitacji równoważona jest
przez ciśnienie promieniowania uwalnia
nego w reakcjach jądrowych. Gdy reakcje
ustają grawitacja doprowadza do zapada
nia się, a dalszy scenariusz ewolucji zależ
ny jest od masy gwiazdy. Okazuje się, że
zapadanie się gwiazdy o masie Słońca lub
mniejszej może zostać wstrzymane gdy
przyciąganie grawitacyjne zostanie zrów
noważone przez ciśnienie gazu cząstek elementarnych. Ustali się wtedy stan sta
cjonarny określany jako „biały karzeł”. Je
śli masa gwiazdy będzie nieco większa, gra
witacja doprowadzi do stanu jeszcze gęst
szego i powstanie gwiazda neutronow a o
prom ieniu małym (rzędu dziesięciu kilo
metrów), jednak jeszcze kilkakrotnie więk
szym niż jej prom ień Schwarzschilda. D o
piero gwiazdy o masie rzędu kilku mas
Słońca nieuchronnie zapadną się do czar
nej dziury.
Jak możemy wykryć takie niewidzialne
gwiazdy? One same nie mogą wysyłać p ro 
mieniowania, są więc obserwowalne tylko
pośrednio, poprzez wpływ, jaki wywierają
na otoczenie. Najdogodniej byłoby obser
wować układy podwójne gwiazd, z których
jedna jest czarną dziurą. O jej własnoś
ciach moglibyśmy wtedy wnioskować z ru 
chu widzialnej gwiazdy wokół ich środka
masy. Wokół czarnej dziury powinny rów
nież ulegać zakrzywieniu promienie świet
lne. Badać można też prom ieniowanie emitowane np. przez obłoki m aterii wpa
dające do czarnej dziury, rozpędzone w jej
silnym polu grawitacyjnym. Obecnie pew-
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ne obiekty, wokół których takie promie
niowanie się obserwuje, uważane są za kan
dydatów na czarne dziury. Przypuszcza się
też, że czarne dziury znajdują się w cen
trum aktywnych jąder galaktyk.
Przedstawiony tutaj obraz jest dość ka
tastroficzny: każda większa gwiazda zapa
da się do czarnej dziury, która może tylko
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się powiększać wiążąc w swoim wnętrzu
coraz więcej materii. Jest to jednak prze
widywanie samej teorii klasycznej, jaką
jest teoria względności. Jeśli uwzględni
my mechanikę kwantową, okaże się, że
czarne dziury mogą promieniować i uwalniać energię, ale to już zupełnie inna
historia.

Arkadiusz Olech — Pruszcz Gdański

NOWE KLASYCZNE -

WYBUCHAJĄCE PARY

Wstęp
Niebo fascynowało ludzi od zawsze. Wszel
kie pojawiające się na nim zjawiska skrzę
tnie odnotowywano w kronikach tuż obok
ważnych wydarzeń historycznych. Nierzad
ko były one ze sobą ściśle związane. Wo
bec różnorodności obiektów, jakie można
było na nim przez minione tysiąclecia ob
serwować, dziwić może przekonanie o jego
niezmienności podtrzymywane przez wie
lu astronomów aż do XVI-XVII wieku.
Niewątpliwie przełomem w tej dziedzi
nie były dwie supernowe, które pojawiły
się w 1572 i 1604 roku. Obie miały szczęś
cie zafascynować swym blaskiem wybitnych
astronomów swojej epoki. Szczegółowe ob
serwacje pierwszej z nich prowadził i ze
brał w dziele De Nova Stella T^cho B r a h e, a drugą z zapałem badał Jan K e p 
l e r . Ogromny wzrost jasności spowodo
wany niewiadomymi przyczynami zwrócił
szczególną uwagę na tego typu zjawiska.
Ówcześni astronomowie z większą uwagą
zaczęli śledzić zmiany, uznawanego doty
chczas za niezmienny, nieboskłonu. Pomi
mo tego i idącego im w sukurs rozwoju op
tyki, który w 1610 roku zaowocował skon
struowaniem pierwszej lunety astronomi
cznej, do naszego wieku zaobserwowano
pojawienie się tylko czterech „nowych”
gwiazd. Były to CK Vul (1670), WY Sge
(1783), V 841 Oph (1848) i T Aur (1891).
Obecnie dzięki najnowszym osiągnię

ciom astronomii obserwacyjnej odkrywa
się zdecydowanie więcej takich obiektów.
Widać to dość dobrze na rys. 1, gdzie ma
my pokazaną częstotliwość występowania
nowych w latach 1899-1983. Uwzględnia
jąc fakt, że na początku naszego wieku
sporo słabszych zjawisk zostało przeoczo
nych i to, że obecnie obserwuje się rocznie
około 6-8 nowych, obserwowana wartość
częstości powinna się przesunąć w kierun
ku tych ostatnich wartości. Ponadto bio
rąc pod uwagę efekty odległości do no-

Rys. 1. Częstotliwość występowania nowych klasycz
nych w latach 1899-1983.

wych i ekstynkcji międzygwiazdowej otrzy
muje się, że rocznie w naszej Galaktyce
wybucha około stu takich obiektów (np.
Dla M 31 wartość ta wynosi 26±4).
W ciągu wielu lat obserwacji nasza wie-
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dza o nowych bardzo się poszerzyła, co nie
znaczy, że wiemy o nich wszystko. Nadal
pozostało sporo nie rozstrzygniętych za
gadek, nadał czeka nas mnóstwo pracy nad
ich rozwiązaniem.
W tym artykule chciałbym krótko przed
stawić obecny stan wiedzy o tych cieka
wych obiektach z dwóch powodów. Pier
wszy to pojawienie się w ostatnich latach
dwóch jasnych nowych - Nowej Cygni
1992 i Nowej Cassiopeae 1993, a drugi to
prawie dwudziestoletnia nieobecność no
wych klasycznych na łamach Uranii. Os
tatni bowiem artykuł na ten temat pojawił
się w marcu 1976 roku wraz z omówie
niem obserwacji sławnej Nowej Cygni 1975
(A Woszczyk „Gwiazdy nowe i Nowa Ła
będzia 1975). Później oprócz krótkich no
tatek o wybuchach kolejnych gwiazd cisza
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Z definicji nowa klasyczna to gwiazda,
której nigdy wcześniej nie obserwowano
podczas wybuchu. Nic więc dziwnego, że
mamy mało obserwacji nowych wykona
nych przed wybuchem. Otrzymujemy je w
zasadzie tylko dzięki zdjęciom archiwal
nym lub fotograficznym atlasom nieba. Dla
wielu nowych nie mamy w ogóle takich
danych, bowiem były za słabe by naświet
lić się na kliszach. Dla kilkunastu u któ
rych udało się zaobserwować zachowanie
przed wybuchem, zauważa się lekki wzrost
jasności. Przykładowo V 533 Her jaśniała
od 13.6 do 12.2 mag. przez półtora roku
przed wybuchem. Podobnie było z Nową
Cygni 1975 (V 1500 Cyg), której najwcześ
niejsze obserwacje pokazują, że była słab
sza od 21 mag., natomiast tuż przed eks
plozją jej jasność wynosiła aż 13.5 mag.

Rys. 2. Typowa optyczna krzywa zmian blasku gwiazdy nowej.

została przerwana przez A Kozłowską w
styczniu 1988 roku artykułem pt. „Gwiaz
dy nowe karłowate jako układy zmienne
kataklizmiczne”.
Optyczna krzywa zmian blasku

Najbardziej interesująca dla miłośnika as
tronomii jest ewolucja nowej w dziedzinie
optycznej, od niej zaczniemy więc omó
wienie zachowania tych gwiazd.

Na rys. 2 mamy pokazaną standardo
wą krzywą zmian blasku nowej klasycznej.
Wzrost jasności od pre-nowej do maksi
mum wynosi około 11 mag. Jest to war
tość średnia i w rzeczywistości amplituda
przyjmuje wartości od 6 do 16 mag. (co
oznacza, że jasność gwiazdy wzrasta od
ponad 100 do ponad 1 miliona razy). Na
tym rysunku nie ma też zaznaczonej skali
czasowej. Jest to zrozumiałe bowiem krzy-
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we te mają zwykle podobne kształty, ale
czasy trwania poszczególnych faz mogą dość
znacznie się różnić. Do określenia rodza
ju nowej używa się zazwyczaj klasyfikacji
zaproponowanej przez Cecylię P a y n e G a p o s c h k i n . Jest ona podana w ta
beli 1 i zależy głównie od t 2 — czasu jaki
zajmuje nowej spadek o 2 mag. od jas
ności maksymalnej. Widać, że zawiera się
on w granicach od kilku do kilkuset dni.
T&bela 1
Klasyfikacja szybkości nowych podana przez C.
Payne-Gaposchki
Klasa szybkości

12 [dni]

dK/dt[mag-d~']

Bardzo szybka

< 10

> 0.20

Szybka

11-25

0.18-0.08

Umiarkowanie szybka

26-80

0.07-0.025

Wolna

81-150

0.024-0.013

Bardzo wolna

151-250

0.013-0.008

Po osiągnięciu maksymalnej jasności
zaczyna się etap wczesnego spadku. Dla
szybkich nowych przebiega on gładko, no
we wolne mogą wykazywać nieregularne
zmiany blasku o amplitudzie dochodzącej
nawet do 2 mag. Gdy jasność nowej spad
nie o około 3.5 mag., wchodzi ona w okres
przejściowy. Jak widać na rysunku w tym
czasie może ona się zachowywać diam e
tralnie różnie. W przypadku T Aur i DQ
H er obserwowano gwałtowny spadek jas
ności do blasku sprzed wybuchu, natomiast
u V 603 Aql i GK Per zanotowano kilku
dniowe oscylacje o amplitudzie rzędu 1-2
mag. Z kolei część nowych (CP Pup, V
1500 Cyg) przechodzi przez ten okres bez
żadnych wyraźnych osobliwości.
K olejne etapy to końcowy spadek i
post-now a. Podczas tego okresu jasność
nowej jednostajnie spada do blasku sprzed
wybuchu. Zdarza się jednak, że spadek ten
jest okraszony niewielkimi krótkookreso
wymi zmianami blasku. Zajmiemy się ni
mi szczegółowiej w dalszej części artykułu.
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Nowe jako układy podwójne
Wiedzę o nowych zrewolucjonizowały lata
pięćdziesiąte XX wieku. Wtedy to bowiem
M. W a l k e r z Obserwatorium Mt. Wil
son, obserwując Nową Herculis 1934 (DQ
Her) odkrył zmiany jasności o okresie 4h39m,
za które odpowiedzialne są zaćmienia skład
ników układu podwójnego. Natom iast już
kilka lat wcześniej A. Joy także z Mt.
Wilson stwierdził, że nowa karłowata SS
Cygni to też ciasny układ podwójny.
Krótko po opublikowaniu tych wyni
ków O. S t r u v e wysunął przypuszczenie,
że wszystkie gwiazdy kataklizmiczne (no
we klasyczne, karłowate, nowopodobne)
to wyjątkowo towarzyskie stworzenia za
wsze dobierające się w pary. W ciągu ko
lejnych lat badań przypuszczenie to zo
stało potwierdzone. Okazało się, że nowe
klasyczne składają się najczęściej z gwiaz
dy ciągu głównego podobnej do naszego
Słońca i bardzo gęstej gwiazdy zwanej bia
łym karłem (jest to obiekt o masie porów
nywalnej z masą Słońca i o rozmiarach
Ziemi). Krótkie okresy zmian blasku zo
stały zinterpretowane jako okresy orbital
ne składników układu. Z III prawa Ke
plera można wtedy obliczyć odległość obu
gwiazd od siebie. Okazuje się, że jest ona
tak mała że cały układ zmieściłby się we
wnętrzu naszego Słońca.
Zgodnie z prawami mechaniki pom ię
dzy tymi gwiazdami można znaleźć taki
punkt (zwany wewnętrznym punktem Lagrange’a Li) suma sił grawitacyjnej i od
środkowej jest równa zeru. Punkt ten leży
na styku dwóch wyciągniętych powierzch
ni (kształtem przypominających dwie łzy
połączone ze sobą ostrymi końcami) zwa
nych powierzchniami zerowej prędkości
lub powierzchniami Roche’a (rys. 3). Ja
kakolwiek mała masa umieszczona w Li z
zerową prędkością nie może spaść na ża
den ze składników układu. W pewnym m o
mencie ewolucji gwiazda ciągu głównego
zwiększa dość znacznie swoje rozmiary po
przez rozdm uchanie bogatych w wodór
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warstw zewnętrznych. Warstwy te są silnie
przyciągane grawitacyjnie przez białego
karła tak, że w rezultacie gwiazda wypeł
nia swoją powierzchnię Roche’a i przez
wewnętrzny punkt Lagrange’a zaczyna tra
cić materię. Nie podąża ona bezpośrednio
w kierunku białego karła lecz mając pe
wien moment pędu tworzy wokół niego
cienki torus zwany dyskiem akrecyjnym
(czasami, gdy biały karzeł ma bardzo silne
pole magnetyczne, materia nie tworzy dys
ku lecz kolumnę akrecyjną, obiekty takie
zwane są polarami).
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siadującymi ze sobą warstwami — zjawi
sko zwane lepkością, którego dokładna na
tura nie jest jeszcze w tym przypadku zna
na — rozgrzewa gaz i odprowadza orbital
ny moment pędu na zewnątrz. Rozgrzany
gaz emituje promieniowanie elektromag
netyczne, które opuszcza układ. W proce
sie tym energia mechaniczna przekształ
cana jest w energię promienistą. W rezul
tacie gaz powoli dryfuje do środka z pręd
kością około jednej dziesięciotysięcznej
prędkości orbitalnej i powoli opada na po
wierzchnię białego karła. TVvorzona w ten

BIAŁY KARZEŁ

Rys. 3. Układ podwójny biały karzeł — gwiazda ciągu głównego z zaznaczonymi powierzchniami R oche’a i
wewnętrznym punktem Lagrange’a.

Pierwszy model takiego dysku podali
naukowcy rosyjscy N. S z a k u r a i R. S u n i a j e w w 1973 roku. Opisali go jako
cienki i płaski obiekt gazowy, którego po
le grawitacyjne jest zaniedbywalne w po
równaniu z polem białego karła. W takim
układzie, zgodnie z prawami Keplera, pręd
kość orbitalna każdej porcji materii jest
odwrotnie proporcjonalna do pierwiastka
z odległości od obiektu centralnego. T&k
więc wewnętrzne części dysku krążą szyb
ciej niż zewnętrzne. Tiircie pomiędzy są-

sposób bogata w wodór zewnętrzna war
stwa powiększa, w miarę upływu czasu,
swą masę. Równocześnie wzrasta panują
ca na jej dnie temperatura, a także gę
stość, co sprawia, że materia staje się co
raz silniej zdegenerowana. Ma to ogrom
ne znaczenie dla wszystkich dalszych pro
cesów.
W normalnej gwieździe ciśnienie jest
proporcjonalne do iloczynu gęstości i tem
peratury. Tkk więc każde zwiększenie tego
ostatniego parametru powoduje wzrost

URANIA

234

ciśnienia i rozszerzenie podgrzanego ga
zu, a przez to zmniejszenie jego gęstości i
w rezultacie ochłodzenie. Wszystko wraca
więc do stanu początkowego. W gazie zdegenerowanym natomiast ciśnienie zależy
tylko od gęstości. Zwiększenie tempera
tury nie ma więc na nie najmniejszego wpłyROZSZERZA34CA

1
1

1
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chu otoczka może mieć masę dochodzącą
nawet do lO-4 M©.
Tfe same procesy, które powodują eks
plozję, jako produkt uboczny wytwarzają
wiele radioaktywnych jąder, które szybko
ulegają rozpadowi stanowiąc tym samym
dodatkowe źródło energii.

SIĘ

1

11*

+

KU

ZIE H lI

Rys. 4. Profil P Cygni i sposób jego powstawania (objaśnienia w tekście).

wu i opisany wyżej mechanizm nie funk
cjonuje. Nie istnieje w związku z tym ża
den proces zdolny powstrzymać wzrost tem
peratury. Tymczasem materii wciąż przy
bywa. W pewnym momencie temperatura
stanie się na tyle wysoka, że pojawią się
warunki do uruchomienia reakcji termo
jądrowych przemiany wodoru w hel, do
kładnie takich samych jakie produkują energię we wnętrzu większości gwiazd. Re
akcje te coraz mocniej ogrzewają gaz i pro
dukują coraz więcej energii. Dzieje się to
aż do momentu, w którym zgromadzona
energia osiąga pewną wartość krytyczną i
zebrana na powierzchni białego karła ma
teria eksploduje w ogromnym wybuchu ter
mojądrowym. Odrzucona w wyniku wybu-

W tych warunkach temperatura odrzu
conych i pędzących z prędkością kilku ty
sięcy km/s warstw wynosi nawet kilka mi
lionów stopni i promieniuje głównie w ul
trafiolecie i rentgenowsko.
Widmo nowej
W widmach nowych, dostrzeżonych przed
osiągnięciem maksimum (przypominają
cych widma gwiazd typów od B 5 do F 0),
obserwuje się wyraźne i szerokie linie ab
sorpcyjne znacznie przesunięte ku fioleto
wi. Świadczy to o gwałtownym oddalaniu
się odrzuconej otoczki. Dla szybkiej nowej
V 1500 Cyg odrzucone warstwy mknęły z
prędkością aż 1300 km/s, z kolei u wolnej
R R Pic wartość ta wyniosła tylko 72 km/s.

9/1994

URANIA

W maksimum linie absorpcyjne jesz
cze bardziej wzmagają swoje natężenie i
przypominają widma gwiazd typu A lub F.
W momencie, gdy jasność nowej zaczyna
spadać obserwujemy dość znaczne zmiany
wyglądu widma. Pojawiają się bardzo sze
rokie linie emisyjne należące przede wszy
stkim do żelaza, wodoru, tytanu, wapnia i
sodu. Każda z linii jest mocno rozmyta i
zajmuje spory przedział ograniczony z jed
nej strony zanikającą, przesuniętą ku fio
letowi linią absorpcyjną. Zrozumienie te
go efektu ułatwi rys. 4. Mocno przesunię
ta ku fioletowi linia absorpcyjna powstaje
w obszarze a, tzn. w szybko przybliżającej
się do nas materii, przez którą świeci gwiaz
da. Świecenie warstw w obszarach b c ib ’c ’
powoduje powstawanie linii emisyjnych.
Ich poszerzenie i przesunięcie ku fiole
towi jest spowodowane różnymi wartoś
ciami prędkości radialnej poszczególnych
warstw. Najszybciej przybliża się do nas
materia znajdująca się w okolicach pun
któw b i b ’ więc zgodnie z efektem Do
pplera jest przesunięta najbardziej ku fio
letowi. Natomiast warstwy znajdujące się
w punktach c i c ’ mają zerową składową
radialną więc nie obserwujemy żadnego
przesunięcia. Analogiczna sytuacja wystę
puje w obszarach cd i c ’d ’, gdzie obserwu
jemy materię oddalającą się od nas i w
związku z tym jej promieniowanie jest prze
sunięte ku czerwieni. T&k wyglądający pro
fil linii jest zwany profilem P Cygni.
Gdy jasność nowej spadnie o około 12 mag. jej widmo przedstawia mieszaninę
rozmytych i szerokich linii emisyjnych i
absorpcyjnych. Sytuację dodatkowo kom
plikuje pojawienie się charakterystycznych
dla typów O i B linii absorpcyjnych He I,
O II, N II, N III i CII.
Wraz ze słabnięciem nowej wzmaga się
jednak natężenie tzw. linii nebularnych wy
twarzanych w bardzo rozrzedzonym gazie
otaczającym cały układ podwójny.
Obraz taki jest także charakterystycz
ny dla post-nowej. Co prawda w tym cza
sie rzadka otoczka jest już tak daleko, że
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możemy osobno obserwować i jej widmo i
widmo nowej.
Własności nowych na podstawie obserwacji
Nowej Cygni 1992 (V 1974 Cyg)
Nowa Cygni 1992 została odkryta przez
Petera C o l l i n s a w Boulder w stanie
Colorado rankiem 19 lutego 1992 roku jako
gwiazda o jasności 6.8 mag. TYzy dni później
osiągnęła maksymalny blask V=4.4 mag.,
co czyni ją najjaśniejszą nową od czasu
spektakularnej Nowej Cygni 1975, która
w maksimum świeciła z jasnością 1.8 mag.
Początkowo badając klisze tego ob
szaru wykonane na Mt. Palomar podczas
wcześniejszych przeglądów nieba, udało się
zidentyfikować gwiazdę pre-nową o jas
ności 17-18 mag. co dawałoby zmianę bla
sku około 13 mag. Dokładne pomiary po
łożenia nowej wykonane za pomocą ukła
du radioteleskopów MERLIN w Wielkiej
Brytanii wykazują jednak, że nie ma ona
związku z obiektem na kliszach palomarskich. W miejscu gdzie pojawiła się nowa
na zdjęciach nie ma żadnego obiektu co
sugeruje, że pre-nowa była słabsza od 20
mag.
Dzięki poczcie elektronicznej już w 15
godzin po odkryciu rozpoczął obserwacje
nowej satelita ultrafioletowy IUE. Z jego
obserwacji wynika, że energia była emito
wana w prawie wszystkich długościach fal
powyżej 1200 angstremów. Thk niska gra
nica (dotychczas było to 1600 angstremów)
świadczy o tym, że ekspandująca materia
była niespotykanie gorąca.
Odrzucona podczas wybuchu otoczka
chłodzi się znacznie w miarę oddalania od
białego karła i w ciągu kilku godzin tem
peratura spada do 10-100 tysięcy Kelwi
nów. W tym momencie wysoko zjonizowane atomy rekombinują z elektronami
tworząc jednokrotnie zjonizowane żelazo
Fe II. Widmo tego pierwiastka charakte
ryzuje się występowaniem milionów linii
z powodzeniem pokrywających całe spek
trum i absorbujących większość światła
dochodzącego do nas od nowej. Etap ten
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zwany jest przez astronomów „żelazną za
słoną”.
W tym momencie otoczka nadal za
wiera ogromną ilość energii, która pocho
dzi głównie z dwóch źródeł; gaz jest bo
wiem wciąż gorący, a biały karzeł konty
nuuje oświetlanie. Stosunkowo najmniej
linii Fe II występuje w widmie optycznym
i w podczerwieni, tam więc nowa świeci
najmocniej. W ten sposób kiedy cały ul
trafiolet i promieniowanie rentgenowskie
są przysłonięte następuje wzrost jasności
w dziedzinie wizualnej.
Szczególny wpływ na szybkość nowej
ma ilość wyrzuconej przez nią materii. Im
więcej masy zawiera otoczka, tym wolniej
spada jasność nowej po wybuchu. Dla Nowej Cygni 1992 czas t2wynosił w barwie V
16 dni, a w barwie B 23 dni. Według klasy
fikacji Payne-Gaposchkin należy więc ona
do nowych szybkich.
Po momencie osiągnięcia maksimum i
początku spadku jasności wizualnej naj
większa część emitowanego światła zaczy
na znów przesuwać się ku ultrafioletowi.
Spowodowane jest to tym, że ekspandują
ca otoczka rozrzedza się, żelazo ponownie
staje się bardziej zjonizowane i przez to
bardziej przezroczyste. Dzięki temu mo
żemy, poprzez odrzucone warstwy, spo
glądać głębiej do wnętrza nowej i widzieć
gorętsze obszary. Zgodnie z prawem prze
sunięć Wiena im bardziej gorąca materia,
tym krótsze są pochodzące od niej fale
promieniowania elektromagnetycznego.
Mamy więc ponowny wzrost jasności w
ultrafiolecie. Widać więc, że spadek jas
ności w dziedzinie wizualnej jest połączo
ny ze wzrostem jasności w krótszej części
widma, co powoduje, że blask nowej po
zostaje stały. Bardzo dobrze widać to na
rys. 5.
Proces ten posuwa się coraz dalej tak,
że z czasem widzimy coraz głębsze i go
rętsze warstwy. By potwierdzić te przypu
szczenia skierowano na nią odpowiedni
instrument satelity EUVE, służącego do
obserwacji w dalekim ultrafiolecie. Oka-

zało się, że nową dało się obserwować na
wet poniżej 1100 angstremów.
Co jest przyczyną tak dużej tempera
tury panującej przy powierzchni białego
karła? Okazuje się, że część zakreowanej
materii nie zostaje wyrzucona podczas wy
buchu lecz pozostaje na powierzchni gwiaz
dy. Wodór w głębszych warstwach wciąż
kontynuuje fuzję w hel. Tfc faza trwa dość
długo i przez cały czas jasność powierzch
niowa pozostaje raczej stała.
Kolejnym faktem potwierdzającym tę
hipotezę były obserwacje wykonane przez
satelitę rentgenowskiego ROSAT Pierwsze
takie obserwacje wykonane 22 kwietnia
1992 roku pokazały słabą emisję wysoko
energetycznych fotonów, których pocho
dzenie wciąż pozostaje nieznane. Następ
ne obserwacje wykonane na początku grud
nia pokazały, że nowa była w promieniach
X tak jasna jak w maksimum blasku w

DNI 0 0

WYBU CHU

Rys. 5. Zmiany jasności Nowej Cygni 1992 w dziedzi
nie ultrafioletowej i optycznej.

dziedzinie optycznej. Była wtedy ona jed
nym z najjaśniejszych źródeł rentgenow
skich na niebie. Za tę emisję była odpowie
dzialna właśnie powierzchnia białego kar
ła rozgrzana do temperatury 350 tys. K.
Tfe wyniki zachęciły astronomów do użycia innego satelitarnego instrumentu —
Comptonowskiego Obserwatorium Pro
mieniowania Gamma G RO . Niestety w
tym czasie, w tej dziedzinie widma, nowa
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nie została zarejestrowana. Kolejna próba
podjęta została w październiku 1993 roku,
ale jej wyniki nie są jeszcze znane.
W czasie swojej poprzedniej działal
ności IUE obserwował dwa różne typy no
wych. Jeden z nich wykazuje w wyrzuco
nych warstwach spore ilości węgla, azotu i
tlenu, a drugi tlenu, neonu i magnezu. Tk
druga klasa znana jest jako (po polsku
brzmi to dość komicznie) nowe neonowe
z powodu silnych linii emisyjnych tego pier
wiastka w widmie zarówno ultrafioleto
wym jak i optycznym i podczerwonym. Ob
serwacje w podczerwieni przeprowadzone
za pomocą 5 metrowego teleskopu na Mt.
Palomar i samolotowego obserwatorium
Kuipera pokazują, że Nowa Cygni 1992
należała do tego drugiego typu. Jest to o
tyle ważne, że w ostatnim czasie za po
mocą IUE obserwowano dwie nowe (LMC
1988^ i LMC 1990j) tej samej klasy w
Wielkim Obłoku Magellana. Odległość tej
galaktyki jest znana dość dobrze, więc z
podobieństwa zachowań Nowej Cygni 1992
i LMC 1990i możemy oszacować odleg
łość do V 1974 Cyg. Wartość ta wyniosła
4900 lat świetlnych, co dobrze zgadza się z
danymi uzyskanymi z innych źródeł (prob
lem odległości do nowych będzie omówio
ny w dalszej części artykułu).
Kolejne obserwacje wykonane przez
IUE pokazały widmo zdominowane przez
linie emisyjne zjonizowanych atomów wę
gla i helu. Całe promieniowanie ultrafio
letowe wysyłane przez białego karła mo
gło już wtedy swobodnie przedostawać się
przez rozrzedzoną i zjonizowaną otoczkę.
Etap ten zwany jest etapem nebularnym,
ponieważ w tym okresie nowa jest podob
na do mgławicy planetarnej.
We wrześniu jeden ze swoich instru
mentów (spektograf GHRS) skierował na
nową Tfeleskop Kosmiczny Hubble’a. Ob
serwacje uzyskane dzięki niemu pokazują,
że gaz nie został wyrzucony jako jednolita
otoczka, ale raczej w postaci sporych zgęszczeń poruszających się wewnątrz cien
kiej i rzadkiej materii. Obserwacje uzy
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skane w kwietniu 1993 roku przynoszą je
szcze ciekawsze rezultaty. Zgęszczenia pę
dzą cały czas z tą samą prędkością, ale
pomiędzy nimi nie ma już rzadszego ma
teriału. Najprawdopodobniej świadczy to
o tym, że poruszał się on z większą pręd
kością (uformował się w warstwach bliż
szych powierzchni) i obecnie ma tak małą
gęstość, że możemy przez niego spoglądać
na o wiele gęstsze fragmenty.
Podobny obraz niejednorodnej i pu
stej w środku otoczki otrzymano w falach
radiowych za pomocą układów radiotele
skopów Very Large Array w Nowym Me
ksyku i MERLIN w Wielkiej Brytanii. Jej
temperatura w marcu i kwietniu 1992 ro
ku wynosiła około 10 tys. K, co jest chara
kterystyczną wartością dla plazmy wodo
rowej. Jednak w czerwcu i lipcu wartość ta
podniosła się do 60 tys. K Najprawdopo
dobniej zostało to spowodowane ogrze
waniem gazu przez falę uderzeniową po
chodzącą bezpośrednio lub pośrednio z
eksplozji termojądrowej na powierzchni
białego karła, która dopiero teraz dotarła
do najbardziej zewnętrznych obszarów i
przekazała im swoją energię.
Wiosną 1993 roku otoczka została za
obserwowana również w dziedzinie opty
cznej. Nie byłoby to możliwe gdyby nie
teleskop Hubble’a, bowiem średnica oto
czki wynosiła wtedy 0.26 sekundy łuku i
przy obecnym tempie rozszerzania mogła
by być rozdzielona z Ziemi dopiero za na
stępne pięć lat.
Optyczną krzywą zmian blasku Nowej
Cygni 1992 możemy podziwiać na rys. 6.
Publikujemy ją dzięki uprzejmości Michae
la M o e l l e r a , szefa niemieckiej Sekcji
Gwiazd Kataklizmicznych. Co ciekawsze,
krzywa ta złożona z ponad 300 obserwacji
została wykonana przez tylko ośmiu ob
serwatorów.
Odległość nowej
Dzięki wieloletniej pracy polegającej na
śledzeniu nowych w M 31 E. H u b b l e
stwierdził, że jasne nowe zmieniają swój
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blask szybciej niż nowe słabsze. Dalsze
badania nowych w naszej Galaktyce, Wiel
kim i Małym Obłoku Magellana i w M 31
pokazały, że prawdziwy jest empiryczny
wzór:
M = b n -\ o g t n - a

„,

gdzie M jest absolutną wielkością gwiaz
dową nowej w maksimum w barwie V, B
lub pg, tn okresem jaki upłynął od m om en
tu maksimum do czasu, gdy nowa osłabła
o n magnitudo (najczęściej używa s ię n = 2
lub 3), natom iast an i b„ są stałymi, róż
nymi dla różnych wartości n i różnych barw.
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nia rzeczywistej i obserwowanej na niebie
prędkości rozszerzania się otoczki, m eto
da paralaksy lub określenie przynależnoś
ci nowej do jakiegoś większego systemu
gwiazdowego, do którego odległość zna
my z innego źródła.
Dla omawianej Nowej Cygni 1992 w ar
tości uzyskane z obserwacji i podstawione
do powyższych wzorów dają M y - -7.67 i
M b = -7.49 co daje odległość 1.77±0.11
kpc. Inni autorzy bazujący na innych obser
wacjach dają zbliżone wartości M V=-1.1A
i M b = -7.79, ponadto uwzględniając eks-

JD 2440000+
Rys. 6. Optyczna krzywa zmian blasku Nowej Cygni 1992 uzyskana z obserwacji niemieckich miłośników
astronomii.

Inny sposób wyznaczania odległości no
wej to wykorzystanie faktu, że w 15 dni
po osiągnięciu maksimum wszystkie no
we, niezależnie od klasy szybkości, mają
podobną jasność absolutną. I tak dla barwy
V wartość M v(tli) = -5.2 ±0.1 mag. nato
miast dla barwy B M b(/15) = -5.7 ±0.6 mag.
Istnieje jeszcze kilka innych sposobów
precyzyj nego wyznaczenia odległości do no
wych np. m etoda korzystająca z porówna-

tynkcję międzygwiazdową otrzymują od
ległość 1.4±0.1 kpc. Uwzględniając też
wartość otrzymaną z podobieństwa Nowej Cygni 1992 do LM C 1990! i wyno
szącą 1.5 kpc można przyjąć, że odleg
łość V 1974 Cyg zawiera się w przedziale
1.3-1.8 kpc.
Krótkookresowe zmiany blasku
W czasie gdy nowa w dziedzinie, wizualnej
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ma swój okres świetności już za sobą
możemy sprawdzić czy wykazuje ona krót
kookresowe zmiany blasku. W przypadku
T Aur, DQ Her, BT M on i WY Sge fakty
cznie obserwujemy periodyczne zmiany,
za które odpowiedzialne są zaćmienia. Z a
kres ich zmienności jest jednak rzędu kil
ku godzin, natom iast często obserwuje się
bardzo szybkie i nieokresowe migotanie,
które zmienia się w czasie od kilku do
kilkudziesięciu sekund. Pochodzenie tych
zmian nie jest jeszcze do końca znane.
Stwierdzono tylko, że u niektórych no
wych karłowatych jest ono spowodowane
obecnością tzw. gorącej plamy — miejsca
na dysku akrecyjnym w które uderza ma
teria wypływająca z większego towarzysza.
Jednak u innych nowych (np. V 2501 Oph)
źródeł krótkookresowych oscylacji należy
szukać w środku dysku, a więc u białego
karła. Bardzo prawdopodobna wydaje się
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hipoteza, że zmiany te spowodowane są
pewnymi niestabilnościami przepływu ma
sy w dysku akrecyjnym.
Nowe klasyczne, z powodu słabszej niż
u nowych karłowatych gorącej plamy, zwy
kle nie wykazują zmian jasności związa
nych z okresem orbitalnym. Obserwowa
no jednak sporo wyjątków od tej reguły.
R R Pic długo po wybuchu wykazywała wy
raźne, okresowe zmiany blasku, które jed
nak po pewnym czasie zniknęły, a szybkie
błyskanie pozostało. Bardziej skom pliko
wana sytuacja wystąpiła u V 1500 Cyg, któ
rej 3.3 godzinny okres systematycznie skra
cał się przez pierwszy rok po wybuchu by
zaraz potem gwałtownie wzrosnąć i utrzy
mywać się na stałym poziomie. Dobre wy
jaśnienie tego zachowania udało się uzys
kać dopiero w latach osiemdziesiątych, po
odkryciu przez J. K a ł u ż n e g o, że Nowa
Cygni 1975 jest polarem pośrednim. Oka-

JDH 2449186.+
Rys. 7. Krótkookresowe zmiany blasku Nowej Cygni 1992 obserwowane w lipcu 1993 roku w Obserwatorium
Astronomicznym UW w Ostrowiku.
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zało się, że skracający się okres nie był
okresem orbitalnym układu lecz okresem
obrotu białego karła. Skracał się on z po
wodu opadającej materii, której podczas
wybuchu nie udało się wydostać z jego po
la grawitacyjnego. Natomiast w roku 1977
zmiany związane z białym karłem zniknę
ły, a dominującym stał się okres orbitalny
układu.
Tkkże Nowa Cygni 1992 wykazywała
niespełna dwugodzinne zmiany blasku o
amplitudzie około 0.15 mag. Zmiany te
były obserwowane w Obserwatorium As
tronomicznym UW w Ostrowiku za po
mocą 60 cm teleskopu Cassegraina z ka
merą CCD przez Wojciecha P y c h a , Ma
teusza R u s z k o w s k i e g o i autora ni
niejszego tekstu. Wynik tej pracy można
obejrzeć na rys. 7. Jak na razie trudno
powiedzieć, który z wymienionych wyżej
procesów powoduje te zmiany, obserwa
cje tej gwiazdy są jednak wciąż kontynuo
wane i zebranie większego materiału na
pewno pomoże lepiej zrozumieć jej za
chowanie.
Nowa Cassiopeae 1993
Gdy wciąż w pamięci pozostawały nam
obserwacje Nowej Cygni 1992 na naszym
niebie pojawiła się kolejna kandydatka do
obserwacji. 7 grudnia 1993 roku japoński
miłośnik astronomii Kazuyoshi K a n a t s u odkrył, że 4° na południowy zachód
od gwiazdy yŚ Cas pojawiła się kolejna no
wa o jasności 6.5 mag. Otrzymała ona rzecz
jasna nazwę Nowa Cassiopeae 1993. Mak
symalną jasność 5.3 mag. osiągnęła 18 grud
nia (o jej odkryciu donosiła Urania w nu
merze 1/1994. Dość szybko udało się zi
dentyfikować na kliszach palomarskich
pre-nową o jasności 18 mag. Pojaśnienie
wyniosło więc 13 wielkości gwiazdowych
co jest wartością typową dla nowych kla
sycznych.
Pierwsze obserwacje wykonane przez
satelitę IUE pokazały, że ta nowa różni
się znacznie od swojej poprzedniczki. Nie
obserwowano bowiem prawie żadnej emi
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sji w długościach fal poniżej 1700 angstremów. Sugeruje to, że nowa była chłod
niejsza od swoich poprzedniczek.
W przeciwieństwie do Nowej Cygni
1992 nowa w Kasjopei wyrzuciła bardzo
duże ilości materii, które oddalały się od
niej z małymi prędkościami. Nie wykazała
też znacznego spadku jasności w ultrafio
lecie jaki był obserwowany u V 1974 Cyg.
Niespodziankę przyniosły też obserwa
cje spektroskopowe w oknie optycznym.
Pokazują one silne linie absorpcyjne neu
tralnego sodu. Ich przesunięcie mówi, że
wyrzucona materia porusza się w naszym
kierunku z prędkością 500 i 1300 km/s.
Obecność tych linii jest o tyle zaskakują
ca, że sód jest pierwiastkiem łatwo joni
zującym się więc występowanie niezjonizowanych atomów świadczy o niskiej tem
peraturze w otoczce (tylko 5000 K!).
Pierwsze komputerowe symulacje wy
buchu pokazują, że nie była to typowa eks
plozja z wyrzuceniem jednolitej otoczki,
lecz raczej wybuch z ciągłym odpływem
materiału z powierzchni białego karła.
Jasność nowej w dziedzinie wizualnej
do końca stycznia spadła poniżej 8 mag., a
pod koniec marca i na początku kwietnia
wynosiła już tylko 16 mag. Pod koniec
kwietnia zaczęła jednak gwałtownie ros
nąć, by osiągnąć wartość aż 10 mag. Widać
więc wyraźnie, że obecnie znajduje się ona
w fazie przejściowej i wykazuje zachowa
nie podobne do wspominanych wcześniej
T Aur i DQ Her.
Zakończenie
Bardzo duży rozwój naziemnych i sate
litarnych instrumentów obserwacyjnych
uzupełniony pojawieniem się na niebie
dwóch jasnych nowych spowodował spore
poszerzenie wiedzy dotyczącej gwiazd kataklizmicznych. Obiekty te były rejestrowa
ne w całej szerokości widma elektromag
netycznego, co pozwoliło zebrać ogromny
materiał obserwacyjny, który jest wciąż opracowywany i poszerzany. Zanim na do
bre będziemy mogli przedstawić wyniki
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tej pracy minie jeszcze kilka lat. Miejmy
nadzieję, że pozwoli ona na wyjaśnienie
wielu tajemnic jakie kryją przed nami ty
tułowe gwiazdy nowe.
Chciałbym bardzo serdecznie podzię
kować pani dr Irenie S e r e m i u k z Ob

241

serwatorium Astronomicznego UW i pa
nu prof. Józefowi S m a k o w i z Centrum
Astronomicznego PAN w Warszawie za
poświęcenie mi swojego czasu i ogromną
pomoc w pracy nad tym artykułem.

Andrzej S. Pilski — Frombork

PUŁTUSKI DESZCZ METEORYTÓW
30 stycznia 1868 roku, wieczorem, około
godziny siódmej, pojawiła się nad Warsza
wą kula ognista. Bolid został zauważony w
gwiazdozbiorze Andromedy jako gwiazda
pierwszej wielkości. Jego jasność błyska
wicznie rosła i wkrótce stał się jaśniejszy
niż Księżyc w pierwszej kwadrze. Począt
kowa biała barwa bolidu stała się zielononiebieskawa, a w końcu ciemnoczerwona.
Warszawiacy wybiegali z domów myśląc,
że to pożar. Ognista kula leciała od An
dromedy, przez gwiazdozbiory Kasjopei,
Cefeusza i Smoka, do Wielkiej Niedźwie
dzicy, ciągnąc za sobą białawy, zakrzywio
ny ogon o długości 9 stopni.
Mieszkańcy wsi położonych niedaleko
Pułtuska zobaczyli kulę ognistą, która sta
wała się większa i jaśniejsza, aż nie można
było na nią patrzeć. Potem światło zgasło i
usłyszano potężną, przewlekłą detonację,
zakończoną serią odgłosów przypomina
jących wystrzały karabinowe lub werble.

Wieśniacy ze wsi Rowy nad Narwią sły
szeli świst spadających kamieni i odgłosy
uderzeń o ziemię i lód na rzece. Także
mieszkańcy wsi Nowy Sielec i Gostkowo
słyszeli uderzenia kamieni o ziemię, dachy
i drzewa. Rankiem znaleźli wiele czarnych
kamieni leżących na śniegu i lodzie.
T&k opisywały ówczesne gazety najwięk
szy w historii deszcz meteorytów kamien
nych. Nikt nie wie, ile kamieni spadło na
wschód od Pułtuska. Oceny wahają się od
kilku do stu osiemdziesięciu tysięcy. Naj-

Rys. 1. Bolid nad Wbrszawą. Rycina z „Tygodnika
Ilustrowanego” z 15 lutego 1868 r.

Rys. 2. Elipsa rozrzutu meteorytu Pułtusk według J.
Samsonowicza.
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bardziej prawdopodobna wydaje się liczba
69 000 meteorytów otrzymana przez prof.
Jana S a m s o n o w i c z a w wyniku szcze
gółowych badań terenowych w latach 1922
i 1929, gdy żyli jeszcze ludzie pamiętający
to zdarzenie. Samsonowicz wyznaczył ta
kże przybliżoną elipsę rozrzutu o osiach
18 i 9 kilometrów i ocenił całkowitą masę
meteorytów na 8862 kg.
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mały indywidualny okaz. Znajdują się oka
zy mające zupełnie inną postać, jak gdyby
zostały one rozbite, i których powierzchnia
rozłamu pokryta jest podobną korą, aczkol
wiek w sposób „niedoskonały”. Powierzch
nia pewnej liczby meteorytów bywa miej
scami pomarszczona bruzdkami promieniu
jącymi z jednego punktu, powstałymi pra
wdopodobnie podczas zmiękczenia się kory.

Fot. 1. Okaz m eteorytu Pułtusk o wadze 1445 g z kolekcji Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.

Najlepszy opis morfologiczny meteo
rytów Pułtusk można znaleźć w broszurze
pod tytułem: Notice sur la meteorite tombee le 30 Janvier 1868 aux environs de la
ville de Pułtusk opublikowanej w języku
francuskim przez: la Haute Ecole de Varsovie w maju 1868Nr. Th broszura została
rozesłana wraz z okazami meteorytu do
wielu uniwersytetów europejskich oraz do
znanych profesorów i towarzystw nauko
wych. Możemy w niej przeczytać:
Okazy dostarczone do Szkoły Głównej
pokryte były szklistą warstwą koloru brunatnoczerwonego, grubości średnio 0.5 mm.
Warstwą tą pokryte były i małe dostarczone
później okazy, tak iż kaidy z nich stanowił

Gdy meteoroid wdziera się z prędkoś
cią około 20 km/sek w ziemską atmosferę,
jego powierzchnia rozgrzewa się tak, że
skała, z której się składa, topi się. Stopio
na warstwa natychmiast zostaje zerwana
przez pęd powietrza, odsłania się świeża
powierzchnia skały, która się topi, zostaje
zdmuchnięta i tak dalej. Jednocześnie po
wietrze silnie hamuje meteoroid i w koń
cu jego prędkość zmniejsza się tak, że ska
ła przestaje się topić. Ostatnia stopiona
warstewka zastyga, tworząc na powierzch
ni skorupę obtopieniową, nazwaną wyżej
„korą”. Tk właśnie skorupa pozwala łat
wo rozpoznać świeżo spadły meteoryt Jest
ona czarna, gdy meteoryt zawiera żelazo,
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ale bywa też szara, gdy żelaza jest mało,
lub szklista, przezroczysta, gdy żelaza nie
ma. T&kie meteoryty zdarzają się jednak
rzadko.
Gdy meteoroid rozpadnie się na ka
wałki niezbyt wysoko nad ziemią, gdy jego
prędkość jest już niewielka, świeża powie-
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czone jaśniejszą masą, co daje jej wygląd
brekcjowaty. (Widać to doskonale na prze
krojach tego meteorytu we Wrocławiu i
Olsztynie — przyp. aut.) Na jednych oka
zach przeważa odcień jasny, na innych znów
ciemny, tak iż pod tym względem panuje
skrajna różnorodność.

Fot. 2. Okaz m eteorytu Pułtusk o wadze 431.5 g z kolekcji Muzeum Geologicznego UJ w Krakowie. Widoczna
część zbrekcjonowana i jednolita.

rzchnia przełamu nie zdąży stopić się cał
kowicie tak, aby nierówności po pęknię
ciu zostały wyrównane, a skorupa utworzy
się tylko miejscami. O tym właśnie mówi
trzecie zdanie powyższego cytatu. Wresz
cie strugi powietrza żłobią czasem bruzdki w zastygającej skorupie lub tworzą na
niej nacieki.
Główna masa meteorytów składa się z
ziarnistych okruchów koloru popielatosza
rego z odcieniem żółtawym. Główna masa
niektórych okazów wykazuje dwa odcienie
szarego koloru: jasnoszary i ciemnoszary.
Te dwa odcienie zlewają się czasem w ten
sposób, że powierzchnia wydaje się jakby
„marmurowa”. Czasami zaś kolor szary
ciemniejszy obejmuje części większe, oto-

W głównej masie meteorytów dają się
zauważyć globule, których liczba w róż
nych okazach bywa różna, lecz na ogół są
one nieliczne. Bywają one w dwóch od
mianach: jedne, dość kruche, są rzadsze,
inne ciemnoszare, bywają czasem elipsoi
dalne, a średnica ich sięga 3 mm.)
Wspomniane „globule” nazywane są
dziś chondrami, od greckiego słowa chondros = ziarno, i są charakterystyczną ce
chą większości meteorytów spadających na
ziemię. Meteoryty zawierające chondry na
zywane są chondrytami.
Żelazo-nikiel rozsiany jest w meteory
cie w postaci różnego kształtu i wielkości
ziarenek koloru szarostalowego. Jedne są
małe, niedostrzegalne gołym okiem, inne
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znacznie większe, aż do wielkości kilku mi
limetrów.

Obecnie wiadomo, że meteoryt Pułtusk
zawiera 16% metalicznego żelaza z niklem.
Badania przeprowadzone przez prof.
Andrzeja M a n e c k i e g o z Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie dopro
wadziły do wniosku, że meteoryt Pułtusk
jest zbrekcjonowanym chondrytem oliwi-
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den z okazów ma budowę warstwową, jak
piaskowiec. Różna twardość tych warstw
spowodowała oryginalny wygląd tego me
teorytu ze sterczącymi żebrami. W częś
ciach brekcjowatych są fragmenty na tyle
odmienne, że prawdopodobnie pochodzą
z fragmentów innych planetek uderzają
cych w powierzchnię macierzystej planetki meteorytu Pułtusk.

1

•
Fot. 3. „Groch Pułtuski” z kolekcji Muzeum Mineralogicznego we Wrocławiu. Pasek, na którym leżą meteo
ryty, ma długość 5 cm.

nowo-bronzytowym typu H 5. Jest to je
den z najczęściej spadających na Ziemię
typów meteorytów. Głównymi minerała
mi są oliwiny i pirokseny, podrzędnie wy
stępują karnacji, troilit i chromit, a jako
akcesoryczne chalkopirotyn, plagioklaz i
miedź rodzima.
Mimo coraz doskonalszych metod ba
dawczych, wymagających coraz mniejszych
ilości materii meteorytowej, zawsze część
meteorytu zostanie przy badaniu zniszczo
na. Dlatego kustosze kolekcji meteoryto
wych niechętnym okiem patrzą na nau
kowców pragnących uszczuplić ich stan po
siadania. Prof. Manecki otrzymał do ba
dań tylko trzy nieduże fragmenty. Okazy
tego meteorytu różnią się jednak między
sobą i mogą kryć jeszcze niejedną niespo
dziankę. Na meteorycie z kolekcji Muze
um Geologicznego UJ widać doskonale,
że część meteorytu jest brekcją, ale więk
sza część ma budowę jednorodną, choć
jest poprzecinana ciemnymi żyłkami. Je-

Inną zagadką tego meteorytu jest te
ren jego spadku. Prof. Samsonowicz wy
mienia teren między wsiami Obryte i Rzew
nie, ale już jeden z najsłynniejszych kolek
cjonerów meteorytów XIX wieku, Julian
S i e m a s z k o , posiadacz jednego z naj
większych okazów Pułtuska o wadze 7850
g, wymienia także Różan jako miejsce spad
ku. Niektóre okazy tego meteorytu noszą
nazwę „Łomża”, być może dlatego, że Puł
tusk należał do guberni łomżyńskiej. Inne
jednak okazy mają nazwę „Płońsk”. Czy
chodzi tylko o przejęzyczenie? Tfego same
go dnia, o tej samej porze, spadł też me
teoryt w miejscowości Lerici we Włoszech,
do złudzenia przypominający Pułtusk. Dwa
lata po spadku znaleziono na Ukrainie me
teoryt podobny do pułtuskiego. Co pra
wda meteoryty tego typu są często spo
tykane.
Okazy meteorytu Pułtusk znajdują się
w co najmniej 150 kolekcjach na całym
świecie. Większość z nich, to okazy małe,
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o wadze kilku gramów, zwane „grochem
pułtuskim ”. Największe pojedyncze okazy
znajdują się w British Museum (9095 g),
w Muzeum Ziem i w Warszawie (8100 g) i
w Berlinie (8070 g). W Polsce najładniej
sze okazy tego meteorytu znajdują się w
Krakowie. Były one zebrane zaraz po spad
ku, mają doskonale zachowaną skorupę
obtopieniową i wnętrze. Większość z nich
nie jest jednak pokazywana. M ożna obej
rzeć tylko nieliczne z nich w Muzeum G eo
logicznym UJ na Oleandrach. Natom iast
każdy może obejrzeć małe, ale doskonale
zachowane okazy meteorytu Pułtusk w no
wo otwartym oddziale Muzeum M inera
logicznego we Wrocławiu przy ul. Kuź
niczej 22. Nieliczne okazy tego meteory
tu, ale za to z uwidocznionym przekrojem,
można zobaczyć w Olsztyńskim Planeta
rium. Okazy znajdujące się w Muzeum Z ie
mi PAN w Warszawie zostały zebrane po
kilkudziesięciu latach leżenia w ziemi i są
częściowo zwietrzałe. Poza tym nie są po
kazywane zwiedzającym.
Ocenia się, że we wszystkich kolekcjach
znajduje się co najwyżej 10 tys. okazów o
łącznej wadze 276 kg. Reszta leży gdzieś
na polach, łąkach, w rozlewiskach Narwi,
oraz w korycie Narwi. Na terenie zalewa
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nym przez rzekę zostały one prawdopo
dobnie przykryte osadami naniesionymi
przez wodę. Na terenie wyżej położonym
znikły wśród mnóstwa kamieni polodowcowych. Kam ienie te są systematycznie
zbierane z pól przez rolników, więc więk
szych meteorytów należy szukać w ster-

Fot. 4. M eteoryt Pułtusk zawiera dużo metalicznego
żelaza. Dla porównania, z prawej, m eteoryt TUxtuac.
Kolekcja Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium
Astronomicznego.

tach kamieni. „G roch pułtuski” wciąż po
winien leżeć na polach, choć coraz bar
dziej zwietrzały. M eteoryty Pułtusk łatwo
odróżnić od zwykłych kamieni po tym, że
silnie przyciągają magnes.

KRONIKA
O statnie dni komety Shoemaker-Levy 9
Zjawisko zderzenia komety Shoemaker-Levy
9 z Jowiszem przeszło wszelkie oczekiwania.
Rozmiar obserwowalnych efektów towarzyszą
cych całemu wydarzeniu okazał się dużo więk
szy niż przewidywano. Przypomnijmy więc, że
w dniach od 16 do 22 lipca 1994 roku naj
większa planeta Układu Słonecznego została
zbombardowana serią fragmentów, na które
dwa lata wcześniej rozpadła się niezwykła ko
meta. W życiu planet i komet nie było to ni
czym wyjątkowym. W trwających już cztery i
pół miliarda lat dziejach naszego systemu pla
netarnego takie uderzenia komet w planety —
także i w Ziemią — wielokrotnie miały miej
sce, o czym świadczą liczne pozostałości tych

wydarzeń obserwowane na powierzchniach pla
net i ich księżyców. Ale niezwykłość zderzenia,
którego zostaliśmy świadkami, polega przede
wszystkim na tym, że po raz pierwszy dane nam
było coś takiego obejrzeć, oraz że dowiedzie
liśmy się o tym z ponad rocznym wyprzedze
niem, dzięki czemu można się było wszech
stronnie przygotować do śledzenia nigdy dotąd
nie oglądanego zjawiska. I to zjawiska, które
dla mieszkańców planety narażonej — podob
nie jak Jowisz — na uderzenie jakiegoś obiek
tu kosmicznego ma przecież znaczenie nie tyl
ko poznawcze. Zrozumienie procesów zacho
dzących podczas zderzenia komety z planetą
jest bowiem niezbędne do analizy zagrożenia i
ewentualnego poszukiwania możliwości obro
ny przed nim.
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Intensywne przygotowania potoczyły się w
dwóch kierunkach. Celem pierwszego było jak
najdokładniejsze określenie momentów zderzeń
i miejsc trafień poszczególnych fragmentów ko
mety w powierzchnię Jowisza. Aby je znaleźć
trzeba było poznać tor, po którym poruszała
się kometa, a ściślej mówiąc niezależne tory
każdej części komety oddzielnie. Orbity komet
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W rezultacie wiadomo było z dokładnością
kilkunastu minut kiedy każdy fragment kom e
ty uderzy w Jowisza. Miejsca uderzeń udało
się określić z dokładnością 1-2 stopni (znaj
dowały się niestety po niewidocznej z Ziemi
stronie planety). Wiedziano także, że wszystkie
części komety wpadać będą w atmosferę Jowi
sza z prędkością 60 km/s pod kątem 45° od

Fot. 1. Zdjęcie Jowisza wykonane za pomocą teleskopu kosmicznego Hubble’a 16 lipca 1994 roku o godzinie
21:32 U T z widocznym śladem na powierzchni po uderzeniu fragmentu A komety Shoemaker-Levy 9; w
ramkach powiększenie obrazu plamy (fot. H. Hammel, MIT).

wyznacza się na podstawie pomiarów ich pozy
cji na niebie czyli tzw. obserwacji astrometrycznych. O d m om entu odkrycia, a więc od m ar
ca 1993 roku, kometa Shoemaker-Levy 9 była
więc intensywnie śledzona przez wielu obser
watorów, a w kilku ośrodkach, dysponujących
odpowiednimi możliwościami obliczeniowymi,
wykonywano systematycznie rachunki dla zna
lezienia param etrów charakteryzujących ruch
komety. Drugi kierunek przygotowań do ob
serwacji zderzenia komety Shoemaker-Levy 9
z Jowiszem koncentrował się na tworzeniu m o
deli oczekiwanego zjawiska dla jak najlepszego
zaplanowania tego co, kiedy, jakimi metodami
i za pomocą jakich przyrządów należy obser
wować. Podstawą tych prac były obserwacje
własności fizycznych komety. W przeciwieństwie
jednak do ruchu, który można było dość pre
cyzyjnie zbadać, budowę, wielkość, masę czy
wreszcie skład chemiczny komety poznawano
z dużym trudem i wielką dozą niepewności.

miejscowego pionu. Zdawano też sobie spra
wę z tego, że każde wtargnięcie fragmentu ko
mety w atmosferę i obłoki powierzchniowe Jo 
wisza (który nie ma — tak jak Ziemia — sta
łej powierzchni) spowoduje eksplozję, której
siła wybuchu i przebieg w bardzo istotny spo
sób zależą od masy intruza. I tu zaczynał się
problem, gdyż tak podstawowego param etru
komety jakim jest masa jej jądra, a w przypad
ku komety Shoemaker-Levy 9 wielu jego częś
ci, nie udaje się wiarygodnie wyznaczyć, gdyż
jest skryte w otaczającym je obłoku materii gazowo-pyłowej. Różnymi wyrafinowanymi m e
todami cyfrowej analizy zdjęć komety wykona
nych za pomocą teleskopu kosmicznego H u b 
ble’a stwierdzono, że średnice największych frag
mentów są najprawdopodobniej rzędu kilku ki
lometrów. Zakładając zaś, że ich gęstość jest
taka sama jak gęstość jądra najlepiej dotych
czas poznanej komety Halleya, oszacowano ich
masy. Na podstawie tych danych, oraz aktual-
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nej wiedzy o strukturze warstw powierzchnio
wych Jowisza, opracowano różne scenariusze
przewidywanych eksplozji i ich konsekwencji.
Wydarzenia na Jowiszu, obserwowane w
dniach od 16 do 22 lipca 1994 roku, zweryfi
kowały wszystkie te prognozy. Podkreślmy naj
pierw bardzo dobrą zgodność z przewidywa
niami momentów i miejsc uderzeń fragmen
tów komety w powierzchnię planety. Zauwa
żone przesunięcie w czasie wszystkich zjawisk
o kilka minut tłumaczy się systematycznymi od
chyleniami danych w katalogu gwiazd, z które-

Fot. 2. Zdjęcie Jowisza w podczerwieni wykonane za
pomocą teleskopu Kecka na Hawajach z widocznymi
śladami uderzeń fragmentów A i C komety Shoemaker-Levy 9 (fot. W. M. Keck Observatory).

go korzystano przy wyznaczaniu pozycji kome
ty na niebie dla obliczenia jej toru. Precyzja, z
jaką zdołano więc wyznaczyć orbitę komety jest
jeszcze jednym potwierdzeniem poprawności
metod matematycznych stosowanych w odpo
wiednich obliczeniach. A były to rachunki bar
dzo skomplikowane zważywszy, że w tym przy
padku w ruchu każdego fragmentu komety
trzeba było uwzględniać oddziaływania grawi
tacyjne nie tylko wszystkich planet (jak w przy
padku innych komet), ale także największych
księżyców Jowisza, a nawet zakłócenia pocho
dzące od stosunkowo dużego spłaszczenia glo
bu tej planety.
Spośród widocznych przed zderzeniem około 20 największych fragmentów komety Shoemaker-Levy 9 (oznaczanych dużymi literami)
nie zaobserwowano śladów uderzeń w Jowisza
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części B oraz T, U i V. Być może rozkruszyły
się już wcześniej na wiele drobnych bryłek, któ
rych spadek na powierzchnię planety nie dał
obserwowalnych z Ziemi efektów. Dostrzeżo
no natomiast pewne konsekwencje uderzenia
fragmentu M, o którym już wcześniej sądzo
no, że się rozpadł i pewnie przestał istnieć. Przy
puszczenia te okazały się więc chybione.
Chybione było również mniemanie, że błysk
towarzyszący każdemu wybuchowi będzie moż
na dostrzec poprzez promieniowanie odbite od
satelitów Jowisza. Wyraźnego ich pojaśnienia
jednak nie zaobserwowano. Szczególne nadzie
je wiązano z uderzeniem fragmentu K, pod
czas którego księżyc Europa znajdował się w
cieniu Jowisza, a więc miał ciemną powierz
chnię i wobec tego nie był widoczny. Sądzono,
że podczas eksplozji tej części komety powie
rzchnia zaćmionego satelity trochę się rozjaśni.
Nic takiego jednak nie zauważono. Wydaje się
to świadczyć o tym, że wybuchy następowały w
na tyle już gęstych warstwach atmosfery lub
obłoków powierzchniowych planety, że niewie
le towarzyszącego im promieniowania świetlne
go zdołało się wydostać na zewnątrz.
Raczej nieoczekiwanie zaobserwowano na
tomiast wierzchołki pióropuszy materii, która
w wyniku uderzenia wzbiła się ponad umowną
powierzchnię Jowisza do wysokości nawet 10001500 km. Chociaż wybuch następował po nie
widocznej z Ziemi stronie planety, to jednak
dzięki wyrzuceniu materii na tak dużą wyso
kość, jej górne warstwy wyłoniły się spoza kra
wędzi globu i dzięki rozproszeniu na jej cząst
kach promieniowania słonecznego zostały z Ż e 
rni dostrzeżone. Tfe niezwykłe rezultaty eksplozji
towarzyszących uderzeniom największych części
komety w Jowisza ukazywały się po około 5
minutach od momentu zderzenia i trwały zwy
kle do 20 minut. Jak donieśli obserwatorzy ja 
pońscy czas zaniku pióropusza fragmentu D
trwał nawet ponad godzinę. Wnikliwe obser
wacje tych struktur wykonane w różnych za
kresach długości fali promieniowania elektro
magnetycznego przyniosą zapewne bardzo wie
le informacji o materii pochodzącej najpraw
dopodobniej z warstw podpowierzchniowych
Jowisza, a więc dotychczas zupełnie nieznanej.
Wskutek obrotu planety, najczęściej po kil
kunastu minutach od momentu zderzenia, ob
serwatorzy na Ziemi mogli już także zobaczyć
ślad wybuchu na powierzchni Jowisza. Rozmia
ry i intensywności dostrzeżonych plam były zna-
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Fot. 3. Seria zdjęć Jowisza w podczerwieni wykonana za pomocą teleskopu 3.5 m w Calar Alto w Hiszpanii
ukazująca uderzenie fragmentu A komety Shoemaker-Levy 9 (z prawej strony widoczny jest satelita Jowisza
Io): lewe górne — przed zderzeniem, prawe górne — godz. 20:17 UT, pojawia się pióropusz po eksplozji, lewe
dolne — godz. 20:21, maksimum jasności wierzchołka pióropusza, prawe dolne — godz. 20:42, pióropusz
niknie (fot. Calar Alto Observatory).

cznie okazalsze niż się spodziewano. Zadziwiła
również ich trwałość oraz bogactwo struktur i
ewolucji. Najsilniejsze konsekwencje wydają się
pochodzić od fragmentów G, L, H i Q. Jedną
dużą plamę utworzyły fragmenty S, R i D, któ
rych uderzenia wypadły prawie w tym samym
miejscu. Początkowy kształt plam przypominał
wydłużony owal, a ich rozmiary sięgały kilku
nastu tysięcy kilometrów. Nic więc dziwnego,
że można je było widzieć nawet przez niewiel
kie teleskopy. Zastanawiające i raczej nieocze
kiwane są natomiast pierwsze doniesienia ra
dioastronomów o nikłym wpływie zderzenia na
promieniowanie radiowe Jowisza.
Chociaż największe fragmenty komety Shoe
m aker-Levy 9 osiągnęły już Jowisza to jednak
zjawisko zderzenia trwa nadal. Ocenia się, że
prawdopodobnie jeszcze do końca września Jo
wisz będzie bombardowany przez materię py
łową komety, która została rozproszona wzdłuż

jej toru. Mogą się na nią składać również grud
ki materii o rozmiarach centymetrowych, a na
wet większych. Być może ich uderzenia w po
wierzchnię planety dadzą efekty obserwowalne
z Ziemi. Co więcej, między 27 lipca a 22 wrześ
nia miejsca ich ewentualnych trafień znajdują
się już po widocznej z Ziemi stronie planety.
Wszystkie te niezwykłości na powierzchni
Jowisza były i są nadal starannie i wnikliwie
śledzone przez bardzo wielu badaczy za po
mocą chyba prawie wszystkich dużych instru
mentów astronomicznych na świecie. W ob
serwacje Jowisza zaangażowane były w tych
dniach także różne obserwatoria orbitalne i son
dy kosmiczne. Szczególnie bogaty i wartościo
wy materiał zebrano oczywiście za pomocą te
leskopu kosmicznego H ubble’a. Wielkie nad
zieje wiąże się też z danymi, które przekaże
lecąca do Jowisza sonda Galileo. O na jedna
bowiem widziała bezpośrednio uderzenia ko-
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mety, ale wyniki wykonanych przez nią obser
wacji będą przekazane na Ziemię później ze
względu na uszkodzenie jej głównej anteny.
Znajdująca się już na peryferiach Układu Sło
necznego sonda Voyager 2 także mogła widzieć
zderzenie, ale pierwsze doniesienia wskazują,
że prawdopodobnie ze względu na dużą odle
głość od Jowisza nie zdołała zarejestrować żad
nych efektów. Wiele informacji przekazał na
tomiast satelita do badań astronomicznych w
nadfiolecie IU E.
Przeżyliśmy niezwykłe zjawisko. Teraz nad
szedł czas opracowywania zebranego materiału
obserwacyjnego, jego interpretacji i wyciągania
wniosków. Badaczy komet i planet czekają bar
dzo pracowite miesiące, a może nawet i lata.
Krzysztof Ziołkowski

Odzyskane dane ALEXIS
Amerykański satelita ALEXIS, którego głów
nym celem było uzyskanie pierwszej mapy nie
ba w miękkich promieniach X, został wpro
wadzony na okołoziemską orbitę 25 kwietnia
1993 r. Niestety przez pierwsze sześć tygodni
po starcie nie można było nawiązać z nim żad
nego kontaktu i wydawało się, że satelita zo
stał stracony. Okazało się jednak, że nie było
aż tak źle i łączność ostatecznie przywrócono.
Ale chociaż aparatura ALEXIS to aż sześć rent
genowskich teleskopów (każdy ma pole widze
nia 30 stopni) — nie udawało się odtworzyć
obrazu nieba. Stabilizowany żyroskopowo sa-
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telita na skutek awarii baterii słonecznych do
konywał dziwacznych obrotów i trudno było
dociec w jaki punkt nieba „spogląda” w danej
chwili każdy w teleskopów. Przez prawie rok
zbierano więc na Ziemi przesyłane dane i cze
kano, aż uda się je odczytać. Gdyby wszystkie
te informacje chcieć wydrukować zajęłoby to
ponad dwa min stron, z czego 60% to dane z
teleskopów, a reszta — dane pozycyjne. Było
więc o co walczyć. Ekipa ALEXIS ułożyła spe
cjalny program komputerowy, który w oparciu
o dwa najsilniejsze źródła miękkich promieni
X (a są to Księżyc i biały karzeł H Z 43) pozwa
la chwila po chwili określić położenie satelity.
Pierwszy sukces tej metody to opublikowanie
17 maja 1994 r. obrazu nieba w miękkim pro
mieniowaniu rentgenowskim. Obraz ten zosta
nie jeszcze numerycznie „wyostrzony”, a na
stępnie, precyzyjnie znając położenia telesko
pów, będzie można nagromadzone dane num e
rycznie rozszyfrowywać na bardzo szybkich kom
puterach. Na szczęście wszystko wskazuje na
to, że oprócz kłopotów z koziołkowaniem sate
lita działa znakomicie: po roku detektory, zwier
ciadła, filtry itp. pracują z zakładaną precyzją.
W przypadku teleskopu kosmicznego nu
meryczna obróbka uzyskiwanych (za pomocą
wadliwego zwierciadła) obrazów pozwoliła te
obrazy udoskonalać. Natomiast dane z A L E 
XIS bez komputerów byłyby po prostu do wy
rzucenia. Widać więc jak bardzo informatyka
jest niezbędna we współczesnej astronomii.
MSK
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W izualne obserwacje gwiazd zmiennych
fj Aquilae
Aquilae
a = 19h52m ó = + l°00m(2000.0)
A: 3.48m-4 .3 9 mV
Max: 2436084.656 + 7.176641Typ: C d M -m = 0.32 Sp. F6Ib-G4Ib.
O koło osiem stopni na południe od
najjaśniejszej gwiazdy w gwiazdozbiorze
Orła — Altaira, znajduje się jedna z jaś
niejszych cefeid r/ Aquilae. Zm ienna ta
została odkryta w roku 1784 przez Piggota. U stalił on iż okres gwiazdy wynosi
7d4h38m co niew iele różni się od wartości
rj
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obecnej. Amplituda zmian blasku nie
przekracza jednej wielkości gwiazdowej, a
wskaźnik barwy zmienia się od +0.58 do

9/1994

+1.04. Oznaczenie jasności gwiazd porównania 37 = 3.7m
Tomasz Krzyt

Z KORESPONDENCJI
Spośród licznych fotografii i listów, które
otrzymaliśmy po częściowym zaćmieniu
Słońca w dniu 10 maja 1994 roku, na ok
ładce reprodukujemy kolejną partię pięk
nych zdjęć tego zjawiska, a poniżej publi
kujemy fragmenty listów ich autorów:
Jerzy Giergielewicz (Szczecin): Już
dość dawno nie fotografowałem nieba, ale
zaćmienie Słońca w dniu 10 maja 1994
roku było bardzo silną zachętą i dlatego
postanowiłem nie zmarnować na pewno
ostatniej w moim życiu okazji (mam 69
lat) by je zarejestrować.
Po dość pochmurnym południu pod
wieczór niebo zaczęło się przejaśniać, a
sam wieczór był już wyjątkowo klarowny i
przejrzysty. Wykonałem trochę zdjęć roz
wijającego się zaćmienia na taśmie nega
tywowej i nieco więcej na odwracalnej. Bar
dzo duże kontrasty siły światła Słońca i tła
są trudne do wypośrodkowania, a przecież
Słońce wkomponowane w krajobraz jest
bardziej urokliwe i ciekawe, a może mieć
nawet w sobie coś z poezji przyrody. (...)
Jedno z tych zdjęć pokazuje unikalne
zjawisko przyrodniczo-astronomiczne, a
mianowicie połączenie zaćmienia Słońca
z przelatującym blisko dużym kluczem dzi
kich gęsi. Zdjęcie to wykonane zostało w
nieco wcześniejszej fazie zaćmienia, gdy
Słońce było jeszcze trochę wyżej nad hory
zontem oraz miało bardzo dużą jasność i
panowały olbrzymie kontrasty między Słoń
cem, a relatywnie ciemnym tłem. W tej
sytuacji możliwy był tylko trudny kompro
mis, aby tak ustawić czas i przesłonę, by
nie gubiąc zaćmienia uzyskać choć trochę
możliwego w tych warunkach tła. Myślę,
że ten niesłychanie trudny warunek udało
się odpowiednio do granicznych możliwoś
ci zrealizować. (...)

Jerzy Łągiewka (Katowice): (...) Dzień
10 maja nastał spowity w chmury. Nadziei
na okno w chmurach ubywało z każdą kro
plą deszczu i choć po południu Słońce za
częło pokazywać się między chmurami, to
ciężkie ich zwały nadal wywoływały ucisk
w piersiach. Obawy się nie sprawdziły...
Pierwszy kontakt zauważyłem (na matówce w aparacie fotograficznym) w mo
mencie 19h40m408. Jasność Słońca była wte
dy jeszcze duża. Martwiłem się, że nadcią
gające od wschodu chmury przesłonią naj
ciekawszy moment. Niebo okazało się jed
nak łaskawe i okno między kolejnymi po
łaciami chmur było na tyle duże i w tak
właściwym momencie, że widoczność pra
wie aż po horyzont była bardzo dobra. Jas
ność Słońca zaczęła radykalnie maleć do
piero o 19h55m czyli około 15 minut od
początku zaćmienia na wysokości około
2.5° nad horyzontem i wtedy też coraz bar
dziej przybierało barwę czerwieni (od do
łu) i jednocześnie traciło na jasności.
Widok zjawiska przez cały czas był wspa
niały. (...)
Piotr Dzikowski (Leszno): Jestem mi
łośnikiem astronomii od prawie 10 lat. Ura
nię czytam prawie tak samo długo. Zawsze
podziwiałem prace innych miłośników as
tronomii, a szczególnie ich zdjęcia zać
mień Księżyca lub Słońca. Częściowe zać
mienie Słońca z 10 maja 1994 roku stało
się dobrą okazją do wypróbowania swoich
umiejętności fotograficznych.
Zdjęcia zostały wykonane z dachu Po
litechniki Wrocławskiej, na której studiu
ję na Wydziale Elektroniki (IX semestr).
W związku z niską wysokością Słońca i
zachmurzeniem nieba sesja fotograficzna
objęła okres od godz. 19:59 do 20:20. Zdję
cia zostały zrobione za pomocą teleobie-
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ktywu 4/200 i aparatu Zenit 12 x . Użyłem
filmu Kodak Gold 100 ASA
Krzysztof Giza (Siemianowice Śląskie):
(...) Należę do kółka astronomicznego przy
Planetarium Śląskim w Chorzowie. Załą
czone zdjęcie zaćmienia Słońca zrobiłem
10 maja o godz. 19:58 aparatem Zenit 122
z konwerterem 2 x . Czas naświetlania 1/
500, przesłona 11 z filtrem UV, film Koni
ca super XG 200. (...)
Maciej Grzemski (Olsztyn): Do zapo
wiadanego na dzień 10 maja tego roku
zaćmienie Słońca przygotowywaliśmy się
sumiennie, choć bez większego przekona
nia. Postawę tę spowodowało nieudane z
przyczyn pogodowych zaćmienie z ubie
głego roku. O pogodę do celów obserwa
cyjnych trudno w Olsztynie, ale tym razem
była pewna nadzieja, mimo niewielkich
chmurek. Od godziny siedemnastej powo
li zaczęli się zbierać astronomowie i mi
łośnicy przygotowując się do obserwacji i
fotografowania zjawiska. Na tarasie ob
serwacyjnym było tłumnie i gwarno. Ol
sztyńskie radio WA-MA na bieżąco pro
wadziło relację z obserwatorium. Tfechniki
obserwacji byty różne: naświetlone i wy
wołane płyty fotograficzne, podwójnie po
składane okulary przeciwsłoneczne, były
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teleskopy z filtrami słonecznymi i aparaty
fotograficzne. Niektórzy starali się dostrzec
tarczę Księżyca wchodzącą na Słońce po
przez szczelinę między palcami dłoni. Nas
jednak najbardziej interesowało uwiecz
nienie tego zjawiska na kliszy fotograficz
nej. W tym celu Meniscas 150/2250 wypo
sażony został w kamerę nasadkową i przejściówkę do aparatu fotograficznego. Ponad
to fotografowano za pomocą zwierciadla
nego obiektywu o ogniskowej 500 mm z
telekonwerterem 2 x i filtrem neutralnym
4 x przy czasie ekspozycji 1/2000 sekundy.
Od pierwszego kontaktu o godzinie 19.37
do zachodu Słońca o godzinie 20.25 nie
przysłoniła nam zaćmienia żadna chmur
ka. Z ulgą mogliśmy powiedzieć „naresz
cie się udało”. Końcowa faza widocznego
u nas zaćmienia była widoczna już gołym
okiem, a czasy ekspozycji spadły nawet do
1/60 sekundy co wymagało usunięcia filtru
neutralnego i telekonwertera. Obraz Słoń
ca tuż przed zachodem był mocno zdefor
mowany przez atmosferę, a ponadto za
częły się podnosić typowe dla regionu War
mii i Mazur wieczorne mgiełki. Mimo to
zjawisko to było do samego końca widocz
ne bardzo dobrze, co napawa optymizmem
na przyszłość.

KRONIKA PTMA
Obserwatorium Astronomiczne
w Puławach
Dnia 2 maja 1994 roku w Puławach miała
miejsce niecodzienna i podniosła uroczys
tość oficjalnego otwarcia Obserwatorium
Astronomicznego oraz nadania mu imie
nia polskiego astronoma XIX wieku Fran
ciszka A r m i ń s k i e g o .
Uroczystość uświetniło wielu zaproszo
nych gości z Puław, Lublina, Krakowa i
Warszawy. Zarząd Główny PTMA repre
zentował dr Henryk B r a n c e w i c z , wła
dze miasta: Przewodniczący Rady Zdzis
ław K o w a l c z y k , Urząd Miejski — Woj
ciech K u b a . Poza tym, było wielu gości

spośród miejscowej inteligencji, w tym
nauczycieli. Poczty sztandarowe wystawi
ły: Liceum im. Adama ks. Czartoryskiego
i Szkoła podstawowa Nr 4. Po odegraniu
hymnu narodowego przez orkiestrę Mło
dzieżowego Domu Kultuiy, zebranych po
witała Dyrektor MDK w Puławach mgr
Danuta L e n g i e w i c z jako gospodarz
obiektu, następnie obiekt został poświę
cony przez ks. dziekana Ryszarda G o ł d ę, a dr H. Brancewicz nadał obiektowi
imię. Po obszernej informacji Prezesa Z a
rządu Oddziału PTMA w Puławach mgr
Edwarda K o z a k a na temat pracy Pu
ławskiego Oddziału nastąpiło wręczenie dy
plomów i odznaczeń osobom szczególnie
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Fot. 2. Podczas uroczystości otwarcia Obserwatorium
przemawia Sekretarz Zarządu Głównego PTMA dr
H. Brancewicz.

Fot. 1. Ogólny widok Obserwatorium.

wyróżniającym się, wśród których była Ma
ria K a p t u r k i e w i c z - S z e w c z y k , inicjator budowy Obserwatorium, uhono
rowana odznaką zasłużonego pracownika
kultury. Następnie zwiedzano Obserwa
torium, a na zakończenie odbył się wykład
prof. Pawła C z a r t o r y s k i e g o z Pol
skiej Akademii Nauk na temat działalnoś
ci naukowej Mikołaja K o p e r n i k a .
Obserwatorium Astronomiczne w Pu
ławach powstało przez adaptację nieczyn
nej wieży ciśnień, przy czym prace trwały
od maja 1981 roku, po kilkunastoletnich
przepychankach biurokratycznych, związa
nych z przekazaniem budynku na rzecz
PTMA przez władze miejskie oraz z wy
borem właściwej dokumentacji technicz
nej, ostatecznie przezwyciężonych przez
inicjatorów i organizatorów budowy Ma
rii i Bogdana S z e w c z y k ó w . W 1989
roku dokonano odbioru technicznego od
Zakładu Remontowo-Budowlanego PTTK.
Kopułę obrotową wykonał według włas
nego projektu Lucjan N e w e 1s k i. Osa-

Fot. 3. Prof. P. Czartoryski podczas wykładu inau
guracyjnego.

dzono ją na szczycie budynku w 1988 ro
ku. Prace techniczne w kopule zakończo
no w kwietniu br. własnym sumptem. Do-
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celowo, w kopule zainstalowany zostanie
teleskop zwierciadlany systemu Newtona
ze średnicą zwierciadła 50 cm.
Obecnie Obserwatorium dysponuje
dwoma teleskopami typu Mizar o średnicy
zwierciadła 11 cm i jedną lunetą o śred
nicy 5 cm. Służą one głównie do obserwa
cji wizualnych nieba w ramach populary
zacji astronomii. Oprócz tego, w kopule
czynny jest wypożyczony z Warszawskiego
Oddziału PTMA teleskop zwierciadlany o
średnicy 25 cm. Niewielka lunetka zain
stalowana na teodolicie ze statywem służy
do wizualnych obserwacji Księżyca.
Obserwatorium obejmuje następujące
pracownie:
• Astronomiczną, wyposażoną w kom
putery z drukarką,
• Wystawienniczą, gdzie eksponuje się
wystawy tematyczne i okolicznościowe,
• Dydaktyczną, wyposażoną w rzutniki
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z przezroczami, telewizory z magneto-video i filmami tematycznymi, w
której odbywają się zajęcia z młodzie
żą szkolną i wykłady,
• Tbchniczną, w której odbywają się za
jęcia praktyczne z młodzieżą,
• Szlifierską, w której szlifuje się zwiercia
dła do amatorskich teleskopów zwier
ciadlanych,
• Fotograficzna, w której wywołuje się
zdjęcia fotograficzne, w tym fotogra
fie nieba nocnego.
Tciras i Galeria służą do przebywania
obserwatorów wraz z instrumentami w cza
sie demonstrowania. Biblioteka wyposa
żona jest w książki i wydawnictwa astro
nomiczne, w tym roczniki Uranii i Postę
pów Astronomii. Główną dziedziną dzia
łalności Obserwatorium pozostaje nadal
popularyzacja astronomii.
Edward Kozak

NOWOŚCI WYDAWNICZE
James Randi: Daniken, tajemnica Syriusza, parapsychologia i inne trele morele.
Przełożył a angielskiego: Zygmunt Kubasiak, Wyd. Pandora, seria „Nauka, pseu
donauka, szarlataneria”. Łódź 1994.
Pojawiła się nareszcie — w zalewie
kompletnie kosmicznych bzdur na temat
UFO, astrologii, praastronautów i różnych
„nauk” ezoterycznych — nowa seria wy
dawnicza, która jest „poświęcona proble
matyce pogranicza nauki, obejmującego
zbiór kontrowersyjnych zagadnień uważa
nych przez jednych za odkrywcze, przez
innych zaś za manowce wiedzy” —jak czy
tamy we wstępie redakcyjnym do tej książki.
Właściwy jej tekst poprzedzają dwa
wprowadzenia: Przebrany diabeł — James
Randi autorstwa tłumacza Zygmunta K u b a s i a k a i Zabójcza dezinformacja pióra
znanego autora science fiction i populary
zatora wiedzy Isaaka A s i m o v a , członka
Komitetu ds. Naukowego Badania Twier
dzeń o M arzeniach Paranormalnych wy-

dającego kwartalnik Skeptical Inquirer
(Dociekliwy sceptyk), skąd pochodzą prace
publikowane w nowej serii Wydawnictwa
„Pandora”
James R a n d i — „zabójca” pseudo
nauki (wg Asimova), astronom-amator i...
zawodowy iluzjonista (co pozwala mu de
maskować „specjalistów” od postrzegania
pozazmysłowego i sił paranormalnych oraz
innych oszustów w rodzaju Uri G e 11 e r a), otwiera swoją książkę rozdziałem pod
wymownym tytułem Trele-morele! Zamie
szcza w nim jako przestrogę znane stwier
dzenie: „gdy rozum śpi, budzą się upiory”,
w związku z czym atakuje bezlitośnie „...
mury i przypory wielkiego zamczyska Pseu
donauki, nie żałując nigdy pięści”.
Należy przyznać, iż tego jeszcze niebyło!
Autor nie bawi się w żadne konwenanse,
oddaje z nawiązką uderzenia i ciosy po
niżej pasa rzeczników pseudonaukowych
mistyfikacji (posuwających się nawet do
insynuacji i fałszu), „a kiedy pseudouczeni
wyją z bólu, wie że trafił gdzie trzeba”.
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Dodajmy, iż Randiego, oprócz Asimo
va, wspierają w jego działalności takie au
torytety jak Martin G a r d n e r (autor
książki Pseudonauka i pseudouczeni, PWN,
Warszawa 1966) i Carl S a g a n — astro
nom, znany orędownik projektu CETISETI.
Dla miłośników astronomii najbardziej
interesujące będą dwa rozdziały: czwarty,
W górę ptaszki-patałaszki! oraz szósty, Pło
nące papierowe rydwany. W pierwszym z
nich Autor rozprawia się z astrologią („naj
starszą z filozoficznych bzdur ludzkości”),
podróżami astralnymi, tajemnicą Syriusza
w tradycji religijnej Dogonów w Afryce, a
także z doniesieniami o UFO nie szczę
dząc przy tym samego J. Allena H y n e ka, astronoma, którego Martin Gardner
nazwał „Conanem Doylem ufologii”.
W drugim z wymienionych rozdziałów
Randi bezlitośnie rozprawia się z „rados
ną twórczością „Ericha von D a n i k e n a
o „dobrotliwych praastronautach”, którzy
nauczyli głupich ludzi (ale nie mieszkań
ców Europy!) prawie wszystkiego. Przy oka
zji Autor wspomina piramidalne bzdury
„piramidologii”, zainicjowanej w ubiegłym
wieku przez — niestety — astronoma an
gielskiego Charles’a Piazzi S m i t h a .
Warto też zwrócić uwagę na rozdział
trzeci — Zagubiony w TYójkącie Bermudzkim... (z powodu odniesień do UFO, a za
razem do mitycznej Atlantydy) oraz na roz
dział piąty — Chichoczący guru: rzecz o
lewitacji (w związku z bredniami Medytacjonistów Thmscendentalnych na temat
grawitacji i „czwartego” stanu... świado
mości, w dodatku kosmicznej!).
Nie zamierzam pisać streszczenia tej
wyjątkowej książki. Każdy czytelnik winien
sam zaznajomić się z argumentacją Auto
ra i przemyśleć ją w celu wyrobienia sobie
własnego zdania.
W jednym natomiast zgadzam się z tłu
maczem, Z. Kubasiakiem, iż chociaż obe
cnie Daniken zabawiał się niepoważnie,
to jednak nie można wykluczyć zupełnie
możliwości odwiedzin Ziemi przez przy
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byszów z Kosmosu — czy to w przeszłości,
czy to w przyszłości. Podobnie ma się spra
wa z astrologią: to prawda, iż był to zbiór
„pobożnych” życzeń (sformułowanych dzię
ki mniej lub więcej przypadkowym koin
cydencjom zjawisk zachodzących „na nie
bie i na Ziemi”), lecz prowadzone w prze
szłości przez astrologów obserwacje oka
zały się wysoce użyteczne dla rozwoju as
tronomii. Nb. domagając się coraz dok
ładniejszych obserwacji i lepszych teorii
ruchu planet astrologowie podcinali ga
łąź, na której przez wieki siedzieli wy
godnie.
Na zakończenie pragnę też zwrócić uwagę na pewne ważne stwierdzenie Autora:
„Nie ma jednak praw, które chroniłyby
konsumentów przed nierzetelnością i par
tactwem w tej dziedzinie, tak jak to się
dzieje w przypadku innych produktów. Do
tego w końcu sprowadza się cały problem:
literatura tego rodzaju jest produktem kon
sumpcyjnym i powinna podlegać regulacji
tych samych praw, które zapewniają od
powiednią jakość wszystkim trafiającym na
rynek przedmiotom. Konsument powinien
mieć prawo do zwrotu produktu i otrzy
mania z powrotem swoich pieniędzy, jeśli
produkt ten okaże się wadliwy”.
W rzeczy samej, obserwujemy gwałto
wny przybór trzeciorzędnej literatury po
pularnonaukowej oraz pseudonaukowej,
podczas gdy solidne, rzetelne opracowa
nia (lecz nie zawsze tak „bajecznie kolo
rowe”) nie mają szans ukazania się. Biorą
w tym procederze udział nawet renomo
wane wydawnictwa, że aż wstyd je wymie
niać! Podobno są to uboczne efekty de
mokracji i komercjalizacji. Być może. Gdy
by jednak zastosować się do zaleceń Ran
diego, lub przynajmniej obłożyć literaturę
pseudonaukową wysokim podatkiem (za
głupotę trzeba płacić), wtedy sytuacja na
rynku księgarskim stałaby się normalna.
Na razie jednak społeczeństwu grozi ze
ślizgnięcie się we wtórny analfabetyzm bądź
co najmniej nieuctwo.
T. Zbigniew Dworak
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dozbiorze Lwa. S a t u r n zachodzi póź
nym wieczorem świecąc jak gwiazda pier
wszej wielkości w gwiazdozbiorze Wodni
ka. Pozostałe planety przebywają na nie
bie zbyt blisko Słońca i są niewidoczne.
Przez lunety wśród gwiazd 7 wielkości
w gwiazdozbiorze Bliźniąt możemy poszu
kiwać planetoidę W e s t ę , której współ
rzędne równikowe podajemy dla kilku dat:
l d: rekt. 6h37.1m, deki. +20°3’; l l d: rekt.

Słońce: W tym miesiącu osiąga najniższy
punkt ekliptyki pod równikiem niebies
kim wstępując 22 grudnia w znak Kozio
rożca. Mamy wtedy początek zimy astro
nomicznej oraz najdłuższą noc i najkrót
szy dzień na naszej półkuli. W Warszawie
1 grudnia Słońce wschodzi o 7h22m, zacho
dzi o 15h27m, 22 grudnia wschodzi o 7h43m,
zachodzi o 15h26ra, a 31 grudnia wschodzi
o 7h45m, ale zachodzi o 15h33m.

D ane dla obserwatorów Słońca (na 13h czasu środk.-europ.)
Data
1994

P

XII 1
3
5
7
9
11
13
15

„ + 16.00
+ 15.22
+ 14.42
+ 13.59
+ 12.74
+ 11.87
+ 10.99
+ 10.09

Bo
+0.84
+0.58
+0.32
+0.06
-0.19
-0.44
-0.70
-0.96

Lo

III

30.86
4.50
338.14
311.79
285.44
259.08
232.73
206.38

Data
1994
XII 17
19
21
23
25
27
29
31

P

Bo

+ 9.17
+ 8.24
+ 7.31
6.36
+ 5.41
+ 4.44
+ 3.48
+ 2.50

-1.21
-1.46
-1.71
-1.96
-2.21
-2.45
-2.69
-2.93

+

Lo
180.03
153.68
127.34
100.98
74.64
48.30
21.96
355.62

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
3d21hl l m i 31d5hOm — momenty, w których heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

Księżyc: Bezksiężycowe noce będziemy mie
li w pierwszej dekadzie grudnia, bowiem
kolejność faz Księżyca jest w tym miesią
cu następująca: nów 3dl h, pierwsza kwa
dra 9d22h, pełnia 18d3h i ostatnia kwadra
25d20h. W perygeum Księżyc znajdzie się 2
i 30 grudnia, a w apogeum 15 grudnia.
W grudniu tarcza Księżyca zakryje Spikę (Kłos Panny), najjaśniejszą gwiazdę w
gwiazdozbiorze Panny, oraz Jowisza, ale
zjawiska te nie będą u nas widoczne.
Planety i planetoidy: Nad wschodnim ho
ryzontem świeci pięknym blaskiem W e 
n u s jako Gwiazda Poranna -4.5 wiel
kości. Pod koniec grudnia rankiem może
my próbować odnaleźć J o w i s z a świe
cącego nisko nad wschodnim horyzontem
jak gwiazda -1.7 wielk. M a r s widoczny
jest w drugiej połowie nocy jako czerwona
gwiazda około zerowej wielkości w gwiaz-

6h28.4m, deki. +20°30’; 21d: rekt. 6h17.9m,
deki +21°0’; 31d: rekL 6*6 .6™, deki. +21°31\
Meteory: W grudniu prom ieniują dwa ro 
je meteorów: G e m i n id y (w dniach od
7 do 15) i U r s y d y (od 17 do 24). Radiant
Geminidów leży w gwiazdozbiorze Bliź
niąt i ma współrzędne: rekt 7h28m, deki.
+32°. R adiant Ursydów leży w gwiazdoz
biorze Małej Niedźwiedzicy i ma współ
rzędne: rekt. 14h28m, deki. +78°. W tym
roku mamy niezłe warunki obserwacji G e
minidów.
*

*

*

5d20h N eptun w złączeniu z Księżycem
w odl. 4°.
6dl h Złączenie U rana z Księżycem w
odl. 6°.
8d9h Mars z najdzie się w złączeniu z
Regulusem (w odl. 2°), gwiazdą pierwszej
wielkości w gwiazdozbiorze Lwa.
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9d0 6h złączenie Saturna z Księżycem
w odl. 7°. O 12h Wenus, świecąc jak gwiaz
da -4.7 wielkości, osiąga maksimum swe
go blasku w tym okresie widoczności.
14d4h Górne złączenie Merkurego ze
Słońcem.
22d3h23mSłońce wstępuje w znak Ko
ziorożca, jego długość ekliptyczna wynosi
wówczas 270°; mamy początek zimy astro
nomicznej.
23d16hZłączenie Marsa z Księżycem w
odl. 9°.
25d3h Planetoida Westa w przeciwsta
wieniu ze Słońcem względem Ziemi (w
opozycji).
27d7h Bliskie złączenie Księżyca ze Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej wiel
CONTENTS
E .L Ł o k a s
What is a black hole
A. O le c h
Classical Novae — exploding pairs
A .S. P i l s k i
Pułtusk meteorite shower
C h ro n ic le :
The last days of comet Shoemaker-Levy 9
Retrieval of the ALEXIS data
V a d e -m e c u m fo r O b s e rv e rs
F ro m c o r r e s p o n d e n c e
PT M A C h ro n ic le
N ew b o o k s
A s tr o n o m ic a l C a le n d a r
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kości w gwiazdozbiorze Panny; zakrycie
gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne
będzie na Oceanie Atlantyckim, na Wy
spach Kanaryjskich, w Północnej i Środ
kowej Afryce, w południowych Indiach i
na północnym Madagaskarze.
29d6h Złączenie Wenus z Księżycem w
odl. 3°. Rankiem nad wschodnim horyzon
tem obserwujemy piękną konfigurację We
nus i sierpa Księżyca.
30dl hKsiężyc w bliskim złączeniu z Jo
wiszem; zakrycie planety przez tarczę Księ
życa widoczne będzie w północno-wschod
niej Azji i prawie w całej Japonii.
Momenty wszystkich zjawisk podane
są w czasie środkowo-europejskim.
Opracował G. Sitarski
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Polskie Towarzystwo Miłośników
Astronomii, którego nasz miesięcznik
jest organem, obchodzi w tym roku
siedemdziesięciopięciolecie swego ist
nienia. Z tej okazji w dniach 1 i 2
października odbędzie się w Toruniu
Walny Zjazd Delegatów PTMA. Po
nieważ okrągłe rocznice zachęcają
zwykle do refleksji, więc można ocze
kiwać, że toruńskie spotkanie miłoś
ników astronomii z całego kraju za
owocuje ciekawą wymianą poglądów
na temat przyszłości amatorskiego ru
chu astronomicznego w Polsce, który
może się poszczycić tak głęboko się
gającymi w przeszłość korzeniami.
Dziś rzeczą najważniejszą wydaje się
znalezienie takich form obecności na
szego Towarzystwa w nowej rzeczy
wistości, które — nie tracąc nic z bo
gatej tradycji — umożliwią pełną i
wszechstronną realizację dążeń i as
piracji wszystkich zainteresowanych
niebem, jego obserwacjami i rozwo
jem badań Wszechświata. Zdając so
bie sprawę z tego, że zamiłowania as
tronomiczne niosą w sobie niebaga
telny ładunek elementów kulturotwór
czych wierzymy, że w nadchodzących
latach nie zabraknie entuzjazmu i ofiamości członków PTMA, ale także
i funduszy na działalność organizacji
miłośników astronomii i wydawanie
przez nią pisma popularyzującego i
upowszechniającego astronomię. Jak
bardzo jest ono potrzebne społeczeń
stwu pokazuje między innymi ogrom
ny wzrost zainteresowań problemami
astronomicznymi wywołany w tym ro
ku niecodziennym zjawiskiem zderze
nia komety Shoemaker-Levy 9 z Jo
wiszem. W niniejszym numerze Ura
nii jeszcze raz powracamy do tej spra
wy publikując wiele zdjęć ukazujących
rozmiary i skutki katastrofy, która nie
dawno spotkała największą planetę i
niezwykłą kometę.
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Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza

JAK POWSTAJĄ ŚWIATY?
Tfemat sygnalizowany w tytule artykułu jest
tematem „starym jak świat”. W powyż
szym twierdzeniu nie ma zbyt wielkiej prze
sady, bo człowiek niemal już w zaraniu
swych dziejów usilnie starał się nie tylko
poznać otaczający go świat, lecz za wszel
ką cenę pragnął się również dowiedzieć,
kiedy on powstał i skąd się wziął. Miał
przy tym na myśli zarówno rośliny i zwie
rzęta, góry i doliny, rzeki, jeziora i morza,
jak i samą Ziemię oraz dostarczające jej
życiodajnego ciepła Słońce, oświetlający
ją nocą Księżyc, migotliwe światełka gwiazd
i przemieszczające się wśród nich planety.
Pierwotnego człowieka wszystko ciekawi
ło, wszystko wydawało mu się godne bliż
szego poznania, a tymczasem wszystko otaczała mgła tajemniczości. Mimo to usi
łował otaczający go świat na swój sposób
tłumaczyć i w związku z tym nie należy się
dziwić, że pierwsze, naiwne zresztą teorie
kosmogoniczne pojawiły się już w odległej
starożytności. Wiedza astronomiczna w tym
czasie była jeszcze na bardzo niskim po
ziomie i dlatego nasi przodkowie chcąc
wyjaśnić obserwowane na niebie zjawiska
musieli odwoływać się do sił nadprzyro
dzonych.
Pierwsza naukowa teoria kosmogoniczna powstała dopiero w pierwszej poło
wie XVII wieku. Godny podkreślenia jest
przy tym fakt, że nie wyszła ona z pracow
ni astronoma, ale opracowana została —
podobnie jak wszystkie teorie kosmogo
niczne starożytności — w oparciu o roz
ważania czysto filozoficzne. Jej autorem
był Rene D e s c a r t e s , wybitny filozof
francuski, zwany u nas po prostu Kartezjuszem (1596-1650). Ogłoszona przez
niego w roku 1644 teoria powstania świa
ta jest nie tylko pod względem historycz
nym ciekawa i godna poznania jako pe
wien etap przejściowy w kosmogonii, lecz

i ze względu na jej związki z późniejszymi
poglądami na ten temat. Otóż — zdaniem
Kartezjusza — na początku Bóg wydobył z
nicości pewną ilość materii i wprowadził
ją w określony ruch. Pierwotnie była ona
równomiernie rozłożona i wypełniała całą
przestrzeń Wszechświata, ale pod wpły
wem nadanego impulsu poczęła poruszać
się wzdłuż pewnych zamkniętych krzywych,
tworząc coś w rodzaju wirów. Materię tę
dzielił Kartezjusz na trzy rodzaje, zwane
przez niego żywiołami. Pierwszy z tych ży
wiołów, świecący i składający się z naj
drobniejszych cząstek, zajmował środki wi
rów, gdzie powstały gwiazdy i Słońce. Z
drugiego, przezroczystego żywiołu utwo
rzone zostało niebo. Z trzeciego zaś, cie
mnego i odbijającego światło, tworzyły się
planety i komety. Tb ostatnie — według
Kartezjusza — mają wielką masę i szybki
ruch, toteż zaczęły się oddalać od środków
wirów i nic nie mogło już ich zatrzymać.
Przechodziły po prostu od wiru do wiru i
stawały się kometami. Mogło się też zda
rzyć, że wir z poruszającymi się w nim cząst
kami pierwszego i drugiego żywiołu bywał
pochłonięty przez wir sąsiedni. W takim
przypadku znajdująca się tam gwiazda prze
obrażała się w planetę i właśnie takie mia
ło być pochodzenie Ziemi. Niegdyś była
ona gwiazdą, lecz ta pokryła się plamami,
a z tych powstała potem skorupa, nad któ
rą rozciąga się warstwa powietrza i wy
pełniające jej zagłębienia wody oceanów.
Jądro naszej planety nadal jednak pozo
staje rozżarzone i tworząca go materia tyl
ko od czasu do czasu wydostaje się na ze
wnątrz przez pęknięcia w skorupie.
Tak w dużym skrócie i wielkim uprosz
czeniu można przedstawić poglądy Karte
zjusza na pochodzenie Układu Słonecz
nego i w ogóle całego Wszechświata. Jego
idee w jakimś stopniu popierał szwedzki
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filozof i przyrodnik Emmanuel S w e d e n 
b o r g (1688-1772), ale pewne tezy sta
nowczo odrzucał i właściwie może ucho
dzić za twórcę zupełnie nowej kosmogonii. Różni się od kosmogonii kartezjańskiej przede wszystkim tym, że planety i
księżyce miały powstać z materii, która
oddzieliła się od Słońca. Plamy słoneczne
— tłumaczył Swdenborg — stopniowo
zwiększały swe rozmiary i w końcu pokryły
całą powierzchnię naszej dziennej gwiaz
dy, ale zamknięty w jej wnętrzu ogień uparcie się rozszerzał, wskutek czego ota
czająca go ciemna powłoka stopniowo się
naprężała i po pewnym czasie pękła. Z ma
terii powłoki wokół słonecznego równika
powstał ogromny pierścień, który wciąż okrążał Słońce, lecz potem rozpadł się na
mniejsze części. One to właśnie skupiły
się w bryły o kształcie kulistym, by z cza
sem przeobrazić się w globy planet i obie
gających je księżyców. Były jednak stale
przyciągane przez wir i trwało to dopóty,
dopóki nie osiągnęły obecnych miejsc, w
których są już w równowadze z wirującym
naokoło nich eterem. Poruszać się one mia
ły ściśle po kolistych orbitach, przy czym
najcięższe z nich krążyły bliżej środka, czy
li akurat odwrotnie niż w teorii Kartezjusza, który planety o największej masie umieszczał przy zewnętrznym brzegu ukła
du. Po prostu — zdaniem Swedenborga
— siła przyciągająca rośnie do środka, a
więc wraz ze wzrostem odległości od krań
ca wiru, w miarę zmniejszania się odleg
łości od Słońca. Mowa tu wyraźnie o sile
ciężkości, która — jak mówi prawo New
tona — „jest odwrotnie proporcjonalna
do kwadratu odległości planety od Słoń
ca”, co jednak dla Swedenborga nie było
zrozumiałe. Najprawdopodobniej nie po
trafił sobie wyobrazić działania siły na od
ległość.
Już w czasach Swedenborga zwrócono
uwagę na zadziwiającą prawidłowość uk
ładu planetarnego Słońca. Przecież wszy
stkie znane wówczas planety (Merkury,
Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz i Saturn), a
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także okrążające je księżyce (znano wtedy
nasz Księżyc, cztery księżyce Jowisza i pięć
księżyców Saturna), poruszają się w tym
samym kierunku i prawie ściśle w tej sa
mej płaszczyźnie. Nie było to całkiem zro
zumiałe dla ówczesnych uczonych, nawet
dla samego Isaaka N e w t o n a (16421727), bo i on na ten temat nie potrafił
powiedzieć niczego konkretnego. Nie wie
rzył już wprawdzie w owe kartezjań kie
wiry, które miały pociągać za sobą ciała
niebieskie i nadawać im odpowiedni kie
runek ruchu, lecz nie mógł też zrozumieć
wspomnianej wyżej prawidłowości. Zdo
był się jedynie na wniosek,' że planety tak
regularnie krążą wokół Słońca, ponieważ
w chwili powstawania otrzymały „pierw
szy impuls swego ruchu”. Nie zgadzał się
z tym poglądem niemiecki filozof i ma
tematyk Gottfried Wilhelm L e i b n i t z
(1646-1716) i nawet stanowczo przeciw
ko niemu zaprotestował, lecz swego sta
nowiska nie potrafił bliżej uzasadnić. O
wyjaśnienie prawidłowości w ruchu planet
pokusił się dopiero przyrodnik i filozof
francuski Georges Leclerc de B u f f o n
(1707-1788), który zapoznał się z pracami
Kartezjusza i Swedenborga, ale nie wszy
stkie ich poglądy podzielał, odrzucał zwłasz
cza wyobrażenie tego drugiego na temat
oddzielenia się planet od Słońca. I on wy
raźnie podkreślał, że jest rzeczą wprost
nieprawdopodobną, aby nachylenie płasz
czyzn orbit planetarnych względem płasz
czyzny ekliptyki było tylko dziełem przy
padku. Żeby wyjaśnić tę prawidłowość Buf
fon przyjął, iż nasz układ planetarny po
wstał na skutek zderzenia komety ze Słoń
cem, w wyniku czego około 1/650 część
jego masy została oderwana i odrzucona w
bok. Z czasem materia ta stwardniała, two
rząc poszczególne planety i okrążające je
księżyce. Że zaś takie wydarzenie jest mo
żliwe, zdawała się mówić kometa z roku
1680, której orbitę obliczył Newton. Prze
szła ona bardzo blisko Słońca i — jak ob
liczono — podczas mającego nastąpić w
roku 2255 powrotu winna spaść na nie.
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Dla uczonego zajmującego się dziś
zagadnieniami kosmogonii przedstawio
ny powyżej pogląd to już tylko ciekawo
stka z „dawnych wieków”. Od dawna do
myślaliśmy się wprawdzie i uzyskaliśmy na
wet obserwacyjne dowody na to, że od cza
su do czasu komety istotnie zderzają się
zarówno z planetami (w okresie od 16 do
22 lipca 1994 roku okruchy komety Shoemaker-Levy 9 spadły na Jowisza), jak i ze
Słońcem (taki właśnie los 30 sierpnia 1979
roku spotkał kometę SOLWIND 1). Ale to
jeszcze nie wszystko —wiele faktów prze
mawia za tym, iż tego rodzaju wydarzenia
zachodzą dość często, lecz w żadnym przy
padku nie mogą wywołać opisanego przez
Buffona efektu. Po prostu komety w po
równaniu ze Słońcem mają znikomo małe
masy, toteż zderzenie tak różnych pod tym
względem ciał można porównać z upad
kiem kropli deszczu do dużego jeziora.
Nie należy się przeto dziwić, że chociaż
ogłoszony przez francuskiego przyrodni
ka pogląd był swego czasu bardzo popu
larny, to jednak dość szybko tracił swój
blask i po jakimś czasie w ogóle o nim
zapomniano.
Dziś przeciwko teorii Buffona mogli
byśmy wysunąć wiele innych zarzutów. Nie
znaczy to jednak wcale, by praca tego przy
rodnika była daremna, gdyż miała niemały
wpływ na pojawienie się nowych, bardziej
dojrzałych poglądów na temat pochodze
nia Układu Słonecznego. A jednym z naj
wybitniejszych kontynuatorów Buffona był
niemiecki filozof Immanuel K a n t (17241804), który w roku 1755 wydał niezbyt
obszerne objętościowo dzieło Ogólna hi
storia przyrody i teoria nieba (Allgemaine
Naturgeschichte und Theorie des Himmels) i przedstawił w nim nową koncepcję
na omawiany tu temat. Swe rozważania
rozpoczyna od stwierdzenia, że na począt
ku istniał „stan najprostszy, jaki może na
stąpić po stanie nicości”. A zatem pier
wotnie całą przestrzeń Wszechświata mia
ły wypełniać mniej więcej równomiernie
rozmieszczone i bezwładne cząsteczki ma
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terii, mające jednak wyraźną tendencję sku
piania się w odrębne, coraz bardziej gęst
niejące obłoki. Jeden z nich przyciągał i
wchłaniał w siebie otaczającą go materią,
by w końcu przeobrazić się w olbrzymią
bryłę, z której później miało utworzyć się
Słońce. Bryła ta poczęła obracać się do
koła osi na skutek samego procesu za
gęszczania swej materii, a ponieważ — jak
zakładał Kant — stopniowo się oziębiała i
jednocześnie z tym nadal się kurczyła, ruch
wirowy prasłonecznej mgławicy stawał się
coraz szybszy. Wreszcie prędkość obrotu
wzrosła tak dalece, że ta olbrzymia bryła
materii nie mogła już dłużej pozostać całą
i nie naruszoną, lecz — podobnie jak zbyt
szybko obracające się koło zamachowe —
pękła. Z obszarów równikowych prasłońca zostały odrzucone duże ilości gazów,
które stygły i najpierw skropliły się, a po
tem skrzepły i utworzyły kuliste ciała stałe.
W taki oto sposób — według Kanta —
miały powstać planety łącznie z Ziemią i
okrążającym ją Księżycem.
Z niemal identyczną hipotezą wystąpił
— niezależnie od Kanta — astronom fran
cuski Pierre Simon L a p l a c e (17491827). Przedstawił ją w dziele Wykład sy
stemu świata (Exposition du Systeme du
Monde), które po raz pierwszy zostało wy
dane w roku 1797, a które potem docze
kało się kilku jeszcze wydań. I astronom
francuski — podobnie jak Kant — zakła
dał, że w miejscu późniejszego Układu Sło
necznego pierwotnie znajdował się rozle
gły i rozrzedzony obłok materii, posiada
jący wysoką temperaturę i wirujący wokół
swej osi w kierunku prostym. Mgławica
jednak stopniowo się oziębiała i kurczyła,
stając się tym samym coraz bardziej gęsta,
lecz wraz ze zmniejszającą się wciąż ob
jętością — zgodnie z prawami mechaniki
— zwiększała się szybkość jej wirowania.
W ten sposób — mówi dalej Laplace —
siła odśrodkowa, działająca zwłaszcza na
równikowe obszary mgławicy, w pewnym
momencie stała się większa od siły przy
ciągania. Tkk więc w miarę, jak mgławica
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się kurczyła i jednocześnie gęstniała, z jej
obszarów równikowych odrywało się spo
ro materii. Oderwane fragmenty oddaliły
się na pewne odległości i po pewnym cza
sie mgławicę otaczał już szereg obracają
cych się koncentrycznych pierścieni, z któ
rych później zrodziły się planety i ich księ
życe. Centralne zaś jądro mgławicy skur
czyło się jeszcze bardziej i przeobraziło w
życiodajną gwiazdę — nasze Słońce.
Przez blisko stulecie hipotezy wysunięte
przez Kanta i Laplace cieszyły się pow
szechnym uznaniem. W ogólnych zarysach
były one do siebie bardzo podobne, choć
różniły się w szczegółach, niekiedy nawet
dość znacznie. O ile na przykład Kant za
kładał, iż sam proces kondensacji mógł
wprawić pierwotną mgławicę w ruch ob
rotowy, to Laplace zdawał sobie sprawę z
tego, że proces ten nie wystarczyłby na to,
by ruch wirowy prasłonecznej bryły osiąg
nął krytyczną wartość. Przyjmował zatem,
że pierwotna mgławica od początku obda
rzona była pewnym ruchem obrotowym,
który wzrastał w miarę kurczenia się jej i
wskutek nadmiernej prędkości prasłońce
uległo rozpadowi. Jednakże wnikliwa analiza tego właśnie stwierdzenia dopro
wadziła do odrzucenia nie tylko hipotezy
Kanta, ale i lepiej podbudowanej mate
matycznie teorii Laplace. Zasada zacho
wania momentu pędu wymaga bowiem, aby
ruch wirowy prasłońca zachował się w ob
rocie Słońca dzisiejszego i w ruchu orbi
talnym planet. Można to dokładnie wy
znaczyć, ponieważ aż około 95% ogólne
go momentu pędu Układu Słonecznego
przypada obecnie na ruch orbitalny czte
rech planet grupy jowiszowej, z czego około 60 % wypada na ruch orbitalny sa
mego Jowisza. Po uwzględnieniu udziału
w tym pozostałych czynników i po doko
naniu odpowiednich obliczeń jednozna
cznie stwierdzono, iż prasłońce nie mogło
posiadać na tyle szybkiego ruchu obroto
wego, aby nastąpił jego rozpad. A gdyby
zresztą ów ruch wirowy osiągnął krytyczną
prędkość, materia odrywałaby się od pra
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słońca w zbyt małych porcjach, takie zaś
ilości gazu — jak dziś wiemy — rozpro
szyłyby się w przestrzeni. Krótko mówiąc
— hipotezy Kanta i Laplace najwyżej mo
gą wyjaśnić narodziny samego Słońca.
Zarysy nowej hipotezy pochodzenia
planet Układu Słonecznego podali w ro
ku 1900 uczeni amerykańscy Thomas C.
C h a m b e r l i n (1843-1928) i Forest R.
M o u l t o n (1872-1952). Wyszli oni z za
łożenia, że w odległej przeszłości na Słoń
cu często występowały wybuchy podobne
do dzisiejszych protuberancji, lecz były od
nich o wiele silniejsze. Akurat w tym cza
sie w pobliżu przechodziła jakaś gwiazda i
wskutek jej oddziaływań pływowych owe
erupcje stały się na tyle silne, że spore
porcje gazu stygły, kondensowały się w bry
ły stałe i ze skupień wielkiej liczby tych
ostatnich powstawały globy planet. Nie
stety, autorzy nie poparli swych rozważań
jakąś głębszą analizą, poprzestając raczej
na przypuszczeniach, które nie uwzględ
niały wielu ważnych cech Układu Słonecz
nego. A zresztą oderwane od Słońca nie
wielkie obłoki gazu — jak dziś wiemy —
nie utworzyłyby brył stałych, gdyż — po
dobnie jak wytryski gazowe w teorii Laplace’a - rozprężyłyby się i wcześniej lub
później rozproszyły w przestrzeni.
Z tych i innych jeszcze powodów hipo
teza Chamberlina i Moultona nie znalazła
większego uznania wśród uczonych zajmu
jących się pochodzeniem Układu Słonecz
nego. Mimo jednak wielu braków odegra
ła pozytywną rolę w kosmogonii chociaż
by przez to, że inspirowała narodziny no
wej grupy teorii, zwanych powszechnie teo
riami pływowymi lub katastroficznymi. Naj
bardziej dojrzałą z nich i jednocześnie naj
lepiej udokumentowaną przedstawił w ro
ku 1916 znany astrofizyk angielski James
H. J e a n s (1877-1946), według którego
pojawienie się układu planetarnego jest
nadzwyczaj rzadkim zjawiskiem w życiu
gwiazd, ale do tych „szczęściarzy” należy
nasze Słońce. Początkowo było ono zu
pełnie przeciętną gwiazdą, przeszło całkiem
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normalnie swoje pierwsze fazy ewolucyj
ne i nic nie zapowiadało jakiejś odmiany
w jego dalszym rozwoju. Tymczasem stało
się zupełnie inaczej, parę milionów lat te
mu zbliżyła się do niego obca, najpraw
dopodobniej dużo większa gwiazda. Mu
siało to spowodować w obu gwiazdach ol
brzymie pływy, w porównaniu z którymi
pływy na Ziemi to „dziecinna igraszka”.
W równikowych obszarach Słońca wypię
trzyły się olbrzymie góry gazowej materii,
a w miarę zbliżania się owej gwiazdy, wy
dłużały się one jeszcze bardziej i w końcu
potężna odnoga gazu w ogóle się od niego
oderwała. Ogromny obłok gazu w kształ
cie cygara nadal jednak krążył wokół Słoń
ca, lecz po oddaleniu się kosmicznego in
truza uległ podziałowi na mniejsze i więk
sze części. Pierwsze z nich były przyciąga
ne i wchłaniane przez drugie, toteż te sta
wały się coraz większe i wreszcie utwo
rzyły się z nich planety. A ponieważ wy
darta Słońcu smuga materii była — zda
niem Jeansa — najgrubsza w środku, cień
sza zaś na obu końcach, największe plane
ty — Jowisz i Saturn — zajmują właśnie
miejsca środkowe, a najmniejsze — na obu
końcach „cygara”. W tym czasie nie znano
jeszcze Plutona i jego odkrycie zdawało
się potwierdzać teorię angielskiego astro
fizyka, przynajmniej w tym zakresie. Co
więcej — zgodnie z teorią wielkie planety
środkowe powinny najdłużej pozostać w
stanie gazowym, małe natomiast najszyb
ciej przejść w stan ciekły i ewentualnie w
stan stały. Należy tylko wytłumaczyć, dla
czego płaszczyzny orbit planetarnych nie
leżą dokładnie w płaszczyźnie równika sło
necznego i dlaczego ich kształty są tak bar
dzo zbliżone do okręgów? Pierwszy zarzut
łatwo odeprzeć, gdyż wystarczy przyjąć, iż
środek gwiazdy wywołującej to zaburzenie
kosmiczne w chwili jej największego zbli
żenia nie znajdował się w płaszczyźnie rów
nika Słońca, ale był względem tej płasz
czyzny nieco przesunięty. Trudniejszy do
odparcia był drugi zarzut, bo — według
praw mechaniki — orbity tak zrodzonych
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planet faktycznie winny być bardziej wy
dłużone. I tak niegdyś istotnie było — do
wodzi Jeans — lecz wtedy przestrzeń mię
dzyplanetarna była bardziej „zaśmiecona”
niż dziś i planety nieustannie ocierały się
0 cząsteczki materii. Na skutek właśnie
powyższego tarcia ich orbity stawały się
coraz bardziej zbliżone do okręgów.
Tak więc „cygaro Jeansa” — jak popu
larnie zwano wysuniętą przez niego teorię
pochodzenia układu planetarnego Słońca
— wychodziła jakoś obronną ręką z tego
rodzaju potyczek. Początkowo zresztą kry
tyka dotyczyła właściwie tylko jej szcze
gółów, bo na przykład astronom angielski
Harold J e f f r e y s i jego sławny kolega
amerykański Henry Noris R u s s e l (18771957) — przyjmując w zasadzie główne
założenia teorii pływów dowodzili jedynie,
że gwiazda wywołująca całe wydarzenie mu
siała się bardziej zbliżyć do Słońca, aniżeli
zakładał Jeans. O wiele większą innowację
do jego teorii usiłował wprowadzić astro
nom angielski Raymond A Lyttleton, gdyż
według niego należałoby przyjąć, iż pier
wotnie Słońce wchodziło w skład układu
podwójnego i przechodząca w pobliżu
gwiazda nie z niego wyrwała obłok ma
terii, ale z drugiego składnika tego ukła
du. Wyrwana z tej właśnie gwiazdy mate
ria rozpadła się na trzy części, przy czym
jedna z tych części podążyła za sprawczy
nią całego „zamieszania”, natomiast dru
ga część pozostała przy macierzystej gwieździe, która po katastrofie opuściła Słońce
1oddaliła się na zawsze w przestrzeń międzygwiazdową. Ale trzecią część wyrwanej
z niej materii przechwyciło Słońce i ta część
- zdaniem Lyttłetona — stała się rzeko
mo budulcem dla układu planetarnego.
Tfe i podobne im usiłowania reforma
torskie nie mogły już jednak uratować nę
cącej hipotezy Jeansa i w ogóle wszelkich
teorii pływowych. W miarę bowiem upły
wu czasu wysuwano przeciwko nim coraz
liczniejsze i poważniejsze zarzuty, które
oparte były zarówno na bezspornych fak
tach obserwacyjnych, jak i wnioskach wy-
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ciąganych z wnikliwych rozważań teorety
cznych. I tak na przykład w roku 1939 as
tronom amerykański Lemuel S p i t z e r
Jr jednoznacznie wykazał, iż materia wy
rwana w taki lub inny sposób z jakiejś
gwiazdy nie uległaby kondensacji, lecz po
ekspansji utworzyłaby wokół niej pierścień
mgławicowy. W związku z tym czyniono
próby rozwiązania problemu hipotezą, któ
ra wiązała powstanie układu planetarnego
z przejściem Słońca przez dostatecznie gę
sty obłok gazowo-pyłowy, co proponował
między innymi astronom i geofizyk radzie
cki Otto J. S z m i d t (1891-1956). Zaląż
ki takiej hipotezy ogłosił już w roku 1944,
choć ostateczny kształt swemu poglądowi
nadał dopiero parę lat później i przed
stawił to w książce Czietyrie liekcji o tieorii
proischożdienija Ziemli (Moskwa 1949). Ją
drem teorii Szmidta było właśnie założe
nie, że przed miliardami lat Słońce zna
lazło się w międzygwiazdowym obłoku gazowo-pyłowym, opuszczając zaś go por
wało ze sobą niemałe ilości materii i z niej
później utworzyły się poszczególne ciała
naszego układu planetarnego. Jednakże i
ta hipoteza długo nie cieszyła się powo
dzeniem, wkrótce bowiem po ogłoszeniu
trzeba ją było odrzucić, gdyż nie potrafi
ła wyjaśnić wielu ważnych faktów. Przede
wszystkim pogląd ten mocno podważył zna
ny szwedzki fizyk i astronom Hans O. C.
A 1f v e n, który już w roku 1942 przepro
wadził badania i na ich podstawie doszedł
do ciekawych wniosków. Wynika z nich,
że kondensacja w planety porwanej przez
Słońce materii wydaje się być wysoce wąt
pliwa, a późniejsze rozważania na ten te
mat w ogóle wykluczyły taką możliwość. A
zresztą uczeni zajmujący się kosmogonią
już wtedy doszli do przekonania, że po
wstanie Układu Słonecznego ma raczej ści
sły związek z tworzeniem się gwiazd i w
tym kierunku powinny iść dalsze badania.
Gwiazdy zaś —o czym było przekonanych
większość ówczesnych astronomów — po
wstają w wyniku grawitacyjnego kurcze
nia się międzygwiazdowych obłoków ga
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zowo-pyłowych, co potwierdzają współ
czesne obserwacje. Tkk więc i Słońce, wraz
ze wszystkimi ciałami układu planetarne
go, utworzyło się z takiego właśnie obło
ku, lecz musimy pogodzić się z myślą, iż
na zawsze pozostanie on anonimowy. Za
zwyczaj mówi się o obłoku gazowo-pyłowym, który istniał niegdyś na peryferiach
naszej Galaktyki i w pobliżu którego —
jak niektórzy sądzą — wybuchła jakaś su
pernowa. Tb ona rzekomo zapoczątkowa
ła odpowiednią ewolucję wspomnianego
obłoku i końcowym efektem powyższego
procesu było powstanie Układu Słonecz
nego.
Macierzysty obłok gazowo-pyłowy Ukła
du Słonecznego najprawdopodobniej miał
początkowo bardzo niską temperaturę (wy
nosiła ona najwyżej 10 K) i nadzwyczaj
małą gęstość (takiej próżni dotąd nie udało się wytworzyć w laboratorium). W
następstwie jednak owego zewnętrznego
impulsu zaczął się kurczyć i obracać wo
kół pewnej osi, w wyniku czego po upły
wie pewnego czasu ten bezkształtny pier
wotnie obłok materii stawał się coraz bar
dziej regularny i wreszcie przybrał postać
ratującego dysku. Ziarenka pyłu groma
dziły się głównie w jego płaszczyźnie, two
rząc tam z czasem coś w rodzaju ogro
mnej, nieustannie wirującej płyty. Gaz na
tomiast skupił się przede wszystkim w cen
trum owego dysku i powstawał tu z niego
kulisty twór, z którego później miało się
zrodzić najważniejsze ciało układu — na
sze Słońce. Proces grawitacyjnego kurcze
nia się tego kulistego obłoku gazowego
rozpoczął się około 4.6 miliarda lat temu,
jego wnętrze stawało się tym samym coraz
gęściejsze i miało coraz wyższą tempera
turę, gdyż kurczący się wciąż obłok emi
tował energię zmagazynowaną w postaci
potencjalnej energii grawitacyjnej. Thvało
to do momentu, w którym temperatura
jądra prasłońca stała się na tyle wysoka, że
mogły się tam rozpocząć reakcje termoją
drowe. Narodziła się gwiazda, w zasadzie
nie różniąca się już od innych gwiazd cią-

264

URANIA

gu głównego diagramu Hertzprunga-Russella, emitująca promieniowanie kosztem
przemiany wodoru w hel. Obecnie proces
ten odbywa się we wnętrzu Słońca spokoj
nie i — jak wynika z rozważań teoretycz
nych — ma to trwać tak jeszcze około 5
miliardów lat, po czym rozpocznie się os
tatnia faza jego ewolucji. Najpierw prze
kształci się w czerwonego olbrzyma, a po
wyczerpaniu wszystkich dostępnych zaso
bów energii jądrowej przejdzie w stadium
białego karła. Końcowym etapem ewolu
cji Słońca będzie — jak się dziś mówi stadium czarnego karła.
Ale ostatnia faza ewolucji Słońca to
temat godny oddzielnego artykułu i dlate
go poniżej zajmiemy się wyłącznie dalszy
mi losami otaczającego niegdyś prasłońce dysku gazowo-pyłowego. Na podstawie
składu chemicznego ciał Układu Słonecz
nego możemy sądzić, iż składał się on nie
tylko z wodoru i helu, lecz także z węgla,
azotu, tlenu i innych pierwiastków wystę
pujących w tabeli Mendelejewa. Im zaś
było dalej od prasłońca, tym niższe tempe
ratury panowały w owym dysku, toteż ujawniły się tam siły międzycząsteczkowe i
następowała kondensacja materii. Kom
puterowa symulacja tego procesu wykazu
je, że w niezbyt długim czasie od chwili
powstania rotującego dysku (trwało to naj
wyżej kilkaset tysięcy lat) wytworzyły się
ziarna o średnicy dochodzącej do 10 mm.
A ponieważ era tych „czułych dotyków”
wciąż trwała i nowopowstałe ziarna nadal
się ze sobą łączyły, po upływie mniej wię
cej takiego samego czasu w dysku obok
ziaren znalazły się bryły materii o śred
nicach mierzących już nawet 5 km (planetozymale pierwszej generacji). Ale ten
„kosmiczny bilard” nie ustępował, planetozymali w dysku protoplanetarnym wciąż
ubywało, gdyż owe „kule brudnego śnie
gu” nieustannie się ze sobą zderzały i łą
czyły w jeszcze większe bryły. Musiało jed
nak upłynąć znacznie więcej czasu, by z
planetozymali pierwszej generacji powsta
ły bryły o średnicach 500-8000 km i ma-
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sach wynoszących około 1021 kg (planetozymale drugiej generacji). Tferaz do gło
su doszły już oddziaływania grawitacyjne,
w wyniku czego te ogromne bryły materii
łączyły się ze sobą, odpowiednio przetwa
rzały swe wnętrza, a z czasem przeobra
żały w ciała przypominające dzisiejsze pla
nety i większe księżyce. W najbliższym są
siedztwie młodego Słońca, gdzie były naj
wyższe temperatury i gdzie znajdowało się
najwięcej ciężkich pierwiastków, powstały
planety o niezbyt dużych rozmiarach, ale
o największej gęstości (Merkury, Wenus,
Ziemia, Mars). W większej odległości od
prasłońca panowały niższe temperatury i
mniej tam było cięższych pierwiastków, to
też utworzyły się tu planety o mniejszej
gęstości, ale za to o dużych masach i zna
cznych rozmiarach (Jowisz, Saturn, Uran,
Neptun). Najdalszy zaś Pluton nie jest właś
ciwie „zwyczajną” planetą, lecz — przy
najmniej w świetle najnowszych badań —
czymś w rodzaju embriona planetarnego,
który dzięki szczęśliwemu zbiegowi oko
liczności zachował się do naszych czasów
niemal w pierwotnym stanie i dziś stano
wi cenne źródło informacji o początkach
Układu Słonecznego. Niegdyś takich two
rów było zapewne więcej, ale — podob
nie jak planetozymale, które nie weszły w
skład globów międzyplanetarnych — w wy
niku oddziaływania grawitacyjnego wiel
kich planet zostały „wypchnięte” na pery
ferie układu. Część z nich wraz z odrzu
conymi planetozymalami utworzyło sfery
czny obłok, zwany obłokiem Oorta (we
dług najnowszych ocen liczy on 1012-1013
obiektów). Od czasu do czasu jedna z tych
oddalonych „kul brudnego śniegu” wędru
je ku Słońcu i możemy ją obserwować w
postaci komety.
Czy i w jakim stopniu przedstawione
powyżej poglądy na początek i późniejszą
ewolucję Układu Słonecznego są popraw
ne? Czy współcześni uczeni są pewni swych
wniosków, czy też spotka je analogiczny
los, jak hipotezy wysuwane przez dawniej
szych badaczy? Trudno tu o jednoznaczną
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odpowiedź, choć nie powinno być aż tak
źle, gdyż współcześni uczeni — w odróż
nieniu od swych poprzedników — dyspo
nują o wiele bogatszym materiałem obser
wacyjnym i mają doskonalsze metody ba
dawcze. Byłoby oczywiście zwyczajnym za
rozumialstwem sądzić, iż w obecnych po
glądach nie ma błędów i że nie zawierają
one żadnych luk, które mogą być uzupeł
nione w wyniku nowych odkryć. W każ
dym razie występowanie dysków protoplanetarnych wokół młodych gwiazd zostało
obserwacyjnie potwierdzone, a co więcej
— nie są to jakieś wyjątkowe zjawiska i
wobec tego układy planetarne powinny być
pospolite we Wszechświecie. Z drugiej jed
nak strony badania wykazują, że te młode
gwiazdy stanowią często silne źródła wia-
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tru gwiazdowego, który na taki dysk działa
destrukcyjnie i niczym potężny rozpylacz
potrafi przypuszczalnie w ciągu 1-10 mi
lionów lat całkowicie rozproszyć jego ma
terię. Czyżby więc ewolucja Słońca miała
nieco inny przebieg i wiatr słoneczny za
czął silnie wiać dopiero wtedy, gdy pia
ne tozymale osiągnęły już na tyle duże ma
sy, że nie dały się z dysku wydmuchać?
Takich wątpliwości współczesna kosmogonia ma więcej i chociaż — miejmy na
dzieję — w niedługim czasie zostaną one
wyjaśnione, to na ich miejsce zapewne po
jawią się nowe, może nawet trudniejsze
do rozwiązania problemy. Ale do pozna
nia prawdy naukowej prowadzi zazwyczaj
wyboista i pełna zakrętów droga!

Tomasz Krzyt — Warszawa

STAŁA HUBBLE’A
Już w starożytności dostrzegano na niebie
rozciągłe świecące obiekty — mgławice.
Po wynalezieniu lunety zaczęto takich
mgławic dostrzegać coraz więcej zwłasz
cza w pasie Drogi Mlecznej. Większość
tych obiektów była podobna do komet i
dlatego w 1780 roku Charles M e s s i e r
zestawił pierwszy katalog obiektów mgła
wicowych liczący 109 obiektów, aby ułat
wić sobie identyfikację odkrywanych i ob
serwowanych przez siebie komet. Żadna
spośród mgławic z tego katalogu leżących
poza obszarem Drogi Mlecznej nie wy
kazywała przy obserwacji ówczesnymi in
strum entam i szczegółowej struktury. Jed
nakże już wkrótce obserwacje przeprowa
dzone przez Herschla większym instru
m entem pokazały, że większość z jaśniej
szych mgławic jest wielkimi skupiskami
gwiazd. Obecnie obiekty te nazywamy gro
madami kulistymi. Jednakże wielu innych
mgławic nie dało się rozdzielić, włącznie z
najjaśniejszą Mgławicą Andromedy, wo
bec czego ich natura pozostawała niezna-

na. Z biegiem czasu mgławic podobnych
do Mgławicy Andromedy tyle że znacznie
słabszych odkrywano coraz więcej, co skło
niło kilku dziewiętnastowiecznych astro
nomów (Proctor, von H um boldt) do wy
sunięcia hipotezy (pochodzącej od Kan
ta), że przynajmniej niektóre z tych mgła
wic są wielkimi zbiorowiskami gwiazd, ale
przez to, że leżą bardzo daleko, widzimy
je tylko jako mgławice. Wprowadzili oni
term in „galaktyki zewnętrzne” jako okre
ślenie obiektów podobnych do naszej G a
laktyki — Drogi Mlecznej.
Aż do początku XX wieku nie wie
dziano czym naprawdę są owe galaktyki
zewnętrzne. D opiero nowe, większe tele
skopy pozwoliły wreszcie dostrzec w
Mgławicy w Andromedzie i jej satelitach
M 32 i NGC 205 oraz w pobliskiej galakty
ce M 33 w Tłójkącie pojedyncze najjaśniej
sze gwiazdy — olbrzymy i nadolbrzymy.
Kolejnym zadaniem była ocena odle
głości do tych układów gwiezdnych. W tym
miejscu z pom ocą przychodzą gwiazdy
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zm ienne — cefeidy. Cefeidy bow iem wy
kazują dosyć ścisłą zależność między o k re 
sem zm ian blasku, a jasnością absolutną.
N ajjaśniejsze cefeidy znalezione w M gła
wicy A ndrom edy miały jasności w izualne
w granicach 17-18m co odpow iada odleg
łości ponad 2 milionów lat świetlnych. N ie
co później znaleziono w podobny sposób
odległość do kilku najbliższych galaktyk.
Rozwój sp ek tro sk o p ii pozw olił na otrzy
m ywanie widm słabszych galaktyk, k tó re
okazały się być p o d o b n e do widm a M gła
wicy w A ndrom edzie o raz widm innych
bliskich galaktyk, co potw ierdza że te o d 
ległe układy są rów nież galaktykam i — układam i gwiazd.
Pom iary sp ek tro sk o p o w e pozwoliły
rów nież na zm ierzenie w artości prędkoś
ci radialnych, co p o uw zględnieniu ruchu
Słońca w naszej G alaktyce pozw oliło na
stw ierdzenie czy dana galaktyka zbliża się
d o naszej G alaktyki czy też się od niej
oddala. W yniki uzyskane przez M. H u m a s o n a i E. H u b b l e ’a dla 620 ga
laktyk wskazywały, że tylko kilka najbliż
szych galaktyk zbliża się do nas (w tym
M gławica w A ndrom edzie), cała zaś resz
ta oddala się i to tym szybciej im dalej jest
położona. A zatem cały obserw ow any
W szechśw iat rozszerza się tzn. wszystkie
galaktyki niezwiązane graw itacyjnie w g ro 
m adach i sam e grom ady galaktyk oddalają
się od siebie. Z akładając że prędkość eks
pansji je st w prost p ro p o rcjo n aln a do o d 
ległości H u b b le starał się wyznaczyć stałą
wiążącą o bie w ielkości i uzyskał wynik H 0
= 530 km /s/M pc. Była to w artość o rząd
wielkości większa od obecnych w artości, a
to z pow odu zaniżenia oceny odległości
galaktyk. Tabela 1 o brazuje wyniki po m ia
rów stałej nazywanej teraz stałą H u b b le’a
na p rzestrzeni półwiecza.
Ja k widać wyniki oscylują w przedziale
50-1 0 0 km /s/M pc. Możemy zatem sform u
łować praw o H u b b le’a dla oddalających
się galaktyk:
v = HoX r.
R óżnica o czynnik dwa w w yznaczeniach
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Tabela 1
Pomiary wartości stałej Hubble’a
Ho (km/s/Mpc)

Rok

Autor

530
290
100
98
100
75
55
90
100
50
85

1929
1952
1955
1962
1965
1968
1975
1977
1979
1982
1982

E. Hubble
W. Baade
W. Baade, H. Swope
A. Sandage
S. Van den Bergh
A. Sandage
A Sandage, G. lammann
R. TUlly, J. Fischer
G. de Vaucouleurs
G. Thmmann
M. Aaronson

Tbbela 2
Obiekty używane do wyznaczania odległości ga
laktyk
Obiekty
Zmienne RR Lyrae
Najjaśniejsze czerwone
olbrzymy
Cefeidy
Obłoki H 11
Gromady kuliste
Supernowe

Orientacyjna
odległość

Odchyłka
w%

500 kpc
2 Mpc

10
25

6-7
20
25
100

Mpc
Mpc
Mpc
Mpc

12-30
12-40
25-50
12-25

stałej H u b b le’a jest jed n a k m ało satysfak
cjonująca i w dalszym ciągu trw ają wysiłki
w celu dokładniejszego wyznaczenia Ho, a
głównym problem em jest niezależne wy
znaczenie odległości do galaktyk (w arto
ści prędkości m amy bezpośrednio z o b ser
wacji i do tego z bardzo małym błędem ).
Ja k było ju ż w spom niane do wyznaczenia
odległości użyć m ożna gwiazd zm iennych
typu R R Lyrae, cefeid oraz najjaśniejszych
czerwonych olbrzym ów których jasności
absolutne znamy z pom iarów przeprow a
dzonych w naszej Galaktyce. W ten sp o 
sób m ożem y sięgnąć na odległość około
6 -7 m egaparseków . N ieco dalej m ożem y
sięgnąć opierając się na pom iarach ro z
m iarów obłoków zjonizow anego w odoru
w galaktykach spiralnych (niestety m e to 
da ta nie dotyczy galaktyk eliptycznych i
soczewkowatych k tó re takich obłoków nie
posiadają). N ajdalej m ożem y sięgnąć ob-
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serwując gwiazdy supernowe, z których
najcenniejsze są obserwacje supernowych
typu la. Tkbela 2 zawiera zestawienie obiektów najczęściej stosowanych do wy
znaczania odległości do galaktyk wraz z
niepewnością oceny odległości.
Największy wysiłek w wyznaczenie sta
łej Hubble’a włożyły dwie grupy astrono
mów. Jedna skupiona wokół G. de Va u c o u l e u r s a i druga, A. S a n d a g e - G .
T a m m a n n . De Vaucouleurs w swoich
wyznaczeniach stałej Hubble’a opierał się
na kilku wskaźnikach dotyczących galak
tyk m. in. na rozmiarach obłoków HII, jas
nościach najjaśniejszych gwiazd w galak
tykach, oraz rozmiarach i klasach jasności
samych galaktyk. Wyznaczona tymi meto
dami stała H0wyniosła 90-100 km/s/Mpc.
Z kolei A. Sandage opierając się na jas
nościach supernowych oraz inaczej kali
brując jasności absolutne galaktyk otrzy
mał H0 = 50-60 km/s/Mpc. Oparcie się na
jeszcze innych obiektach takich jak gro
mady kuliste, asocjacje młodych gwiazd czy
pomiary rozmiarów pierścieni wodoru obecnych wokół wielu galaktyk, nie przy
nosi rozstrzygnięcia ani też zawężenia prze
działu możliwych wartości.
Ostatnio jednak pojawiły się nowe mo
żliwości, które być może pozwolą znacz
nie uściślić otrzymywane wyniki. Tkką me-
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todą może być zależność, która wiąże cał
kowitą szerokość linii wodoru 21 cm z jas
nością absolutną galaktyki w podczerwie
ni. Inną proponowaną metodą może być
funkcja jasności dla mgławic planetarnych
w linii dwukrotnie zjonizowanego tlenu
[ O III ] na fali 5007 A.
Niezależnie od tego, spore nadzieje
wiążą badacze z Tbleskopem Kosmicznym
Hubble’a który może obserwować słabsze
obiekty w większych odległościach niż do
tychczas używane teleskopy ziemskie.
Można zapytać dlaczego astronomo
wie zajmujący się astronomią pozagalaktyczną tyle uwagi poświęcają wyznacze
niu tej stałej? Dzieje się tak dlatego, że
stała H0 oraz druga stała kosmologiczna
oznaczana jako Q występują w równaniach
które opisują nasz Wszechświat, a zatem i
rozwiązania tych równań zależą od war
tości tych stałych. Stała Hubble’a wiąże się
bowiem z wiekiem Wszechświata, Q zaś
określa bezwymiarową gęstość Wszech
świata i mówi nam czy będzie on się roz
szerzał w nieskończoność czy też skolapsuje do początkowej osobliwości z której
powstał. Widzimy więc, że znajomość sta
łych kosmologicznych, które w dodatku
można wyznaczyć obserwacyjnie, powie
nam o przyszłości Wszechświata.

Arkadiusz Olech — Pruszcz Gdański

OBSERWACJE KOMET
1. Obserwacje wizualne
Zastanówmy się na początku po co właś
ciwie obserwujemy komety. Z pozoru sy
tuacja miłośników nie przedstawia się za
ciekawie. Przecież astronomowie zawodo
wi dysponują o wiele większym i dosko
nalszym sprzętem niż nasze małe lornetki
i teleskopy. Wydaje się więc, że nasze ob
serwacje będą bezwartościowe i oprócz
satysfakcji nie wniosą niczego ciekawego.

Otóż nie... Sytuacja wygląda bowiem tro
szkę inaczej. Średnio pojawia się 20-30
komet rocznie, każda z nich jest widoczna
od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.
Astronomowie zawodowi mają więc za ma
ło czasu i sprzętu, by obserwować każdą z
nich. I w tym właśnie momencie wkracza
nieoceniona praca miłośników astrono
mii. Jeśli obserwacje wykonane przez nich
są rzetelne, dokładne i jeśli takich obser
wacji jest dostatecznie dużo, to wyniki uzy-
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skane dzięki nim mogą mieć sporą war
tość naukową i służyć pomocą w pracy
zawodowych astronomów. Jest to więc
mocny argum ent za tym by zająć się ob
serwacjami kom et na poważnie. Poza tym
każdy astronom am ator na pewno będzie
czerpał mnóstwo satysfakcji z bezpośred
niego kontaktu z pięknem nocnego nieba
mając przy tym świadomość, że ma swój
mały wkład w poznanie tych tajemniczych
ciał Układu Słonecznego.
W tym momencie może pojawić się py
tanie: jakim sprzętem obserwować kom e
ty? Okazuje się, że do tego celu świetnie
nadają się już nawet małe lornetki. Śred
nio raz, dwa razy do roku pojawia się ko
m eta na tyle jasna by być nimi dostępna.
W polskich warunkach pogodowych autor
obserwował lornetką 10x50 komety o ja
snościach do 9 magnitudo. Komet z tego
przedziału jasności pojawia się już trochę
więcej, tak więc miłośnik obserwacji tych
obiektów dysponujący średnim sprzętem
nie będzie raczej narzekał na nudę. Mając
natom iast chęci i sprzęt możemy przystą
pić do obserwacji wizualnych. Bardzo do
brze jest przed obserwacją stosować adap
tację wzroku do ciemności trwającą nie
krócej niż 20 minut. Ideałem byłoby jed
nak unikanie ostrego światła nawet w cią
gu dnia poprzedzającego obserwację, a
właściwa adaptacja powinna trwać nawet
dwie godziny. Ttudno jednak wymagać od
miłośnika astronom ii i tak zarywającego
już noce i mocno niedospanego, by całymi
godzinami przesiadywał w piwnicy, a po
wyjściu z niej zamiast spokojnie zjeść ko
lację adoptował wzrok do ciemności. Pójdź
my więc na kompromis i pozostańmy przy
wspomnianych na początku 20 minutach.
Oprócz wymienionych wyżej czynności
obserwator powinien jeszcze właściwe się
zaopatrzyć. Na obserwację oprócz sprzętu
i map zabieramy bowiem zegarek, notes,
ołówek (zamiast tego może być dyktafon)
i jeśli jest to konieczne latarkę z bardzo
słabym, czerwonym światłem. Tak wyekwi
powani i ustawieni w odpowiednim, najle
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piej jak najciemniejszym miejscu możemy
zabrać się do obserwacji wybranej przez
nas komety. Pierwszą rzeczą jaką możemy
zrobić po odszukaniu interesującego nas
obiektu jest ocena jasności głowy komety.
Mając mapkę fragmentu nieba na którym
znajduje się kometa możemy porównać jej
jasność z jasnościami okolicznych gwiazd.
Napotykamy tu jednak na poważny prob
lem. Kometa na niebie jest najczęściej m a
łą rozmytą mgiełką, natom iast gwiazda obiektem punktowym. Jak porównywać
punkt do plamki? Problem ten rozwiązują
cztery metody najczęściej stosowane przez
miłośników obserwacji komet.
Pierwsza z nich to m etoda Bobrovnikoffa. Patrząc na kom etę i gwiazdę p o 
równania rozogniskowujemy lornetkę do
tego stopnia, że i kom eta i gwiazda mają
podobne rozmiary. Nastawiając lornetkę
to na kom etę to na gwiazdę porównujemy
ich jasności. Pomiar taki, by uzyskać więk
szą dokładność, powtarzamy używając in
nych gwiazd, a uzyskane wyniki uśrednia
my i zapisujemy z dokładnością do 0.1 mag.
Tk metoda ma jednak poważną wadę, moż
na ją stosować tylko do jasnych komet.
Tłudno jest bowiem oceniać jasność sła
bej komety, której obraz przy rozogniskowywaniu zlewa się z tłem nieba. Problem
ten rozwiązuje jednak metoda Sidgwicka.
Polega ona na zapamiętywaniu przecięt
nej jasności głowy komety i porównywa
niu jej do rozogniskowanego do tych sa
mych rozmiarów obrazu gwiazdy. Jak wi
dać nie wymaga ona rozogniskowywania
komety co pozwala nam oceniać jasności
wszystkich kom et dostępnych do obser
wacji naszym sprzętem. Może ona jednak
sprawić sporo trudności początkującym ob
serwatorom. Ttzecia metoda zwana me
todą M orrisa stanowi coś pośredniego po
między m etodą Bobrovnikoffa a Sidgwi
cka. Dopasowuje się w niej średnicę lekko
rozogniskowanego obrazu komety do moc
niej rozogniskowanego obrazu gwiazdy.
Rozogniskowanie musi być na tyle mocne
by kom eta i gwiazda miały podobne roz-
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miary. Kolejny sposób oceniania jasności
to metoda Beyera. Polega ona na wyzna
czeniu zależności rozogniskowania tele
skopu od jasności gwiazdy rozogniskowanej do tego stopnia że znika ona w tle
nieba. Stopień rozogniskowania możemy
najlepiej zmierzyć szkicując na tubie przy
okularze podzialkę milimetrową i wyra
żając w tej skali stopień wysunięcia okula
ru w miarę zmiany ostrości. Jeśli zrobimy
takie pomiary dla wielu gwiazd o różnych
jasnościach i narysujemy wykres, odkła
dając na osi rzędnych jasność rozogniskowywanych gwiazd, a na osi odciętych logarytm rozogniskowania teleskopu, otrzy
mamy zależność liniową. Mając już taki
wykres możemy obserwować komety bez
jakichkolwiek gwiazd porównania i zapa
miętywania czegokolwiek. Wystarczy bo
wiem tylko rozogniskować obraz komety
tak by znikała ona w tle nieba, odczytać na
tubie rozogniskowanie teleskopu i wyzna
czyć z wykresu jasność odpowiadającą tak
rozogniskowanemu teleskopowi. Oprócz
powyższych zalet metoda ta ma poważne
wady. Jest ona bowiem bardzo czuła na
jasność tła nieba, stopień adaptacji wzro
ku i różnicę w wysokości nad horyzontem
obserwowanego obiektu i gwiazd, z któ
rych wyznaczyliśmy wykres.
Mamy już za sobą opis metod, których
można użyć do oceny jasności komety, na
dal jednak nie wiemy jak porównywać jas
ność obrazu komety z obrazem gwiazdy.
Stosujemy tutaj metodę stopniową Argelandera zapożyczoną z obserwacji gwiazd
zmiennych. Oto ona:
1. Jeśli raz jeden raz drugi obiekt wy
daje nam się jaśniejszy jednakową ilość ra
zy, to piszemy ak (gdzie a oznacza gwiaz
dę porównania, a k kometę i rozumiemy,
że mają one taką samą jasność.
2. Jeśli raz jeden raz drugi obiekt wy
daje nam się jaśniejszy, ale jeden kilka
razy częściej to piszemy alk lub kia i ro
zumiemy, że gwiazda a jest jaśniejsza od
komety k o 0.1 mag. (w pierwszym przy
padku) lub kometa k jest jaśniejsza od
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gwiazdy a o 0.1 mag. (w drugim przypad
ku).
3. Jeśli raz jeden raz drugi obiekt wydaje
nam się jaśniejszy, ale jeden (np. kometa)
zdecydowanie częściej od drugiego, to pi
szemy k2a i rozumiemy, że kometa jest jaś
niejsza od gwiazdy porównania o 0.2 mag.
4. Jeżeli jeden z obiektów (np. gwiaz
da) bardzo nieznacznie ale wyraźnie wy
daje nam się jaśniejszy od drugiego to pi
szemy a3k i rozumiemy, że gwiazda jest
jaśniejsza od komety o 0.3 mag.
5. Jeżeli jeden z obiektów (np. kome
ta) lekko, ale wyraźnie i na pierwszy rzut
oka wydaje nam się jaśniejszy to piszemy
k4a i rozumiemy, że kometa jest jaśniej
sza od gwiazdy a o 0.4 mag.
Wyższych stopni w tej skali, ze wzglę
du na drastycznie malejącą dokładność, nie
należy stosować.
Do porównywania jasności możemy
stosować także metodę interpolacyjną, w
której szukamy dwóch gwiazd, jednej jaś
niejszej od komety, a drugiej słabszej. Na
stępnie ustalamy dowolny interwał jasnoś
ci między nimi na przykład 10 i staramy się
umieścić jasność komety pomiędzy jasnoś
ciami gwiazd (np. a3k7b). Znając jasności
gwiazd a i b możemy bez trudu wyliczyć
jasność komety. Pomiar taki powtarzamy
dla kilku par gwiazd.
Gdy ocenimy już jasność głowy kome
ty możemy przejść do oceny stopnia kon
densacji (ang. degree of condensation —
DC) jądra w otoczce. W skali od 0 do 9
oceniamy zagęszczenie w ten sposób, że 0
odpowiada równomiernie rozmytej mgieł
ce, 3 otoczce z jasnością wzrastającą stop
niowo w kierunku środka, 6 otoczce wyka
zującej wyraźny szczyt natężenia w środ
ku, a 9 otoczce gwiazdopodobnej. Każdy
obserwator ma jednak swoją własną skalę
DC i obserwacje zebrane tylko od kilku
osób mogą się od siebie zdecydowanie róż
nić. Uśrednione jednak wyniki wielu osób
dadzą dość wyraźny obraz zmian stopnia
kondensacji w miarę zbliżania się komety
do Słońca.
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Jak już wcześniej zaznaczyliśmy kome
ta na niebie jest rozciągłą plamką dość
wyraźnie odcinającą się od punktowych obrazów gwiazd. W związku z tym możemy
wykonać następną czynność jaką jest po
miar średnicy otoczki. Najprostszą, lecz
też najmniej dokładną, metodą dokona
nia tego pomiaru jest wyrażenie średni
cy otoczki jako ułamka odległości między
dwoma gwiazdami. Jeśli znamy współrzęd
ne tych gwiazd to ze wzoru:
S = arccos[sin0isin02+
+ C O SÓ iC O SÓ 2C O S(ai-C f2)] ,

(1 )
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Mamy dwie metody wyznaczania kąta
pozycyjnego. Pierwsza z nich jest bardzo
prosta, ale podobnie jak poprzednio mało
dokładna. Rysujemy w atlasie obraz ko
mety wraz z warkoczem, a także kierunek
w którym poruszają się gwiazdy — jest to
oczywiście kierunek zachodni. Następnie
zwykłym kątomierzem mierzymy kąt po
zycyjny.
Druga metoda wymaga odrobiny szczę
ścia. Jeśli bowiem warkocz świeci na tle
jakiejś gwiazdy, to znając jej współrzędne
i współrzędne głowy komety ze wzoru (oz
naczenia jak poprzednio):

gdzie S to odległość między gwiazdami, a
cc\, ó i i a 2, <52to współrzędne (rektascensja
PA = .............sin(a_.l-a *)__________
i deklinacja) odpowiednio gwiazdy pier
tan<5icosót-sinó<:Cos(ai-a*) v '
wszej i drugiej, możemy obliczyć kątową
dokładnie wyliczymy kąt pozycyjny.
odległość obu gwiazd od siebie, a przez to i
Innym ważnym obiektem obserwacji wi
średnicę otoczki komety. Tlitaj także, po
zualnych jest warkocz. W przypadku war
wtarzając ten manewr dla kilku par gwiazd,
koczy krótszych od 10° do oceniania ich
możemy uzyskać większą dokładność.
długości należy stosować ocenę zawartą
O
wiele bardziej dokładnie średnicę o- przy omawianiu metod obserwacji śred
toczki możemy wyznaczyć posiadając oku
nicy otoczki. Gdy mamy do czynienia z
lar z krzyżem nitek. Nitkę poziomą należy
dłuższym warkoczem należy stosować wzór
zorientować wzdłuż osi wschód-zachód, tak
(1), przy czym jedne współrzędne będą do
by kometa w unieruchomionym sprzęcie
tyczyć głowy komety, a drugie końca war
poruszała się po tej lini. Notujemy wtedy
kocza.
moment th w którym kometa dotyka pio
Na zakończenie omawiania obserwacji
nowej nitki swoim prawym brzegiem z le
wizualnych komet warto zaznaczyć, że na
wej strony i czekamy do momentu t2, gdy
takie typy ocen jak pomiar średnicy otocz
kometa drugim brzegiem otoczki będzie
ki i długości warkocza szczególnie duży
dotykać nitki z prawej strony. Wtedy ze
wpływ ma jasność nieba. Dlatego też nie
wzoru:
zaleca się dokonywać tego rodzaju ocen,
gdy Księżyc jest blisko pełni lub dość moc
D = -(h -h )c o s d k ,
(2)
no w obserwacji przeszkadzają światła miej
gdzie <5k jest deklinacją komety, otrzyma
skie. Otrzymujemy wtedy bowiem zaniżo
my dokładną wartość średnicy otoczki D.
ne wartości, które fałszują rzeczywiste za
Na tym kończą się nasze możliwości,
chowanie komety.
gdy kometa nie posiada warkocza. W przy
2. Formularze
padku przeciwnym czeka nas jeszcze kilka
atrakcji. Pierwsza to ocena kąta pozycyj
Obserwacja sama w sobie, bez zaznacze
nego warkocza (ang. position angle — PA).
nia okoliczności jej przeprowadzenia, nie
Mierzymy go w stopniach. Jednym ramie
będzie dużo warta. Dlatego też światowa
niem tego kąta jest prosta głowa komety
organizacja zbierająca dane o obserwa
— północ, a drugim warkocz. Przy czym
cjach komet i drukująca je w kwartalniku
PA = 0° dla warkocza skierowanego na
ICQ ujednoliciła całą formalność wydając
północ i wzrasta na wschód, dla którego
raporty, które obserwator wypełnia zaraz
PA = 90°.
po wykonaniu obserwacji.
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Name and d e s ig n a t i o n o f comet:

Observer

A U S T l M __________________________________
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Na samym początku wpisujemy nazwę
i symbol komety, trochę poniżej nazwisko
i adres obserwatora. Pierwsza rubryka w
tabelce to data łącznie z godziną w czasie
UT przedstawioną jako ułamek doby. Da
lej metoda obserwacji, ocena jasności ko
mety (w przypadku oceny niedokładnej do
pisujemy dwukropek, a w przypadku niedostrzeżenia komety zapisujemy jasność
najsłabszych gwiazd widocznych przez nasz
teleskop poprzedzoną nawiasem kwadra
towym [), rodzaj atlasu z którego wzięto
jasności gwiazd porównania (najczęściej
stosowane to katalog SAO oznaczany przez
S, AAVSO Atlas - AA, AAVSO Charts
— AC i Sky Catalogue 2000.0 — SC),
średnica użytego sprzętu podana w cen
tymetrach, rodzaj użytego sprzętu (B —
lornetka, L — Newton, R — refraktor, T
— Schmidt-Cassegrain, C — Cassegrain,
M — Maksutow-Cassegrain, E — „gołe”
oko), światłosiła użytego sprzętu (w przy
padku obserwacji za pomocą lornetki i „go

TCU3ZC-Z
T.)

be

Remarks

M
Kjb0
uófc0 c*^e
—
II—
— II —
— II —
u X ko.
— II-—
— -----— II— —

4/

5
3
13/

v*^tJfco 0).
w«6o c*vj»te

■---- II------iVjwVfTr

!y |

uvcAo c « ^ e

łego” oka miejsce to pozostawiamy puste)
i powiększenie. Jak widzimy rubryki te zo
stały opatrzone gwiazdką co oznacza, że
dane te muszą znaleźć się w każdym ra
porcie. Dalsze rubryki nie muszą być już
wypełnione i są to średnica otoczki wy
rażone w minutach łuku (w przypadku nie
dokładności pomiaru dopisujemy znaczek
&), stopień kondensacji (połówkowe oce
ny zaznaczamy używając znaku /, np. DC
= 4.5 oznaczamy 4/), długość warkocza w
stopniach, kąt pozycyjny i na końcu w ru
bryce Uwagi (ang. Remarks) notujemy da
ne o warunkach obserwacji, pogodzie, sa
mopoczuciu obserwatora itp.
Prawidłowo wypełniony formularz mo
żemy wysłać do Sekcji Obserwatorów Ko
met PTMA, która zajmuje się zbieraniem
i opracowywaniem obserwaq'i jaśniejszych
komet i do Pracowni Komet i Meteorów,
która nie gardzi żadną kometą będącą w
zasięgu miłośniczych teleskopów. Oto ad
resy: Sekcja Obserwatorów Komet, PTMA
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Oddział Tbruński, ul. Kopernika 42, 87100 Tbruń i Pracownia Komet i Meteo
rów, Arkadiusz Olech, ul. Żwirki i Wigury
11/34,83-000 Pruszcz Gdański.
3. Opracowywanie wyników
Wstępne opracowanie danych z obserwa
cji nie jest rzeczą trudną i powinno być
zrozumiałe dla wszystkich rozumiejących
materiał matematyczno-fizyczny podsta
wówki i początkowych klas liceum. Nikt
nie będzie chyba miał mi za złe, że za
warłem w tym tekście kilka podstawowych
wiadomości dotyczących tego tematu. Je
śli jednak znajdą się tacy, mogą oni z po
wodzeniem ominąć czytanie tego rozdzia
łu i z miejsca zabrać się do obserwacji.
Pierwszą, a zarazem najprostszą rzeczą
jaką możemy zrobić jest przedstawienie
na wykresie krzywej blasku komety. Na
osi poziomej odkładamy więc datę, a na
pionowej jasność komety w wielkościach
gwiazdowych. Niestety wykres ten nie od
da nam czystej fizyki komety, bowiem oprócz reakcji komety na światło słoneczne
w miarę zbliżania się komety do Słońca
(co nas właśnie interesuje) wykres ten za
wiera zmienną odległość komety od Zie
mi. Chcąc wyłuskać tylko tę pierwszą za
leżność należy nasz wykres trochę prze
kształcić. Do tego potrzebne jest małe
wprowadzenie teoretyczne.
Jasność komety J jest odwrotnie pro
porcjonalna do iloczynu jej odległości od
Słońca r w potędze n (jest ona charakte
rystyczna dla każdej komety i nazywamy
ją współczynnikiem kierunkowym pewnej
prostej, później okaże się jakiej) i odle
głości komety od Ziemi d w potędze dru
giej, czyli:

gdzie Jo jest jasnością komety w odległości
jednej jednostki astronomicznej od Ziemi
i od Słońca. Przechodząc do wielkości gwia
zdowych mamy:
m = —2.5 lo g /.
Podstawiając z (4) dostajemy:
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m = —2.51og(7o/"',Id _z) ,
czyli z własności logarytmu:
m = -2.51og/o+2.5nlogr+51ogd,
a stąd, oznaczając jasność absolutną ko
mety H = -2.51og Jo mamy:
m - S l o g d = H+2.5 n l o g r ,
(5)
gdzie m jest jasnością widomą komety wy
znaczoną z obserwacji, a poszukiwane pa
rametry H i n są charakterystyczne dla
każdej komety.
Jeśli znamy orbitę obserwowanego cia
ła, to znamy także d i r. Mamy więc już
wszystko co nam do szczęścia potrzeba i
odkładając na osi poziomej datę (czasami
log r — log q gdzie q jest odległością ko
mety w peryhelium), a na osi pionowej m
- 5 log d otrzymujemy wykres, który poka
zuje jak w rzeczywistości zmieniała się jas
ność komety i wyznacza parametry H i n.
Mówiąc językiem bardziej obrazowym ca
łe te wzory stawiają nas w sytuacji obser
watora, który ogląda sobie kometę, po
dróżując w przestrzeni kosmicznej, odda
lony od niej cały czas o jedną jednostkę
astronomiczną.
Na uzyskanym wykresie otrzymamy naj
częściej dwie proste, jedną rosnącą od
powiadającą zachowaniu komety przed
przejściem przez peryhelium, a drugą ma
lejącą po przejściu przez ten punkt orbity.
W idealnym przypadku proste te powinny
być symetryczne. Tlik jednak nie jest, co
po głębszym zastanowieniu wyda nam się
oczywiste. Inaczej przecież reaguje na świa
tło słoneczne zimna kula śniegowa prze
bywająca dotychczas w mrocznych i zim
nych otchłaniach kosmosu, a inaczej roz
grzana bryła, pozbawiona części swojej ma
terii i oddalająca się od nas w dość szyb
kim tempie.
Kolejnym prostym manewrem, który
można zrobić jest przedstawienie na wy
kresie ocen wartości stopnia kondensacji.
Jeśli jest ich dostatecznie dużo, to krzywa
ta powinna przypominać wykres jasności
komety, co jest jednoznaczne z tym, że
widoczność zgęszczenia centralnego zale
ży od heliocentrycznej jasności komety.
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Dużo musi być też ocen średnicy oto
czki, by wyniki obserwacji przedstawione
na wykresie ułożyły się w jakiś sensowny
trend. Jak już jednak wcześniej zauważy
liśmy jest to trudny rodzaj obserwacji za
leżący od wielu czynników, wobec tego wy
niki otrzymane jednej nocy przez różnych
obserwatorów, w różnych miejscach mogą
wahać się od kilku do kilkudziesięciu mi
nut łuku. Jeśli jednak uśrednimy dużą licz
bę ocen, otrzymamy w miarę wyraźny wy
kres. Tyle, że i tym razem na wielkość oto
czki nie wpływa tylko promieniowanie sło
neczne ale i odległość komety od Ziemi.
Pozbywamy się tego używając podstawo
wych wzorów trygonometrycznych i prze
liczając średnicę kątową komety na śred
nicę liniową. Po wykonaniu tej operacji
możemy już bez problemu odczytać jak w
rzeczywistości zmieniała się wielkość oto
czki obserwowanej komety.
Na koniec pozostają nam oceny dłu
gości warkocza (rzecz jasna jeśli taki w
ogóle był obserwowany). Tutaj spotykamy
się z podobnymi problemami jak przy ocenach średnicy otoczki. Podobnie też uwalniamy się od fałszującego wykres efek
tu zmiennej odległości komety od Ziemi.
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Gotowy wykres pozwala nam ocenić ewo
lucję warkocza kometarnego w zależności
od odległości ciała od Słońca.
*

*

*

Podsumowując można stwierdzić, że
obserwacje komet są tą dziedziną badań
astronomicznych, gdzie praca miłośników
astronomii może mieć nieocenioną war
tość. Oprócz satysfakcji, którą na pewno
da nam samodzielnie wykonana obserwa
cja, będziemy mieli swój mały wkład w po
znanie otaczającego nas Wszechświata.
W tym momencie dodać należy, że pol
scy miłośnicy astronomii mimo niezbyt do
brych warunków pogódowych i małego
sprzętu obserwacyjnego, są autorami oko
ło 15-20% obserwacji jaśniejszych komet
wykonanych na całym świecie. Warto chy
ba kontynuować tę dobrą tradycję i zająć
się obserwacjami na poważnie.
Wszystkich dociekliwych, którzy chcą
dowiedzieć się czegoś więcej o kometach i
ich obserwacjach (niekoniecznie wizual
nych) odsyłam do książki S. E d b e r g a
pt. Jak obserwować komety i do artykułów
M. M u ć k a , J. R a f a l s k i e g o i K.
J a r o s z e w s k i e g o (Urania 5/87, 8/88,
1/89,2/90,6/90,11/90,4/91,2/93,6/93).

KRONIKA
Katastrofa na Jowiszu
Opublikowane w poprzednim numerze Uranii
pierwsze doniesienia o przebiegu zderzenia ko
mety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem w lipcu
1994 roku uzupełniamy obecnie serią zdjęć te
go niezwykłego i nadspodziewanie okazałego
zjawiska. Na okładce reprodukujemy trzy ko
lorowe zdjęcia Jowisza wykonane za pomocą
szerokokątnej kamery planetarnej teleskopu
kosmicznego Hubble’a. Obrazy barwne uzys
kano przez nałożenie na siebie trzech nieza
leżnych ekspozycji w promieniowaniu czerwo
nym, niebieskim i zielonym. Obrazy czarnobia
łe reprodukowane obok też pochodzą z tele
skopu Hubble’a i ukazują różne szczegóły zja
wiska. Fot. 1 jest obrazem intrygującej struk
tury utworzonej po uderzeniu fragmentów D i

G komety (ukazanej już na czwartej stronie
okładki) zarejestrowanym w promieniowaniu zie
lonym (z lewej strony) i odpowiadającym dłu
gości fali metanu, jednego z głównych skład
ników obłoków powierzchniowych Jowisza (z
prawej). Na fo t 2 pokazano ślady uderzeń frag
mentów Q1 i Q2 także w promieniowaniu me
tanu. Fot. 3 ukazuje natomiast Jowisza w nad
fiolecie. W tym promieniowaniu ślady uderzeń
są ciemne gdyż wielkie ilości pyłu kometarne
go pozostałego w stratosferze Jowisza absor
bują światło słoneczne. I wreszcie fot. 4 obra
zuje zderzenie z Jowiszem fragmentu W ko
mety na zdjęciach przekazanych przez sondę
Galileo. Zostały one wykonane w odstępach
2.33 s i ukazują błysk związany albo z przelo
tem fragmentu komety przez atmosferę Jowi
sza, albo jego wybuchem w obłokach powierz-
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Fot. 1. Ślady na Jowiszu po uderzeniu fragmentów G i D komety Shoemaker-Levy 9 w promieniowaniu
zielonym (z lewej strony) i odpowiadającym długości fali metanu (z prawej) (fot. H ST Comet Team).

Fot. 2. Ślady uderzeń w powierzchnię Jowisza fragmentów Q 1 i Q2 komety Shoemaker-Levy 9 w promieniowa
niu odpowiadającym długości fali metanu; w lewym górnym rogu powiększenie obrazu śladu Q 2 (fot. H ST
Comet Team).
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Fot. 3. Obraz Jowisza w promieniowaniu nadfioletowym (2550 A ) uzyskany 21 lipca 1994 roku za pomocą
teleskopu kosmicznego Hubble’a z wyraźnie widocznymi Siadami uderzeń 9 fragmentów komety ShoemakerLevy 9 (fot. H ST Comet Team).

Fot 4. Cztery zdjęcia Jowisza wykonane przez sondę Galileo 22 lipca 1994 roku ukazujące uderzenie w planetę
fragmentu W komety Shoemaker-Levy 9. W momencie wykonania zdjęć sonda znajdowała się w odległości
238 min km od Jowisza i 621 min km od Ziemi. (Fot. NASA/JPL).
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chniowych. Sprawa ta jest obecnie przedmio
tem analiz. Są to pierwsze zdjęcia zjawiska odebrane w końcu sierpnia br. z sondy Galileo,
która — przypomnijmy — jako jedyna mogła
bezpośrednio obserwować zderzenie komety
Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem.
K.Z.

Olsztyńskie Obserwatorium
Astronomiczne
W tym roku mija piętnasta rocznica otwarcia
Olsztyńskiego Obserwatorium Astronomiczne
go, placówki która jest doskonałym uzupełnie
niem pracy planetarium i warsztatem pracy
współczesnego astronoma. Projektowanie O b
serwatorium zaczęto w 1976 roku, a w 1977
rozpoczęto prace budowlane i adaptacyjne w
starej, prawie stuletniej, nieczynnej wieży ciśnień,
usytuowanej niedaleko planetarium. Otwarcie
nastąpiło w październiku 1979 roku. Inicjato
rem i opiekunem merytorycznym budowy ob
serwatorium był mgr Zbigniew G a ł ę c k i,
którego zaangażowanie i upór doprowadziły do
sfinalizowania budowy.
W założeniach obserwatorium miało po
siadać cztery pracownie: Pracownię Astrono
mii Pozycyjnej, Pracownię Analizy Widm, Pra
cownię Promieniowania Kosmicznego i Pracow
nię Fizyki Słońca. D o części pracowni uzyska
no niezbędne instrumentarium, takie jak: Coude refraktor 150/2250 umieszczony w kopule
o średnicy 3 metrów, dwa meniscasy 150/2250,
po dwa refraktory 100/1000, 80/1200, 63/840
oraz astrokamery 60/270 i 56/250, a także ka
merę słoneczno-księżycową. Wszystkie telesko
py i astrokamery wyprodukowane zostały w za
kładach Carl Zeiss Jena. Poza przyrządami op
tycznymi obserwatorium posiada zegar wahad
łowy Short, mierzący czas gwiazdowy, zegar ra
diowy D C F 77 odbierający sygnały czasowe z
Mainfligen (77.5 kHz), chronometry morskie,
odbiornik telekomunikacyjny, chronografy i sekstanty. Od 1987 roku Coude refraktor 150/2250
jest wyposażony w fotometr fotoelektryczny mie
rzący zmiany jasności gwiazd w barwach B i V
(niebieskiej i żółtej). Fotom etr jest sterowany
z mikrokomputera Z X Spectrum. Pracownia
Analizy Widmowej posiada mikrodensytometr
D M -100, współpracujący z komputerem „'Ielektra-8 8 ”, kom parator Abbego, projektor widm
D L -4 oraz ławę optyczną do poglądowego za
znajomienia z naturą światła i rozkładem wid
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mowym. Pracownia Promieniowania Kosmicz
nego posiada detektor Conversiego do reje
stracji przelotu mionów o energii od 1 G eV
pochodzących z kosmosu, zbudowany z dwóch
tac liczników Geigera-Mullera i ampułek z neo
nem. W posiadaniu pracowni znajdują się też
liczniki scyntylacyjne LS-1 i LS-2. W planach
jest teleskop mionowy do badania rozkładu ką
towego promieniowania kosmicznego. Nieste
ty projektowana Pracownia Heliofizyki nie do
czekała się do tej pory realizacji. Mimo starań
Z. Gałęckiego przy sprowadzaniu czaszy para
bolicznej 3 metrowego radioteleskopu do ra
diowych obserwacji Słońca, oraz wyposażenia
w planowany celostat Jensch 300 i koronograf,

Fot. 1. Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie.
Fot. M. Komoszewski.
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okres dynamicznego rozwoju minął wraz z kło
potami gospodarczymi kraju. Mimo to obser
watorium nie zaniedbało obserwacji Słońca. Przy
dostępnym instrumentarium i zastosowaniu fil
trów słonecznych, prowadzone są pokazy plam
słonecznych, a obrazy Słońca rzutowane na ek
ran słoneczny są nanoszone na papier, co umożliwia obliczanie Względnej Liczby Wolfa.
Obserwacjami tymi zajmują się bardziej za
awansowani miłośnicy astronomii.
W obserwatorium prowadzi się również
wspomniane badania fotometryczne gwiazd
zmiennych, obserwacje zakryć gwiazd, planet i
planetoid przez tarczę Księżyca oraz rejestra
cje fotograficzne wyglądu nieba, w czym po
mocna jest własna ciemnia fotograficzna, po
zwalająca na obróbkę materiałów fotograficz
nych na miejscu. Jednakże obserwatorium prze
de wszystkim prowadzi działalność popularyza
torską proponując wszystkim zainteresowanym

Fot. 2. Refraktor olsztyńskiego obserwatorium as
tronomicznego (150/2250) z zamontowanym foto
metrem i dwoma astrokamerami (63/270). Fot. M.
Grzemski.
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pokazy Słońca i panoramy miasta ze szczytu
23 metrowej wieży oraz nocne pokazy najcie
kawszych obiektów na niebie. Jedynym warun
kiem umożliwiającym tę działalność jest bez
chmurna i bezmgielna pogoda. Na szczęście
brak przemysłu i mnogość lasów powodują iż
przejrzystość atmosfery, mimo usytuowania ob
serwatorium w centrum miasta, jest doskona
ła. Inną formą działalności popularyzatorskiej
są odczyty w dni otwarte, organizowane z oka
zji rocznic wydarzeń astronomiczno-astronautycznych lub w okresie ciekawych zjawisk ta
kich jak maksimum roju Perseid 12 sierpnia.
W ciągu roku szkolnego, od października do
czerwca, prowadzone są przez pracowników ob
serwatorium kółka zainteresowań, o różnym sto
pniu zaawansowania. Już od piątej klasy szko
ły podstawowej dzieci mogą pogłębiać swe as
tronomiczne zainteresowania. Są też kółka dla
starszej młodzieży, gdzie zaczynają się zaryso
wywać pewne specjalizacje astronomiczne.
Obserwatorium jest obecnie siedzibą War
mińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa M i
łośników Astronomii i Polskiego Towarzystwa
Astronautycznego. Wraz z tymi organizacjami
obserwatorium organizuje obozy i ekspedycje
naukowe, a także prowadzi wymianę zagranicz
ną na dorocznych zlotach Slovenskiego Ustredia Amaterskiej Astronomii. Działalność ob
serwatorium uzupełnia praca dyadktyczna ze
studentami i uczniami szkół średnich. Możli
wość zapoznania się z instrumentami i meto
dami pracy astronomów, jest interesującym uzupełnieniem nabytych w szkole wiadomości.
W obserwatorium odbywają też praktyki stu
denci z uczelni, na których jednym z kierun
ków studiów jest astronomia. Mimo niewiel
kiej przepustowości i całkowitej zależności od
pogody obserwatorium jest licznie odwiedzane
zarówno przez wycieczki jak i przez indywidu
alnych turystów i miłośników astronomii. Po
odwiedzeniu planetarium powinno się również
zajrzeć do obserwatorium, które pozwoli prze
konać się jak w rzeczywistości wyglądają obie
kty, które widziało się na sztucznym niebie.
Obserwatorium jest czynne cały tydzień oprócz niedziel od 900 do 1400 i w nocy od wtor
ku do piątku. Dla większych grup istnieje mo
żliwość rezerwacji pokazów, jak i zamówienia
zwiedzania pracowni. Adres: ul. Żołnierska 13,
10-558 Olsztyn, tel. 27-67-03.
Maciej Grzemski
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OBSERWACJE
Obserwacje Jowisza 20-22 lipca 1994 roku
Po zderzeniu pierwszych fragmentów ko
mety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem oka
zało się, że skutki powstałych w wyniku
tego śladów na powierzchni planety są
dostrzegalne nawet za pomocą niewiel
kich teleskopów amatorskich. Przez trzy
wieczory (20, 21 i 22 lipca) udało mi się
wraz z Mieczysławem P a r a d o w s k i m
przeprowadzić szereg niezależnych wizu
alnych obserwacji przy użyciu oddziało
wego „Newtona” typu MIZAR (110/805).
Obserwacje prowadziliśmy przy powięk
szeniu maksymalnym 169 x z użyciem żół
tego filtru. Dzień wcześniej (19 lipca) ob
serwacje uniemożliwiła silna turbulencja,
mimo wyjątkowo przejrzystej atmosfery.
20 lipca dzięki uprzejmości dra Longina
G ł a d y s z e w s k i e g o , mogliśmy dodat
kowo weryfikować obserwacje, korzysta
jąc z dwóch refraktorów Zeissa (100/1000
i 63/840), będących własnością Akademic
kiego Koła Astronomicznego UMCS. Ry
sunki dokumentujące obserwacje wyko
nywane były na oddzielnych kartkach bez
pośrednio przy okularze teleskopu. Autor
notatki wykonywał rysunki dwuetapowo:
najpierw zaznaczał ogólny zarys ważniej
szych szczegółów, następnie uzupełniał po
zostałe drobne detale. Pierwsza faza po
wstawania rysunku trwała bardzo krótko,
gdyż wówczas określany był czas obserwa
cji. Faza druga wymagała więcej czasu i
cierpliwości. Z ogólnej liczby 13 rysun
ków jakie udało mi się wykonać w ciągu
trzech wieczorów, 12 skopiowałem na jed
nym arkuszu. Rysunki są usystematyzowa
ne i ujednolicone co do skali. Kontrast
rozgraniczający ciemne i jasne obłoki w
atmosferze planety został celowo podnie
siony, dla ich lepszego uwidocznienia w
druku.
Ogóle warunki obserwacji, mimo stale
bezchmurnego nieba zaliczyć należy do sła
bych. Niskie położenie Jowisza nad hory

zontem ograniczało praktyczny czas ob
serwacji do około 2 godzin. Skrajnie wy
sokie temperatury w ciągu dnia, „owoco
wały” rozlicznymi postaciami turbulencji
wywołującej deformacje obrazu planety,
ogólny spadek kontrastu i czasowy zanik
subtelnych szczegółów.
Ślady powstałe w miejscach spadku
fragmentów komety byty zauważalne już
na pierwszy rzut oka w postaci mniej lub
bardziej rozległych, owalnych plam barwy
ciemnoszarej. Powierzchnia największych
z nich wydawała się być ciemniejsza w chwi
li ich wyłaniania się zza brzegu tarczy pla
nety niż w momencie przechodzenia przez
centralny południk. Przykładowo, podczas
pierwszej obserwacji 20 lipca o godzinie
21.15 (momenty obserwacji na rysunkach
podane są w czasie lokalnym letnim UT
+2), wyłaniająca się plama, będąca pra
wdopodobnie śladem upadku fragmentu
G, była na tyle ciemna, że miejsce to spra
wiało wrażenie ubytku lub wyraźnej szczer
by na tarczy planety. Po minięciu połud
nika centralnego, powierzchnia plamy wy
dawała się znacznie bledsza, lecz nie wy
kluczam, że mogło to być spowodowane
ogólnym pogorszeniem warunków obser
wacji (spadek kontrastu). Z posiadanych
danych można z dużym prawdopodobień
stwem określić kolejność obserwowanych
plam w poszczególnych dniach, w kolej
ności ich ukazywania się wraz z obrotem
planety. Rysunek przedstawia obraz Jowi
sza odwrócony (N — na dole, S — na
górze) stąd kierunek przemieszczania się
plam wypada ze strony prawej na lewą. 20
lipca widoczne były ślady upadku fragmen
tów K, G i Q2; 21 lipca obserwowano śla
dy upadków fragmentów G, Q1 i H (czwar
ty najmniejszy ślad — plama nie dał się
określić); 22 lipca dał się zaobserwować
jedynie pojedynczy ale duży ślad upadku
fragmentu K Wykonane obserwacje dały
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m i sp o ro satysfakcji i znacznie w zboga
ciły dośw iadczenie obserwacyjne. Uzyska
ne wyniki w arto będzie porów nać z wy

nikam i innych obserw atoriów z k raju i
nie tylko.

Jerzy Marcinek

PORADNIK OBSERWATORA
Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych
ę Geminorum, r] Geminorum
ę G em in o ru m
a = 6h58mll» <5 = +20°43.0’ (1900.0)
A :3 .6 8 m-4 .1 6 ra V
M ax = 2434416.78 + 10.15082d
M -m = 0.50 Typ: GS Sp. F 7 Ib -G 3 Ib
M niej więcej w cen tru m gw iazdozbio
ru B liźniąt znajduje się jed n a z n ajjaśniej
szych cefeid na niebie. W o kresie około 10
dni zm ienia swój blask o około pół w iel
kości gwiazdowej. W odległości kątowej
96" znajduje się towarzysz o jasności 8m.
t]

G em in o ru m

a = 6h08m50s d = + 2 2 ° 3 2 .r (1900.0)
A: 3.27m-3 .9 mv
M in = 2437725 +232.9d D = 0.05
Typ: SR b (E )
Sp. M 3 III
W połow ie odległości między A ldebaran em a Polluksem leży ciekawa, jasna
gwiazda zm ienna — t] G em inorum . Jest
to gwiazda zaćm ieniow a spektroskopow o

Ci

rj

G em in o n im

podw ójna, a główny składnik — czerwony
olbrzym — jest także zm ienną pólregularną. Prędkość radialna wykazuje zmiany
z okresem 2984 dni, a epoki najgłębszych
minimów (zaćmień) dane są przez elem en
ty: M in = 2429355+ 2984d. U kład jest o d 
legły od Słońca o około 250 lat świetlnych.
O znaczenie jasności gwiazd porów nania:
36 = 3.6m.

To/nasz Krzyt

KONFERENCJE I ZJAZDY
V Seminarium
Meteorowo-Meteorytowe PTMA
Po raz piąty miłośnicy m eteorytów i o b 
serw acji m eteorów spo tk ali się, by wymie
nić doświadczenia i wypracować nowe kie
run k i działań. Przypom nijm y, że pierwsze
sem inarium odbyło się 15 lat wcześniej.
U legła zm ianie tradycja z lat poprzednich
i tym razem sp o tk an ie odbyło się n ie tylko
w e F rom b o rk u , ale rów nież w Olsztynie.
Tfegoroczne sem inarium zgrom adziło 18
osób. Byli to: Jadw iga B i a ł a (O lsztyn),

B artosz D ą b r o w s k i (Tbruń), Jacek
D r ą ż k o w s k i (L idzbark W arm iński),
M arek G i e r l i ń s k i (K raków ), Krzy
sztof K a s z e w s k i (R adom ), K rzysztof
K i d a (Elbląg), W itold K o ł o d z i e j
(Police), Janusz K o s i ń s k i (F ro m 
bork), Zdzisław M o r d a s (G rodzisk
Mazowiecki), Andrzej P a n a s i a k (M ła
w a), A ndrzej S. P i l s k i (F ro m b o rk ),K a 
zim ierz S c h i l l i n g (O lsztyn), B ogusła
wa S t a s z e w s k a (E lb ląg ),Ł u k asz S t ę 
p i e ń (K rotoszyn), K rzysztof S o c h a
(Piórków ), D o ro ta S z y m a ń s k a (Ra-
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dom), Marek Ś c i b o r (Gołoty) i Zbig
niew Ty m i ń s k i (Olsztyn).
Dnia 13 sierpnia 1994 r., o godz. 11.00,
w Sali Odczytowej Olsztyńskiego Planeta
rium i Obserwatorium Astronomicznego
spotkanie otworzył koordynator Sekcji Me
teorów i Meteorytów PTMA, Andrzej S.
Pilski. Pokrótce przedstawił historię do
tychczasowych seminariów oraz plany na
przyszłość. Przypomniał, że właśnie w ro
ku 1994 przypadają dwie ważne roczni
ce: 200 lat od wydania książki Chladniego
poświęconej meteorytom, co uznaje się za
powstanie meteorytyki jako nauki oraz 30
łat od wydania opracowania stanowiącego
do dnia dzisiejszego kompendium wiedzy
o meteorytach Polski, a którego autorem
byłJ. P o k r ż y w n i e ki.
Po przedstawieniu programu Semina
rium przystąpiono do części referatowej.
Dr Jadwiga Biała (dyrektorka Olsztyńskie
go Planetarium i Obserwatorium Astro
nomicznego) w ciekawym wystąpieniu przy
bliżyła przebieg 57 Kongresu Meteoritical
Society, który odbył się w łipcu br. w Pra
dze (Czechy). Kongres odbywał się niemal
dokładnie 25 lat po lądowaniu pierwszego
człowieka na Księżycu i ta tematyka do
minowała. Wspominano pierwsze badania
gruntu naszego Satelity oraz związane z
tym wydarzenia. Innym tematem była ubie
głoroczna, 60-ta rocznica powstania Me
teoritical Society (w Chicago) oraz jego
„przybliżanie się” do Europy. Tfegoroczny
Kongres po raz pierwszy odbył się wszak
w państwie postkomunistycznym! Oczy
wiście nie zabrakło tematów poświęconych
meteorytom, meteorom i drobnym ciałom
Układu Słonecznego. Swego rodzaju „prze
bojem” była kometa Shoemaker-Levy 9,
która właśnie kończyła swoje istnienie w
atmosferze Jowisza. Poruszano również te
matykę planetoid zbliżających się do Zie
mi oraz powstanie Układu Słonecznego.
Po krótkiej przerwie Janusz W. Kosiń
ski omówił wyniki badań prowadzonych w
latach 1984 — 1994 nad domniemanym
kraterem meteorytowym we Fromborku.
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Po przedstawieniu hipotezy H. Korpikiewicz, wskazał na zebrane dane. Wynika z
nich jednoznacznie, że należy odrzucić te
zę o kosmicznym pochodzeniu obiektu.
Badania obejmowały zagadnienia z zakre
su geomorfologii, geologii, hydrogeologii
i petrografii. Wykorzystywana była również
fotointerpretacja zdjęć lotniczych oraz szcze
gółowe poszukiwania terenowe. Wykony
wane wiercenia i głębokie odkrywki grun
towe pozwoliły poznać budowę wskazywa
nego obiektu, a pobrane próby potwier
dzają brak innych niż polodowcowe, utwo
rów w badanym rejonie. Po otrzymaniu wy
ników prac terenowych prowadzonych przez
studentów Wydziału Geografii i Studiów
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskie
go pod kierunkiem znanych naukowców,
autor zapowiedział wykonanie opracowa
nia z kompletną dokumentacją badań.
Kolejnym wystąpieniem, był referat
Andrzeja S. Pilskiego, w którym omówio
na została historia oraz stan obecny kolek
cji meteorytów Olsztyńskiego Planetarium
i Obserwatorium Astronomicznego. Au
tor podziękował wszystkim, którzy dopo
mogli w utworzeniu kolekcji, a w sposób
szczególny podkreślił rolę dyrekcji Plane
tarium i Obserwatorium z dr Jadwigą Bia
łą na czele. Wskazane zostały też główne
kierunki rozwoju tego ośrodka meteory
towego, tj. utworzenie centrum informa
cji o meteorytach oraz rozwój kolekcji tektytów. Olsztyńska kolekcja meteorytów
jest kolekcją dydaktyczną, co oznacza, że
jest udostępniana szerokiej publiczności.
O tym, że występują w niej niemal wszy
stkie rodzaje meteorytów, mogli przekonać
się wszyscy uczestnicy Seminarium, gdyż
po wstępie odbyło się zwiedzanie zbiorów
pod kierunkiem A Pilskiego.
W czasie przerwy obiadowej J. Biała,
A Pilski i J. Kosiński udzielili wywiadu
dla olsztyńskiego radia „WAMA”, dzięki
czemu wiadomości o spotkaniu dotarły do
mieszkańców miasta i okolic.
Po południu uczestnicy Seminarium obej rżeli w Planetarium seans poświęcony
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Układowi Słonecznemu, a następnie udali
się na spotkanie robocze kolekcjonerów
meteorytów, gdzie przyglądano się znale
ziskom, które być może są meteorytami
oraz omawiano sposoby rozpoznawania
prawdziwych meteorytów. Wieczorem od
było się zwiedzanie Obserwatorium As
tronomicznego w Olsztynie.
Następnego dnia, 14 sierpnia, osoby
zainteresowane również obserwacjami me
teorów udały się malowniczą trasą do
Fromborka, żegnając gościnny Olsztyn. Po
przyjeździe, niejako nawiązując do części
meteorytowej, zwiedzano domniemany
krater meteorytowy koło Fromborka, a na
stępnie tutejsze Obserwatorium Astrono
miczne Muzeum M. Kopernika na Górze
Żurawiej.
Kolejnym punktem programu był seans
we fromborskim Planetarium, poświęcony
De Revolutionibus Mikołaja Kopernika.
Następnie uczestnicy Seminarium spot
kali się w nastrojowej i zabytkowej siedzi
bie Fundacji im. Mikołaja Kopernika we
Fromborku. Tb odbyły się zajęcia poświę
cone badaniom zjawisk meteorytowych.
Zajęcia poprowadził Janusz W. Kosiński.
Prowadzący omówił dokładność danych uzyskiwanych w czasie wizualnych obser
wacji meteorów, przygotowanie do dokład
nej rejestracji bolidów, problem określa
nia barwy zjawisk, przedstawił projekt ba
dań fal radiowych powstających w czasie
przelotu meteoroidu przez atmosferę oraz
przypomniał o powstałej w ostatnich la
tach klasyfikacji meteorów. Krytyczne uwagi dotyczyły zastosowania tzw. zenitalnej liczby godzinnej (ZHR) obliczanej
przez niektóre grupy obserwatorów, głów-
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nie w USA oraz prób jej wprowadzenia
także w Polsce. W ożywionej dyskusji, w
której uczestniczyli głównie K Socha, A
Pilski, M. Gierliński, Z. Mordas i J. Ko
siński, omówiono problemy poruszane we
wcześniejszym wystąpieniu oraz kwestię
wyznaczenia głównych kierunków działa
nia Działu Meteorów i Geofizyki Sekcji
Meteorów i Meteorytów PTMA.
J. Kosiński przypomniał, że Sekcja wy
daje obecnie obok kwartalnika „METE
ORYT” poświęconego tym ciałom, również
kwartalnik „METEOR”, gdzie powinny
znaleźć miejsce wszystkie poruszane za
gadnienia. W podsumowaniu ustalono trzy
główne kierunki prac. Są to: pomiary błę
du przy ocenie jasności zjawisk dla możli
wie dużej grupy czynnych obserwatorów,
budowa wieloobiektywowego zestawu do
fotograficznej rejestracji zjawisk meteoro
wych oraz budowa systemu do odbioru fal
radiowych związanych z meteorami. Uczest
nicy Seminarium zadeklarowali konkretne
działania dla realizacji w/w zagadnień, umawiając się za rok na podsumowanie.
V Seminarium Meteorowo-Meteorytowe PTMA zamknął Janusz Kosiński dzię
kując wszystkim przybyłym za udział. Pią
te, olsztyńsko-fromborskie spotkanie mi
łośników meteorytów i obserwatorów me
teorów należy zaliczyć do szczególnie udanych. Za pomoc w jego organizacji szcze
gólne słowa podziękowania uczestnicy kie
rują do Olsztyńskiego Planetarium i Obser
watorium Astronomicznego w Olsztynie
oraz Fundacji im. M. Kopernika we From
borku. Podziękowania skierowano również
do Zarządu Głównego PTMA w Krakowie.
Janusz W. Kosiński

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Joachim Ekrutt, Gwiazdy i planety, jak je
odszukać, poznać i polubić, tłum. Michał
Różyczka, wydawnictwo Muza SA Warsza
wa 1994, 152 strony + obrotowa mapka
nieba, cena około 170 tys. zł.

Tliż przed wakacjami pojawił się w księ
garniach przewodnik po gwieździstym nie
bie dla początkujących. Jest małego for
matu, łatwo zmieści się do wypchanego
nawet plecaka, cieszy oko piękną szatą gra-

10/1994

URA N IA

liczną. Już na okładce wita Czytelnika zdję
cie Plejad, w środku kolorowe obrazy pla
net, malownicze widoki nieba, czytelne ry
sunki wyjaśniające np. zaćmienia. W ksią
żeczce podano pożyteczny spis ważniejszych wydarzeń astronomicznych do 2000 r.
(np. obszary widoczności zaćmień Słońca
i Księżyca, początki pór roku, fazy Księ
życa, widoczność planet, przejście M erku
rego na tle tarczy Słońca w 1999 r.). A
jednak czytelnicy mający zamiar — jak su
geruje podtytuł — odszukać na niebie Jo
wisza, na którego w drugiej połowie lipca
„kapały” fragmenty komety, doznali z pew
nością ogromnego zawodu. M apek poło
żeń planet w 1994 roku po prostu nie ma.
Biorąc pod uwagę szczególne zaintereso
wanie Jowiszem w tym roku — może to
zniechęcić do kupienia tej miłej książeczki.
Największą część przewodnika zajmu
ją mapki nieba uszeregowane wg miesięcy
dla różnych szerokości geograficznych (mię
dzy 40 a 60 i 20 a 40 stopni szerokości
geograficznej północnej oraz między -10
a -3 0 stopni szerokości geograficznej po
łudniowej). (Obawiam się niestety, że nie
wielu polskich nabywców tej książeczki
skorzysta z dwu ostatnich części.) Mapki
są wyraźne, łatwo będzie się według nich
orientować na niebie. Oprócz mapek w

poradniku znajduje się słowniczek — tro 
chę chaotyczny, składający się w większoś
ci z alfabetycznego spisu (i opisu) ciał Ukła
du Planetarnego, ale biorąc pod uwagę
jego małą objętość nie można było ocze
kiwać wiele więcej.
Na samym końcu książeczki jest spis
instytucji astronomicznych w Polsce — od
planetariów przez obserwatoria wyższych
uczelni aż po oddziały Polskiego Tbwarzystwa Miłośników Astronomii. Tb, że spis
tych ostatnich jest nieaktualny zdziwiło
mnie znacznie mniej niż to, że zabrakło
dwu dużych placówek warszawskich: Cen
trum Astronomicznego im. Kopernika (a
ma swoje filie także w Tbruniu i K rako
wie) oraz Centrum Badań Kosmicznych
(filia we Wrocławiu). Reklamując przetłu
maczone książki warto podawać inform a
cje o tym, kto je tłumaczył. Tyle pojawia
się koszmarnych „popularyzatorów”, że
wiadomość, iż poradnik przetłumaczył (jak
jest w tym przypadku) profesor astrono
mii na Uniwersytecie Warszawskim jest
dobrą referencją.
Niestety książeczka jest bardzo droga
— zapewne wpływa na to między innymi
papier wysokiej klasy, ale szkoda, że takie
wydawnictwo robi się niedostępne dla śred
niego ucznia w Polsce.
MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
W 1995 roku zdarzy się tylko jedno pół
cieniowe zaćmienie Księżyca (15 kwiet
nia) i dwa zaćmienia Słońca: obrączkowe
29 kwietnia i całkowite 24 października,
ale żadne z tych zjawisk nie będzie u nas
widoczne.
W tym roku tarcza Księżyca zakryje
sześciokrotnie Spikę (Kłos Panny), naj
jaśniejszą gwiazdę w gwiazdozbiorze Pan
ny, dwukrotnie Wenus, a raz M erkurego i
Marsa; zakryć innych jasnych gwiazd przez
tarczę Księżyca nie przewiduje się.
W 1995 roku 11 znanych kom et okre
sowych wróci do peryhelium.
Słońce: Słońce wędruje po ekliptyce w kie
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Styczeń 1995 r.

runku równika niebieskiego i dnia ciągle
przybywa, o czym świadczą wschody i za
chody Słońca w Warszawie: 1 stycznia wsch.
o 7h45m, zach. o 15h34m, a 31 stycznia wsch.
o 7h191”, zach. o 16h20m. W styczniu Słońce
wstępuje w znak Wodnika.
Księżyc: Bezksiężycowe noce będziemy
mieli w pierwszym i ostatnim tygodniu
stycznia, bowiem kolejność faz Księżyca
jest w tym miesiącu następująca: nów l d12h,
pierwsza kwadra 8d17h, pełnia 16d21h, os
tatnia kwadra 24d6bi jeszcze raz nów 30d24h.
W apogeum Księżyc znajdzie się 11 stycz
nia, a w perygeum 27 stycznia.
W styczniu tarcza Księżyca zakryje Spi-
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Dane dla obserwatorów Słońca (na 13h czasu środk.-europ.)
Data
1995
I

1
3
5
7
9
11
13
15

P

Bo

Lo
-4

+ 2902
+ 1.05
+ 0.08
-0 .8 9
- 1.85
-2 .8 1
-3 .7 6
-4 .7 0

-3905
-3.28
-3.50
-3.72
-3.94
-4.16
-4.37
-4.57

. 342944
316.10
289.76
263.42
237.10
210.76
184.42
158.08

* '

1 •

Data
1995

P

I 17
19
21
23
25
21
29
31

-5963
-6.55
-7 .4 6
-8 .3 6
-9 .2 4
-10.10
-10.96
-11.80

Bo
-4977
-ł.9 6
-5.14
-5.32
-5.50
-5.66
-5.82
-5.96

Lo
131974
105.41
79.08
52.74
26.41
0.08
333.74
307.42

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
27d13h24m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

kę (Kłos Panny), najjaśniejszą gwiazdę w
gwiazdozbiorze Panny, oraz Wenus, ale zja
wiska te nie będą u nas widoczne.
Planety i planetoidy: Od połowy miesiąca
wczesnym wieczorem możemy poszukiwać
M e r k u r e g o jako gwiazdę około -0.8
wielkości nisko nad zachodnim horyzon
tem. Nad wschodnim horyzontem pięknie
świeci W e n u s jako Gwiazda Poranna
-4.5 wielkości, ale w ciągu miesiąca blask
jej nieco spada. Nad ranem też wschodzi
J o w i s z i świeci nisko nad horyzontem
jak gwiazda -1.8 wielk.; możemy już pró
bować obserwować przez lunety ciekawe
zjawiska w układzie czterech najjaśniej
szych księżyców Jowisza. M a r s zbliża
się teraz do Ziemi i widoczny jest prawie
całą noc jako czerwona gwiazda w gwiaz
dozbiorze Lwa, a jego jasność wzrasta w
ciągu miesiąca od -0.3 do -1.1 wielk.
gwiazd. S a t u r n zachodzi wieczorem ja
ko gwiazda pierwszej wielkości w gwiaz
dozbiorze Wodnika. Pozostałe planety są
niewidoczne.
Przez lunety wśród gwiazd 7 wielkości
możemy prawie przez całą noc poszuki
wać dwóch planetoid, C e r e s w gwiaz
dozbiorze Lwa oraz W e s t ę na granicy
gwiazdozbiorów Bliźniąt i Byka. Podaje
my równikowe współrzędne planetoid dla
kilku dat: Ceres: l d: rekt. 9h44.3m, deki.
+25°23’; l l d: rekt. 9h40.6”, deki. +26°43’;
21d: rekt. 9»34.2”, deki. +27°50’; 31d: rekt.

9h25.8m, deki. +29°4\ Westa: l d: rekt.
6h5.5m, deki. +21°34’; l l d: rekt. 5h55.1"\
deki. +22°3’; 21d: rekt. 5h46.8", deki.
+22°30’; 31d: rekt. 5h41.3"\ deki. +22°56\
Meteory: W dniach od 1 do 5 stycznia
promieniują K w a d r a n t y d y . Radiant
meteorów 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, umieszcza
nego w początkach XIX w. na granicy
gwiazdozbiorów Smoka, Herkulesa i Wołarza. Warunki obserwacji są w tym roku
bardzo dobre.
*

*

*

2d3h Złączenie Merkurego z Neptunem
w odl. 3°.
4d O 2h Merkury znajdzie się w złą
czeniu z Uranem w odl. 1.7°, a w tym cza
sie Mars nieruchomy w rektascensji bę
dzie zmieniał kierunek swego ruchu wśród
gwiazd na sklepieniu niebieskim. Od 6h21m
po tarczy Jowisza wędruje cień jego 2 księ
życa, a sam księżyc 2 zbliża się do brzegu
tarczy planety i rozpocznie przejście na jej
tle już po wschodzie Słońca. O 12h Ziemia
znajdzie się w peryhelium w odl. 147 min
km od Słońca.
5d18h Złączenie Saturna z Księżycem
w odl. 7°.
7d Do brzegu tarczy Jowisza zbliża się
jego księżyc 1 (“zamierzając” przejść na
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jej tle) i o 6h56mpojawi się na tarczy cień
tego księżyca. Natomiast księżyc 3 prze
chodzi właśnie na tle tarczy planety i do
7h13mjest niewidoczny.
8d Księżyc 1 przechodzi za tarczą Jowi
sza. O 7h15m (na krótko przed wschodem
Słońca) nastąpi koniec zakrycia i księżyc 1
ukaże się spoza prawego brzegu tarczy pla
nety (w lunecie odwracającej).
13d Księżyc 2 Jowisza jest niewidocz
ny, bo przechodzi przez strefę cienia i za
tarczą planety (koniec zakrycia nastąpi o
7h20m). O 13h Wenus w największym za
chodnim odchyleniu od Słońca w odl. 47°.
0 18h Neptun w złączeniu ze Słońcem.
14a Od 5h50m na tarczy Jowisza wido
czna jest plamka cienia jego 3 księżyca. O
10h złączenie Wenus z Jowiszem w odl. 3°;
rankiem obserwujemy obie planety nad
wschodnim horyzontem.
15d O 6h9mnastąpi początek zaćmienia
1 księżyca Jowisza; księżyc ten zniknie na
głe w cieniu planety blisko jej lewego brze
gu (patrząc przez lunetę odwracającą). O
23h Wenus w złączeniu z Antaresem (w
odl. aż 8°), gwiazdą pierwszej wielkości w
gwiazdozbiorze Skorpiona (Niedźwiadka).
16d Do 6h23m księżyc 1 przechodzi na
tle tarczy Jowisza i jest niewidoczny.
17dl h Uran w złączeniu ze Słońcem.
19d O 9h Merkury w największym
wschodnim odchyleniu od Słońca (19°). O
20hzłączenie Marsa z Księżycem w odl. 9°.
20* O 5h39mksiężyc 2 zniknie nagle w
cieniu Jowisza (początek zaćmienia) i do
wschodu Słońca nie będzie już widoczny.
O 13h58mSłońce wstępuje w znak Wodni-
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ka, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 300°.
23d O 2h Jowisz znajdzie się w złącze
niu z Antaresem, najjaśniejszą gwiazdą w
gwiazdozbiorze Skorpiona. O 12h bliskie
złączenie Księżyca ze Spiką (Kłosem Pan
ny), gwiazdą pierwszej wielkości w gwiaz
dozbiorze Panny; zakrycie gwiazdy przez
tarczę Księżyca widoczne będzie w Ame
ryce Północnej, w Zachodnich Indiach i
na Oceanie Atlantyckim. Od 5hl l mna tle
tarczy Jowisza widoczny jest cień jego 1
księżyca, a sam księżyc zbliża się do brze
gu tarczy by rozpocząć przejście na jej tle
o 6hl l m
25d Księżyc 3 przechodzi za tarczą Jo
wisza i do 6h9m jest niewidoczny. O 13h
Merkury nieruchomy w rektascensji.
26d18h Księżyc w złączeniu z Jowiszem
w odl. 1.7°.
27d13h Bliskie złączenie Wenus z Księ
życem; zakrycie planety przez tarczę Księ
życa widoczne będzie w Meksyku, w Ame
ryce Środkowej i na Atlantyku.
28d19h Mars w złączeniu z Regulusem,
gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdoz
biorze Lwa (w odl. 4°).
29d Do 5h45m na tarczy Jowisza wido
czny jest cień jego 2 księżyca, a sam
księżyc przechodzi na tle tarczy planety i
od 5h25mjest niewidoczny. O 21hzłączenie
Neptuna z Księżycem w odl. 4°.
31d Księżyc 1 ukryty był w cieniu pla
nety, a potem za jej tarczą i jest dziś niewi
doczny.
Momenty wszystkich zjawisk podane
są w czasie środkowo-europejskim.
Opracował G. Sitarski

II Europejskie spotkanie obserwatorów planet I komet — MEPCO’ 95
Komitet organizacyjny MEPCO (Meeting of European Planetary and Cometary Observers) zaprasza
obserwatorów planet i komet na drugie już spotkanie do Violau (Niemcy-Bawaria). Spotkanie trwać
będzie 3 dni — od 24 do 27 marca 1995 r. Głównym tematem będzie omówienie ostatnich obserwacji
Jowisza po upadku na tę planetę komety Shoemaker-Levy 9. Honorowym gościem będzie współodkrywca komety — pan Eugene Shoemakerl Szczegółowych informacji udziela Wolfgang Meyer, Martinstr. 1,
D -1 2157 Berlin, Niemcy. Można także kierować pytania do Daniela Fishera przez fax (49-2244—80298) lub
pocztę komputerową (p515dfi @fs1.mpifr-bonn.mpg.de). UWAGA: oficjalnym językiem obrad będzie
angielski.
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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładki: Fragment tarczy Jowisza na zdjęciu wykonanym za pomocą teleskopu
kosmicznego Hubble’a z widocznymi śladami uderzeń ośmiu fragmentów komety Shoemaker-Levy 9 (Fot. HST Comet Team).
Druga strona okładki: Zdjęcie Jowisza wykonane 22 lipca 1994 roku za pomocą teleskopu
kosmicznego Hubble’a z widocznymi u dołu śladami uderzeń fragmentów komety Shoemaker-Levy 9 (licząc od lewej do prawej): A (przy krawędzi tarczy planety), E i F (obok białego
owalu na południowy zachód cxl czerwonej plamy), H (na południowy wschód od czerwonej
plamy) i Q (blisko prawej krawędzi tarczy planety). W ramkach u góry powiększenie śladu
uderzenia fragmentu A po upływie 47 minut gdy planeta obróciła się o około 50°. (Fot. HST
Comet Tfcam).
TVzecia strona okładki: Nadesłane przez Marka Zawilskiego zdjęcia częściowego zaćmienia Słoń
ca w dniu 10 maja 1994 roku, które wykonał Pieromaria Greppi w miejscowości Cava Manara położonej na południe od Mediolanu we Włoszech; tarcza Słońca kryje się za widocznym
na horyzoncie łańcuchem Alp. Zdjęcia wykonano za pomocą kamery Pentax Spotmatic z
obiektywem MTO 500 mm i duplifikatorem (stąd efektywna ogniskowa wynosiła 1000 mm)
na filmie Kodak-Elite 100 ASA podczas ekspozycji 1/1000 s.
Czwarta strona okładki: Ślady uderzeń fragmentów D (ciemna plamka z prawej strony u góry) i
G (duża struktura przypominająca oko) komety Shoemaker-Levy 9 na powierzchni Jowisza
na zdjęciu wykonanym za pomocą teleskopu kosmicznego Hubble’a w 14 5m po uderzeniu
fragmentu G w dniu 18 lipca 1994 roku. Centralna plama śladu G ma średnicę około 2500
km, a średnica otaczającego ją cienkiego pierścienia wynosi około 7500 km, podczas gdy
rozmytej struktury z lewej strony — około 12000 km. (Fot. H. Hammel, MIT).
URANIA — Miesięcznik Polskiego Tbwarzystwa Miłośników Astronomii. Redaguje kolegium:
Krzysztof Ziołkowski — redaktor naczelny, Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska — sekretarz
redakcji. Adres redakcji: u l Bartycka 18, 00-716 Warszawa. Adres administracji: Zarząd Główny
PTMA, ul. św. Tbmasza 30/8, 31-027 Kraków, tel. 223892; nr konta PKO I OM Kraków
35510-16391-132. Koszt wytworzenia tego zeszytu 28000 zł. Uranię rozprowadza się w ramach
składki członkowskiej; w 1994 roku 300 000 zł (zniżka 240 000 zł). Cena poza PTMA 25 000 zł.
Nr indeksu 380016.
Druk: Zakład Poligraficzny Wydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189, 32-060 Liszki

Zbliża się rok 1995, dlatego podajemy warunki członkostwa w PTMA. W roku 1995 Urania będzie ukazywać się co
miesiąc za wyjątkiem wakacji, kiedy ukaże się numer lipcowo-sierpniowy. Członkowie otrzymują Uranię w ramach składki
członkowskiej. W roku 1995 wynosi ona 360 000 zł. Dla dzieci, młodzieży, studentów, emerytów i rencistów 300 000 zł.
Osoby dla których suma jest zbyt duża dla jednorazowego wpłacenia mogą podzielić ją na cztery części. Członkowiekorespondenci (prenumeratorzy Uranii) oraz instytucje za rok 1995 opłacają 300 000 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 200 000 zł, a posiadający prawo do zniżki 150 000 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 1995 r. Towarzystwo zastrzega sobie prawo podniesienia cen Uranii,
o ile wzrosną koszty 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 1995 oraz KALENDARZ MIŁOŚNIKA ASTRONOMII na rok 1995 do otrzymania w oddziałach
PTMA. Ponadto wysyłamy je pocztą za kwotę 20 000 zł (plakat), a za kwotę 36 000 zł (Kalendarz Miłośnika Astronomii).
Pieniądze za Kalendarze należy przysłać pocztą a nie na konto PKO. (Wpłata na PKO wydłuża czas otrzymania
Kalendarza o około miesiąc.)
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Jak już informowaliśmy, w dniach
1 i 2 października 1994 roku w Toru
niu odbył się Jubileuszowy Walny
Zjazd Delegatów Polskiego Towarzy
stwa Miłośników Astronomii zwoła
ny ż okazji siedemdziesięciopięciolecia PTMA. Zasadniczym punktem
programu tej uroczystości był referat
Macieja MAZURA, jednego z najbar
dziej zasłużonych działaczy Towarzy
stwa i jego prezesa w latach 19731983, kreślący dzieje organizacji pol
skich miłośników astronomii i w ogóle amatorskiego ruchu astronomi
cznego w naszym kraju. Pełnym tek
stem tego referatu rozpoczynamy ni
niejszy numer, a krótkie sprawozda
nie ze Zjazdu zamieszczamy w Kro
nice PTMA Tematykę historyczną uzupełnia przypomnienie postaci wy
bitnego astronoma Tadeusza Bana
chiewicza, którego czterdziesta rocz
nica śmierci przypada w tym miesiącu.
Do najbardziej atrakcyjnych pro
blemów obserwacyjnych współczesnej
astronomii należy dziś poszukiwanie
tzw. ciemnej materii lub ukrytej masy
we Wszechświecie. O jej istnieniu wy
daje się świadczyć wiele faktów. Os
tatnie miesiące przynoszą natomiast
pierwsze doniesienia o obserwacyjnym
potwierdzeniu tych przypuszczeń. Po
nieważ znaczący udział w tych odkry
ciach odnotowują polscy astronomo
wie, więc artykuł Marii ŁYSIK przy
bliżający to zagadnienie powinien tym
bardziej zainteresować wielu czytel
ników.
I wreszcie trzeci z głównych tema
tów tego numeru dotyczy najjaśniej
szej gwiazdy nieba. Śyriusz, któremu
poświęcony jest artykuł Stanisława R.
BRZOSTK1EWICZA, odgrywa wyjąt
kową rolę w rozwoju kultury i nauki,
nic więc dziwnego, że jest przedmio
tem szczególnego zainteresowania nie
tylko miłośników astronomii
V_________________ ______________ J
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Maciej M azur — Kraków

POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMI
Zarys historyczny
Referat wygłoszony podczas Jubileuszowego
Walnego Zjazdu Delegatów PTMA w Toru
niu 1 października 1994 roku.
Jak zmieścić w jednym referacie 75 lat
pracy kilkuset znakomitych organizatorów
Tbwarzystwa, popularyzatorów, dydakty
ków, autorów, konstruktorów, obserwa
torów, astronom ów wreszcie? W moich
materiałach jest ponad tysiąc nazwisk war
tych choćby wzmianki, dorobek ponad dwu
stu Kolegów czeka większego opracowa
nia historycznego. Kim więc są miłośnicy
astronom ii?
Przed 30 laty, gdy rozmawialiśmy o
zmianie nazwy naszego Tbwarzystwa, prof.
Włodzimierz Z o n n żachnął się: „Gdy
bym nie był miłośnikiem astronomii —
nie byłbym astronomem; to przecież jest
oczywiste”. Myśl tę trzeba jednak do
powiedzieć: nie każdy miłośnik astrono
mii musi być profesjonalnym astronomem.
Wszak nie byli nimi K o p e r n i k , H e 
w e l i u s z ani L u b i e n i e c k i , czyw cza
sach nam już bliskich — przełom XIX i
XX wieku — dr med. Jan J ę d r z e j e wi c z , inż. Władysław S z a n i a w s k i , dr
med. Tadeusz R a k o w i e c k i , dr med. Fe
liks P r z y p k o w s k i — choć wszyscy zna
komici specjaliści w tej dyscyplinie. I mo
że to nie tylko ciekawostka, że — jak K o
pernik — lekarzami byli na tzw. głębokiej
prowincji. Dla tych z początków naszego
stulecia zamysł stowarzyszenia polskich mi
łośników astronom ii nie był obcy. Żyli już
w epoce F l a m m a r i o n a , organizatora
w 1887 r. Socićtć Astronom ique de Fran
ce, której niektórzy byli już członkami. Pró
by organizacyjne u nas przerwała I wojna
światowa.
Później jednak zaczątkiem naszego Tbwarzystwa nie byli oni, lecz Koło Miłośni
ków Astronom ii założone 5 października

1919 roku przez uczniów z kilku gimna
zjów w Warszawie; zorganizowali się wo
kół uczącego tam dra Felicjana K ę p i ń 
s k i e g o , w tym czasie adiunkta, kieru
jącego Obserwatorium Astronomicznym
UW. Spośród tamtej młodzieży utrwaliły
się trzy nazwiska najbardziej aktywnych
— Stanisław M r o z o w s k i , Jan M e r g e n t a 1e r i Stefan K a l i ń s k i , wtedy
już student Uniwersytetu. Na specjalną uwagę w tym gronie zasługuje jednak po
stać Maksymiliana B i a ł ę c k i e g o , wów
czas urzędnika poczty, posiadającego refraktor z obiektywem 96 mm. Zapewne ta
luneta — obok osobowości dra Kępińskie
go — była owym magnesem i zwornikiem
dla młodzieży łaknącej obserwacji nieba.
W dwa lata później grupa ta stała się
impulsem do utworzenia statutowego sto
warzyszenia — Tbwarzystwa Miłośników
Astronomii. Powstało na zebraniu w Pa
łacu Staszica 26 listopada 1921 roku. Pre
zesem wybrano dra F. Kępińskiego, a do
zarządu weszli — oprócz członków z War
szawy — także ze Starachowic inż. Bro
nisław R a f a 1s k i i lekarz z Z akopane
go dr Jan D a n i l e w i c z . Maturzystów z
poprzedniego Koła gimnazjalnego do Z a
rządu nie wybrano — byli jeszcze niepeł
noletni, nie mieli 21 lat. Natom iast S. Ka
liński został bibliotekarzem, zaś M. Białęcki oczywiście kierownikiem Dostrzegal
ni. Bo na dostrzegalnię wnet uzyskano —
dzięki staraniom M. Białęckiego — naddasze oraz pokoik na sprzęt w budynku
Szkoły Technicznej Kolejowej przy ul.
Chmielnej 88. Z akupiono też na własność
refraktor Bardou z pokaźnym, jak na tam 
te czasy, obiektywem o średnicy 108 mm.
Nieco później inż. Wł. Szaniawski poda
rował ze swego obserwatorium w Przegalinach statyw do tej lunety, z paralaktycz-
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nym montażem. Współzałożyciel towarzystwa i pierwszy sekretarz jego zarządu Jó 
zef L a r i s s a - D o m a ń s k i przygarnął
do swego mieszkania sekretariat, zaś prof.
Wtcław S i e r p i ń s k i udostępnił biblio
tekę Instytutu Matematycznego na czytel
nię astronomiczną.
Po pierwszych pięciu tygodniach w "to
warzystwie było już 53 członków. W ich
gronie znalazły się m. in. nazwiska znane
szeroko w świecie nauki już wtedy lub
wkrótce potem: fizyk prof. Czesław B i a ł o b r z e s k i , matematyk prof. S. D i c 
ks t e i n , astronomowie prof. Władysław
D z i e w u l s k i z Wilna i prof. Lucjan
G r a b o w s k i ze Lwowa. A z młodych —
Eugeniusz R y b k a , asystent Obserwato
rium Astronomicznego UJ i także z Kra
kowa dwaj odkrywcy komet (za parę lat):
Lucjan O r k i s z oraz nauczyciel gimna
zjalny Antoni W i l k . Zaś spośród naj
młodszych asystentów i studentów — póź
niejsi znakomici profesorowie: Jan M e r g e n t a 1 e r astronom , A ntoni Z y g 
m u n d matematyk, Edward S t e n z geo
fizyk oraz plejada fizyków — Stanisław
M r o z o w s k i , Andrzej S o 11 an , Kazi
mierz Z a r a n k i e w i c z , który za 35 lat,
w 1956 r. założy Polskie "towarzystwo Astronautyczne. Tb tylko niektóre z tych na
zwisk. Zaledwie po roku działalności, do
stycznia 1923 r., liczba członków "towarzystwa zwiększyła się do 161. Należeli doń
już niemal wszyscy (22 osoby) ówcześni
polscy astronomowie.
Było to stowarzyszenie intelektualnie
ekskluzywne i nader kameralne, warsza
wskie. Tylko 45 osób spoza stolicy, po jed
nej z 21 miejscowości w różnych zakąt
kach kraju. Jedynie Skierniewice miały 3
członków, Lwów 4, Wilno 5, zaś Kraków
„aż” jedenastu. Mówiło się nawet o utwo
rzeniu zaraz Krakowskiego Oddziału "towarzystwa, ale ostatecznie w okresie mię
dzywojennym do tego nie doszło, bowiem
wkrótce i Rybka i Gadomski przenieśli się
do Warszawy. Nie udało się też założyć —
choć było to w planie ze względów pre
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stiżowych — oddziału w to ru n iu , gdzie
póki co działał tylko jeden członek T M A
Tfen stołeczny charakter był zapewne po
wodem zatrzymania się liczbowego roz
woju towarzystwa, bowiem w ciągu na
stępnych 6 lat — do 1929 roku — przybyło
zaledwie 77 osób, dając ogólną liczbę 238
członków.
Aby nadać towarzystwu charakter ogól
nokrajowy postanowiono do jego nazwy
dodać określenie „Polskie” — Polskie "to
warzystwo Miłośników Astronomii. Nie
zdążono jednak tego formalnie wprowa
dzić do statutu, bowiem zaistniała nowa
sytuacja, która zasadniczo zmieniła kształt
naszego stowarzyszenia. W Częstochowie
działał od pewnego czasu uczeń Flammariona ks. kanonik Bonawentura M e t i e r .
Zdołał on przekonać władze miasta do utworzenia miejskiego obserwatorium as
tronom icznego. M agistrat Częstochowy
przeznaczył i adaptował na ten cel jeden z
powystawowych pawilonów w parku, zaś
ks. Metier i major Wincenty S k r z y w a n
wyposażyli obserwatorium w dwie lunety i
dodatkowy sprzęt astronomiczny. O rgani
zacyjnie miała to być placówka częstocho
wskiego oddziału "towarzystwa, utrzymy
wana z budżetu miasta. Ponieważ statut
nasz nie przewidywał takiej formy, więc
mjr Skrzywan — prawnik Korpusu Sądo
wego — opracował zupełnie nową jego
wersję. Natomiast ks. Metier postawił przy
tym dość zasadniczy postulat, by w nazwie
towarzystwa wyraz „Miłośników” zamie
nić na „Przyjaciół”. "Ikk powstała nazwa
Polskie "towarzystwo Przyjaciół A strono
mii, uchwalona przez Nadzwyczajne Wal
ne Zebranie 25 października 1928 r.; tak
powstał też pierwszy poza stolicą oddział
"towarzystwa. Równocześnie zorganizowa
no oddział w Warszawie, zaś całością PTPA
kierował odtąd Zarząd Centralny, które
go prezesem aż do 1939 r. był dyrektor
Obserwatorium Astronomicznego UW —
prof. Michał K a m i e ń s k i . W krótce —
3 II 1929 — dr Edward Stenz założył od
dział we Lwowie, zaś kilka lat potem — 19
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XI 1933 — czwarty i ostatni przed wojną
oddział w Poznaniu.
Zmiany te przyniosły znaczne ożywie
nie Tbwarzystwa. W ciągu 12 miesięcy, do
końca 1929 r. liczba członków wzrosła o
sto osób:
Częstochowa — 47, Lwów — 58, War
szawa — 168, reszta kraju — 63, czyli ogó
łem 336 członków. Liczba 336 członków
na przełomie lat 1929/1930 była najwyższą
w międzywojennej historii Tbwarzystwa.
W innych latach nie przekraczała 300, spa
dała nawet do 200 osób. I jak wynika z
analiz i oszacowań z pierwszych lat po woj
nie — nie mogła być wówczas wyższa. Ta
kie było — jak to nazywam — astronom i
czne nasycenie społeczeństwa. PTPA sku
piło już niemal wszystkich w kraju, którzy
wiedzą o Wszechświecie interesowali się
nieco więcej, niż tylko znajomością paru
popularnych gwiazdozbiorów. Poza Towa
rzystwem — mówię o całym kraju — po
zostawać mogło kilkanaście, może 30 osób zainteresowanych astronomią. Tbwarzystwo bowiem było jedyną dostępną o r
ganizacją w Polsce, jedynym źródłem mo
gącym służyć wiedzą, pomocą, a przede
wszystkim informacją o bieżącym stanie
badań astronomicznych i o zjawiskach na
niebie. Dość dobry obraz tej sytuacji daje
wielkość zapotrzebowania na Uranię, przez
pół niemal wieku jedyne w kraju czasopis
mo astronomiczne.
Właśnie Urania. Rodziła się razem z
Kołem Miłośników Astronom ii na prze
łomie lat 1919/1920 i od samego początku
stała się fundamentalnym, integrującym or
ganem naszego stowarzyszenia. Od razu
nadano dum nie i z polotem trafny tytuł i
równie udany podtytuł, który w swej treści
ostał się do dzisiaj: „U ranja — kwartalnik,
pismo wydawane przez Koło Miłośników
Astronom ji”. Wydano wtedy — rok 1920
— 4 zeszyty litografowane.
Potem Tbwarzystwo Miłośników A stro
nomii zachowało ten tytuł, wydając pier
wsze dwa numery w marcu i czerwcu 1922
r. Od nich do tej pory liczy się ciągłą nu
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merację Uranii. Zredagowane były przez
dr F. Kępińskiego ze znacznym rozmachem,
po 2 arkusze druku. Uwagę zwraca dziś do
bór autorów i bardzo praktyczna konstruk
cja tematyki. Pierwszy, wstępny, jakby sztan
darowy artykuł Uranii — z rysunkami —
napisał dr med. Jan Danilewicz: Technika
amatorska wykonania reflektorów astrono
micznych. Członkowie dawnego Koła Mi
łośników Astronomii — St. Kaliński i J.
M ergentaler opracowali niemal w dzisiej
szym stylu kalendarzyk astronomiczny, a
Kaliński napisał jeszcze artykuł-instruktaż
„O obserwacjach gwiazd zmiennych m eto
dą Argelandera”. Poza tym byty artykuły
pióra polskich astronomów. Drugi num er
otwiera wstępny artykuł napisany przez dra
E. Stenza, ważny i jak się w ciągu lat okaże
— typowy dla naszego Tbwarzystwa, bo ini
cjujący obchody rocznicy Kopernikowskiej,
przypadającej w następnym 1923 roku.
Rola Uranii w astronomicznej kultu
rze Polski stała się od razu znacząca. Jako
jedyne w Kraju czasopismo o tej tem aty
ce, niosła informacje o aktualnych bada
niach astronomicznych prowadzonych w
świecie, o pracach polskich astronomów,
a w niektórych latach podając nawet bie
żącą, pełną ich bibliografię; poruszano naj
bardziej istotne zagadnienia, jak powoła
nie Narodowego Instytutu Astronom icz
nego, czy rolę i miejsce astronom ii w pol
skiej oświacie. Temu ostatniem u proble
mowi Tbwarzystwo poświęca od początku
do dzisiaj szczególną uwagę, tworząc w Ura
nii w 1938 r. kom itet redakcyjny działu
szkolnego, złożony z wybitnych dydakty
ków astronom ii w liceach lwowskich. Póź
niej, już po wojnie, podjęto próbę uru
chomienia specjalnej wkładki metodycz
nej, ale wydaje się, że nader udaną formę
— dla młodzieży licealnej — znaleziono
dopiero poprzez publikowanie materiałów
olimpiady astronomicznej.
Zadaniem Uranii jest pełnienie także
— a może głównie — roli organu naszego
Tbwarzystwa. W okresie międzywojennym
dokumentowano jego działalność niemal
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w każdym numerze pisma, publikując na
wet imienne wykazy członków. Tkki chara
kter kroniki był możliwy tylko przy względ
nie małej liczbie członków i —co się z tym
wiąże — przy kameralnej działalności Pol
skiego Tbwarzystwa Przyjaciół Astronomii.
Później, od 1952 r., będąc już punktual
nym miesięcznikiem, mogła Urania poda
wać na bieżący miesiąc terminarz imprez,
organizowanych w 6-10 najbardziej aktyw
nych Oddziałach PTMA.
Przez cały czas istnienia naszego sto
warzyszenia właśnie Urania była świadec
twem jego kondycji ekonomicznej, oto
czona zawsze najbardziej troskliwym sta
raniem. Lata zupełnie chude przejawiały
się jej zupełnym brakiem — np. w 1935 r.
— lub wydaniem ledwie 1-2 numerów w
ciągu roku. T^lko raz, w 1929 r. udało się
wydać 8 zeszytów z numeracją miesięcz
nika. W całym tym okresie — co należy
podkreślić — robiono pismo społecznie,
bez honorariów autorskich ani redakcyj
nych. Bardzo mały nakład Uranii nie mógł
zapewnić jej rentowności. Fundusze Tbwarzystwa składały się zazwyczaj z opłat
członkowskich (15-30% budżetu), z dota
cji magistratu Warszawy (a dla obserwato
rium w Częstochowie z tamtejszego magi
stratu), z dotacji Ministerstwa Wyznań Re
ligijnych i Oświecenia Publicznego, z za
siłku Kasy im. J. Mianowskiego — po 1020% budżetu. Ttochę z ofiar i ogłoszeń.
Urania zaś kosztowała 50-100% tych do
chodów; czasem, gdy dotacje ńie dopisały,
powodowała zadłużenie. W latach 19311932 doszło nawet do włączenia Uranii w
formie dodatku do co drugiego numeru
prywatnego miesięcznika Mathesis Polskiej.
Na szczęście eksperyment ten przerwano,
ale stały rytm wydawniczy - 5 numerów w
roku — osiągnął dopiero prof. E. Rybka,
przejmując redagowanie i wydawanie Ura
nii do Lwowa od 1936 r. W roku 1939
uzyskano zarządzenie Min. W. R. i O. P., w
wyniku którego wszystkie licea w Polsce
— 700 szkół — zgłosiły prenumeratę Ura
nii do swych bibliotek.
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W latach finansowo pomyślnych 19261930 Tbwarzystwo wydawało co roku od
dzielny kalendarz astronomiczny. Były to
pierwsze poza Uranią pozycje własnej bi
blioteki wydawniczej. Kalendarz na rok
1940 przygotowano jeszcze w roku 1939
we Lwowie, ale wybuch wojny przerwał
jego realizację. Udaną też pozycją wydaw
niczą było zrealizowanie w poznańskim
Oddziale Tbwarzystwa, obrotowej mapki
nieba. Uzyskano uznanie jej przez Min.
W. R. i O. P. za pomoc szkolną.
W okresie II wojny światowej "towa
rzystwo całkiem zamarło. Są tylko symbo
liczne ślady działań obserwacyjnych dwu
zespołów młodzieży. Przeprowadzono ak
cję zerwania niemieckiej tablicy z pomni
ka Mikołaja Kopernika w Warszawie. 24
maja 1943 r. odbyła się konspiracyjnie msza
św. ku czci Astronoma i koncert organo
wy. W 1944 r. ze zburzeniem Obserwato
rium Astronomicznego UW przepadło cał
kowicie mienie PTPA Zginęło wielu człon
ków Tbwarzystwa.
Po wojnie reaktywowanie stowarzysze
nia astronomicznego w Krakowie stało się
rzeczą naturalną. Znalazła się tu — oprócz
rodzimej — elita myśli polskiej z Warsza
wy i ze Lwowa. Także astronomowie. Za
danie to podjął dr Jan G a d o m s k i , p.o.
kierownika Obserwatorium Astronomicz
nego Uniwersytetu Warszawskiego. W 1946
r. uzyskał dotację Min. Oświaty i wydał —
wraz z dr J. Mergentalerem i dr Januszem
P a g a c z e w s k i m — trzy zeszyty Uranii
jako „czasopismo Polskiego Tbwarzystwa
Przyjaciół Astronomii” i dalej: „Urania ma
się stać ośrodkiem skupiającym wszystkich
dawnych i nowych członków Tbwarzystwa”.
Niestety, w roku 1947 nie udało się już
wydać żadnego zeszytu. Natomiast w r. 1948
J. Gadomski założył dla Uranii osiągnięcie
wydawniczego statusu miesięcznika, dając
numerację już 12 zeszytów w roku. Naj
pierw drukowaliśmy rocznie 4, 5,6 i wresz
cie 12 zeszytów po raz pierwszy w 1952 r.
Odtąd przez 42 lata nieprzerwanie nasz
magazyn jest rzeczywistym miesięcznikiem.
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Równocześnie z uruchomieniem Ura
nii dr J. Gadomski rozpoczął organizowa
nie Tbwarzystwa. 31 stycznia 1947 r. wnie
siono do Starostwa Grodzkiego Krakowa
projekt nowego statutu dla stowarzysze
nia o nazwie Polskie Tbwarzystwo Miło
śników Astronomii. Po jego zatwierdze
niu (5 I 1948), na zebraniu członków-założycieli 26 lutego 1948 r. wybrano Zarząd
Główny, Komisję Naukową i Komisję Re
wizyjną PTM A Prezesem został dr Jan
Gadomski. Zebranie odbyło się w Praco
wniach Obserwatorium Astronomicznego
UW, przy ul. Św. Tbmasza 30/7., gdzie go
ścinnie Tbwarzystwo ze swoją Uranią zna
lazło tymczasowe pomieszczenie. Po przej
ściu Pracowni do Warszawy w 1950 r. uzy
skaliśmy już oficjalny przydział lokalu nr
8, który do tej pory jest siedzibą PTMA.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę,
iż Tbwarzystwo nasze zawsze znajdowało
pomoc, czasem nawet opiekę uniwersy
teckich Obserwatoriów Astronomicznych.
Szczególne jednak były związki, rzekłbym
— mecenat Obserwatorium Astronomi
cznego UW, potem CAMK-u, już od po
wstania Koła Miłośników Astronomii przed
75 laty aż do chwili obecnej.
Dotychczas zawsze mówiłem, że budo
wę Tbwarzystwa zaczynaliśmy po wojnie
znów od początku. Nawet ołówek i kartka
papieru były brane z Pracowni Obserwa
torium. Ale to niezupełnie prawda. Wszak
wydane dwa lata wcześniej trzy zeszyty Ura
nii ściągnęły z całego kraju — jak z pobo
jowiska — zgłoszenia wielu dawnych człon
ków Tbwarzystwa, którzy po wojnie się osta
li. I sporo zupełnie nowych i młodych mi
łośników astronomii. Tb był ten wielki ka
pitał, który pozwolił od razu z impetem
rozwinąć działalność.
W ciągu pierwszych czterech miesięcy
(III—V I 1948) — powstało aż pięć oddzia
łów, w kolejności: Warszawa, Kraków, No
wy Sącz, Wrocław i Myślenice. Niewiele
później — X 1948 — V 1949 — zorgani
zowano dalsze trzy oddziały: w Łodzi, Ślą
ski w Gliwicach oraz w Częstochowie. W
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ich zarządach około połowę stanowili przed
wojenni członkowie Tbwarzystwa, zaś we
Wrocławiu prezesem i wiceprezesem Od
działu zostali dwaj założyciele Koła Mi
łośników Astronomii z 1919 roku: J. Mergentaler i St. Kaliński. Liczba członków
Tbwarzystwa już w grudniu 1948 r. — po
10 miesiącach — przekroczyła liczbę przed
wojenną: 377 osób. W oddziałach podjęto
prace samokształceniowe i odczyty, zupeł
nie brakowało sprzętu i pomocy obserwa
cyjnych, literatury. W ciągu pierwszych mie
sięcy zakupiono „z szabru” 2 czy 3 lunety,
które „kurendą” przekazywano na pewien
czas do oddziałów. W Krakowie począt
kowo korzystano z lunet Stacji Astrono
micznej UW w Przegorzałach, w tym z za
kupionych po dr Antonim Wilku.
W 1946 r. odnowiono przedwojenny
kontakt ze stowarzyszeniem w Pradze —
Ćeskoslovenska Spolećnost Astronomickd
— poprzez wymianę naszej Uranii i tam
tejszej Riie Hvizd (od 1923 r. byli człon
kami TMA prof. J. S y k o r a z Prahy i
prof. Bohumil Ma S e k , dyr. Państwowe
go Obserwatorium Astronomicznego w
Ondfejowie). Tferaz, w 1948 r. sprowadzi
liśmy z Pragi — aby niezwłocznie udo
stępnić naszym członkom niezbędne po
moce obserwacyjne — najpierw partię kil
kudziesięciu, potem kilkuset obrotowych
mapek nieba, kilkadziesiąt barwnych tzw.
harvardzkich ściennych map nieba oraz 20
egzemplarzy Atlas Coeli. Jeden z człon
ków Zarządu Głównego, który w 1947 r.
odwiedził Obserwatorium Skalnate Pleso,
udał się tam jesienią 1948 r. w celu przy
gotowania autokarowej wycieczki człon
ków PTMA z różnych oddziałów oraz as
tronomów z krakowskiego i warszawskie
go Obserwatorium. Była to pierwsza po
wojnie i w pełni udana „prestiżowa” im
preza Zarządu.
Utworzenie tuż za miedzą dużego Ob
serwatorium przez astronoma-amatora (A
Bećvaf), odkiycie tam już paru komet przez
innego amatora (A Mrkos), sporządzenie
przez nich znakomitego atlasu nieba, re-
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lacje w Rise Hvezd o nieprawdopodobnych
wtedy osiągnięciach miłośników astrono
mii w całej Czechosłowacji sugerowały ko
nieczność zmiany naszej kameralnej — jak
przed wojną — działalności na bardziej
dynamiczny sposób „uprawiania astrono
mii”, co szczególnie preferował dr J. Ga
domski. W wyniku tych kontaktów i spo
strzeżeń wysłał on z końcem 1948 r. jedne
go ze swych najbliższych współpracowni
ków na 3-miesięczne stypendium Mini
sterstwa Oświaty do Pragi Czeskiej. Ce
lem było poznanie form pracy i osiągnięć
organizacyjnych, dydaktycznych i popula
ryzatorskich tamtejszego Tbwarzystwa As
tronomicznego.
Poczynione obserwacje i zebrane do
świadczenia natychmiast spowodowały za
sadniczą zmianę, inny rozmiar działalnoś
ci naszego Tbwarzystwa. Powstał program
pracy w skali całego kraju: wielokrotne
zwiększenie liczby członków i nakładu Ura
nii, zorganizowanie warunków, pomocy i
szkolenia do budowy teleskopów, tworze
nie licznych punktów obserwacyjnych i ob
serwatoriów przede wszystkim w celu pod
jęcia naukowo wartościowych obserwacji
astronomicznych oraz podjęcie szeroko za
krojonej pracy z młodzieżą szkolną. Dziś
te wszystkie tematy wydają się oczywiste i
zupełnie banalne. Wtedy nawet w oczach
astronomów wydawały się nieosiągalnym
absurdem; wszak największe lunety w pol
skich obserwatoriach miały średnice zale
dwie 20 cm. Od razu rozpoczęliśmy stara
nia o utworzenie — na wzór praskiego
Petrinu — w fortach przy Kopcu Kościu
szki Obserwatorium PTMA wraz z dużym
planetarium, o jakie Czesi już wtedy za
biegali. Dziś z pewnym zażenowaniem moż
na wspomnieć, iż nawet nazwa Lidov& Hvćzd&rna została przetłumaczona nieporad
nie, acz dosłownie, na Ludowe Obserwa
torium, co się potem na lata ostało. Nie
stety wybrany w 1949 r. nowy prezes ZG
PTMA zobaczył ten pomysł w doskonal
szym kształcie, w postaci nowych budowli
tuż za Kopcem Kościuszki; w efekcie mi
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mo paruletnich zabiegów koncepcja ta mu
siała upaść, jako urbanistycznie sprzeczna
z zabytkowym charakterem sylwety Kopca
i Krakowa.
W dwa lata później — z początkiem
1951 r., kiedy zrodziła się na Śląsku myśl
utworzenia Wojewódzkiego Parku Kultu
ry — wystąpiliśmy z projektem zbudowa
nia w jego punkcie centralnym dużego Pla
netarium i Obserwatorium Astronomicz
nego. Podczas wstępnych rozmów z przed
stawicielami Komitetu Budowy Parku uz
godniliśmy tok realizacji. Oczywiste, iż nie
posiadając potencjału inwestycyjnego nie
mogliśmy się podjąć samodzielnego zre
alizowania takiego zadania. Dostarczyliś
my koncepcję, projektanta obiektu z Kra
kowa oraz konsultacje i współpracę mery
toryczną podczas budowy i wyposażania.
Sugerowaliśmy umieszczenie organizacyj
ne placówki w pionie oświaty, nie kultury.
W ostatnim etapie 1954/55 podaliśmy kan
dydatów na kierownika obiektu i program
eksploatacji. W grudniu 1955 r. to półnasze dziecię urodziło się zdrowe i od ra
zu zaczęło donośnie krzyczeć własnym gło
sem.
O miesiąc wcześniej, 29 października
1955 r., uruchomiono małe planetarium
zeissowskie w Krakowskim Domu Kultu
ry — Pałac pod Baranami; był to przez nas
zasugerowany dar niemieckich dla krako
wskich związków zawodowych.
Doprowadzenie do utworzenia Śląskie
go Planetarium było jednym z najwięk
szych sukcesów PTM A Powstał w kraju
wzorzec nowej formy działalności oświa
towej i kulturalnej. Profesjonalny ośrodek
popularyzacji i szkolnej dydaktyki wiedzy
o Wszechświecie. Wzrost liczby członków
Tbwarzystwa i jego oddziałów, rytmiczne
wydawanie Uranii, a przede wszystkim pro
gram rozwoju PTMA wymagały profesjo
nalnego, całkowitego zaangażowania się
w prace organizacyjne i merytoryczne. Tik
powstało w 1950 r. bodajże pierwsze w
kraju etatowe stanowisko do popularyza
cji astronomii.
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Etatyzacja zresztą zaczęła szczelnie obejmować wszystkie dziedziny życia w pań
stwie. W tej sytuacji uzyskiwane począt
kowo — od 1946 r. — nieregularne, spo
radyczne dotacje docelowe z różnych źró
deł na wydanie jednego czy dwu numerów
Uranii, nie mogły zapewnić żadnej stabili
zacji ani wydawniczej ani działalności Tbwarzystwa. Taka forma subsydiowania sto
warzyszeń została zakończona. Dalsza dzia
łalność mogła być oparta tylko na stałych
funduszach z dotacji Państwa i wymagała
zorganizowania podstawowych form ad
ministrowania. T ik powstało w 1951 r. etatowe, najpierw 3 potem 5-osobowe biu
ro Tbwarzystwa. Był to okres likwidacji
lub rygorystycznego włączania stowarzy
szeń w struktury organizacyjne poszcze
gólnych resortów. Towarzystwo nasze nie
poszło — wzorem Czechosłowacji — w
strukturę organizacyjną ministerstwa Kul
tury ani Oświaty. Pierwsze mogło wpraw
dzie zapewnić nader komfortowe warunki
ekonomiczne, obydwa rozwiązania znacz
nie ograniczyłyby autonom ię i własną toż
samość PTMA. Tb wartości zapewniło Tbwarzystwu afiliowanie go przy Polskiej Aka
demii Nauk. Od początku bowiem stawia
liśmy — także we wszystkich oficjalnych
rozmowach — astronomiczne wartości na
szej pracy jako nadrzędne, jedynie ważne,
bez żadnych nakazów czy barier ideologi
cznych i finansowych. Ta otwartość i swo
boda myśli i wypowiedzi w Tbwarzystwie
była przez wielu naszych członków szcze
gólnie wtedy ceniona. Doceniali to rów
nież różni nasi partnerzy.
Podstawą uprawiania astronom ii jest
obserwacja. U zarania naszego Tbwarzystwa istniały dwa am atorskie obserwato
ria — Jędrzejewicza przeniesione już wte
dy z Płońska do Warszawy i Szaniawskiego
w Przegalinach. Po latach wyposażenie
z obu tych placówek poważnie zasiliło
skrom ne jeszcze uniwersyteckie obserwa
toria w \Vforszawie i w Poznaniu. W Ję
drzejowie F. Przypkowski tworzył bogate
zbiory, potem muzeum zegarów słonecz
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nych, zbudował obserwatorium z dwoma
teleskopami własnej konstrukcji. W O l
kuszu J. L u d w i ń s k i obserwował refraktorem o średnicy 108 mm; lunetę po
siadał od 1914 r. inż. Piotr S t r z e s z e 
w s k i — drugi po F. Kępińskim prezes
TM A — oraz M. Białęcki. Zaraz w 1921
r. zorganizowano stację TM A przy ulicy
Chmielnej w Warszawie, a następnie na
terenie Obserwatorium Astronom iczne
go UW. Później powstało Obserwatorium
PTPA w Częstochowie i drugie, w Zakła
dzie Szkolnym OO. Jezuitów w Chyrowie
koło Przemyśla. W Gimnazjum Toruńskim
wybudowano taras obserwacyjny z lunetą
o średnicy 120 mm. Prowadzono w nich
różne pokazy nieba, zajęcia dydaktyczne i
obserwacje o znaczeniu naukowym.
Również po wojnie pierwsze zabiegi
czyniono — jak już mówiłem — dla zdo
bycia lunet, których jak się okazało w ca
łym kraju było tylko kilka. Rozpoczęcie
pokazów nieba przez lunetę, a zwłaszcza
prowadzenie obserwacji, było symbolem
autentycznej astronomii. W Oddziale War
szawskim już w 1948 r. zorganizował się
zespół kilku młodych obserwatorów, któ
rzy w ciągu paru pierwszych lat wykonali
wiele — o standardzie naukowym — ob
serwacji gwiazd zmiennych i meteorów, opracowując i wydając mały atlas gnomoniczny. Spośród tej młodzieży z 1948-1949
wkrótce niektórzy stali się wybitnymi as
tronom am i i fizykami o międzynarodowej
sławie. Z krakowskiej młodzieży tych lat
wywodzi się dyrektor Instytutu Fizyki Ją 
drowej, były dyrektor Centrum Badań Kos
micznych, dwóch dyrektorów (znów leka
rzy!) instytutów medycznych, czy uczeń,
który urzeczony pokazem wahadła Foucaulta w Krakowie, został fizykiem, a póź
niej dyrektorem Instytutu Programów
Szkolnych w M inisterstwie Oświaty. Nie
wymieniam tu nazwisk, bowiem to tylko
niektórzy z jednego rocznika młodzieży
PTMA-owskiej. W następnych latach by
ło podobnie.
Niemal z równie młodzieńczą fantazją
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na terenie całego kraju dorośli miłośnicy
astronomii tworzyli oddziały Towarzystwa,
prowadzili pokazy nieba i prace obserwa
cyjne. W Nowym Sączu i Dąbrowie Gór
niczej rozpoczęto b. systematyczne obser
wacje plam słonecznych, które z czasem
przemieniły się w długoletnią, pełnowar
tościową służbę słoneczną.
W Krakowie — po pierwszych obser
wacjach w Stacji Astronomicznej UW w
Przegorzałach — zorganizowano w 1951
r. stację obserwacyjną PTMA z codzienną
służbą na Wzgórzu Wawelskim. Działała
do 1959 r. prowadząc setki pokazów nieba
oraz ćwiczeń dla młodzieży szkolnej. Wo
kół tej placówki powstała liczna grupa ob
serwatorów, która od roku 1958 rozpo
częła doroczne, parotygodniowe obozy w
celu dokonania serii obserwacji astrono
micznych, przede wszystkim gwiazd zać
mieniowych. Sporządzono przy tym i przy
gotowano do wydania atlas okolic 150
gwiazd zaćmieniowych. Najpierw przez kil
ka lat były to wyprawy na Tbrbacz, potem
w budowanej specjalnie stacji w Niepo
łomicach, zaś od 1980 r. także na Lubomi
rze. W tych kilku, najwyżej kilkunasto
osobowych zgrupowaniach szkoleniowoobserwacyjnych wzięło udział kilkuset ob
serwatorów z różnych oddziałów. Kilku
nastu spośród nich stało się później astro
nomami zawodowymi.
Z tych warszawskich, krakowskich i „sło
necznikowych” doświadczeń wykształtował
się sposób prowadzenia prac, uprawiania
„prawdziwej” astronomii w ogólnokrajo
wych —aktualnie ośmiu — problemowych
sekcjach specjalistycznych. Szczególnie waż
nym i cennym stało się ich powstawanie
i rozmieszczenie w różnych miejscowoś
ciach, nie tylko przy największych oddzia
łach w Krakowie czy Warszawie. Były to
lub są aktualnie: Wrocław, Poznań, Cho
rzów, Dąbrowa Górnicza, Kraków, Łódź,
Warszawa, Tbruń, Olsztyn i Frombork. Pra
ce tych sekcji z biegiem lat nabrały chara
kteru trwałej działalności naukowej, także
we współpracy międzynarodowej, a wyni
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ki są publikowane bieżąco przede wszy
stkim w Uranii oraz w innych specjalisty
cznych wydawnictwach krajowych i zagra
nicznych. Trzykrotnie - po raz pierwszy
w okresie międzywojennym, potem w la
tach 50-tych i 70-tych podejmowano wy
dawanie w formie ciągłej naukowego do
datku do Uranii. Były to jednak tylko krót
kie, paruzeszytowe serie.
Inny oczywiście charakter nosi działal
ność sekcji instrumentalnej; szczególnie
w dwu ośrodkach — Chorzowie i Warsza
wie — wyszlifowano i zbudowano dziesią
tki teleskopów, nawet o dużych kilkudziesięciocentymetrowych średnicach. Z kilku
lunet w kraju w pierwszych latach po woj
nie liczba ich wzrosła — według szacunku
— do kilku tysięcy. Narzędziami optycz
nymi posługuje się dziś około 200 obser
watorów PTMA.
Pierwszy okres bardzo dynamicznego
rozwoju PTMA po wojnie trwał do zaini
cjowanego przez nas Roku Kopernikow
skiego 1953. Poszczególne formy działal
ności, liczba oddziałów Tbwarzystwa, na
kład Uranii — przekroczyły wartości licz
bowe z okresu międzywojennego i z roku
1948 co najmniej dziesięciokrotnie. Sie
demnaście oddziałów zrzeszało 2018 człon
ków, zaś w 116 szkolnych kołach było 3158
uczniów — kandydatów PTMA. Różnych
imprez w formie odczytów, pokazów nie
ba, wycieczek zorganizowano 775 i wzięło
w nich udział 42555 osób. Nakład Uranii
był odpowiednio wysoki — 5 tys. egzem
plarzy. Tb rok 1953. Liczby te w zasadzie
się ustaliły na okres dwudziestukilku lat
na nieco wyższym poziomie, podlegając
oczywiście corocznej fluktuacji. Wydaje się,
iż można to przyjąć jako stan astronomi
cznego nasycenia społeczeństwa w tam
tych latach.
Wyłoniły się z tym nowe problemy: tre
ści i poziom materiału w Uranii oraz tech
niczna obsługa astronomiczna tej dużej rze
szy odbiorców, zwłaszcza młodzieży szkol
nej. Dyskutowano wtedy podjęcie wyda
wania tzw. Uranii B, o treściach i pozio-
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mie magazynowo-szkolnym. W pewnym
stopniu przyczyniło się to do podjęcia i
przyśpieszenia wydawania Postępów Astro
nomii przez Polskie Tbwarzystwo A stro
nomiczne, których organizację i redakcję
objął zresztą redaktor naszej Uranii. W ten
sposób artykuły tzw. trudne zostały „zdję
te” z naszego miesięcznika. Urania jednak
nie zeszła — i dobrze — do poziomu po
pularnego magazynu, zachowując nadal
swój, rzekłbym, elegancki styl oraz poziom,
wypracowane jeszcze w latach 20-tych,
potem tylko doskonalone i modernizowa
ne. Zapotrzebowanie jednak na popular
ną formę podawania treści astronomicz
nych — zwłaszcza później, w miarę rozwo
ju epoki satelitarnej — wzrastało ogrom
nie. PTM A magazynu takiego nie zdołało
wówczas uruchomić. Realizację tego — zre
sztą w świetnej formie — podjął miesięcz
nik Młody Technik. Tbwarzystwo nasze wy
soko ceniąc tę pracę nadało Młodemu Te
chnikowi oraz Kwaterze Głównej ZH P za
akcję „From bork 1001” (w której uczest
niczyliśmy z treściami par excellence as
tronomicznymi), złote honorowe odznaki
PTMA, (po raz pierwszy dla instytucji).
Realizowanie — nieładnie mówiąc —
astronomicznej obsługi ogółu społeczeń
stwa, zwłaszcza dydaktyki astronomii w ca
łym systemie oświaty, wymagało tworze
nia profesjonalnych placówek już poza
lub obok P T M A Oczywiste bowiem było,
iż Tbwarzystwo nasze w swym kształcie nie
uzyska odpowiednich stałych funduszy na
ten cel z budżetu państwa. Tkkie zapo
trzebowanie widoczne było z naszych do
świadczeń w szkolnych kołach P T M A ze
zlotu młodzieży licealnej do Fromborka
zorganizowanego przez nas w 1953 r. (około 30 tys. zgłoszeń!), z doświadczeń pla
netariów w Krakowie i Chorzowie. Wresz
cie, ustaliła się potrzeba zorganizowania
technicznych warunków do prowadzenia
obserwacji i poważniejszych prac o zna
czeniu naukowym, o które coraz liczniej
występowali członkowie Tbwarzystwa.
Szczególnie wyraźnie widzieli to człon
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kowie dużego — 300-osobowego — kra
kowskiego oddziału, działającego przy cen
trali Tbwarzystwa. Wokół wspomnianej już
stacji obserwacyjnej na Wawelu ukształ
tował się duży, ponad 30-osobowy zespół
inżynierów i techników różnych dyscyplin,
geografów, geodetów, lekarzy, nauczycie
li, pracowników naukowych zaangażowa
nych w aktywne, rzeczywiste uprawianie
astronomii. Na tym tle powstał ostry kon
flikt z kierownictwem — ściślej z ówczes
nym prezesem Zarządu Głównego — nie
nadążającym za dynamicznym rozwojem
prac oddziału i jego koncepcjami rozwo
jowymi Tbwarzystwa. Na prośbę krakow
skiego oddziału PTM A prezes Polskiej
Akademii Nauk prof. T K o t a r b i ń s k i
w 1960 r. wniósł o powierzenie kierowa
nia całym Tbwarzystwem jednem u z pier
wszych jego członków — jeszcze od 1921
r. — dyrektorowi Obserwatorium A stro
nomicznego UJ prof. E. Rybce.
Cztery lata później Walny Zjazd D ele
gatów w 1964 r. wybrał prezesem Tbwarzy
stwa, także na wniosek krakowskiego od
działu — również dawnego członka TM A
jeszcze ze Lwowa od 1929 r. — dyrektora
Planetarium w Chorzowie, doc. J. S a ł a b u n a. W Krakowie natychmiast - w 1960
r. — rozpoczyna się omówiona wyżej for
ma szkoleń i obozów obserwacyjnych, po
tem upowszechniona także w innych od
działach. Rusza budowa stacji w Niepoło
micach. Powstaje zespół do rozbudowy m a
łego planetarium, działającego od 1955 r.
Zespół ten wkrótce (1965 r.) przekształca
się w ogólnokrajową Komisję d. s. Budo
wy Ludowych Obserwatoriów A stronom i
cznych i Planetariów. W obliczu nadcho
dzącego jubileuszu kopernikowskiego za
kładamy — zbyt jednak ostrożnie — bu
dowę pięciu planetariów na pięćsetlecie,
to jest do 1973 r.
Inicjatywy tych inwestycji rodzą się w
różnych miejscach w kraju i realizują się
w różnych formach. Pierwsze w tej serii
powstało Planetarium i Obserwatorium w
Grudziądzu w resorcie oświaty; Planeta-
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rium Lotów Kosmicznych w Olsztynie w
resorcie kultury; założyły Planetaria Wy
ższa Szkoła M orska, Naczelna Organiza
cja Tbchniczna i inne. Wreszcie szybko i z
sukcesem konstruuje „z niczego” i uru
chamia norm alne pełne planetarium je
den człowiek — nauczyciel w liceum w
Piotrkowie.
Mamy i porażki całkowite, jak utratę w
ostatnich latach Wzgórza Partyzantów we
Wrocławiu, gdzie aparatura ostała się je
szcze sprzed wojny. Czy połowiczny suk
ces w Poznaniu, gdzie sprowadzono apa
raturę „lotów kosmicznych”, lecz nie uda
ło się skroić okrycia dla niej; i oto teraz od
paru miesięcy pracuje w Tbruniu.
W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę
na dwie ważne formy działalności, biegną
ce obok lub wespół z PTMA. Myślę o cho
rzowskiej ogólnopolskiej Olimpiadzie oraz
o Seminarium Młodzieżowym na północy
Polski. Ich zasięg, poziom oraz systematy
czna powtarzalność wnoszą nieustannie
istotne i trwałe wartości astronomiczne w
kulturę Kraju.
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Wszystkie te placówki, a jest ich teraz
już bodaj 13, wywodzą się z założonej przed
45 laty inicjatywy budowy Planetarium
PTMA w Krakowie, a potem w Chorzo
wie. Wszystkie powstawały w ramach lub
tuż obok naszego Tbwarzystwa, zawsze za
sprawą jego członków. Stąd nie było przy
padkiem, iż na prezesa PTM A wybraliśmy
przed 30 laty dyrektora śląskiego Planeta
rium. Chcieliśmy stworzyć — jako stowa
rzyszenie o dużej swobodzie myśli i dzia
łania — platformę do współpracy tych pla
cówek. Thkże z naszym Towarzystwem. By
miłośnicy astronomii — astronomowie nie
profesjonalni — mieli trwałą bazę do zaj
mowania się, uprawiania astronomii.
Thidno w jednym referacie opowiedzieć
wszystko; o pracy poszczególnych oddzia
łów i sekcji; o pojedynczo pracujących Ko
legach. Każda bowiem placówka jest inna;
ma swój własny program, własną „kulturę
astronom iczną”. Dlatego też mogłem tu
taj omówić tylko niektóre, ogólne kwestie
z dziejów PT M A

M aria Łysik — Warszawa

CZY UDA SIĘ ZŁAPAĆ CIEMNĄ MATERIĘ?
Od wielu lat towarzyszy astronom ii pozagalaktycznej problem tzw. ciemnej m ate
rii. Została tak nazwana, gdyż nie widzimy
jej (tzn. nasze przyrządy nie rejestrują jej
promieniowania), ale przypuszczamy że
jest, gdyż obserwujemy efekty jej oddzia
ływania grawitacyjnego. Po raz pierwszy
problem ten pojawił się, gdy mierzono
prędkości gwiazd znajdujących się w naj
bardziej zewnętrznych częściach naszej
Galaktyki. Okazało się, że przy oddalaniu
się od centrum prędkości te nie zmniej
szają się, tak jak byśmy oczekiwali przyj
mując rozkład masy taki jak widzimy (tzn.
masa Galaktyki skupiona jest w centrum i
płaskim dysku). Prędkości te więc wcale
nie maleją do zera, a mają prawie stałą

wartość przy zwiększaniu odległości od
centrum (tzw. płaska krzywa rotacji —
rys. 1). Zatem gwiazdy w zewnętrznych
częściach naszej Galaktyki (i innych gala
ktyk spiralnych) poruszają się zbyt szyb
ko, a przy tym wcale nie uciekają, tak jak
byśmy mieli do czynienia z ogromnym nie
widocznym rezerwuarem energii grawita
cyjnej. Gdy przejdziemy do jeszcze więk
szych skal odległości i zajmiemy się gro
madami galaktyk to okazuje się, że i tu
galaktyki poruszają się szybciej niż by wy
nikało to z rozkładu m aterii świecącej.
Tak więc i w gromadach galaktyk (a także
w jeszcze większych skalach) musi wystę
pować ciemna materia.
C,.vm iest ta ciemna materia, czy składa
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się z jednego czy też wielu składników, i
wreszcie czy jej skład w naszej Galaktyce
jest taki sam jak w gromadach galaktyk?
Na te pytania astrofizycy szukają odpo
wiedzi.

odległość r
Rys. 1. Prędkość liniowa gwiazd w Galaktyce w fun
kcji odległości od centrum. Linia przerywana — nie
pewne dane obserwacyjne.

Na pierwsze zasadnicze pytanie czym
jest ciemna materia można ogólnie od
powiedzieć, że albo jest to zwykła materia
barionowa (czyli protony i neutrony, a więc
to z czego zbudowani jesteśmy my, plane
ty, gwiazdy itd.), albo są to różne cząstki
elementarne, które mogły powstać w po
czątkowych etapach ewolucji Wszechświa
ta, gdy gęstości i temperatury były bardzo
wysokie.
Zastanówmy się najpierw nad naszą Ga
laktyką. Z obserwacji wynika, że nawet w
otoczeniu Słońca około 50% masy jest nie
widoczne. Astrofizycy doszli do wniosku,
że powinniśmy rozważać dwie różne skła
dowe ciemnej materii w Galaktyce: składową
dyskową związaną z dyskiem oraz sferycz
ne halo (które daje największy wkład do
masy, a jednocześnie zaniedbywalny wkład
do gęstości masy w pobliżu Słońca). Roz
ważmy najpierw pierwszą, bardziej natu
ralną możliwość, że ciemna materia jest
po prostu zwykłą materią barionową, ale
w formie „ciemnych” obiektów, czyli wszy
stkiego od pyłu po czarne dziury. Wiele z
nich od razu można wykluczyć np. masyw
ne czarne dziury (o masach rzędu milio
nów mas Słońca) gdyż za bardzo zaburzały
by ruch gwiazd, czego się nie obserwuje.
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Podobnie ciemna materia w dysku nie może
być w formie obiektów o masie większej
od masy Słońca, gdyż takie obiekty zni
szczyły by szerokie (a zatem słabo związa
ne grawitacyjnie) układy podwójne. Tkkże
obiekty typu komet czy meteorów zostały
wykluczone w oparciu o analizę ich wpły
wu w Układzie Słonecznym. Ciemna ma
teria w halo nie może składać się z po
zostałości po ewolucji gwiazd, gdyż mate
ria międzygwiazdowa musiała by być bar
dziej obfita w ciężkie pierwiastki niż się
obserwuje. Najlepszymi kandydatami wy
dają się obiekty typu brązowych karłów (o
masie M<0.08Mo), które wprawdzie skon
densowały z gazu międzygwiazdowego, ale
nie są w stanie rozpocząć reakcji termoją
drowych, dzięki którym mogły by świecić.
Które z tych kandydatów na ciemną
materię w dysku i w halo rzeczywiście ist
nieją, czy nie ma sposobu detekcji tych
obiektów? Ciemne obiekty z dysku (te o
największej dopuszczalnej masie, czyli obiekty typu Jowisza) być może zostaną za
rejestrowane jako źródła podczerwone.
Natomiast zwarte (czyli o dość silnym po
lu grawitacyjnym) obiekty z halo — tzw.
MACHOs (ang. massive astronomical
compact halo objects) mają szansę i już
zostały zarejestrowane (patrz Urania 6/93
i 11/93) dzięki efektowi mikrosoczewkowania grawitacyjnego. Z powodów czysto
technicznych jako obiekty MACHO roz
patruje się obiekty o masach w zakresie
0.02-0.5 masy Słońca. Dolne ograniczenie
wynika stąd, że efekt mikrosoczewkowania nie może być za słaby, zaś górne stąd
by skala czasowa tego efektu nie przekra
czała kilku lat. Ponieważ efekt soczewkowania grawitacyjnego (a więc i mikrosoczewkowania z którym mamy tu do czy
nienia) występuje, gdy soczewka (MACHO)
znajduje się bardzo blisko osi źródło pro
mieniowania — obserwator, to prawdo
podobieństwo takiego efektu jest bardzo
małe, rzędu 10-6! Znaczy to, że średnio
jedno na milion źródeł zostanie wzmoc
nione w wyniku mikrosoczewkowania. Dla-
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tego należy obserwować równocześnie mi
liony gwiazd (najlepiej z pobliskiej gala
ktyki, którą da się rozdzielić na gwiazdy
— np. Wielki Obłok Magellana). M onito
rowanie tych gwiazd powinno się prowa
dzić w różnych skalach czasowych (od kil
ku godzin do kilku lat — mamy szeroki
zakres mas obiektów M ACHO), a także
przynajmniej w dwóch długościach fali jed
nocześnie (zmienność gwiazdy w wyniku
mikrosoczewkowania powinna być taka sa
ma dla wszystkich długości fal). Krzywa
zmian jasności gwiazdy w wyniku m ikro
soczewkowania ma bardzo charakterysty
czny symetryczny kształt — rys. 2 (syme-

Rys. 2. Krzywa zmian jasności (w wyniku mikrosoczcwkowania grawitacyjnego) w funkcji czasu. Krzy
we różnią się minimalną odległością soczewki (M A
C H O ) od linii obserwator-źródło.

tria wynika z ruchu M ACHO względem
obserwatora), dzięki czemu możemy od
różnić ją od zmienności wywołanej innymi
czynnikami. Tak am bitne programy obser
wacyjne stały się obecnie możliwe dzięki
kamerom CCD (które zastąpiły dawne kli
sze fotograficzne), jak również dzięki roz
wojowi kom puterów, któiych pamięć i
szybkość wykonywania operacji uległy zna
cznemu zwiększeniu. Latem 1993 roku uda
ło się „złapać” pierwsze obiekty M ACHO,
a obecnie lista tych obiektów powiększyła
się. Grupa polska (prowadzona przez prof.
P a c z y ń s k i e g o ) ma już 10 przypadków,
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grupa am erykańsko-australijska (prowa
dzona przez prof. A 1c o c k a) znalazła 2
przypadki, podobnie jak grupa francuska
prowadzona przez prof. S p i r o . Jednak
dopiero po znalezieniu większej liczby obiektów MACHO można będzie pokusić
się o analizę czym są te obiekty.
Tb jednak nie koniec naszego artyku
łu. Pamiętajmy, że astronom om udało się
„złapać cząstki” ciemnej m aterii tylko z
halo naszej Galaktyki. Nadal nie mamy
pojęcia o składowej dyskowej ciemnej ma
terii, a także o ciemnej m aterii w grom a
dach galaktyk i na jeszcze większych ska
lach. Poza tym teoria Wielkiego Wybuchu
(którą akceptuje obecnie większość astro
fizyków i która w naturalny sposób opisu
je obserwowane fakty — mikrofalowe pro
mieniowanie tła i ucieczkę galaktyk) w po
łączeniu z teorią cząstek elementarnych
przewidują możliwość istnienia różnych sta
bilnych cząstek. Masa skupiona w takich
cząstkach może dać dominujący wkład do
masy całego Wszechświata!
Pierwszą i najpopularniejszą cząstką
kandydującą na ciemną m aterię było neu
trino. Jest ono emitowane przy tzw. roz
padzie /?, czyli zamianie protonu na neu
tron. Zatem wiemy, że neutrina na pewno
istnieją, problem tylko w tym, że nie wia
domo jaka jest ich masa: czy jest równa
zeru, czy też różna od zera. Ale astrofizycy
rozglądają się za innymi cząstkami, gdyż
symulacje procesu powstawania galaktyk
przy uwzględnieniu neutrin nie odtwarza
ją obserwowanego rozkładu galaktyk.
Inne cząstki rozważane przez astrofi
zyków to tzw. WIMPs (ang. weakly inter
acting massive particles) czyli cząstki po
siadające masę i biorące udział w oddzia
ływaniach słabych (podobnie jak i neutri
na). Cząstki te pojawiły się w teoriach pró
bujących unifikować różne oddziaływania.
Cząstek tych jest bardzo dużo, gdyż dla
każdej znanej cząstki powinien istnieć od
powiednik typu WIMP, np. dla fotonu —
fotino, dla cząstki o nazwie Z — zino.
tylko najlżejsze i najbardziej stabilne są
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kandydatami na ciemną materię. Podob
nie jak neutrina, cząstki te jak „duszki”
przebiegają przez galaktyki, gwiazdy itp.
Czy jednak takie cząstki istnieją, czy też są
tylko wymysłem teoretyków? Ostatni po
stęp w technologii detektorów i w fizyce
niskich tem peratur pozwala marzyć fizy
kom o wykryciu takich cząstek. M etoda
detekcji cząstek WIMP opiera się na ba
daniu efektów ich zderzeń z kryształem
(masa cząstek WIMP jest porównywalna z
masą atomów kryształu). Z obliczeń teo
retycznych wynika, że w ciągu 1 s przez 1
cm2 przelatują miliony cząstek WIMP z
prędkościami rzędu 300 km/s. Cząstki ta
kie zderzając się z kryształem np. germa-

a ksjony

Rys. 3. Schemat detektora jonizacyjnego: 1. Serce
detektora — kryształ (np. germanu), 2. Ochronna
warstwa ołowiu, 3. Układ scyntylatorów wychwytują
cy cząstki promieniowania kosmicznego, 4. Aparatu
ra wzmacniająca i rejestrująca sygnały elektryczne.

nu powinny wywołać drgania sieci krysta
licznej, a to z kolei minimalny wzrost tem 
peratury — o milionowe części stopnia,
co jest na razie niemożliwe do zmierzenia.
Oprócz wzrostu tem peratury spodziewa
my się także wybicia elektronów, a jeżeli
przyłożymy pole elektryczne — słabego prą
du elektrycznego. Detektory takie nazy
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wamy detektoram i jonizacyjnymi. D etek
tory takie umieszcza się bardzo głęboko
pod powierzchnią Ziemi aby uniknąć wpły
wu promieniowania kosmicznego, które
go cząstki także mogły by wybijać elektro
ny dając fałszywe sygnały. Oprócz tego de
tektor otoczony jest układem scyntylato
rów wychwytujących cząstki prom ieniowa
nia kosmicznego. Ostatecznym zabezpie
czeniem jest warstwa ołowiu otaczająca
sam kryształ. Aby wyeliminować wszystkie
szumy, a co najważniejsze drgania sieci
krystalicznej (aby efekt zderzenia mógł być
widoczny), detektor chłodzony jest ciek
łym azotem. Schemat takiego detektora
pokazuje rys. 3. W zależności od rodzaju
cząstek, które fizycy usiłują złapać, kry
ształ stanowiący główną część detektora
może być różny (np. dla fotin używany jest
german 73, który posiada spin, przez co
jest efektywniejszy w oddziaływaniu z fotinami). Niestety mimo kilku lat pracy nie
udało się potwierdzić istnienia cząstek
WIMP. Oprócz detektorów jonizacyjnych
do zarejestrowania cząstek WIMP próbu
je się stosować detektory wykorzystujące
zjawisko nadprzewodnictwa. Nadprzewo
dnik występuje tu w postaci ziaren (nie
większych niż bakterie) umieszczonych w
m ateriale nieprzewodzącym. Zderzenie z
cząstką WIMP powinno wywołać ogrza
nie któregoś z ziaren, a to z kolei spowo
dować przejście jego ze stanu nadprzewod
nictwa do stanu normalnego. Jak na razie
nie da się rozróżnić zmiany stanu nad
przewodnictwa pojedynczego ziarna, jak
również umieścić ziaren jednorodnie na
tarczy detektora. Być może po tych us
prawnieniach próby złapania cząstek WIMP
za pomocą takiego detektora zakończą się
sukcesem.
Zupełnie inny rodzaj cząstek — aksjony (jeżeli w ogóle takie cząstki istnieją) —
także wymyka się fizykom przed detekcją.
Koncepcja aksjonów została wprowadzo
na przez fizyków-teoretyków zajmujących
się oddziaływaniami silnymi (czyli oddzia
ływaniami utrzymującymi jądra atom o-
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we w całości). Aksjony podobnie jak
WIMP-y i neutrina bez przeszkód prze
biegają przez gwiazdy, galaktyki itp. Idea
detektorów aksjonowych opiera się na tym,
że w bardzo silnym polu magnetycznym
aksjony rozpadają się emitując mikrofale
o określonej częstości, ściśle zależnej od
masy aksjonów. W doświadczeniach prze
prowadzanych od kilku już lat w Narodo
wym Laboratorium w Brookhaven w USA
głównym składnikiem detektora jest cylin
der miedziowy otoczony nadprzewodzą
cym magnesem. Uproszczony schemat ta
kiego detektora przedstawiony jest na rys.
4. Rozmiary cylindra dobrane są tak, aby
mógł on rezonować mikrofale powstają
ce po rozpadzie aksjonów. Niestety fizycy,
choć potrafią napisać wzór na masę aksjo
nów, nie potrafią konkretnie powiedzieć
ile ta masa wynosi (we wzorze na masę
aksjonów występują stałe, których warto
ści nie są znane). Dlatego też rozmiary
cylindra zmienia się badając po kolei wszy
stkie częstości, odpowiadające różnym mo
żliwym masom aksjonów. Po ponad 3 la
tach takich badań nie potwierdzono hipo
tezy istnienia aksjonów.
Podejmowano i podejmuje się jeszcze
inne próby doświadczeń mających na celu
potwierdzenie istnienia różnych cząstek
przewidywanych teoretycznie. Jak na ra
zie negatywne wyniki doświadczeń nie są
jeszcze dowodem przeciw istnieniu takich
cząstek. Oczywiście „złapanie” którejś z
nich by było dla fizyków potwierdzeniem
słuszności ich teorii, zaś dla astrofizyków
rozwiązaniem problemu ciemnej materii.
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Rys. 4. Schemat detektora aksjonowego: 1. Cylinder
miedziowy, 2. Magnes, 3. Układ wzmacniający i reje
strujący mikrofale.

Na pewno zaś dla nas wszystkich zasko
czeniem, że głównym składnikiem Wszech
świata nie jest materia barionowa. Ale obecnie metodą mikrosoczewkowania gra
witacyjnego odkrywa się coraz więcej obiektów typu MACHO zbudowanych ze
znanej nam dobrze materii barionowej. Na
tomiast nikomu jak dotąd nie udało się
potwierdzić istnienia różnych „egzotycz
nych” cząstek.

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza

PRAWIE WSZYSTKO O SYRIUSZU
Przed nami długie i zazwyczaj mroźne wie
czory zimowe. W tym czasie na połud
niowej stronie nieba niepodzielnie królu
je gwiazdozbiór Oriona ze wspaniałą mgła
wicą, na północny zachód od niego widzi

my gwiazdozbiór Byka z Hiadami Plejada
mi, a na południowym wschodzie odnaj
dujemy gwiazdozbiór Psa Wielkiego z naj
jaśniejszą gwiazdą nieba — Syriuszem, któ
remu właśnie chcemy poświęcić ten artykuł.
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Gwiazda ta bowiem w pełni na to zasłu
guje i to nie tylko z uwagi na swą jasność,
ale przede wszystkim na rolę, jaką ode
grała w rozwoju kultury i nauki. Tbwarzyszyła człowiekowi już w zaraniu dzie
jów, dla jednych ludów starożytnych jej
pojawienie się na niebie zwiastowało na
dejście upałów i nasilenie się pewnych cho
rób, dla innych była symbolem światła i
ognia, a Egipcjanom — jak chyba wszy
stkim wiadomo — sygnalizowała uprag
niony przez nich wylew Nilu. W czasach
nowożytnych Syriusz towarzyszył narodzi
nom wielkich teorii naukowych, był pier
wszym znanym układem podwójnym, skła
dającym się z gwiazdy ciągu głównego i
białego karła. Tb sprawiło, że układ ten
stał się czymś w rodzaju naturalnego labo
ratorium dla ogólnej teorii względności,
dla fizyki kwantowej i — co warto pod
kreślić — ma udział w stworzeniu współ
czesnej teorii ewolucji gwiazd. Ale dzięki
temu układ Syriusza jest tak często obser
wowany i dziś należy do najlepiej zbada
nych obiektów nieba.
Syriusz — co już na wstępie zaznaczo
no — to typowy obiekt nieba zimowego.
Mając pod ręką obrotową mapkę nieba
łatwo się można przekonać, że w tej porze
roku wschodzi wieczorem, góruje około
północy i zachodzi nad ranem, a więc przy
dobrej pogodzie można go o tej porze ro
ku obserwować prawie przez całą noc. Każ
dego jednak dnia wschodzi o około 4 mi
nuty wcześniej, toteż na początku wiosny
tuż po zapadnięciu zmroku świeci już w
południowej stronie nieba i zachodzi oko
ło północy, lecz następuje to coraz wcze
śniej i pod koniec maja w ogóle przestaje
być dostępny do obserwacji. W tym czasie
Syriusz wschodzi prawie razem ze Słoń
cem i po prostu ginie w jego blasku, by
dopiero po kilku tygodniach niewidoczności pojawić się w końcu nocy nad wscho
dnią częścią horyzontu, czyli już „z drugiej
strony tarczy słonecznej”. I właśnie ten
dzień, gdy po raz pierwszy można było do
strzec wschodzącego Syriusza tuż przed
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wschodem Słońca, dla Egipcjan stanowił
początek roku astronomicznego. Krótko
mówiąc — rozpoczynał go tam heliakalny
wschód Syriusza, a więc takie zjawisko na
niebie, dla którego nie można ustalić ści
słej daty. Jest ona bowiem uzależniona od
szerokości geograficznej miejsca obserwa
cji i o ile na przykład w Egipcie przypada
na około 21 lipca, to w Polsce gdzieś na
połowę sierpnia. Wypada przy tym pod
kreślić, że obserwacje heliakalnych wscho
dów Syriusza do łatwych nie należą, zwła
szcza dla kogoś, kto nie zna daty zjawiska
ani punktu horyzontu, nad którym gwiaz
da ma się pojawić. Wystarczy zresztą chwi
la nieuwagi, a już pokazuje się rąbek tar
czy słonecznej i gwiazdy nie dostrzeżemy.
Następnego dnia obserwacja będzie wpraw
dzie nieco łatwiejsza, bo Syriusz oddali się
nieco na zachód od Słońca i pojawi się na
niebie prawie 4 minuty wcześniej, lecz nie
będzie to już wschód heliakalny. Nie było
więc łatwo na tej podstawie wyznaczyć po
czątek roku i egipscy astronomowie m u
sieli zapewne poświęcić wiele lat obserwa
cji nim wreszcie definitywnie stwierdzili,
iż długość roku wynosi 365 dni. Po prostu
wyznaczane przez nich daty heliakalnych
wschodów Syriusza prawdopodobnie dłu
go obarczone były błędami dochodzącymi
nawet do kilku dni.
Współczesny astronom nie miałby oczywiście większego problemu z ustaleniem
dokładnej daty mającego nastąpić heliakalnego wschodu Syriusza dla dowolnej
szerokości geograficznej. Ale co ważniej
sze — od czasów Mikołaja K o p e r n i k a dobrze wiemy, iż dobowy i roczny ruch
ciał niebieskich na niebie to tylko ruch
pozorny, wynikający z ruchu wirowego i
obiegowego naszej planety. Nie znaczy to
jednak wcale, by gwiazdy tkwiły nierucho
mo w przestrzeni, bo — jak to już w XVIII
wieku stwierdzono — one tak ie się poru
szają. Tego zaskakującego dla ówczesnych
uczonych odkrycia dokonał astronom an
gielski Edm und H a l l e y (1656-1742),
który w roku 1678 przebywał na wyspie
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Św. Heleny i dokonywał tam pomiaru po
zycji gwiazd. Niestety, zebrany przez nie
go m ateriał obserwacyjny przez 39 lat cze
kał na opracowanie i dopiero w roku 1717
został porównany z danymi zawartymi w
katalogach Johna F l a m s t e e d a (16491719),Tychona B r a h e g o (1546-1601)
i Klaudiusza P t o l e m e u s z a (ok. 100ok. 160). Okazało się wówczas, że cztery
jasne gwiazdy (Aldebaran, Betelgeuze,
Arktur i Syriusz) wykazują niewielkie, lecz
wyraźne zmiany pozycji. Zmiany położe
nia Syriusza na niebie były największe i
żeby je zauważyć, wystarczyło porównać
wyniki pomiarów Halleya z wynikami po
miarów Tychona Brahego. Różnicy tej nie
można było wytłumaczyć błędami pom ia
rów, toteż astronom angielski doszedł do
wniosku, że gwiazdy faktycznie poruszają
się w przestrzeni i że w ten właśnie sposób
objawia się ich ruch własny.
Odkrycie dokonane przez Halleya zo
stało definitywnie potwierdzone pół wie
ku później. Dokonał tego astronom nie
miecki Tbbias M a y e r (1723-1762), któ
ry w roku 1760 zmierzył pozycje 57 gwiazd
i u wszystkich nich stwierdził ruchy włas
ne. Dalszy krok w tej dziedzinie uczynił
jego sławny rodak Friedrich Wilhelm B e s s e 1 (1784-1846), bo to on przecież w ro
ku 1834 jako pierwszy zauważył, że ruch
własny Syriusza nie jest jednostajny i pro
stoliniowy, lecz jak gdyby falisty. Prawdo
podobnie początkowo nie był pewny swe
go odkrycia i nic na ten tem at nie opubli
kował, ale posługując się kołem południ
kowym przez parę lat dokonywał dalszych
pomiarów i po wielu obserwacjach poznał
przyczynę tego zjawiska. W każdym razie
w roku 1844 wystąpił z poglądem, iż jedy
nym wytłumaczeniem dziwnego zachowa
nia się Syriusza na niebie może być tylko
obecność drugiej, mniej masywnej i cie
mnej gwiazdy. Jej oddziaływanie grawita
cyjne sprawia, że ruchem jednostajnym i
prostoliniowym porusza się środek cięż
kości tego układu podwójnego, natomiast
jego główny składnik zakreśla na niebie
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drogę, która jest wypadkową ruchu pro
stoliniowego i ruchu wokół środka cięż
kości. Dla wielu ówczesnych astronomów
wyjaśnienie Bessela wydawało się zbyt fan
tastyczne, przyjęli je z niedowierzaniem i
jedynie odkrycie niewidocznego towarzy
sza Syriusza mogło zmienić ich stosunek
do tej hipotezy. Od razu też podjęto ob
serwacje, lecz bez powodzenia, co zdawało
się przemawiać na rzecz oponentów kró
lewieckiego astronom a (Bessel przez wie
le lat kierował obserwatorium w Króle
wcu). Najprawdopodobniej o powyższych
kłopotach nic nie wiedział znany optyk amerykański Alvan C l a r k (1804-1887),
który właśnie kończył budowę refraktora
o średnicy 46 cm i postanowił wypróbo
wać nowy obiektyw. W tym celu 31 stycz
nia 1862 roku jego syn Alvan G. C l a r k
(1832-1897) skierował instrum ent na Sy
riusza i od razu obok jasno świecącej gwiaz
dy dostrzegł słabszego towarzysza. Dla as
tronom ii było to niezm iernie ważne od
krycie co najmniej z dwóch powodów: po
pierwsze — potwierdzało słuszność teore
tycznych rozważań nieżyjącego od ośmiu
lat Bessela, a po drugie — mówiło o ogrom
nych różnicach w jasnościach gwiazd. Od
tego czasu układ Syriusza jest często ob
serwowany, dzięki czemu dokładnie po
znano fizyczne właściwości tworzących go
gwiazd i ich ruchy w przestrzeni. A oto
parametry orbity Syriusza B (ciemniejszy
składnik układu) względem Syriusza A
(główny składnik układu:
Połowa wielkiej osi (a)
Mimośród (e)
Nachylenie orbity (i)
Długość węzła
wstępującego (Q)
Odległość peryastronu
od węzła (<u)
M oment przejścia
przez peryastron (7 )
Okres obiegu (P )

7.56"±0.02"
0.5923 ±0.0019
136.53°±0.43°
44.57°± 0.44°
147.27°±0.54°
1894.130±0.015
50.090+0.056 roku

Odkrycie podwójności Syriusza niespo
dziewanie bardzo skomplikowało życie as
tronomów. Ciemniejszy składnik tego ukła
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du okazał się mieć masę niemal równą
masie Słońca i nie było najmniejszego pro
blemu, gdyby miał również taką samą jas
ność absolutną. Ta bowiem zależy — jak
wiadomo — zarówno od wielkości gwiaz
dy, jak i od tem peratury jej powierzchni,
przy czym gwiazda o wyższej tem peraturze
będzie jaśniejsza od gwiazdy chłodniejszej
posiadającej jednak takie same rozmiary.
W przypadku zatem Syriusza A było w
pełni uzasadnione, że jego jasność abso
lutna jest większa od jasności absolutnej
naszego Słońca, bo ma od niego nieco więk
szą średnicę i znacznie wyższą tem pera
turę powierzchni. Ale analogiczne dane
uzyskane dla Syriusza B były nie do przy
jęcia, gdyż świecił on na niebie tak słabo i
w związku z tym mogłoby się wydawać, że
ma nie tylko niższą tem peraturę od Słoń
ca, ale także mniejsze rozmiary i oczywiś
cie mniejszą masę. Tymczasem według do
kładnych pomiarów jego masa — jak już
wspomniano — okazała się być prawie rów
na masie słonecznej, a ponieważ na śred
nicę nowo odkrytej gwiazdy początkowo
przyjęto około 290000 km, to — jak obli
czono — musiałby mieć średnią gęstość
przynajmniej 150 razy większą od gęstości
wody. Dla ówczesnych uczonych wydawa
ło się to wprost nierealne, dopatrywano
się błędów obserwacyjnych i wobec tego
całe zamieszanie mogły wyjaśnić jedynie
nowe, znacznie dokładniejsze pomiary. D o
konał ich astronom amerykański Walter
Sydney A d a m s (1876-1956), lecz do
piero w roku 1924, kiedy składniki układu
były od siebie odpowiednio oddalone, bo
tylko wtedy możliwa jest tego rodzaju ob
serwacja. Wbrew oczekiwaniom powyższe
pomiary wykazały, że tem peratura powie
rzchni Syriusza B znacznie przewyższa sło
neczną i że z jednostki swej powierzchni
wypromieniowuje on czterokrotnie wię
cej energii niż Słońce. A ponieważ mimo
to świeci na niebie tak słabo, to wniosek
mógł być tylko taki, że ma bardzo małe
rozmiary, o wiele mniejsze niż początko
wo przyjmowano. I rzeczywiście jego śred
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nica — jak wykazywały w ielokrotnie po
wtarzane obliczenia — w przybliżeniu tyl
ko trzykrotnie przewyższa średnicę globu
ziemskiego.
Wyniki obliczeń dokonanych na pod
stawie otrzymanych przez Adamsa danych
obserwacyjnych zaszokowały ówczesnych
uczonych. Nie można się temu dziwić, bo
przecież Syriusz B okazał się być obiek
tem zbudowanym z potwornie gęstej m a
terii, pod tym względem przewyższającej
tysiące razy gęstość materii, jaką do tej
pory znano. Wystarczy powiedzieć, że to
na materii pobrana z Syriusza B miałaby
bardzo małą objętość i śmiało zmieściłaby
się w pudełku zapałek. Wydawało się to
wprost niewiarygodne, toteż fizycznymi
właściwościami niezwykłej gwiazdy zain
teresował się sławny astrofizyk angielski
A rthur Stanley E d d i n g t o n (18821944) i jego to właśnie badania sprawiły,
że dowiedzieliśmy się czegoś bliższego o
tego typu obiektach, zwanych białymi kar
łami. Są one zbudowane z m aterii zdegenerowanej, występuje w nich stan sprę
żenia, w którym zwykłe prawa gazowe
już nie mają zastosowania. Widma takich
gwiazd charakteryzują się bardzo szeroki
mi liniami absorpcyjnymi, grawitacja na
ich powierzchni jest bardzo duża, docho
dzi do przesunięcia ku czerwieni, ćo już
na początku stulecia przewidywał Albert
E i n s t e i n (1879-1955). Z rozważań teo
retycznych wielkiego fizyka wynikało, że
przesunięcie grawitacyjne linii widmowych
winno być wprost proporcjonalne do m a
sy gwiazdy wysyłającej prom ieniowanie i
odwrotnie proporcjonalne do jej prom ie
nia. A ponieważ przyspieszenie grawita
cyjne na powierzchni Syriusza B jest kil
kadziesiąt tysięcy razy większe niż na po
wierzchni Ziemi, to — zgodnie z ogólną
teorią względności — drgania fal elektro
magnetycznych w tak silnym polu grawita
cyjnym stają się powolniejsze, toteż linie
w jego widmie są przesunięte ku falom
dłuższym, czyli ku czerwieni. Z obliczeń
dokonanych przez Eddingtona wynikało,
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że w danym przypadku przesunięcie to win
no być równoważne przesunięciu doplerowskiemu około 20 km/s, a Adams z wy
konanych przez siebie pomiarów otrzymał
średnią wartość 21 km/s. Wynik ten moż
na więc uważać za jeden t pierwszych bez
pośrednich dowodów potwierdzających
słuszność ogólnej teorii względności.
SyriuszB to — jak już wspomniano —
najlepiej zbadany przedstawiciel gwiazd,
zwanych białymi karłami. Stają się nimi
obiekty, które w czasie swej ewolucji utraciły część swej masy (zazwyczaj nastę
puje to w formie mgławicy planetarnej), a
które wyczerpały już wszystkie zasoby pro
dukcji energii i gwałtownie się kurczą. Z
teorii ewolucji gwiazd wynika jednak, że
gwiazda rozwija się tym szybciej, im więk
szą ma masę. Jak zatem było możliwe, by
mniej masywny Syriusz B znajdował się
już u kresu ewolucji, czyli wyprzedził ewo
lucyjnie o wiele masywniejszego Syriusza
A? Czy istnieje jakieś rozsądne wyjaśnie
nie tej zagadki, czy też raczej teorię ewo
lucji gwiazd trzeba poprawić? Nie zacho
dzi taka potrzeba, teorii nic nie można
zarzucić, potrafi bowiem wyjaśnić ten po
zorny paradoks. Po prostu układ Syriusza
od początku swego istnienia składał się z
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dwóch gwiazd, przy czym dzisiejszy Syriusz
A miał już wtedy mniej więcej taką samą
masę jak dziś, ale masa Syriusza B była
wówczas około trzy razy większa od masy
Słońca. Gdybyśmy ten układ znali zaraz
po jego powstaniu, musielibyśmy literą A
oznaczyć właśnie tę drugą, masywniejszą
gwiazdę. Tb właśnie zgodnie z teorią roz
wijała się szybciej od swej mniej masywnej
towarzyszki i gdy w swym jądrze wyczer
pała wodór, wówczas przeobraziła się w
czerwonego olbrzyma. Silny wiatr gwiaz
dowy wypychał z niej materię, gwiazda do
słownie rozpływała się w przestrzeni i po
jakimś czasie pozostało gołe jądro o masie
zbliżonej do masy Słońca. I w taki oto
sposób masywny niegdyś Syriusz B prze
obraził się w białego karła.
Ogólne wiadomości o układzie Syriusza
Rektascensja (2000.0)
6 45 09
Deklinacja (2000.0)
-16°43’
Ruch własny w ciągu roku
- 1.211"
Prędkość radialna środka
ciężkości układu
-7 .6 km/s
Masa układu (Słoń ce= l)
3.196±0.083
Paralaksa
0.3777"±0.0031
Odległość w parsekach
2.65
Odległość w latach świetlnych
8.7

Fizyczne parametry składników układu Syriusza
Wizualna wielkość gwiazdowa
Typ widmowy
Wskaźnik barw: B -V
U -B
Absolutna wielkość gwiazdowa
Bolometryczna wielkość gwiazdowa
Średnica kątowa +)
Prom ień (Słońce = 1)
Efektywna tem peratura (K)
M oc promieniowania (Słońce = 1)
Masa (Słońce = 1)
Średnia gęstość (kg/m3)
Przyspieszenie grawitacyjne
na powierzchni (m/s2)

Syriusz A
-1.457±0.007
A1V
+0.001 ±0.006
-0.042±0.016
+ 1.429±0.019
+ 1.23 ±0.045
0.00589"±0.00016"
1.678 ±0.047
9970±160
24
2.143 ±0.056
451±40

Syriusz B
8.44 ±0.03
A5
-0.03 ±0.03
-0.04 ±0.01
11.33 ±0.035
8.33±0.10
?
0.0073 ±0.0012
29 500 ±4000
0.002
1.053±0.028
(2.71 ± 1.33) X109

208.4±12.1

(5 .4 ± 1 .9 )x l0 9

+* Syriusz A był pierwszą gwiazdą ciągu głównego, dla której wyznaczono średnicę kątową za pomocą inter
ferometru gwiazdowego.
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KRONIKA
Zagadka księżyca Idy
O odkryciu przez sondę Galileo księżyca planetoidy (243) Ida (któremu Międzynarodowa
Unia Astronomiczna nadała ostatnio nazwę
Daktyl) donosiliśmy w numerze 5/1994 Uranii
(str. 149). W dniu 8 czerwca 1994 roku Gali
leo przekazał na Ziemię kolejne zdjęcie tego
satelity, które zostało wykonane 28 sierpnia
1993 roku z odległości około 3900 km, mniej
więcej 4 minuty po największym zbliżeniu do
planetoidy. W momencie wykonania zdjęcia od
ległość satelity od jego macierzystej planetoidy
wynosiła prawdopodobnie 90 km. Szczegóło
wa analiza dotychczasowych danych pozwoliła

o rozmiarach około półtora kilometra mógł
przetrwać w pierścieniu planetoid więcej niż
100 milionów lat, będąc przecież narażonym
na stosunkowo częste uderzenia przez znajdu
jące w tym obszarze różne drobne bryłki m a
terii. Znany amerykański badacz planetoid i ko
met Clark R. C h a p m a n próbuje wyjaśnić
tę kontrowersję przyjmując, że towarzysz Idy
być może nawet już kilkakrotnie przechodził
proces rozkruszania na wiele części i następnie
ponownego zlepiania się ich w jedną bryłę. Kon
cepcję tę wydaje się uzasadniać właśnie gład
kość powierzchni i owalny kształt, które byłyby
zrozumiałe gdyby satelita miał rozmiary co naj
mniej rzędu 100 km.
Wg Science 1994, 3265, 470
Krzysztof Ziołkowski

Lądowisko na Marsie

Daktyl — księżyc planetoidy (243) Ida.

określić rozmiary księżyca Idy na 1.2X 1.4X 1.6
km i wyodrębnienie na jego powierzchni ponad
10 kraterów o średnicach przewyższających 80
m; największy z nich ma średnicę około 300
m. Pewnym zaskoczeniem jest na ogół gładka
powierzchnia i stosunkowo regularne kształty
tego obiektu zważywszy, że tej wielkości ciała
Układu Słonecznego są najczęściej znacznie bar
dziej nieregularnymi bryłami. Zagadką jest na
tomiast różnica wieku satelity i jego ciała m a
cierzystego. Wiek Idy oceniono na 1-2 miliar
dów lat, ale nie wydaje się możliwe aby obiekt

Znam y już miejsce kolejnego lądowania na
Marsie — będzie to Ares Vallis położone o
850 km na południowy wschód od punktu, gdzie
był Viking 1. A co tam wyląduje? W 1996 r.
wysłana zostanie w kierunku M arsa jedna z
pierwszych małych, tanich sond jakie NASA
ma zamiar używać do badania Układu Słonecz
nego. Będzie to Mars Pathfinder (marsjański
wywiadowca), który dotrze do Czerwonej Pla
nety 4 lipca 1997 r. N a spadochronie zostanie
opuszczony na marsjańską powierzchnię lądownik oraz maleńki pojazd. Aby się nie uszko
dziły — wylądują na specjalnych „poduszkach”.
Gdzie jednak powinny wylądować? Miejsce lą
dowania musiało zostać tak wybrane, by było
dobrze nasłonecznione (bo sonda będzie zasi
lana energią słoneczną) i... możliwie najbardziej
interesujące. Z atem wybór nie był sprawą łat
wą. Opierano się oczywiście na danych z orbiterów sond Viking. Szczególnie ciekawym wy
dawał się teren, gdzie marsjańska powierzch
nia zapadła się (po stopieniu się podpowierzchniowego lodu) i skąd wylewała się kiedyś w
ogromnych ilościach woda tworząc kanały. Jak
bowiem wiadomo z historii naszej Ziemi —
razem z wodą mogą się przemieszczać także
skały, a tym samym w stosunkowo małym ob
szarze można spodziewać się bardzo różnorod
nych głazów narzutowych. Ostatecznie, po wielu
dyskusjach, w których uczestniczyło ponad 60
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uczonych z U SA i E uropy, w ybrano „wylot”
jed n eg o z trzech takich „wymytych” najwięk
szych kanałów — A res Vallis (dwa pozostałe
to Sim und Vallis i Tiu Vallis). Z a te m rozm aite
naukowe instrum enty i kamery stereo będą b a
dać na M arsie właśnie okolice A res Vallis. Z lądow nika będą robione głównie obserw acje a t
mosfery (będzie służył ja k o stacja m eteo ro lo 
giczna — jak w iadom o na M arsie bywają silne
wichry i burze pyłowe), ale wykorzysta się go
także jako nadajnik radiowy dla pojazdu. N a
pojeździe natom iast najważniejszym instrum en
tem będzie spektrom etr rentgenowski, który umożliwi badanie składu chem icznego skał. Z a
kilka lat będzie więc m ożna mówić o m inera
logii M arsa, o tym jakie na nim zachodziły pro
cesy geologiczne, a nawet jakie są rozm iary py
łów o raz zaw artość pary w odnej w m arsjańskiej atm osferze.
MSK
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Znów o planetoidach
Pierwsza misja N A SA pośw ięcona planetoidom
została nazw ana N E A R (N ear E a rth A steroid
R endezvous). W lutym 1996 r. rakieta D elta 2
wyniesie sondę, która dotrze w styczniu 1999 r.
do Erosa. Następnie będzie śledzić losy tej planetoidy przez przynajmniej ro k zbliżając się d o
niej na odległość około 24 km. Pozwoli to na
dokładne określenie nie tylko masy, kształtu,
wyglądu i składu chem icznego tej planetoidy,
ale naw et na pom iar jej pola m agnetycznego.
Będzie to możliwe dzięki sześciu różnym instru
m entom umieszczonym na pokładzie N E A R
(w tym spektrom etry czułe na bliską podczer
wień, promieniowanie rentgenowskie i gam m a,
m agnetom etr, laserowy dalm ierz itp.).
MSK

KRONIKA HISTORYCZNA
Czterdziesta rocznica śmierci
Tadeusza Banachiewicza

T&deusz B a n a c h i e w i c z (1882-1954)
urodził się w rodzinie ziemiańskiej. Stu
dia astronomii ukończył na Uniwersytecie
Warszawskim w 1904 r. ze stopniem kan

dydata nauk. Dalsze kwalifikacje zdoby
wał na stażach naukowych, kolejno u K
S c h w a r z s c h i l d a w Getyndze i w Ob
serwatorium Pułkowskim. Jako Polakowi
udało mu się wówczas tylko na krótko
(1908-1909) być młodszym asystentem w
Obserwatorium Warszawskim. Po złoże
niu w 1910 r. egzaminu magisterskiego
(habilitacji) na Uniwersytecie Moskiew
skim był do 1915 r. asystentem Obserwa
torium im. Engelhardta w Kazaniu, gdzie
wykonał za pomocą tamtejszego heliometru, słynącego z wysokiej jakości, szereg
obserwacji libracyjnych Księżyca, umożli
wiających wyznaczenie parametrów jego
figury i ruchu obrotowego. Lata 1915—
1918 spędził na Uniwersytecie w Dorpa
cie (Tkrtu), uzyskując tam ostatecznie, po
otrzymaniu — w 1917 r. — stopnia magi
stra astronomii, kolejno stanowiska do
centa i profesora nadzwyczajnego. Po po
wrocie do Polski w 1918 r. był krótko
docentem geodezji na Politechnice War
szawskiej, a w roku następnym objął funk
cję Kierownika Katedry Astronomii i Dy
rektora Obserwatorium Astronomiczne
go w Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra-
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kowie; na stanowisku tym trwał do śm ier
ci, która nastąpiła w dniu 17 listopada
1954 r.
Prof. Tkdeusz Banachiewicz odznaczał
się umysłem krytycznym i twórczym, za
równo w zakresie zagadnień teoretycznych
jak i obserwacyjnych; wykazywał również
wybitne uzdolnienia organizacyjno-naukowe. Niektórzy wprawdzie formułują ja
ko zarzut pod jego adresem to, iż rzeko
mo nie stworzył własnej szkoły naukowej;
warto jednak pamiętać, że wychowankami
jego katedry byli m. in. Józef W i t o w 
s ki , Eugeniusz R y b k a , J a n M e r g e n t a 1er , Kazimierz K o r d y l e w s k i , Ste
fan P i o t r o w s k i , Karol K o z i e ł —
zatem astronomowie działający bardzo wy
dajnie w rozmaitych dziedzinach tej nau
ki, a ostatniego z nich, wraz z Fryderykiem
K o e b c k e i z geodetami: Tkdeuszem
K o c h m a ń s k i m , Stefanem H a u s b r a n d t e m, Stanisławem M i 1b e r t e m
należy niewątpliwie zaliczyć do grupy twór
ców rozwijających metody krakowianowe,
a więc stanowiących trzon jakiejś przecież
szkoły naukowej Banachiewicza, związa
nej ściśle z jego naczelną tematyką ba
dawczą. G rupę tę należałoby rozszerzyć o
zastęp zdeklarowanych zwolenników ra
chunku krakowianowego — jego adaptorów, dydaktyków i popularyzatorów, w
Polsce i zagranicą.
Objąwszy Krakowskie Obserwatorium
Astronom iczne Banachiewicz szybko po
starał się o większe narzędzia obserwacyj
ne i w krótkim czasie podniósł tę placów
kę do rangi międzynarodowego ośrodka
badań gwiazd zaćmieniowych, wydającego
własne efemerydy. Niezawodny zmysł ekonomii pracy twórczej podsuwał mu in
teresujące programy badawcze, wykonal
ne przy dostępnej aparaturze (obserwacje
fotometryczne m etodą Argelandera, foto
graficzne obserwacje pozycyjne planetoid
i komet, obserwacje zakryć gwiazd przez
Księżyc). W zakresie konstrukcji przyrzą
dów należy mu przypisać (we współpracy
z K Kordylewskim) chronokinematograf,
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dzięki którem u już w 1927 r. polska eks
pedycja filmowała przebieg zaćmienia Słoń
ca uzyskując momenty wykonania posz
czególnych klatek z dokładnością setnej
części sekundy. Po wojnie współorganizo
wał pionierskie w Polsce obserwacje fotoelektryczne S. Piotrowskiego i A Strzał
kowskiego, a następnie zadecydował o bu
dowie pierwszego w kraju radioteleskopu,
który rozpoczął pracę w roku jego śm ier
ci. Parafrazując R. Descartesa głosił dewi
zę: observo ergo sum.
Głównymi osiągnięciami naukowymi
Banachiewicza są jednak prace teoretycz
ne. Wśród nich wybija się rachunek kra
kowianowy, stanowiący odmianę macierzy,
ale mnożonych kolumnami. Cecha ta, kom
plikując nieco algebrę krakowianową, da
wała jednak w wyniku ogrom ne sukcesy
na polu rachunkowym i analitycznym, gdyż
minimalizowała liczbę działań rachunko
wych i... prawdopodobieństwo pomyłek.
Była to, trudna do należytego ocenienia
dzisiaj, niebywała racjonalizacja procesów
obliczeniowych, uprawianych wówczas za
pomocą arytmometrów — dobrze jeśli elektrycznych.
Na gruncie rachunku krakowianowe
go Banachiewicz rekordowo uprościł al
gorytm metody najmniejszych kwadratów
i praktykę rozwiązywania układów równań
liniowych; otrzymał dwie postacie wzorów
ogólnych poligonometrii sferycznej (jed
ne są uogólnieniem znanych w trygono
m etrii sferycznej układów wzorów G aus
sa, a drugie — korzystające z wielkości
kwaternionowych teorii obrotów Kleina
i Sommerfelda — uogólniają wzory Delam bre’a).
W mechanice nieba zaistniała metoda
Banachiewicza-Olbersa, wyznaczania o r
bit parabolicznych; Banachiewicz rozwią
zał w tej dziedzinie astronom ii i w astro
nomii sferycznej, a także w geodezji wiele
problemów szczegółowych. Należy tu zau
ważyć, że pierwsza — trudna do oblicze
nia (ze względu na krótkie odstępy czasu
między obserwacjami) — orbita Plutona
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została obliczona przez Banachiewicza w
Krakowie. Zwróciło to uwagę specjalis
tów na ośrodek krakowski, który stał się
celem wizyt „instruktażowych”.
Bibliografia prac prof. T. Banachiewi
cza obejmuje ogółem około 240 publika
cji naukowych i 15 tysięcy listów o tematy
ce naukowej. W swym życiu wypełnionym
problematyką astronomiczną znajdował
jednak ten wielki uczony czas na syste
matyczne pisanie swych Notat Codziennych.
Dziennik ten zawiera, obok spraw osobis
tych i zakładowych, niebywale trafne opi
nie o ludziach z którymi stykał się jego
autor. Zapewne te względy skłoniły go do
wyrażenia testamentowego życzenia, by
Notaty udostępnić czytelnikom dopiero 25
lat po jego śmierci. Znając je fragmenta
rycznie jestem jednak pewien, że jeszcze
dziś byłyby lekturą wstrząsającą dla nie
których współpracowników Profesora. Z
drugiej strony, sam autor Notat prezen
tował nieraz poglądy odstające od przy
jętych norm i godne pamiętnikarskiego pió
ra. Nie znosił np., gdy mu zadawano pyta
nia, a jego pasja pracy z ogromnym tru
dem dopuszczała akceptację potrzeb urlo
powych pracowników; rzeczywiście poża
łowania godnym stawał się natomiast ten
z nich, któremu „przyszedł do głowy” po
mysł dania początku rodzinie.
Tadeusz Banachiewicz założył w 1925
r. i wydawał w Krakowie do śmierci Acta
Astronomica, istniejące do dziś naukowe
czasopismo astronomiczne. Był jednym z
założycieli i wieloletnim prezesem Polskie
go Tbwarzystwa Astronomicznego. W pier
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wszych latach niepodległości wystąpił z ini
cjatywą utworzenia Narodowego Instytu
tu Astronomicznego im. Mikołaja Koper
nika i doprowadził przed wojną do po
wstania Zakładu Aparatów Naukowych te
go Instytutu. W latach dwudziestych uru
chomił Stację Obserwacyjną Obserwato
rium Astronomicznego UJ na górze Lu
bomir koło Myślenic; istniała ona do hi
tlerowskiej akcji pacyfikacyjnej we wrześ
niu 1944 r. Wreszcie w 1953 r. przejął od
władz wojskowych teren fortu Skała w za
miarze utworzenia tam nowego obserwato
rium. Zostało ono otwarte w roku Jubileu
szu 600-lecia UJ, 10 lat po jego śmierci.
Banachiewicz był stałym reprezentan
tem Polski i wiceprezesem (w latach 19241925) Bałtyckiej Komisji Geodezyjnej; wi
ceprezesem Międzynarodowej Unii Astro
nomicznej w latach 1932-1938 oraz pre
zesem jej Komisji nr 17 (Ruchu i Figury
Księżyca) w latach 1938-1954. Był człon
kiem Polskiej Akademii Umiejętności, Pol
skiej Akademii Nauk, Akademii Padew
skiej, Royal Astronomical Society i wielu
innych elitarnych towarzystw i organizacji
naukowych; miał doktoraty honorowe Uni
wersytetów: Warszawskiego, Poznańskie
go i Sofijskiego.
W rok po śmierci, jego trumna —dzięki
staraniom doc. Kazimierza Kordylewskiego — została przeniesiona z Cmentarza
Rakowickiego do znanego panteonu twór
ców kultury w krypcie Kościoła p. w. św.
Michała, prcy klasztorze Paulinów na Skał
ce w Krakowie.
Jan Mietelski

KRONIKA PTMA
Jubileuszowy Zjuzd Polskiego
Towarzystwa Miłośników Astronomii
Przypadające w tym roku siedemdziesięciopięciolecie Polskiego Tbwarzystwa Mi
łośników Astronomii zostało uczczone
Walnym Zjazdem Delegatów PTMA, któ

ry odbył się w Tbruniu w dniach 1 i 2
października 1994 roku. W pięknym i fun
kcjonalnym wnętrzu nowego Planetarium
toruńskiego uczestnicy uroczystości wy
słuchali — oprócz okolicznościowych wy
stąpień gości — referatu Macieja M a 
z u r a , prezesa PTMA w latach 1973-1983
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oraz jednego z najbardziej zasłużonych i
oddanych sprawie miłośniczego ruchu as
tronomicznego działaczy Tbwarzystwa. Peł
ny tekst tego referatu, będącego rysem
historycznym PTMA, jest opublikowany
w niniejszym numerze Uranii. Warto do
dać, że Zjazd wyróżnił M. M azura godno
ścią Członka Honorowego PT M A W pra
wdzie wśród uczestników Zjazdu zabrakło
— ze zrozumiałych i oczywistych powo
dów — sędziwych założycieli Tbwarzystwa:
prof. Jana M e r g e n t a l e r a z Wrocła
wia i prof. Stanisława M r o z o w s k i e 
g o mieszkającego w Stanach Zjednoczo
nych, ale miłym nawiązaniem do począt
ków stało się wystąpienie nestora astrono
mów toruńskich prof. Wilhelminy I w a 
n o w s k i e j . W spominając udział astro
nomów wileńskich w przedwojennym okresie działalności PTM A wręczyła egzem
plarze Uranii z lat trzydziestych ze swoimi
artykułami gościowi Zjazdu z Wilna, Ka
zimierzowi C z e r n i s o w i (odkrywcykil
ku komet), a także obecnemu redaktoro
wi naczelnemu Uranii. Uroczystość w Pla
netarium zakończyło złożenie wieńców pod
pomnikiem Kopernika na Rynku toruń
skim oraz na grobie twórcy toruńskiej as
tronom ii, przybyłego tu po wojnie z Wilna
prof. Władysława D z i e w u l s k i e g o .
Atrakcyjnym uzupełnieniem uroczysto
ści jubileuszowych była wizyta uczestni
ków Zjazdu w Piwnicach, której program
obejmował obejrzenie nowego 32 m ra
dioteleskopu (oficjalnie uruchomionego
trzy tygodnie później) i zwiedzanie O bser
watorium Astronomicznego Uniwersyte
tu Mikołaja Kopernika z największym w
Polsce teleskopem optycznym. Przeżycia i
emocje z tym związane zakończył wytwor
ny bankiet w budynku Katedry Radioas
tronom ii U M K
Część roboczą Walnego Zjazdu Dele
gatów PTM A wypełniły przewidziane sta
tutem czynności: sprawozdania ustępują
cych władz Tbwarzystwa i po dyskusji udzielenie absolutorium dotychczasowemu
Zarządowi oraz wybory nowego Prezesa,
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Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Kole
żeńskiego. Ciekawa dyskusja, nadzwyczaj
sprawnie prowadzona przez prof. A ndrze
ja W o s z c z y k a , koncentrowała się wo
kół najważniejszych spraw nurtujących dziś
miłośników astronom ii, wśród których na
czoło wysunęła się sprawa dostępności sprzę
tu obserwacyjnego i działalności sekcji ob
serwacyjnych Tbwarzystwa, problem nau
czania i popularyzacji astronom ii (w tym
kontekście sporo mówiono o Uranii), za
gadnienie utrwalenia dziejów am atorskie
go ruchu astronomicznego w Polsce. M ó
wiąc o sprawach organizacyjnych podkre
ślono szczególne zasługi, jakie w niełat
wym dla funkcjonowania takich stowarzy
szeń jak PTM A okresie, położył sekretarz
Zarządu Głównego dr Henryk B r a n c e w i c z. Jego energii i oddaniu sprawom Tb
warzystwa polscy miłośnicy astronom ii za
wdzięczają bardzo wiele.

Fot. 1. Planetarium im. Władysława D ziew ońskiego
w lb ru n iu .

Prezesem PTM A na najbliższe trzy la
ta wybrano ponownie dra Jana M i e t e 1s k i e g o z Krakowa, a w skład nowego
Zarządu Głównego weszli: L. B e n e d y ktowicz,M. B orkowski,H. B ranc e w i c z , H. C h r u p a ł a , R. F a n g o r ,
Z H u p p e n t h a l , A J a n u s , B. M a 
c i e j o w s k a , A. M i c h a l e c , L. N e -
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we 1ski , A. O w c z a r e k , K. Z i o ł k o j
ws k i . Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
M. A m a n o w i c z a , K B r z e z i ń 
s k i e g o , W. J a k u b a s a , A K u ł a k a i
Z. W i t k o w s k ą, zaś Sąd Koleżeński bę
dzie działał w składzie: S. R. B r z o s t k i e w i c z , J . Ku l a s e k , A L i s i c k i , M .
M a z u r i A Woszczyk.
Jubileuszowy Zjazd organizacji pol
skich miłośników astronomii zakończył
seans w Planetarium poświęcony najcie
kawszemu wydarzeniu astronomicznemu
roku siedemdziesięciopięciolecia PTMA,
a mianowicie niezwykłemu zderzeniu ko
mety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem. Pla
netarium im. Władysława Dziewulskiego
w Tbruniu atrakcyjnie i godnie zaprezen
towało zarówno swoje możliwości mery
toryczne, jak też gościnność i otwartość
na potrzeby tych wszystkich, którym po
pularyzacja i upowszechnianie wiedzy o
Wszechświecie nie są obojętne.
Fot. 2. Aparatura projekcyjna Planetarium toruń
skiego.

Krzysztof Ziołkowski

OBSERWACJE
Alfa Cygnidy 1994
Pracowni Komet i Meteorów udawało się
pisać opracowania obserwacji tylko duż
ych rojów takich jak Perseidy czy Orionidy (vide Urania 12/92,7-8/93, 2/94, Astro
nomia Amatorska 2/91). Wynikało to stąd,
że tylko te roje jako znane i aktywne były
częściej i chętniej obserwowane. Rzecz jas
na nadchodziły też obserwacje innych, słab
szych rojów, ale z powodu słabszych wa
runków pogodowych i małego nimi zain
teresowania, obserwacji było zbyt mało by
nadawały się one do opracowania.
Tym razem jednak stało się inaczej i
natychmiast dało to ciekawe rezultaty. Przy
czyn tej zmiany należy upa*rywać __ ;ch
rzeczach. Po pierwsze rój a-Cygnid jest
wygodny do obserwacji (ciepłe czerwcowo-lipcowe noce, duża wysokość radiantu
nad horyzontem), po drugie w ostatnim

czasie PKiM zwiększyła dwukrotnie licz
bę swoich współpracowników. Czynniki te
wpłynęły na to, że w sumie od 14 obserwa
torów otrzymaliśmy 76.5 godzin obserwa
cji, podczas których udało się dostrzec 49
meteorów z roju a-Cygnid. Ponieważ dzię
ki pracy owych 14 osób powstało to opra
cowanie, pozwolę sobie wymienić ich na
zwiska (w nawiasach podano liczbę godzin
obserwacji): Arkadiusz O l e c h (21), Ma
ria W o ź n i a k (10), Krzysztof S o c h a
(9),Marek D ę b s k i (5.5),Maciej K w i n t a (4.5), Krzysztof G d u l a (3.5), Tbmasz
P i o t r o w s k i (3.5),Urszula M a j e w s k a
(3), Piotr G r z y w a c z (3), Łukasz K u 
l ig (2.5),Przemysław K u l i g (2.5),Bar
tosz G o ł u s i e w i c z (2),Elżbieta B r e m b o r (1).
W materiałach, które dotychczas uży
waliśmy do obserwacji, danych na temat
a-Cygnid było niewiele. Wiadomo było,
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że są one aktywne od 17 VI do 31 VII,
maksymalna obserwowana liczba godzin
na wynosi 6-7 meteorów i że rój odznacza
się białymi meteoram i o średniej prędko
ści. W ogóle nie była znana data jego ma-
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Rys. 1. Aktywność roju a-Cygnid w 1994 roku.

Popatrzmy teraz na rys. 1. Przedstawia
on aktywność roju a-Cygnid w okresie od
20 VI do 30 VII. Na osi poziomej od
łożono datę, a na osi pionowej Zenitalną
Liczbę Godzinną — Z H R (dla przypo
m nienia dodam, że jest to liczba m eteo
rów jaką obserwowałby jeden obserwator
w idealnych warunkach — widoczność 6.5
mag. w momencie gdy radiant roju jest w
zenicie). Od razu widać dwie ciekawe rze
czy. Po pierwsze bardzo wyraźnie odzna
cza się maksimum aktywności w nocy z 9
na 10 lipca z Z H R = 9.4. Potem aktyw
ność lekko spada do Z H R = 6.3, a jeszcze
później do Z H R = 4.3, by noc potem po
wrócić do zwykłej aktywności wynoszącej
1-2 meteory. Pewną trudność do interpre
tacji wnosi fakt, że dwie maksymalne war
tości Z H R tzn. w nocy z 9 na 10 VII i z 10
na 11 VII są uzyskane z pojedynczych ob
serwacji. Najpewniejszy jest punkt z nocy
z 11 na 12 VII bowiem jest to już średnia z
kilku godzin obserwacji wykonanych przez

11/1994

kilku obserwatorów w różnych miejscach.
Thidno więc jednoznacznie stwierdzić kie
dy wystąpiło maksimum, ale śmiało moż
na zaznaczyć, że obserwowano wzmożoną
aktywność w dniach 9-11 lipca.
Nie udało się tych danych porównać z
obserwacjami z international M eteor O r
ganization jako, że przez nich rój a-C yg
nid został uznany za zbyt mało aktywny by
go wizualnie obserwować, okazuje się więc,
że nie zawsze należy spisywać rój na stra
ty. Radziłbym więc już przygotować się
do obserwacji a-Cygnid w przyszłym ro 
ku. Miejmy nadzieję, że następne obser
wacje potwierdzą i ulepszą wyniki prezen
towane w tym opracowaniu.
Drugą rzeczą jaką charakteryzuje się
wykres na rys. 1 jest inny zakres aktyw
ności roju. Widać, że można go obserwo
wać nie w dniach 17 VI — 31 VII ale
raczej w okresie 23 VI — 21 VII.
Co prawda udało nam się zaobserwo
wać tylko 49 meteorów z tego roju, ale na
ich podstawie da się wyciągnąć kilka wnio
sków natury statystycznej. I tak 65% m e
teorów było białych, 6% żółtych, 24.5%
nieokreślonych. 23 zostały określone jako
szybkie, 3 o prędkości średniej, 2 bardzo
szybkie i 1 wolny. Sześć meteorów pozo
stawiło za sobą smugi, a dwa ślady. Śred
nia jasność tegorocznych a-Cygnid wyno
siła Jir = 2.5 mag. Podsumowując można
stwierdzić, że a-Cygnidy charakteryzują się
białymi, szybkimi meteorami o średniej jas
ności z niewielką ilością smug i śladów.
Zbyt mała ilość obserwacji nie pozwa
la na przedstawienie szerszej analizy. Po
zostaje mieć nadzieję, że w przyszłym ro
ku i pogoda i chęci obserwatorów dopiszą,
co pozwoli na zebranie dużo większej liczby
obserwacji. Wszystkich chętnych do wspo
możenia nas swoimi obserwacjami proszę
0 kontakt pod adres: Pracownia Kom et i
Meteorów, Arkadiusz Olech, ul. Żwirki
1 Wigury 11/34, 83-000 Pruszcz Gdański,
(proszę przesłać zaadresowaną do siebie
kopertę i znaczek pocztowy).
Arkadiusz Olech
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Pierścień ognia widziany w Kanadzie
10 maja 1994 roku
Planując w 1994 roku odwiedzene córki
mieszkającej w Tbronto w Kanadzie, po
stanowiłem tam polecieć już na początku
maja, aby zobaczyć obrączkowe zaćmienie
Słońca w dniu 10 maja. Zamiar ten udało
mi się w pełni zrealizować. Razem z mę
żem córki Dariuszem S c h u b e r t e m , zać
mienie oglądałem na Point Pelee nad je
ziorem Erie, w lini prostej około 320 km
na południowy zachód od Tbronto. Miej
sce to nie było przypadkowe, lecz zostało
świadomie wybrane jeszcze w Polsce.
Pas na powierzchni Ziemi, z którego
zaćmienie widoczne było jako obrączko
we, zaczynał się na Oceanie Spokojnym
pod Hawajami, biegł następnie przez kon
tynent Północno-Amerykański i po prze
kroczeniu Oceanu Atlantyckiego kończył
się w Maroku na kontynencie Afrykań
skim. W Ameryce Północnej przebiegał
przez północno-zachodni rejon Meksyku
a potem przecinał Stany Zjednoczone z
południowego zachodu na północny wschód,
lekko zahaczając o Kanadę. Na terytorium
Kanady obrączkowe zaćmienie widoczne
było tylko na południu prowincji Ontario
i Erie oraz nad Atlantykiem w prowin
cjach Nova Scotta i New Brunswik. Z uwa
gi na miejsce swojego pobytu, zaćmienie
postanowiłem oglądać z prowincji Onta
rio, w miarę możliwości z punktu, leżące
go jak najbliżej środka lub wręcz w samym
środku pasa obrączkowości.
Tbronto, leżące nad północnym brze
giem jeziora Ontario, znajdowało się bli
sko północnej granicy pasa obrączkowoś
ci. Bardzo blisko środka tego pasa, mają
cego w tym rejonie szerokość 230 km, znaj
dował się natomiast północny, kanadyjski
brzeg jeziora Erie. Jako miejsca obserwa
cji brane były pod uwagę półwysep Long
Point i Point Pelee, których końce leżały
prawie dokładnie w środku pasa obrącz
kowości. Z Long Point trzeba było zre
zygnować, ponieważ po przestudiowaniu
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dokładnych, sprowadzonych z Kanady map,
okazało się, iż tylko nasada półwyspu jest
prawdziwym stałym lądem a reszta to bag
no porośnięte szuwarami. Pozostał więc
Półwysep Point Pelee — bardziej oddalo
ny od Tbronto, ale aż do końca będący
stałym lądem.
Zaćmienie częściowe zaczynało się na
point Pelee o godzinie 11.33 zaś obrącz
kowe o 13.12. Chcieliśmy oczywiście zo
baczyć cały przebieg zjawiska. Aby zdążyć
na początek zaćmienia częściowego, z Tb
ronto wyjechać musieliśmy wcześnie ra
no. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, na
kanadyjskich autostradach, niezależnie od
pasa ruchu, maksymalna dozwolona pręd
kość wynosi bowiem tylko 100 km na go
dzinę. Na innych drogach prędkość ogra
niczona jest do 80 a nawet 70 i mniej km
na godzinę. I ograniczenia te są ściśle prze
strzegane. Jadąc autostradą Tbronto-Detroit, czułem się chwilami jak w Europie.
Jechaliśmy mianowicie przez Cambridge i
leżące nad rzeką Thames miasto London,
zaś na drogowskazach widzieliśmy między
innymi takie nazwy jak: Petersburg, Dres
den, Waterloo, Paris. A gdybyśmy chcieli
zwiedzać daleki świat, moglibyśmy skręcić
do Palmyry, Delhi lub Melbourne.
Nad brzeg jeziora Erie zjechaliśmy w
Leamington. Miasteczko to leży u nasady
trójkątnego półwyspu o długości około 15
km. Koniec półwyspu nosi nazwę Pelee
Point i jest najdalej na południe wysunię
tym punktem Kanady, leżącym na „stałym
lądzie”. Jeszcze bardziej południowym skra
wkiem kanadyjskiego terytorium jest wy
spa Pelee, leżąca tuż przy granicy ze Sta
nami Zjednoczonymi, biegnącej środkiem
jeziora Erie. Ta urocza podobno wysepka
nie interesowała nas jednak, bo leżała już
dosyć daleko od środka pasa obrączko
wości. Środek pasa przechodził mianowi
cie przez półwysep mniej więcej w poło
wie jego długości. Na półwyspie jest park
narodowy (Point Pelee National Park),
będący rezerwatem ptaków i właśnie z te
renu tego parku oglądaliśmy zaćmienie,
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przez cały czas słysząc głosy licznych pta
ków. Przed wjazdem na teren parku, przez
półwysep przechodzi równoleżnik plus 42
stopnie szerokości geograficznej północ
nej. W Europie na tym równoleżniku leżą
Barcelona i Rzym.
Ttafiła się nam pogoda, o jakiej nawet
nie marzyliśmy. O ile podczas jazdy, po
niebie ciągle przesuwały się chmury, nad
Point Pelee tylko nisko nad północnym
horyzontem było trochę chmurek a cała
reszta nieba była idealnie czysta przez cały
czas trwania zjawiska. Powietrze było w
dodatku niezwykle przezroczyste, więc zać
mienie było widoczne wspaniale. Chodzą
cy po parku miłośnicy ptaków — rocznie
rezerwat odwiedza prawie pół miliona osób — wiedzieli co prawda o zaćmieniu
ale byli nim mało zainteresowani. Sami
nie próbowali go oglądać i niechętnie na
wet brali do ręki, podsuwane im przez nas
filtry. Mając przy sobie lornetki do pod
glądania ptaków, z zainteresowaniem na
tomiast przyjmowali informację, że za po
mocą lornetki obraz zaćmionego Słońca
rzutować można na kartkę papieru, nie
narażając się na oślepnięcie.
Z dokładnością do kilkuset metrów,
nasze stanowisko obserwacyjne znajdo
wało się dokładnie w środku pasa obrączkowości — w podmokłym lesie na jednym
z pomostów, służących do obserwacji pta
ków. Drzewa słabo jeszcze pokryte były
liśćmi i na ziemi było bardzo dużo płam
słonecznego światła. Podczas fazy zaćmie
nia częściowego, plamy te miały wyraźnie
półksiężycowate kształty. Tb wspaniałe zja
wisko widziałem po raz pierwszy w życiu.
Gdy zaćmienie częściowe zaczęło się zbli
żać do fazy obrączkowości, błękitne dotąd
niebo zaczęło wyraźnie ciemnieć i podczas
obrączki było granatowe ale o zupełnie
innym odcieniu niż wieczorem. Zrobiło
się wyraźniej ciemniej, kolory straciły in
tensywność i wszystko wokół zrobiło się
jakieś takie szare. Półmrok jaki nastał, był
jednak zdecydowanie inny od tego, jaki
nastaje wieczorem po zachodzie Słońca.
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Bo przecież, widmowy skład światła sło
necznego nie uległ zmianie, jak ma to miej
sce wieczorem. Zmniejszyła się tylko ilość
słonecznego światła. Ptaki odzywały się tak
samo jak uprzednio, a jedyną reakcją ży
wej przyrody było odezwanie się żaby, któ
ra uznała widocznie, że zaczął się okres
wieczornego kumkania.
Będąc praktycznie w środku pasa ob
rączkowości w szerokości i tylko około 150
km na wschód od środka pasa w długości
geograficznej, nie straciliśmy ani sekundy
z czasu trwania zjawiska i ani ułamka pro
centa z jego maksymalnej fazy. Słoneczną
obrączkę podziwialiśmy przez 6 minut i
13.6 sekundy, maksymalna faza zaćmienia
wynosiła 0.943, Księżyc zasłaniał 89 pro
cent tarczy słonecznej. Słoneczna obrącz
ka znajdowała się zaledwie 6 stopni nad
Południkiem na wysokości aż 66 stopni
nad horyzontem. Pomimo, że docierało do
nas tylko 11 procent słonecznego światłą,
gołym okiem na Słońce absolutnie nie da
ło się patrzeć, bo oślepiało tak samo jak
zwykle. Ale zupełnie nie grzało! Ogląda
jąc początkowe fazy zaćmienia częściowe
go, wyraźnie czuliśmy kłujące promienie
Słońca. A teraz wystawiliśmy twarze ku
Słońcu i absolutnie nic nie odczuwaliśmy.
Było to zupełnie niesamowite uczucie. Na
stępny efekt, jaki zauważyliśmy, to bardzo
wyraźne ochłodzenie. Na Point Pelee tem
peratura wynosiła tego dnia około 15 sto
pni. Ale my w lesie byliśmy osłonięci od
wiatru i wysokie Słońce tak nam przygrze
wało, że zdejmowaliśmy kurtki i rozpina
liśmy koszule. Natomiast podczas obrącz
ki pospiesznie się ubieraliśmy, bo zrobiło
się wręcz zimno. Według oceny „na oko”
temperatura spadła o około 10 stopni.
Po powrocie z wyprawy, dowiedzieliś
my się, że mieliśmy wyjątkowe szczęście,
bo mało gdzie na terenie Kanady było tak
czyste niebo jak nad Point Pelee. W Tbronto obrączka była co prawda widoczna,
ale tylko w prześwitach pomiędzy grubymi
burzowymi chmurami. O mającym nastą
pić zaćmieniu, wyczerpująco informowała
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prasa, radio i telewizja. Dużo czasu i miej
sca poświęcano przy tym ostrzeżeniom
przed patrzeniem na Słońce bez odpowied
niego zabezpieczenia. Zalecano specjalne
aluminizowane folie o nazwie Mylar oraz
filtry używane przez spawaczy, o takim za
bezpieczeniu jak zakopcona szybka nawet
nie wspominając. Chociaż ostrożności nig
dy nie za dużo, tym razem trochę chyba
przesadzono, bo radzono także, aby w ogóle na Słońce nie patrzeć — wszystko
będzie przecież pokazane w telewizji. U
większości ludzi wytworzyło się przekona
nie, iż tego dnia Słońce będzie miało ja-
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kieś szczególnie niebezpieczne czy wręcz
śmiercionośne działanie. W efekcie, nie
które małe dzieci nie były tego dnia na
spacerach, a niektóre starsze nawet nie
poszły do szkoły. A gdy córka, chcąc po
patrzeć na zaćmione Słońce, wyszła z pra
cy przed budynek, wybiegli za nią ludzie,
krzycząc, aby na Słońce nie patrzyła, bo
ono dzisiaj zabija! Zgodnie z wcześniej
szymi obietnicami, po południu 10 maja
telewizja, a rano 11 maja prasa, obszernie
informowały o tym, gdzie kto i jak widział
„pierścień ognia”.
Kazimierz Schilling

PORADNIK OBSERWATORA
Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych
R Ursae Majoris, VY Ursae Majoris

u '>00”'

R Ursae Majoris
a = 10h37.6m ó = +69° 18.0’ (1900.0)
A: 6.5m-13.7mv Max: 2438386 +301.84d
M-m = 0.39 Typ: M Sp. M3e-M6e
Około ośmiu stopni na północ od alfy
Wielkiej Niedźwiedzicy, w północnej czę
ści tego gwiazdozbioru znajduje się od
kryta przez P o g s o n a dosyć jasna miryda — R UMa. Średni blask gwiazdy waha
się między 7.5m a 13.0m. Dzięki temu, że
zmienna leży tylko w odległości 21° od
bieguna jest dogodna do obserwacji przez
cały rok.
VY Ursae Majoris
a = 10h38.1m <5 = +67°56.F (1900.0)
A: 5.9m-7.0mv Typ: Lb Sp. NO (C6.3)
Niecałe dwa stopnie na południe od R
UMa leży odkryta przez F e a r n l e y a
zmienna nieregularna VY UMa. Maksy
malna amplituda zmian blasku wynosi nie
co ponad jedną wielkość gwiazdową, ale
zwykle jest mniejsza, około 0.6 wielkości
gwiazdowej. Bardziej doświadczeni obser
watorzy mogą spróbować obserwacji tej

zmiennej. Ponieważ gwiazda ta jest w Pol
sce gwiazdą okołobiegunową można ją śle
dzić przez cały rok i uzyskać pełną roczną
krzywą zmian blasku.
Tomasz Krzyt
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liczbę obserwacji przesłanych do AAVSO,
2. Wykaz używanych instrumentów, 3. Cie
kawsze wyniki obserwacji w 1994 roku,
np. obserwacje gwiazdy nowej, wyjątkowe
maksimum zmiennej długookresowej, wy
znaczenie minimów gwiazd zaćmieniowych.
Prosimy o przesłanie tych danych do 15
stycznia 1995 roku.

Komunikat
Jerzy S p e i 1 (Sekcja Obserwacji Gwiazd
Zmiennych PTMA) zwraca się do wszy
stkich, którzy wykonują obserwacje gwiazd
zmiennych, aby przesłali na jego adres (Za
mek Książ, ul. Piastów Śl. 3, 58-306 Wał
brzych) następujące informacje: 1. Liczbę
wykonanych obserwacji w 1994 roku oraz

Luty 1995 r.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

planety, W e n u s -4.2 wielk. gwiazd, i
J o w i s z -2 wielk., a od połowy miesiąca
także M e r k u r y około zerowej wielk.
M a r s widoczny jest przez całą noc jako
jasna gwiazda około -1 wielk. na granicy
gwiazdozbiorów Lwa i Raka; w połowie
miesiąca Mars znajdzie się w opozycji o-

Słońce: Przebywa coraz dłużej nad hory
zontem i w ciągu miesiąca dnia przybywa
o ponad półtorej godziny. W Warszawie 1
lutego Słońce wschodzi o 7h17m, zachodzi
o 16h23m, a 28 lutego wschodzi o 6h25m,
zachodzi o 17h13m. W lutym Słońce wstę
puje w znak Ryb.

Dane dla obserwatorów Słońca (na 13h czasu środk. -europ.)
Data
1995

P

II 1
3
5
7
9
11
13
15

-12.20
-13.01
-13.80
-14.56
-15.32
-16.04
-16.74
-17.42

Bo
-6.04
-6.18
-6.31
-6.43
-6.54
-6.66
-6.75
-6.84

Lo
294.25
267.92
241.58
215.25
188.92
162.58
136.24
109.92

III
"

Ul
'
<

III
III
|||

Data
1995

P

II 17
19
21
23
25
27
III 1
3

-18.08
-18.72
-19.34
-19.92
-20.49
-21.04
-21.55
-22.04

Bo
-6.92
-7 .0 0
-7 .0 6
-7.1 1
-7.1 6
-7 . 19
- 7 .2 2
-7 .2 4

Lo
83.58
57.24
30.90
4.56
338.22
311.88
285.53
259.18

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
23d21h18m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest w lu
tym następująca: pierwsza kwadra 7d14h,
pełnia 15d13h i ostatnia kwadra 22d14h (w
tym miesiącu nie ma nowiu!). W apogeum
Księżyc znajdzie się 8 lutego, a w perygeum 23 lutego.
W lutym tarcza Księżyca zakryje Spikę
(Kłos Panny), najjaśniejszą gwiazdę w gwiaz
dozbiorze Panny, ale zjawisko to nie bę
dzie u nas widoczne.
Planety i planetoidy: Rankiem nad wschod
nim horyzontem widoczne są dwie jasne

raz najbliżej Ziemi w odl. około 100 min
km. S a t u r n , U r a n i N e p t u n prze
bywają na niebie zbyt blisko Słońca i są
niewidoczne, a P l u t o n dostępny jest
nad ranem na granicy gwiazdozbiorów Wa
gi, Węża i Wężownika, ale tylko przez
duże teleskopy (ok. 14 wielk. gwiazd.).
Przez lunety wśród gwiazd 7 wielkości
możemy przez całą noc obserwować planetoidę C e r e s na granicy gwiazdozbio
rów Raka, Lwa i Rysia oraz wieczorem
nieco słabszą W e s t ę na granicy gwiaz-
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dozbiorów Byka, Bliźniąt i Oriona. Poda
jemy równikowe współrzędne planetoid dla
kilku dat: Ceres: II. 2d: rekt. 9h24.0m, deki.
+29°41’; 12d: rekt. 9h14.5"\ deki. +30°44’;
22d: rekt. 9h5.7°\ deki. +31°25’; III. 4d: rekt.
8h58.7m, deki. +31°44\ Westa: II. 2d: rekt.
5h40.6m, deki. +23°1’; 12d: rekt. 5h39.0m,
deki. +23°25’; 22d: rekt. 5h40.6m, deki. +23°
48’; III. 4d: rekt. 5h45.2m, deki. +24°9\
*

*

*

l d Księżyc 1 przechodzi na tle tarczy
Jowisza i jest niewidoczny do 4h48m (ko
niec przejścia), a księżyc 3 ukryty jest w
cieniu planety; koniec zaćmienia obser
wujemy o 5h57m, kiedy to księżyc 3 pojawi
się nagle z lewej strony u góry (patrząc
przez lunetę odwracającą) w odległości rów
nej promieniowi tarczy od jej brzegu.
2d O 9h Księżyc w złączeniu z Satur
nem w odl. 6°.
3d O 2h planetoida Ceres w przeciwsta
wieniu ze Słońcem względem Ziemi (w
opozycji). O 24h dolne złączenie M erku
rego ze Słońcem.
5d Księżyc 2 zbliża się do brzegu tarczy
Jowisza „zamierzając” przejść na jej tle; o
5h53m na tarczy planety pojawi się cień
tego księżyca.
8d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza; obserwujemy koniec
przejścia: cienia o 5h37m, a księżyca 1 o
6h45m.
l l d O 15h Mars znajdzie się najbliżej
Ziem i w odl. 101 min km. O 21h planetoi
da Westa nieruchoma w rektascensji, zmie
nia kierunek swego ruchu wśród gwiazd
na sklepieniu niebieskim.
12d O 4h Mars w przeciwstawieniu ze
Słońcem względem Ziem i (w opozycji).
15d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza; cień pojawi się na tar-
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czy planety o 5h20m, a sam księżyc 1 rozpo
cznie przejście o 6h32m. O l l h złączenie
Marsa z Księżycem w odl. aż 10°. O 20h
Merkury nieruchomy w rektascensji.
16d Księżyc 1 ukryty jest za tarczą Jo 
wisza; o 6h0m obserwujemy koniec zakry
cia (w lunecie odwracającej księżyc ukaże
się spoza prawego brzegu tarczy).
19“*O 4h8mSłońce wstępuje w znak Ryb,
jego długość ekliptyczna wynosi wówczas
330°. Księżyc 3 zbliża się do brzegu tarczy
Jowisza by o 6h37mrozpocząć przejście na
jej tle. O 18h bliskie złączenie Księżyca ze
Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej
wielkości w gwiazdozbiorze Panny; zakry
cie gwiazdy przez tarczę Księżyca widocz
ne będzie w Chinach, na Alasce, na Pół
nocnym Pacyfiku i na Hawajach.
21d TYzy księżyce widoczne są po tej
samej stronie tarczy Jowisza. Najbliżej brze
gu tarczy znajduje się księżyc 2 i o 5h18m
nastąpi początek zaćmienia tego księżyca.
23d Od 4h31ra księżyc 1 ukryty jest w
cieniu, a potem za tarczą Jowisza, nato
miast księżyc 2 do 5h8m przechodzi na tle
tarczy planety i jest niewidoczny. O 6h Księ
życ w złączeniu z Jowiszem w odl. 2°.
24d Księżyc 1 przechodzi na tle tarczy
Jowisza; koniec przejścia obserwujemy o
5h6m.
26d Od 5h36m po tarczy Jowisza wę
druje cień jego 3 księżyca. Tfego dnia ma
my serię złączeń ciał niebieskich: o 6h jed
noczesne złączenie Księżyca z Neptunem
i z Wenus w odl. 4°, o 1 l h złączenie Wenus
z Neptunem w odl. 0.7°, a o 14h złączenie
U rana z Księżycem w odl. 6°.
27d O 12h Księżyc w złączeniu z M er
kurym w odl. 5°.
Momenty wszystkich zjawisk podane
są w czasie środkowo-europejskim .
Opracował G. Sitarski

Ogłoszenie
Sprzedam: 1. Teleskop Newtona 90/900 mm firmy Uniwersał model nr 5, 3.5 min zl; 2. Notatnik elektroni
czny CASIO SF-8300 (64 Kb, duży ekran) z bazą danych astronomicznych, 4 min z). Lech Jaszowski, ul.
Chopina 18/27, 43-400 Cieszyn, tel. 22-677.
Sprzedam zwierciadło 150/1500 mm, Latocha Szymon, Maszkienice 23, 32-828 Biadoliny Szlacheckie.
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Nad oczywistym dla każdego faktem, te
niebo w nocy jest ciemne, przez całe wieki
przechodzono na ogół do porządku dzien
nego, a pytanie „dlaczego?" zostało właś
ciwie sformułowane dopiero na początku
ubiegłego stulecia przez Heinricha W. Olbersa, niemieckiego lekarza i astronoma, za
służonego odkrywcę oraz badacza komet i
planetoid. Brak zadowalającej na nie od
powiedzi spowodował, że w słownictwie as
tronomicznym pojawiło się pojęcie parado
ksu fotometrycznego lub paradoksu Olbersa. Warto przypomnieć, co o nim pisał w
1968 roku Włodzimierz Zonn, profesor Uni
wersytetu Warszawskiego, wybitny astronom
i popularyzator astronomii: „Ze wszystkich
rozważań kosmologicznych paradoks fotometryczny jest niewątpliwie czymś najbar
dziej 'dotykalnym ’ i przez to zaskakującym.
Przed Olbersem nikomu prawie nie przy
szła do głowy myśl o tym, że daleki, niewi
dzialny świat może w końcu decydować o
tym, czy niebo ma być czarne, czy też świe
cić oślepiającym blaskiem. Niechże ten przy
kład świadczy o tym, że zagadnienia kos
mologii mogą się ocierać o nasze życie co
dzienne, a zatem nauka ta nie jest aż tak
oderwana od życia, jakby się to nam mogło
wydawać. „O tym, co współczesna astrono
mia ma do powiedzenia na temat parado
ksu Olbersa, dowiemy się ze wstępnego ar
tykułu Andrzeja SOŁTANA. Drugi z głów
nych tekstów oferowanych w tym miesiącu
poświęcony jest zagadnieniom, które także
niemal ocierają się o nasze życie codzien
ne, gdyż dotyczą Księżyca, na którym już
przecież 25 lat temu stanął pierwszy czło
wiek Mogłoby się więc wydawać, że to naj
bliższe Ziemi ciało niebieskie powinno być
nam dobrze znane. Artykuł Stanisława R.
BRZOSTKIEW1CZA ukaże jednak paradoksalność tego mniemania. Trzecim i być
może najatrakcyjniejszym walorem tego nu
meru są piękne fotografie, których większość
wykonali laureaci tegorocznego konkursu
Uranii na wakacyjne zdjęcie nieba.
V_____________________________________

Czytelnikom „Uranii” i wszystkim Mifośnikpm Astronomii najlepsze życzenia
z okflzji Św iąt Hożego g ro d ze n ia i 9{pwego 1995 fRgkji skfada
Z a rządęfów n y FTMX. i IRgdakfja „Uranii”

J
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Andrzej Sołtan — Warszawa

CZY NIEBO JEST CZARNE?
Przypomnijmy postawiony ponad 170 lat
temu przez niemieckiego astronoma Hein
richa 0 1b e r s a problem „Dlaczego nie
bo w nocy jest czarne?”* Tb niemądre na
pierwszy rzut oka pytanie okazało się jed
nak wcale nie tak naiwne. Jeżeli bowiem
Wszechświat jest mniej więcej równomier
nie wypełniony gwiazdami i jest przy tym
wieczny, niezmienny oraz nieskończony,
to — gdy spojrzymy w niebo w dowolnym
kierunku — nasz wzrok nie będzie mógł
biec w nieskończoność. Zawsze bowiem
na linii naszego widzenia pojawi się gwiaz
da. Żeby to lepiej zrozumieć, wyobraźmy
sobie, że znajdujemy się w głębi rozległe
go, nieskończenie rozległego, lasu. Jasną
jest rzeczą, że w którąkolwiek stronę spoj
rzymy nasz wzrok padnie na pień drzewa,
czasem bliskiego, czasem bardzo odległe
go. Nie możemy jednak liczyć, że pom ię
dzy kolumnami drzew dostrzeżemy skraj
lasu; założyliśmy bowiem przed chwilą, że
las, z którego chcemy wyjrzeć „na z e \^
nątrz” jest nieskończony. Jeżeli zatem w
naszym lesie w każdym kierunku widzimy
drzewa, to we Wszechświecie o analogicz
nych własnościach w każdym kierunku nasz
wzrok musi paść na jakąś gwiazdę. A to
oznacza, że w nocy powinno być jasno, jak
w dzień. A właściwie znacznie jaśniej. Z a
uważmy, że gdy dokładnie z każdego kie
runku dochodzi do nas światło gwiazd, to
tak, jakby cała półkula nieba widoczna
nad horyzontem promieniowała z inten
sywnością Słońca. A nasze Słońce zajmuje
tylko niewielki fragment nieba...
Z przedstawionego rozumowania wi
dać, że zarówno w dzień, jak i w nocy nie

bo powinno nam się ukazywać jako roz
grzana do białości powłoka. Stąd już tylko
krok do stwierdzenia, że nie tylko życie na
Ziem i byłoby niemożliwe, ale że w ogóle
Ziemia nie mogłaby istnieć. Tymczasem
nie tylko istniejemy, ale z pewnością nie
bo w nocy jest bardzo ciemne. Oczywistej
sprzeczności nie rozwiąże argument, że po
równanie gwiazd do drzew w lesie jest złe,
bo drzewa mają grube pnie a gwiazdy są
prawie punktami. W naszym rozumowa
niu istota podobieństwa gwiazd i drzew
tkwi w tym, że obie klasy obiektów mają
skończone rozmiary. Chociaż gwiazdy są
bardzo małe w porównaniu do odległości
międzygwiazdowych, to jednak stosunek
ten ma wartość skończoną. A to już wy
starcza. Nie pomoże tu nawet uwaga, że
gwiazdy są skupione w galaktykach, a więc
z pewnością nie wypełniają Kosmosu rów
nomiernie. Ttzeba szukać innych rozwią
zań tego paradoksu. Jedna z podstawo
wych prawd logiki mówi, że drogą popra
wnego rozumowania nie można dojść do
fałszu, jeżeli tylko wyjściowe założenia by
ły słuszne. Dziś wiemy, że „wyjściowe za
łożenia” w rozumowaniu Olbersa są nie
prawdziwe. Wszechświat nie jest bowiem
ani wieczny, ani niezmienny, co najwyżej
może jest nieskończony, ale tego na razie
nie jesteśmy pewni.
W jaki sposób uwzględnienie faktu, że
Wszechświat nie trwał wiecznie w formie
takiej, w jakiej go teraz oglądamy ratuje
nas od oślepiającego blasku nieba? Tb pro
ste: załóżmy, że np. 10 miliardów lat temu
w całym Wszechświecie nie było gwiazd,
(w naszym rozumowaniu wystarczy przyjąć

* W rzeczywistości problem ten był wcześniej dyskutowany i pewne elementy „paradoksu O lbersa” zostały
zauważone już przez Keplera. Olbers znany jest wszakże nie tylko dlatego, że przypomniał astronom om , że taki
problem istnieje. Był również cenionym obserwatorem i odkrywcą planetoid, a jednocześnie prowadził praktykę
lekarską, był bowiem z wykształcenia medykiem. Być może — zatem — w Bremie, gdzie mieszkał pod koniec
XV III i w pierwszej połowie X IX wieku znany był bardziej jako lekarz niż astronom...
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że gwiazdy nie świeciły). Zapalenie w pew
nym momencie wszystkich gwiazd sprawi,
że będziemy mogli je wreszcie zobaczyć,
ale — przecież — nie wszystkie od razu.
Do Ziemi dobiegną najpierw promienie
jedynie od gwiazd położonych blisko; świa
tło wszak też potrzebuje czasu na pokona
nie odległości do Ziemi. Gwiazd znajdu
jących się w odległościach większych niż
10 mld lat świetlnych na razie nie zobaczy
my. Będziemy musieli poczekać tyle cza-

Heinrich Wilhelm Olbers (1758-1840).

su, ile potrzebuje światło na przebycie tej
odległości. Jeżeli wszystkie gwiazdy na ko
mendę zaczęły świecić 10 mld lat temu, to
aby zobaczyć gwiazdy odległe np. 20 mld lat
świetlnych będziemy musieli jeszcze pocze
kać drugie 10 mld lat. Dla ziemskiego ob
serwatora niebo w miarę upływu czasu bę
dzie się stawać coraz jaśniejsze, gdyż wciąż
większa i większa liczba gwiazd będzie
mogła oświetlać Ziemię. Nie martwmy się
jednak tą perspektywą. Własności praw
dziwego Wszechświata odbiegają znacznie
od przyjętych wyżej. W rzeczywistości nie
grozi nam w przyszłości stopniowe „pod
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grzewanie” jak na włączonej do prądu ku
chence elektrycznej, w której początkowo
zimna spirala powoli staje się coraz bar
dziej czerwona.
Czas wrócić do porównania z początku
artykułu. Utrzymywałem tam, że gwiazdy
wokół Ziemi zasłaniają nam „otchłanie”
Kosmosu i niczym drzewa w lesie nie po
zwalają spoglądać dowolnie daleko. Przy
zachowaniu odpowiednich proporcji po
równanie to jest poprawne. Ale Wszech
świat jednak różni się np. od Puszczy Kam
pinoskiej pod jednym względem (oczywiś
cie nie tylko pod tym jednym). W puszczy
drzewa stoją nieruchomo, natomiast gwiaz
dy znajdujące się w galaktykach uczest
niczą w rozszerzaniu się Wszechświata. In
nymi słowy, gwiazdy — pomijając oczy
wiście naszą Galaktykę — uczestniczą w
ucieczce galaktyk. Prędkość tej ucieczki
jest tym większa im dalej galaktyka się znaj
duje. Musimy teraz porzucić podobieństwa
naszego podróżowania w Kosmosie jako
pasażerowie Układu Słonecznego do spa
cerowania po lesie i zastanowić się, czy
fakt rozszerzania się Wszechświata wpły
wa na rozwiązanie problemu Olbersa. Oka
zuje się, że tak. Zagadnienie rozchodze
nia się światła w ekspandującym Kosmo
sie jest jednak dosyć skomplikowane i bę
dziemy musieli się zadowolić przybliżo
nym potraktowaniem problemu.
Przypomnijmy, że względny ruch źró
dła promieniowania i obserwatora spra
wia, że długość fali światła odbieranego
jest inna niż wysłanego. Zmiana długości
fali jest tym większa im szybciej względem
siebie poruszają się „nadajnik” i „odbior
nik”. Ważne jest przy tym, że wzajemne
mu oddalaniu towarzyszy wzrost długości
fali. Znaczy to, że w rozszerzającym się
Wszechświecie, gdzie „wszystko” ucieka
od „wszystkiego”, na Ziemi będziemy ob
serwować zwiększenie długości fali pro
mieniowania wysłanego przez galaktyki. —
Ależ to przecież „zwykłe” przesunięcie ku
czerwieni! — powie każdy kto choć trochę
interesuje się astronomią. Tb prawda; ale
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my spróbujemy wyciągnąć wnioski płyną
ce z tych rozważań, dla paradoksu Olbersa.
Zacznijmy od energii niesionej przez
światło wysłane przez dalekie galaktyki.
Jak wiadomo, energia fotonu E jest pro
porcjonalna do częstości promieniowania
v: E=hv, gdzie h jest współczynnikiem pro
porcjonalności — stałą Plancka. Stwierdzi
liśmy, że efekt Dopplera powoduje zwięk
szenie długości fali promieniowania odda
lających się galaktyk; tym samym, zmniej
szeniu ulega częstość promieniowania, bo
wiem częstość v jest związana z długością
fali A wzorem: v=c/A, gdzie c jest prędko
ścią światła. Zatem identycznemu zmniej
szeniu podlega również energia docierają
cego do Ziemi promieniowania. Spadek
energii docierającego do Ziemi promienio
wania jest dokładnie tym, czego nam bra
kowało w dotychczasowych rozważaniach.
Spadek ten oznacza bowiem zmniejszenie
jasności widomej odległych galaktyk. A na
tym właśnie polegał nasz problem: jak to
się dzieje, że światło ogromnej liczby od
ległych galaktyk nie „sumuje się zgodnie
ze zdrowym rozsądkiem” i niebo pozosta
je ciemne?
Na tym jednak nie koniec. Wiemy już,
że energia docierających do nas fotonów
jest tym mniejsza im dalej znajduje się
galaktyka, która go wysłała. Również w
takim samym stosunku spada liczba foto
nów, rejestrowanych w jednostce czasu (np.
w ciągu 1 s). Oświetlenie produkowane
przez odległe galaktyki ulega zmniejsze
niu zarówno z powodu spadku energii fo
tonów, jak i ich liczby. Nie oznacza to, że
część fotonów „ginie” po drodze. Zmniej
szenie strumienia fotonów wynika jedynie
z faktu rozszerzania się Wszechświata. Wy
obraźmy sobie, że oddalająca się galakty
ka wysyła fotony w równych odstępach cza
su. Każdy foton biegnący w kierunku Zie
mi dotrze do nas po czasie t= dd, gdzie d
jest odległością galaktyki. Ale musimy pa-
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miętać, że odległość ta stale wzrasta (gala
ktyka się oddala), zatem następny foton
będzie miał do przebycia trochę dłuższą
drogę, kolejny foton jeszcze trochę dłuż
szą itd. Oddalanie się galaktyki sprawia,
że kolejne fotony mając do przebycia co
raz to większe odległości, potrzelfują na
to coraz więcej czasu; fotony będą się jak
by spóźniać ze swoim przybyciem na Zie
mię, czyli my będziemy je odbierać rza
dziej niż zostały wysłane.
Pełna dyskusja paradoksu Olbersa wy
maga uwzględnienia geometrycznych włas
ności rozszerzającego się Wszechświata,
co wykracza poza ramy tego artykułu. Na
sze rozważania możemy podsumować na
stępująco: Wszechświat nie jest statyczny
i nie trwał wiecznie w formie podobnej do
obecnej; kilka, może kilkanaście miliar
dów lat temu nie istniały gwiazdy i galak
tyki; promieniowanie odległych galaktyk
jest osłabione wskutek rozszerzania się
Wszechświata. Powyższe fakty pozwalają
uniknąć sprzeczności wynikających z ro
zumowania Olbersa.
Rozwiązaliśmy problem lekarza z Bre
my i rozumiemy już, dlaczego w nocy nie
bo jest czarne. Jaki jest zatem sens roz
trząsać tytułowy problem: czy niebo jest
czarne, skoro zarówno „obserwacja” (wy
starczy spojrzeć w nocy w niebo) jak i „teo
ria” (paradoks Olbersa został pomyślnie
rozwikłany) dają jednakową, twierdzącą od
powiedź?
Otóż to, czy rzeczywiście dają? Z na
szych rozważań wynika jedynie, że niebo
„nie powinno” w nocy jasno świecić. I to
się rzeczywiście zgadza z codzienną (właś
ciwiej należałoby powiedzieć — conocną)
obserwacją. Czy jednak niebo jest całkiem
czarne? Przede wszystkim, co rozumiemy
pod tym pojęciem? Zgodnie ze zdrowym
rozsądkiem, powiemy, że coś jest całkiem
czarne* jeżeli nie wysyła żadnego światła,
albo — szerzej — żadnego promieniowa-

* Zwrotu „całkiem czarne” nie należy mylić z pojęciem ciała doskonale czarnego, które w fizyce ma ściśle
określony sens i nie pokrywa się z potoczną definicją czerni.
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nia, czyli po prostu nie świeci. Rozpatrz
my najpierw widzialny zakres widma pro
mieniowania elektromagnetycznego. Us
tawmy lunetę w pogodną noc w dowolnym
kierunku (oczywiście powyżej horyzontu)
i sprwadźmy, czy rzeczywiście w polu wi
dzenia jest zupełnie ciemno. Jeżeli przy
padkiem luneta została nakierowana na
Księżyc, albo jasną planetę, to z pewno
ścią nikt nie będzie twierdzić, że w polu
widzenia panuje ciemność. Ależ oczywiś
cie — powie ktoś — należy ustawić lunetę
z dala od Księżyca, jasnych planet i gwiazd.
Po chwili namysłu dodamy: luneta musi
być ustawiona tak, aby w polu widzenia
nie było w ogóle jakichkolwiek ciał nie
bieskich. Wówczas w wizjerze nie dostrze
żemy żadnego światła i powiemy, że rze
czywiście niebo jest czarne. Trzeba zatem
jedynie wybrać odpowiedni kierunek —
jeżeli taki kierunek istnieje. Tli dochodzimy
do sedna zagadnienia. Mówiliśmy wcześ
niej, że w nieskończonym Wszechświecie
w każdym kierunku napotkamy prędzej,
czy później gwiazdę. A czy we Wszech
świecie o skończonych rozmiarach taka sy
tuacja nie może się zdarzyć? Las, z któ
rego nie widać okolicznych pól ma prze
cież zawsze skończoną liczbę drzew. Je
żeli w naszych rozważaniach galaktyki we
Wszechświecie (a nie indywidualne gwiaz
dy) spełniać będą rolę drzew, to jesteśmy
blisko odpowiedzi na tytułowe pytanie. W
ostatnich latach dokonano istotnego po
stępu w rejestracji bardzo słabych (i od
ległych) galaktyk. Przy użyciu kamer CCD
można obecnie obserwować obiekty do
mniej więcej 28m. Liczba galaktyk widocz
na na tak „głębokich” zdjęciach nieba jest
ogromna: sięga miliona w jednym stopniu
kwadratowym. Galaktyki te na ogół mają
niewielkie rozmiary kątowe. Średnica ich
typowo jest rzędu 1 sekundy luku. Łatwo
obliczyć, że przy tak znacznym zagęszcze
niu, galaktyki będą często zasłaniać się wza
jemnie. Dokładnie tak, jak dalsze drzewa
zostają zasłonięte przez znajdujące się bli
żej. Jeszcze gdzieniegdzie dostrzegamy
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„czarne” niebo w przerwach między ga
laktykami, ale możemy przypuszczać, że
zwiększenie czułości obserwacji doprowa
dzi do „wypełnienia” dziur galaktykami
jeszcze słabszymi, np. 30m. Tfego w lej
chwili nie wiemy na pewno, gdyż — po
służmy się „astronomicznym” żargonem
— nie znamy zliczeń galaktyk powyżej
28m. Dla oceny rzędu występujących wiel
kości przyjmijmy wstępnie, że średnio na
1" kwadratową przypada jedna galaktyka
30™. Oznacza to, że 1 stopień kwadratowy
nieba oświetla Ziemię równie silnie, jak
gwiazda 12m, a zsumowana jasność całej
półkuli widocznej nad horyzontem odpo
wiada gwieździe 1.4m. Mówiąc o galakty
kach 30mprzekroczyliśmy nieznacznie za
kres jasności najsłabszych obiektów fakty
cznie obecnie obserwowanych. Nasze oce
ny jasności nieba nocnego są zatem przy
bliżone, ale zapewne nie odbiegają istot
nie od rzeczywistości. Obserwacje wska
zują bowiem, że w pobliżu 27-28” liczba
galaktyk przestaje silnie wzrastać wraz ze
wzrostem wielkości gwiazdowych. Przesu
wając próg czułości naszych obserwacji w
kierunku coraz słabszych obiektów, się
gamy wzrokiem dalej w głąb Kosmosu, a
tym samym patrzymy na coraz młodszy
Wszechświat. Mamy podstawy przypusz
czać, że w przypadku galaktyk zbliżamy
się już do kresu podróży w czasie i prze
strzeni. Zwiększając czułość detektorów
nie dostrzeżemy dalszych galaktyk dlate
go, że „dalej” oznacza również „wcześniej”,
a wcześniej galaktyki mogły po prostu je
szcze nie istnieć.
Bardziej dociekliwy Czytelnik zauwa
ży, że analogia drzewa — galaktyki nie jest
doskonała. Pnie drzew są nieprzezroczy
ste, natom iast galaktyka składająca się z
gwiazd nie stanowi praktycznie żadnej prze
szkody dla światła. Zatem jasność powie
rzchniowa nieba powinna być sumą jas
ności powierzchniowych galaktyk widocz
nych w danym kierunku. Nasze oceny po
zostają jednak nadal poprawne z dwu po
wodów. Po pierwsze, galaktyki zawierają
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materię rozproszoną, czyli także pyl, który
decyduje o nieprzezroczystości galaktyki.*
Po drugie, powiedzieliśmy wyżej, że liczba
wszystkich galaktyk prawdopodobnie nie
przekracza znacznie liczby galaktyk ob
serwowanych do 28m, czyli na linii widze
nia nie może znajdować się ich zbyt wiele.
Oczywiście ten wynik należy traktować z
dużą ostrożnością ze względu na wiele po
czynionych przybliżeń.
Nasze dotychczasowe rozważania mo
żemy podsumować następująco: niebo nie
jest całkiem czarne, gdyż na ogół na linii
widzenia znajdziemy galaktykę. Liczba ga
laktyk „jedna za drugą” jest zapewne nie
wielka. Jeżeli galaktyki w danym kierunku
zawierają małe ilości pyłu, to możemy przez
nie spojrzeć dalej i nasz wzrok nie na
potka niczego po drodze. Co dokładnie
oznacza to „po drodze” powiemy za chwi
lę. Warto się jednak wcześniej zastanowić,
jaki sens ma stwierdzenie, że pomiędzy
gwiazdami w odległej galaktyce możemy
dostrzec czarne niebo. Dla sformułowania
odpowiedzi na temat jasności powierzch
niowej nocnego nieba raczej niewielki, po
za jednym. Uwidacznia nam ono bowiem,
jaką rolę dla naszego problemu ma zdol
ność rozdzielcza instrumentu. Z zagadnie
niem tym zetknął się po raz pierwszy Gali
leusz, gdy przez lunetę spojrzał w kierun
ku Drogi Mlecznej. Obszar ten dla oka
nieuzbrojonego nie jest „czarny”. Użycie
lunety natychmiast to wyjaśnia: pozornie
rozmyta emisja z Drogi Mlecznej to wynik
dodawania się światła dużej liczby słabych
gwiazd. Dla nas jest to zrozumiałe i oczy
wiste, ale w czasach Galileusza stanowiło
doniosłe odkrycie.
Z identycznym problemem spotkali się
astronomowie stosunkowo niedawno, bo
30 lat temu. Tym razem jednak pytanie
dotyczyło nie światła widzialnego, a pro
mieniowania rentgenowskiego. Promienio
wanie to jest pochłaniane przez atmosferę
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ziemską. Dopiero wykorzystanie technik
kosmicznych umożliwiło odkrycie jego po
zaziemskich źródeł i dało początek nowej
gałęzi nauki — astronomii rentgenowskiej.
Jedną z pierwszych zagadek, przed który
mi stanęli astronomowie zajmujący się tą
dziedziną stanowiło pochodzenie promie
niowania rentgenowskiego, które dociera
do Ziemi ze wszystkich kierunków z mniej
więcej jednakowym natężeniem. Oczywiś
cie, oprócz tej rozproszonej emisji okre
ślanej jako rentgenowskie promieniowa
nie tła odkryło wiele źródeł dyskretnych,
które zostały następnie w większości zi
dentyfikowane z rozmaitymi obiektami w
Galaktyce, lub poza nią. Wydawało się, że
mamy do czynienie z dwoma typami emi
sji promieniowania rentgenowskiego. Je
den obejmuje szeroką klasę źródeł dys
kretnych, drugi to promieniowanie tła. Pa
miętajmy jednak, że pierwsze detektory
promieniowania rentgenowskiego były bar
dzo niedoskonałe zarówno pod względem
czułości, jak i zdolności rozdzielczej. W
miarę ulepszania instrumentów służących
detekcji promieniowania rentgenowskie
go „zmieniał się” stosunek natężenia pro
mieniowania tła do natężenia produko
wanego przez źródła dyskretne. Odkrywa
no bowiem coraz więcej słabych źródeł,
które uprzednio nie byty widoczne jako
indywidualne obiekty, a dawały o sobie znać
jedynie w postaci rozmytej emisji podob
nie jak słabe gwiazdy Drogi Mlecznej. Uży
wając jeszcze raz żargonu powiemy, że w
miarę doskonalenia technik obserwacyj
nych ulegała zwiększeniu część promie
niowania tła, która pozwalała się rozdzie
lić na źródła dyskretne; tym samym malała
ta część, którą nadal rejestrowano jako
emisję ciągłą. Ilustrację tego zjawiska sta
nowi rentgenowskie „zdjęcie” fragmentu
nieba (fot. 1) wykonane za pomocą tele
skopu rentgenowskiego umieszczonego na
satelicie ROSAT Przedstawia ono kwa-

* Ilość pyłu w „młodych” galaktykach nie jest znana. Przypus7.cza się jednak, że dawniej było go mniej niż
obecnie.
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F ot. 1. F rag m en t gw iazdozbioru W ielkiej Niedźwiedzicy w m iękkich prom ieniach R e n tg e n a (1 -2 keV ). O b raz
o boku 6 8 ’ został uzyskany za pom ocą teleskopu rentgenow skiego um ieszczonego na o rb icie okołoziem skiej na
p okładzie n iem ieck o -am ery k ań sk o -ąn g ielsk ieg o satelity ROSAT. W ysoka kątow a zdolność rozdzielcza in stru 
m en tu w środkow ej części zdjęcia i długi czas ekspozycji (ok o ło 140 000 s) pozwoliły zarejestrow ać pon ad 100
źró d eł dyskretnych. C zęść tych źródeł została ju ż zidentyfikow ana z obiektam i optycznym i, z których o grom ną
w iększość stanow ią aktyw ne ją d ra galaktyk, w tym - często — kwazary. (D zięki uprzejm ości M ax -1 'lan ck -In stitu t fu r ex tra te rre stric h e Physik).

dratowy obszar o boku nieco ponad 68’
w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy.
Specyficzna konstrukcja zwierciadła tele
skopu zdolnego skupiać w ognisku pro
m ienie rentgenowskie sprawia, że kątowa
zdolność rozdzielcza instrumentu szybko
pogarsza się w miarę oddalania od osi op

tycznej. Powoduje to, że jedynie w pobliżu
środka zdjęcia obraz jest ostry, natomiast
przy brzegach staje się niewyraźny. W cen
trum fotografii widać dużo indywidualnych
źródeł, natomiast im dalej od środka, tym
mniej konkretnych obiektów, a więcej roz
mytej poświaty. Dokładna analiza pozwoliła
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ustalić, że 60% rentgenowskiego promie
niowania tła pochodzi w istocie od znacz
nej liczby źródeł dyskretnych (na omawia
nym zdjęciu doliczono się ponad stu obiek
tów). A co z pozostałymi 40%? Nie może
my z absolutną pewnością twierdzić, że
reszta promieniowania tła da się w całości
rozdzielić na indywidualne obiekty przy
użyciu czulszych instrumentów. W tej chwi
li już jednak wiadomo, że znaczna część
(około połowa tych 40%) pozostałego pro
mieniowania tła wykazuje fluktuacje in
tensywności identyczne do tych, jakie wy
twarza duża liczba bardzo słabych źródeł.
Jest zatem pewne, że istnieją źródła rent
genowskie tak słabe, że nie możemy ich
zarejestrować jako indywidualne obiekty,
a których obecność przejawia się jedynie
w nierównomiernym rozkładzie promie
niowania tła. Można jeszcze dodać, że roz
ważania na temat statystycznych własności
już zidentyfikowanych źródeł rentgenow
skich wskazują, że jeszcze słabsze obiek
ty, których istnienia nie możemy obecnie
stwierdzić żadnymi metodami obserwacyj
nymi tworzą pozostałe 20% promienio
wania tła. Tak więc, w dziedzinie rentge
nowskiej, w odróżnieniu od światła widzial
nego, niebo wydaje się być czarne, jeżeli
posługujemy się instrumentem o dostate
cznie wysokiej czułości i zdolności rozdziel
czej. Przypuszczamy, że docierające do Zie
mi z Kosmosu promieniowanie elektro
magnetyczne w całym zakresie fal krót
szych od promieniowania nadfioletowego,
czyli — oprócz promieni rentgenowskich
— również promienie y, pochodzą od in
dywidualnych źródeł, a promieniowanie tła
w ścisłym znaczeniu nie istnieje.
Całkiem odmienna sytuacja panuje w
zakresie dalekiej podczerwieni i fal jesz
cze dłuższych — milimetrowych i centy
metrowych. TU musimy wrócić do naszej
podróży w głąb Kosmosu, którą rozpoczę
liśmy w poszukiwaniu najsłabszych i naj
dalszych galaktyk. Jeżeli będziemy konty
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nuowali naszą wędrówkę, to — jak już
stwierdziliśmy — dotrzemy do obszarów
Wszechświata, w których nie istniały jesz
cze ani gwiazdy, ani galaktyki. Materia roz
mieszczona była wprawdzie dosyć nierów
nomiernie, pozostawała jednak chłodna i
ciemna, a obiekty występujące obecnie je
szcze nie powstały. Idąc jednak jeszcze da
lej, znajdziemy się w końcu w zupełnie
innym otoczeniu. Pamiętajmy bowiem, że
przesuwając się w przestrzeni przemiesz
czamy się wstecz w czasie. A Wszechświat
im był młodszy, tym był bardziej gęsty. Wie
my, że wzrost gęstości pociąga za sobą
wzrost temperatury. Zatem, cofając się w
czasie dostatecznie daleko, osiągniemy ob
szary cieple, a nawet rozgrzane do bia
łości. Obecne modele kosmologiczne i —
przede wszystkim — obserwacje mówią,
że Wszechświat kilkaset tysięcy lat po Wiel
kim Wybuchu był rzeczywiście gorący, a
ponieważ gorąca materia świeci, Wszech
świat oprócz materii był wypełniony rów
nież promieniowaniem. Przez pewien czas
materia i promieniowanie znajdowały się
w stanie równowagi, tzn. fotony były po
chłaniane i równie często emitowane przez
chaotycznie poruszające się elektrony. W
wyniku rozszerzania się Wszechświata, je
go temperatura malała. Materia, która po
czątkowo istniała w stanie plazmy, czyli
mieszanki cząstek elementarnych, w tym
głównie protonów i elektronów*, gdy tem
peratura spadła do 3000-3500 K zamie
niła się w „zwykły” gaz, czyli w neutralne
atomy. Zmniejszyła się wtedy gwałtownie
liczba swobodnych elektronów, które do
tychczas oddziaływały z kwantami promie
niowania elektromagnetycznego, a foto
ny, istniejące w tym momencie uzyskały
możliwość poruszania się bez przeszkód.
Rozejrzyjmy się wokół i zastanówmy,
co z tego „wszystkiego” dotrwało do na
szych czasów. Materia nieznacznie tylko
zmieniła swój skład. Kilka procent ato
mów wodoru zamieniło się w cięższe pier-

* Nieco ponad 20% masy stanowiły jądra atomów helu, czyli cząstki a.
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wiastki w wyniku reakcji jądrowych we wnę
trzach gwiazd oraz w procesach towarzy
szących wybuchom supernowych. A co sta
ło się z kwantami promieniowania? Gdzie
podziało się m orze fotonów światła wy
pełniające Wszechświat równie intensyw
nie, jak żar w piecu hutniczym? O dpo
wiedź jest zaskakująca: fotony przemie
rzające Kosmos we wszystkich kierunkach
przetrwały do chwili obecnej w niezmie
nionej liczbie. Dlaczego ich zatem nie ob
serwujemy? Ależ obserwujemy, tylko w
znacznie zmienionej formie. Od tamtych
odległych czasów Wszechświat rozszerzył
się ponad tysiąckrotnie, a to sprawia, że
gęstość przestrzenna tych pierwotnych fo
tonów zmniejszyła się 10003, czyli miliard
razy. Proces uwalniania fotonów od od
działywania z m aterią zaszedł bardzo daw
no temu. Jest to równoważne stwierdze
niu, że fotony, które do nas docierają obe
cnie pochodzą z bardzo daleka. Wykorzy
stując prawo H ubble’a, powiemy, że odle
głość ta odpowiada przesunięciu ku czer
wieni około 1200. Zatem światło widzial
ne po przewędrowaniu tak znacznej drogi
uległo zamianie na fale elektromagnetycz
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ne o długości 1200 razy większej, czyli około 1 mm, co przypada w tzw. zakresie
mikrofal. Promieniowania takiego oczy
wiście nie zobaczymy gołym okiem, ale
można je stosunkowo łatwo zarejestro
wać za pomocą specjalnych urządzeń. Po
raz pierwszy jego istnienie stwierdzono bli
sko 30 lat temu. Od tego czasu liczne eks
perymenty potwierdziły przewidywania teo
retyczne na tem at jego rozkładu widmo
wego oraz niemal idealnej izotropii. Pro
mieniowanie mikrofalowe tła dociera do
nas z odległych w czasie i przestrzeni ob
szarów Kosmosu rzeczywiście ze wszyst
kich kierunków jednakowo intensywnie.
Niebo w tym zakresie widmowym nie jest
czarne. Wręcz przeciwnie, świeci jednako
wym „blaskiem”, jaki daje m ateria roz
grzana do tem peratury blisko 3 K. Jest to
niewiele w stosunku do tem peratur, do
których przywykliśmy na Ziemi, ale po
nieważ promieniowanie to odbieramy do
kładnie z każdego kierunku, jasność po
wierzchniowa nieba w zakresie mikrofal
jest stosunkowo duża i przekracza jasność
nieba zsumowaną w całym pozostałym za
kresie widma.

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza

KSIĘŻYC WCZORAJ I DZIŚ
Księżyc to nasz najbliższy sąsiad kosmicz
ny i jednocześnie nie biorąc pod uwagę
globu ziemskiego — najlepiej zbadane cia
ło Układu Słonecznego. Jest to chyba cał
kiem zrozumiałe, krąży on bowiem tak
blisko Ziemi, że już gołym okiem widać
na nim tyle szczegółów, ile na żadnej pla
necie nie można dostrzec przez duży na
wet teleskop, a od roku 1959 uczeni ba
dają Księżyc za pomocą coraz doskonal
szych sond kosmicznych,, w latach 19691972 po jego powierzchni odbyło krótkie
spacery dwunastu amerykańskich astro
nautów, przeprowadzili oni tam różne eks
perymenty naukowe, rozstawili odpowied

nie przyrządy pomiarowe własnoręcznie
zebrali 382 kg próbek gruntu księżycowe
go. Mogłoby się zatem komuś wydawać, że
już wszystko lub prawie wszystko wiemy
o Księżycu, że nasz bliski sąsiad kosmicz
ny nie ukrywa przed nami zbyt wielu taje
mnic. Tymczasem wcale tak dobrze nie
jest i — co warto podkreślić — współ
cześni planetolodzy mają do rozwiązania
nie tylko więcej, ale i znacznie trudniej
szych problemów od swych kolegów sprzed
pół wieku. Dziś wprawdzie znamy już od
powiedzi na wiele niegdyś zadawanych py
tań, lecz — jak to zazwyczaj w nauce bywa
— wciąż pojawiają się nowe. Zresztą nie-
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które z tych starych problemów nadal po
zostają dla planetologów „twardym orze
chem do zgryzienia” i — mimo olbrzymie
go postępu w technice obserwacyjnej —
trudno powiedzieć, czy prędko znajdą roz
wiązanie. Rozstrzygnięto na przykład to
czony latami spór o pochodzenie księży
cowych kraterów, przez jednych uważa
nych za wygasłe wulkany, przez drugich za
twory wybite przez spadające meteoryty.
Ale na pytanie o pochodzenie samego Księ
życa — tak jak przed laty — brak właś
ciwie definitywnej odpowiedzi.
Istnieje jeszcze wiele luk w wiedzy
o Księżycu i ich przegląd rozpoczniemy od
omówienia aktualnego stanu jego karto
grafii. Komuś bowiem słabo obeznanemu
z tym zagadnieniem może się wydawać, że
pod tym względem uczeni nie mają sobie
nic do zarzucenia i że w tej dziedzinie osiągnięto postęp na miarę XX wieku, to
też współczesne mapy globu księżycowe
go o ile nie dorównują, to zapewne mało
ustępują mapom globu ziemskiego. W rze
czywistości wcale tak dobrze nie jest i —
co może kogoś zdziwić — współczesne ma
py Księżyca są mniej dokładne od najno
wszych map Marsa, a wkrótce najprawdo
podobniej ustępować również będą ma
pom Wenus. Thidno pewnie w to uwie
rzyć, lecz na mapach najbliższego nam są
siada kosmicznego wciąż znajdują się „bia
łe plamy” i przypuszczalnie znikną dopiero
dzięki obrazom otrzymanym w roku 1994
za pom ocą sondy Clem entine 1. Idzie tu
oczywiście o niewielki fragment powierz
chni odwrotnej półkuli Księżyca, ściślej
zaś mówiąc — o „skrawek” leżący w po
bliżu jego południowego bieguna, gdyż ob
szaru tego nie objęły obrazy otrzymane za
pomocą dawniejszych sond. Mamy na my
śli głównie pięć sond Lunar O rbiter, które
w latach 1966-1967 krążyły dokoła Księ
życa w charakterze jego sztucznych sateli
tów i drogą radiową przekazywały na Z ie
mię tak wówczas podziwiane obrazy księ
życowej powierzchni. Pierwsze trzy sondy
z tej serii poruszały się nad równikiem, dwie
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ostatnie przelatywały nad biegunami, dzięki
czemu przekazane przez nie obrazy w za
sadzie pokrywają całą powierzchnię na
szego sąsiada kosmicznego, a wyjątek sta
nowi tylko wspomniany wyżej „skrawek”.
Sondy te były wyposażone zarówno w ka
mery z szerokokątnymi obiektywami, jak
i w kamery z teleobiektywami, pozwalają
cymi na otrzymywanie obrazów o dużej sile
rozdzielczej (widać na nich utwory topo
graficzne o średnicy powyżej 1 m). A za
tem pierwsze z nich obejmowały całą po
wierzchnię Księżyca i posłużyły do opra
cowania jego ogólnej mapy, drugie nato
miast przedstawiały jedynie wybrane frag
menty tej powierzchni i na ich podstawie
wybrano miejsca na przyszłe lądowiska wy
praw załogowych programu Apollo. A po
nieważ owe lądowiska miały być zlokali
zowane na zwróconej ku nam półkuli Księ
życa, mapy tej półkuli musiały być opraco
wane bardzo starannie, przede wszystkim
wymagano od nich dużo większej dokład
ności niż od map jego odwrotnej strony,.
Nie należy się zatem dziwić, że zaledwie
parę lat temu udało się uczonym przy po
łudniowo-zachodnim brzegu M are Orientale odkryć nieznany, sporych rozmiarów
krater meteorytowy. Było to możliwe dzięki
przekazanemu na Ziem ię w dniu 9 grud
nia 1990 roku przez mknącą ku Jowiszowi
sondę Galileo doskonałemu obrazowi nie
widocznej półkuli globu księżycowego.
Z tego rodzaju niespodziankami topo
graficznymi Księżyca planetolodzy winni
ostatecznie uporać się do końca bieżące
go stulecia. Jeszcze bowiem w latach dzie
więćdziesiątych uczeni amerykańscy zamie
rzają wysłać ku naszemu sąsiadowi kosmi
cznemu zupełnie nowego typu sondę, któ
ra ma być wyposażona w supernowoczes
ną aparaturę badawczą, a między innymi
w kam erę umożliwiającą otrzymywanie obrazów powierzchni globu księżycowego
o nieosiągalnej dotąd sile rozdzielczej. Moż
na zatem mieć nadzieję, że na przełomie
XX i XXI wieku planetolodzy będą dys
ponowali nie tylko bardzo dokładną mapą
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obu półkul Księżyca, lecz także innymi da
nymi na temat tego ciała niebieskiego, co
umożliwi rozwiązanie wielu ważnych pro
blemów. Dotyczy to również kraterów, tych
najczęściej występujących utworów topo
graficznych zarówno na Księżycu, jak i na
wielu innych obiektach Układu Słonecz
nego. Bo wprawdzie niemało już o nich wie
my, spór o ich pochodzenie — jak wspo
mniano — został rozstrzygnięty na korzyść
hipotezy meteorytowej, to jednak ukry
wają przed nami jeszcze wiele tajemnic.
Nie potrafimy na przykład nic pewnego
powiedzieć na temat mechanizmu, w wy
niku którego powstały interesujące łań
cuszki kraterów na Księżycu. Polega to na
tym, że środki kraterów tworzących dany
łańcuszek położone są na wspólnym okrę
gu, przy czym ich średnice zazwyczaj zmniej
szają się równomiernie, co — według ro
syjskiego planetologa Michała M. S z e m i a k i n a — można wyrazić następują
cym wzorem:
gdzie dn to średnica pierwszego w łańcu
szku krateru, a d „+1 jest średnicą każde
go następnego z kolei krateru. Za przy
kład może służyć znajdujący się w pobliżu
południowego bieguna Księżyca wyjątko
wo regularny, niemal „klasyczny” łańcu
szek, składający się z sześciu dużych kra
terów. Otwiera go krater Clavius (225 km
średnicy), drugie miejsce zajmuje kratw
Logomontanus (145 km średnicy), trzecie
—krater Wilhelm (107 km średnicy), czwar
te — krater Heinsiius (66 km średnicy),
a na końcu usadowiły się dwa mniejsze,
bezimienne kratery. Nie ulega najmniej
szej wątpliwości, że wymienione kratery
są z sobą związane pewną zależnością, wska
zującą wyraźnie na jedność procesu, w wy
niku którego powstały. Ale o jaki tu pro
ces chodzi i w jakich okolicznościach się
on odbywa?
Na powyższe pytania planetolodzy nie
potrafili na razie udzielić konkretnych od
powiedzi. O wiele łatwiejsza do rozwiąza
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nia może okazać się zagadka „liniowych
łańcuszków kraterowych, występujących
głównie na odwrotnej stronie Księżyca, choć
nie brakuje ich także na półkuli zwróco
nej zawsze ku Ziemi. Tworzą je kratery
o niewielkich rozmiarach, leżących ciasno
jeden obok drugiego mniej więcej wzdłuż
linii prostej, osiągającej niekiedy nawet
100 km długości. Na uwagę zasługuje przy
tym fakt, iż łańcuszki te nigdy nie układają
się dokładnie w kierunku północ-połud
nie łub wschód-zachód, lecz położone są
raczej ukośnie, czyli jakby diagonalnie. Ale
to samo w zasadzie można powiedzieć o
podobnych łańcuszkach kraterowych, dzię
ki sondom Voyager odkrytym przed kilku
nastu laty na powierzchni Callisto. W, tym
jednak przypadku mamy do czynienia z
dużo okazalszymi strukturami, składają
cymi się z większej liczby kraterów i osią
gającymi niekiedy aż 600 km długości. Do
niedawna i te twory stanowiły zagadkę dla
planetologów, lecz tym razem przyroda by
ła wyjątkowo łaskawa i sama podała nie
mal gotowe rozwiązanie. Bo w tym sensie
wypada chyba traktować losy komety Shoemaker-Levy 9, która została uwięziona w
polu grawitacyjnym Jowisza, stając się na
krótko jego satelitą. Podczas przejścia przez
peryjowium w roku 1992 zbliżyła się do
tej olbrzymiej planety zaledwie na odle
głość 43 000 km i siły pływowe rozerwały
jądro komety na 21 części. Wtedy też jej
orbita uległa takim zmianom, że przy ko
lejnym powrocie — jak obliczono — mu
siała zderzyć się z Jowiszem, co istotnie
nastąpiło w roku 1994 (poszczególne frag
menty jądra komety spadały na planetę
w okresie od 16 do 22 lipca). Nietrudno
sobie chyba wyobrazić, że gdyby okruchy
jądra komety Shoemaker-Levy 9 spadły
na powierzchnię jednego z satelitów naj
większej planety Układu Słonecznego, wy
biłyby w niej 21 kraterów, a te utworzy
łyby właśnie tego rodzaju łańcuszek. Naj
prawdopodobniej w taki sam sposób po
wstały łańcuszki kraterów odkrytych na po
wierzchni Callisto.
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Sztucznie barwiona mozaika 53 zdjęć powierzchni Księżyca wykonanych przez sondę Galileo 7 grudnia 1992 r.
(fot. NASA/JPL).

Czyżby takie samo lub bardzo podob
ne było pochodzenie liniowych łańcusz
ków kraterowych na Księżycu? Za wcześ
nie jeszcze, by na tak zadane pytanie udzielić twierdzącej odpowiedzi, lecz i od
rzucić powyższej tezy też na razie nie moż
na, bo wprawdzie nikt dotąd nie zaobser
wował zderzenia globu księżycowego z ko
metą, to jednak w przeszłości do tego ro
dzaju katastrof niewątpliwie dochodziło.
A zresztą i dziś na Księżyc zapewne spa
dają mniejsze lub większe fragmenty jąder

kometarnych, bo przecież krąży on tak bli
sko Ziemi, a ta — zdaniem amerykańskie
go planetologa Eugene M. S h o e m a 
k e r a — jest dość często bombardowana
takimi właśnie obiektami. W roku 1983
uczony wystąpił z tezą, iż każdego roku
wpada do ziemskiej atmosfery poruszają
cy się z prędkością 15-20 km/s przynaj
mniej jeden fragment komety lub płanetoidy o średnicy około 10 metrów i masie
dochodzącej do 1000 ton. Na szczęście at
mosfera naszej planety na tyle gęsta, że
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obiekt taki zostaje wyhamowany wysoko
nad powierzchnią Ziemi, jego energia ki
netyczna zamienia się w ciepło i w rezul
tacie intruz całkowicie wyparowuje już w
górnych warstwach atmosfery. Towarzyszy
temu oczywiście potężna ekspozycja, nie
kiedy porównywalna z eksplozją bomby atomowej zrzuconej w roku 1945 na H iro
szimę, co jednak z powierzchni naszej pla
nety trudno zaobserwować. Dziś już wie
my, że nie są to tylko przypuszczenia, gdyż
w ostatnich latach istotnie odkryto podo
bnych rozmiarów obiekty, które przelaty
wały bardzo blisko globu ziemskiego. Na
tej podstawie uczony amerykański David
L. R a b i n o w i t z ocenia, iż wyznaczona
przez Shoemakera częstotliwość zderzeń
Ziem i z nadlatującymi z Kosmosu intru
zami jest przynajmniej 10-100 razy zani
żona i zdaje się potwierdza to raport opu
blikowany jesienią 1993 roku przez Pen
tagon. Oparty on został na danych uzyska
nych za pomocą amerykańskich satelitów
wojskowych, które w latach 1975-1992 za
rejestrowały w ziemskiej atmosferze aż 136
tego rodzaju wybuchów, czyli — jak nie
trudno obliczyć — 8 wybuchów przypada
na rok.* Możemy zatem śmiało sądzić, że
takie obiekty spadają również na Księżyc,
a ponieważ nie posiada on atmosfery, wy
bijają w jego skorupie odpowiedniej wiel
kości kratery. I w związku z tym warto
wspomnieć o notatce, na jaką przed laty
natrafiono w średniowiecznej kronice an
gielskiej. Informuje ona o niezwykłym zja
wisku, zaobserwowanym 18 czerwca 1178
roku na Księżycu. W tym czasie był on
w fazie tuż po nowiu i na niebie świecił
tylko jego wąski sierp, ale w pewnej chwili
nad górnym rogiem pojawiła się ognista,
szybko zmieniająca swój kształt pochod
nia. Uczony angielski Jack B. H a r t u n g
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sądzi, iż zjawisko mógł wywołać upadek
dużego obiektu, poruszającego się w prze
strzeni międzyplanetarnej z ogromną pręd
kością, toteż jego zderzenie z globem księ
życowym miało wymowną siłę. W miejscu
tym powstał niewątpliwie sporych rozmia
rów krater i może to być krater Giordano
Bruno. Ma on około 20 km średnicy, leży
blisko brzegu odwrotnej strony Księżyca
i — co w danym przypadku ma duże zna
czenie — jest młodym utworem. I w zwią
zku z tym powyższa hipoteza ma wiele cech
prawdopodobieństwa.
Niestety, hipotezę H artunga mogłyby
potwierdzię lub obalić tylko badania prze
prowadzone bezpośrednio na Księżycu. Wy
jaśniłyby one zapewne wiele innych, rów
nie ważnych i wielce intrygujących każde
go planetologa zagadek. Wystarczy wspom
nieć o budowie wnętrza globu księżyco
wego, gdyż na ten tem at wciąż posiadamy
nadzwyczaj skąpe, a przy tym niezbyt pew
ne informacje. Nie znaczy to jednak wca
le, by sytuacja w tej dziedzinie była cał
kiem beznadziejna, bo uczeni od dawna
dysponują odpowiednimi danymi, pozwa
lającymi wciągnąć jakieś wnioski na tem at
ogólnych właściwości wnętrza naszego są
siada kosmicznego. Od dawna przecież zna
my masę i wielkość Księżyca, toteż można
było obliczyć jego średnią gęstość, która
— jak pamiętamy — wynosi 3340 kg/m3.
Ale średnia gęstość próbek gruntu księży
cowego dostarczonego przez wyprawy pro
gramu Apollo waha się w granicach od
3100 do 3500 kg/m3, czyli — praktycznie
biorąc — jest prawie taka sama jak śred
nia gęstość globu księżycowego. Tb daje
dużo do myślenia, a w każdym razie na
leżałoby sądzić, że wnętrze Księżyca nie
uległo znaczniejszej dyferencji i ze raczej
uważać go należy za ciało o homogenicz-

* Niektóre z tych eksplozji byty wyjątkowo silne i zostały zarejestrowane nawet przez naziemne detektory. Na
przykład 1 października 1990 roku nad zachodnią częścią Pacyfiku nastąpił tak silny wybuch, że obserwator na
Ziemi to niezwykłe zjawisko przyrody mógłby zauważyć w postaci krótkotrwałego błysku jasnością dorównują
cemu Słońcu, a po chwili usłyszałby wyraźny huk. Gdyby to nastąpiło nad Kuwejtem, wówczas ktoś niezorien
towany sądziłby, iż był świadkiem wybuchu ładunku termojądrowego. D o opisanej powyżej eksplozji doszło
bowiem podczas kuwejckiego kryzysu.
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nej strukturze. Najprawdopodobniej w ogóle nie posiada jądra, jeżeli zaś ono ist
nieje, musi być bardzo małe. Tworzące glob
księżycowy skały zostały oczywiście odpo
wiednio przetworzone przez wewnętrzne
procesy, chociaż przebiegały one bardzo
słabo, o wiele słabiej od analogicznych pro
cesów przebiegających we wnętrzu naszej
planety. Planetolodzy zakładają, że stałe
wnętrze Księżyca pokrywa gruba warstwa
zastygłej, bogatej w piroksen i oliwiny mag
my. N atom iast skały, zawierające duże ilo
ści skaleni, tworzy księżycową skorupę. A
ponieważ niemal od samego początku ist
nienia Księżyca jest ona bombardowana
meteorytami, do pewnej głębokości zosta
ła gruntownie rozbita i w ten sposób po
wstało coś w rodzaju gruzu, przez planetologów zwanego regolitem (po grecku sło
wo „regos” znaczy mniej więcej to samo
co kołdra). A wszystko to pokrywa war
stwa pyłu, posiadającego zarówno właści
wości piasku, jak i mokrego śniegu. W każ
dym razie odciśnięte w nim ślady butów
astronautów będą widoczne tysiące lat.
Próbki gruntu księżycowego dostarczo
ne na Ziem ię przez amerykańskie wypra
wy załogowe program u Apollo i radziec
kie sondy automatyczne Łuna* stanowią
główne źródło informacji o budowie i skła
dzie chemicznym skorupy naszego sąsiada
kosmicznego. Większość z nich pochodzi
z tamtejszych morz, bo tylko jedna wypra
wa — Apollo 16 — wylądowała w terenie
górzystym, w związku z czym niektórzy pla
netolodzy mają wątpliwości, czy mogą one
być reprezentowane dla całego Księżyca.
Z grubsza można je podzielić na skały ba
zaltowe i na brekcje, czyli na okruchy skal
ne zlepione drobnoziarnistym spoiwem.
Tfe ostatnie są starsze i zdają się pochodzić
z pierwotnej skorupy Księżyca, podczas
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gdy pierwsze stanowią najprawdopodob
niej fragmenty wtórnej pokrywy utworzo
nej później zastygłej magmy. W oparciu
o wiek zbadanych próbek można wnios
kować, że kotliny mórz wybite zostały mniej
więcej 3.8-4.2 miliarda lat temu, a więc
w przybliżeniu 400-800 milionów lat po
uformowaniu się globu księżycowego. Przy
wiezione przez wyprawy Apollo próbki
tamtejszego gruntu zdają się też wskazy
wać na to, iż kotlina M are Serenitatis na
leży do najstarszych formacji tego typu,
a kotlina M are O rientale byłaby dla od
miany jedną z najmłodszych. Natomiast do
uderzenia, które wybiło kotlinę M are Imbrium, doszło około 600 milionów lat po
powstaniu Księżyca. Badania radiom etry
czne dowodzą, że wspomniane kotliny zo
stały wypełnione magmą bazaltową 3.33.8 miliarda lat temu, czyli mniej więcej
400-700 milionów lat po ich wybiciu przez
spadające planetoidy lub inne obiekty kos
miczne. W tym czasie glob księżycowy miał
już wyhamowaną rotację, a ponieważ na
zwróconej ku Ziem i półkuli skorupa była
cieńsza, tu magma mogła łatwiej się wy
dobyć na powierzchnię i tu głównie po
wstały morza księżycowe. Na odwrotnej
stronie Księżyca morza stanowią wielką
rzadkość.
Ale czy dostarczone na Ziem ię próbki
gruntu księżycowego spełniły wszystkie oczekiwania H arolda Claytona U r e y ’a
(1893-1981)? Wielki chemik amerykań
ski tuż przed wyprawami program u A po
llo dowodził, że gdyby miał w ręku „ka
wałek Księżyca”, mógłby dużo powiedzieć
nie tylko o jego przeszłości, ale i o prze
szłości całego Układu Słonecznego. L au
reat nagrody Nobla (Urey otrzymał ją w
roku 1934 za odkrycie deuteru) liczył po
prostu na to, iż astronauci znajdą tam ma-

* Na temat próbek gruntu księżycowego dostarczonego przez sondę Luna 24 w Życiu Warszawy z 7 września
1976 roku ukazała się odpowiednia notatka. Niestety, chochlik drukarski sprawił, iż znalazło się w niej na
stępujące zdanie: „Grunt księżycowy z Morza Kryzysów jest, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, jaśniejszy niż
grunt dostarczony przez stację Łuna 16, chociaż jeden i drugi pobrano z podobnych rejonów w Moskwie”.
Czytelnicy od razu to zauważyli, powstał żartobliwy komentarz i Życie Warszawy tego dnia błyskawicznie
zniknęło z kiosków. „Teraz wiemy — mówiono — gdzie znajduje się Morze Kryzysów.”
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teriał pierwotny, nie przetworzony wew
nętrznymi procesami, przypominający w
jakimś stopniu węgliste chondryty. A tym
czasem spotkał go srogi zawód, dostarczo
ne przez wyprawy Apollo próbki gruntu
księżycowego to głównie skały wulkanicz
ne, powstałe niewątpliwie z przetopienia
prymitywniejszego materiału, najprawdo
podobniej w tem peraturze 1100-1200 °C.
Mimo to stanowią one źródło cennych in
formacji, mówią zarówno o składzie che
micznym skorupy Księżyca, jak i o typach
minerałów, które tę skorupę tworzą. A na
liza wykazała, że zawierają dużo tlenu (około 60% masy), drugie miejsce zajmuje
krzem (16-17% ), trzecie glin (6-10% ),
czwarte wapń (4-6% ), piąte magnez (36% ), szóste żelazo (2-5% ), a siódme ty
tan (1-2% ). A zatem najczęściej występu
jące w ziemskiej skorupie pierwiastki (O,
Si, Al) w skorupie Księżyca reprezento
wane są niemal w takich samych ilościach
wagowych, lecz metali (Fe i Ti) jest tam
zdaje się nieco więcej. Na uwagę zasługuje
fakt, że przywieziony przez wyprawy A po
llo grunt księżycowy to materiał „suchy
jak pieprz”. W każdym razie nie wykryto
w nim ani jednej molekuły H 20 i w związ
ku z tym niektórzy uczeni sądzą, że wody
tam nie ma i najprawdopodobniej nigdy
nie było, co — jak się przekonamy — do
brze tłumaczy najnowsza hipoteza pocho
dzenia Księżyca. Mowa oczywiście o wo
dzie rodzimej, bo po odkryciu czapy po
larnej na Merkurym wielu planetologów
uważa, iż lód wodny może występować ta
kże w okolicach księżycowych biegunów,
lecz byłby to już lód pochodzenia kosmi
cznego. Jego dostarczycielami mogłyby być
jądra kom etarne lub ich fragmenty, które
spadają od milionów lat na Księżyc i któ
re — miejmy nadzieję — nie w każdym
przypadku do końca wyparowały w momen
cie zderzenia z jego skorupą. Resztek zamarzłej wody kom etarnej można oczeki
wać na przykład w kraterach Amundsen,
Herm ite, Peary, gdyż do nich Słońce tylko
od czasu do czasu na krótko zagląda, przy
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czym nigdy nie oświetla jednocześnie ca
łego dna danego utworu. Uczony amery
kański James A r n o l d obliczył nawet, iż
takie pozostałości lodu kom etarnego m o
gły zachować się co najmniej na obszarze
0 powierzchni 35000 km2. Stanowi to —
jak łatwo obliczyć — zaledwie 0.1% ogól
nej powierzchni Księżyca.
A co w świetle najnowszych badań mo
żemy powiedzieć o pochodzeniu samego
Księżyca? Nie jest to nowy tem at, uczeni
zajmowali się nim na długo przez wypra
wami załogowymi Apollo i uwzględniając
ówczesną wiedzę doszli do wniosku, iż m o
gło to nastąpić według trzech scenariuszy:
1. Księżyc utworzył się z m aterii ode
rwanej od Ziemi w początkowym okresie
jej istnienia;
2. Księżyc powstał z dala od Ziemi, po
czątkowo sam otnie okrążał Słońce, lecz
nie trwało to długo, bo został schwytany
przez pole grawitacyjne naszej planety;
3. Księżyc powstał w tym samym czasie
1 miejscu co Ziemia i od początku był jej
satelitą.
Autorem pierwszej, najstarszej z wymie
nionych wyżej hipotez był astronom an 
gielski George Howard D a r w i n (18451912). Syn wielkiego biologa (astronom
był drugim z dziesięciorga dzieci Charlesa
Darwina) zwrócił uwagę na to, iż przycią
ganie Ziemi przez Słońce powoduje wy
stępowanie w niej pływów i że powyższe
zjawisko zmniejsza prędkość obrotu glo
bu ziemskiego. A zatem — zakładał — w
początkowym okresie swego istnienia m o
gła wirować znacznie prędzej niż obecnie i
skutkiem tego wyburzyła się na równiku
tak bardzo, że spory strzęp półpłynnej je
szcze m aterii oderwał się od niej i stop
niowo przeobraził w Księżyc. Co więcej —
olbrzymi basen Oceanu Spokojnego to właś
nie owa „rana”, czyli miejsce rzekomego
oderwania się materii. Niestety, wpraw
dzie ten scenariusz tłumaczył niektóre ce
chy naszego sąsiada kosmicznego, to jed
nak w świetle najnowszych badań wykazu
je tak poważne braki, że te całkowicie go
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z gry eliminują. Przede wszystkim dokład
ne obliczenia wykazały, iż materia potrzeb
na do utworzenia globu księżycowego mo
głaby się oderwać od Ziemi dopiero wte
dy, gdyby nasza planeta dokonywała jed
nego obrotu wokół swej osi w ciągu naj
wyżej 2.5 godziny, a to nie znajduje żadne
go uzasadnienia teoretycznego. Ponadto
— i to jest o wiele poważniejszy zarzut —
skład chemiczny skorupy Księżyca mimo
wszystko różni się nieco od składu chemi
cznego ziemskiej skorupy, co jednocześ
nie dowodzi, że i trzeci scenariusz trzeba
odrzucić. Czyżby więc rację mieli ci, któ
rzy opowiadali się za drugim scenariuszem
i naszego sąsiada kosmicznego uważali za
przybysza z innych regionów Układu Sło
necznego? Raczej nie, bo — jak wykazuje
symulacja komputerowa — przechwyce
nie Księżyca przez Ziemię jest wprawdzie
możliwe, ale prawdopodobieństwo takie
go wydarzenia wydaje się być bardzo małe.
Tiik duży obiekt przelatując w pobliżu na
szej planety raczej zderzyłby się z nią lub
został przez jej pole grawitacyjne skiero
wany na taką orbitę, że prawdopodobień
stwo ich ponownego spotkania byłoby rów
ne zeru. Gdyby zresztą Księżyc powstał
daleko od Ziemi, to przypuszczalnie skład
chemiczny jego skorupy o wiele bardziej
różniłby się od składu chemicznego ziem
skiej skorupy, a przynajmniej miałby inne
proporcje izotopów tlenu niż nasza plane
ta. A zatem — jak dowodzi amerykański
planetolog Jay M e 1o s h — najboleśniej
szy, decydujący właściwie o wszystkim cios
trzem dawniejszym, niemal już klasycznym
hipotezom zadała „chemia skał księżyco
wych”. Tb bowiem ostatecznie wykazało,
że Księżyc nie mógł powstać według żad
nej z wyżej opisanych pobieżnie receptur
i że wobec tego czas pomyśleć o czwartej,
bardziej nowoczesnej hipotezie na ten te
mat. Naturalnie powinna ona uwzględniać
aktualną wiedzę o Księżycu i o początkach
istnienia Układu Słonecznego.
Zalążki takiej hipotezy już w roku
1946 podał amerykański planetolog Regi

12/1994

nald A D a ly. Tb on bowiem jako pier
wszy wystąpił z poglądem, że Księżyc mógł
powstać w wyniku zderzenia Ziem i z obiek
tem wielkości planety. I chociaż był to je
szcze bardzo nieśmiały pogląd, zawierają
cy sporo różnych niejasności i mylnych prze
słanek, można go potraktować jako zarys
nowej teorii. Nie wywołał oczywiście naj
mniejszej euforii w kręgach planetologów,
powstał bowiem w czasach, kiedy nie zda
wano sobie sprawy z roli, jaką tego rodza
ju zderzenia odegrały w procesie form o
wania się planet i księżyców. Dopiero w ro
ku 1975 na analogiczny pomysł wpadli ame
rykańscy planetolodzy William H. H a r t m a n n i Donald R. D a v i s, którzy badali
proces łączenia się mniejszych obiektów
i tworzenia większych ciał, a przy okazji
zwrócili uwagę na to, że w pobliżu młodej
Ziemi powinny przelatywać liczne obiekty
0 dość dużych rozmiarach. N iektóre z nich
mogły pod względem masy i wielkości nie
tylko dorównywać, ale nawet znacznie prze
wyższać Marsa. A ponieważ zachodziło po
dejrzenie, że nasza planeta nie uniknęła
zderzenia z takim obiektem, zaczęto się
zastanawiać, jakie to mogło mieć następ
stwa. Wnikliwe rozważania wykazały, że
od Ziem i oderwały się wtedy duże ilości
materii i że m ateria ta w postaci obłoku
poczęła krążyć po orbicie okołoziemskiej,
a z czasem uformował się z niej Księżyc.
Rok późnieniej na ten sam pomysł wpadli
Alastair G. W. C a m e r o n i William R.
Wa rd , gdy próbowali rozwiązać problem
m omentu pędu układu Ziemia-Księżyc.
1 oni stwierdzili, że możliwy jest m echa
nizm, dzięki którem u wyrzucona podczas
zderzenia m ateria mogła osiągnąć okołoziemską orbitę i nie spaść z powrotem na
Ziemię. Nasza planeta po tej katastrofie
zaczęła szybciej wirować, a z okrążającej
ją m aterii po jakimś czasie uformował się
Księżyc. I tak oto „teoria wielkiego karam bolu” dostarcza pewnych informacji
o dynamice układu Ziemia-Księżyc i jed
nocześnie wyjaśnia skład chemiczny księ
życowej skorupy

12/1994

U RA N IA

Tfeoria tłumacząca pochodzenie Księ
życa zderzeniem młodej Ziemi z obiektem
0 masie 1,5 razy większej od masy Marsa
zyskuje coraz więcej zwolenników. Wyda
je się to być w pełni uzasadnione, bo do
brze ona tłumaczy i takie problemy, z któ
rymi dawniejsze teorie nie bardzo sobie
radziły. Wystarczy wspomnieć właśnie o
składzie chemicznym księżycowej skorupy,
niewiele wprawdzie różniącym się od składu
chemicznego ziemskiej skorupy, ale mi
mo wszystko nie takim samym. Jeżeli jed
nak przyjmiemy, że Księżyc powstał za
równo z m aterii oderwanej od zewnę
trznych warstw Ziemi, jak i z materii gór
nych warstw kosmicznego kamikaze, to
problem od razu znika. No i wreszcie pod
czas tego karambolu musiało wydzielić się
dużo ciepła, wysoka zaś tem peratura spra
wiła, iż z wyrzuconej materii całkowicie wy
parowała woda i inne substancje lotne, to
też próbki gruntu księżycowego są tak su
che. A przy tym jądro obiektu, który uderzył w młodą Ziemię, wbiło się w naszą
planetę i skutkiem tego wzrosła nie tylko
jej masa, ale i średnia gęstość. Tk ostatnia
jest wyjątkowo duża, największa wśród
wszystkich planet Układu Słonecznego, co
w różny sposób usiłowano tłumaczyć, a być
może teoria wielkiego karambolu najle
piej to wyjaśnia. Nie znaczy to jednak wcale,
by była ona już w pełni doskonała i nie za
wierała luk. Tak dobrze nie jest i zapewne
upłynie sporo czasu, nim się do takiego
ideału zbliżymy. Symulacja komputerowa
wykazuje na przykład, że z wyrzuconej pod
czas karambolu m aterii powinien powstać
nie jeden, lecz trzy lub nawet cztery księży
ce. Jeden z nich istnieje do dziś i okrąża na
szą planetę, ale co się stało z pozostałymi?
Księżyc — jak się okazuje — mimo
olbrzymiego postępu w badaniach wciąż
ukrywa przed nami wiele tajemnic. Po pro
stu dotychczasowo obserwacje naziemne,
penetracje za pomocą sond kosmicznych
1sześć wypraw załogowych nie spełniło wszy
stkich nadziei, a w każdym razie uzyskany
dotąd m ateriał nie pozwolił na dopisanie
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ostatniego rozdziału księżycowej astrono
mii. A przecież najwybitniejsi planetologowie wierzyli, iż tysiące fotografii uzy
skanych z niewielkiej odległości lub bez
pośrednio z powierzchni globu księżyco
wego, miliony bitów różnych informacji
i prawie 400 kg próbek tamtejszego grun
tu umożliwi im przynajmniej na defini
tywne ustalenie pochodzenia Księżyca, do
starczy bliższych danych na temat jego póź
niejszej ewolucji, pozwoli poznać budowę
wnętrza i skład chemiczny. A tymczasem
uczeni zbyt wiele sobie obiecywali, bo
wprawdzie materiały uzyskane za pomocą
sond kosmicznych i dostarczone przez za
łogi wypraw program u A pollo istotnie
wniosły sporo nowego do tej dziedziny wie
dzy, pozwoliły udzielić odpowiedzi na wiele
ważnych pytań, lecz zasadnicze problemy
pozostały bez rozwiązania. Do dziś prze
cież właściwie nie wiemy, jak naprawdę
powstał Księżyc, chociaż wiele faktów prze
mawia za tym, iż nasz sąsiad kosmiczny to
owoc zwyczajnego karam bolu Ziemi z obiektem o masie przewyższającej masę
Marsa. Ale i ten scenariusz ma też wiele
słabych punktów, gdyż dotąd planetologom nie udało się rozstrzygnąć, czy glob
księżycowy powstał z oderwanego od Z ie
mi materiału lub z resztek nieznanej pla
nety, czy też raczej mamy tu do czynienia
ze skamieniałem koktajlem mieszaniny ma
terii obu ciał? No i wreszcie chcielibyśmy
w końcu wiedzieć, czy był jedynym dziec
kiem tej kosmicznej katastrofy, czy też ra
czej ostatnim z większej liczby księżyców,
które — być może — wkrótce po wspom
nianej katastrofie okrążały ziemski glob?
Czyżby tylko on zdołał się uratować, a in
ne zostały rozerwane przez siły pływowe
naszej planety i spadły na nią lub oddaliły
się w przestrzeń międzyplanetarną? Ale to
tylko część problemów czekających na roz
wiązanie, bo Księżyc — zdaniem Damond a B e n n i n g f i e l d a — to zbyt wielki,
zbyt oddalony i zbyt stary obiekt, aby mógł
nam zdradzić swe tajemnice po pierwszym,
nieśmiałym jeszcze „dotyku”.
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Najważniejsze dane o amerykańskich wyprawach na Księżyc i radzieckich sondach
automatycznych (te ostatnie też lądowały na powierzchni globu księżycowego,
pobierały próbki tamtejszego gruntu i powróciły z nimi na Ziemię)
Nazwa
statku
lub sondy
Apollo 11

Apollo 12

Łuna 16

Apollo 14

Apollo 15

Łuna 20

Apollo 16

Apollo 17

Łuna 24

Data startu z Ziemi,
lądowania na Księżycu
i powrotu na Ziemię
16 V I I 1969
20 V I I 1969
24 V I I 1969
14 X I 1969
19 X I 1969
24 X I 1969
1 2 I X 1970
2 0 I X 1970
2 4 I X 1970
3111971
5 I I 1971
9111971
26 V I I 1971
30 V I I 1971
7 V I I I 1971
1 4 I I 1972
2 1 I I 1972
25 I I 1972
1 6 I V 1972
2 1 I V 1972
2 7 I V 1972
7 X I I 1972
11X 111972
19X 111972
9 V I I I 1976
18 V I I I 1976
22 V I I I 1976

Nazwiska
astronautów

Położenie
lądowiska2)

Czas po
bytu na
Księżycu

N. A. Armstrong
E. E. Aldrin
M. Collins
Ch. Conrad .
A N. Bean
R. E Gordon

M are Ttanquillitatis
(23°29’24”E, 0°40’12”N)

21h36m

Oceanus Procellarum
(23°20’23”W, 2°27’00”S)

31 h29m

-

Mare Foecunditatis
(56°18’E, 0°41’S)

26h31m

A. B. Shepard
E. D. Mitchell
S. A. Roosa
D. R. Scott
A. M. Worden
J. B. Irwin

Fra M auro
(17°27’55”W, 3°40’24”S)

34hl l m

Mare Imbrium
(3°39’10”E, 2°6’4”N)

66h55m

-

M are Foecunditatis
(56°30’E, 3°34’N)

-

-

?

-

J. W. Young
Ch. M. Duke
T. K. Mattingly
E. A. Cernan
H. H. Schmitt
R. E. Evans

Descartes
( 15°30’47”E, 8°59’34”S)

72h58m

'laurus-Littrow
(30°45’26”E, 20°9’41”N)

75h01m

-

M are Crisium
(62°12’E, 12°15’N)

-

?

-

Dwóch pierwszych astronautów każdej wyprawy lądowało na Księżycu, a trzeci w tym czasie
okrążał glob księżycowy.
2>W nawiasach podano współrzędne selenograficzne lądowiska (długość i szerokość).

Czy planowane na najbliższe lata eks
perymenty astronautyczne będą bardziej
wydajne od dotychczasowych? Chyba tak,
uzyskane doświadczenia zostaną niewąt
pliwie wykorzystane i już po misji nowo
czesnej sondy Lunar Orbiter wiele może
my sobie obiecywać. Ma ona być wypo
sażona zarówno w kamerę umożliwiającą
otrzymywanie obrazów o bardzo dużej si
le rozdzielczej, jak i w inną aparaturę, a

między innymi specjalny spektrometr po
zwalający na ustalenie składu chemiczne
go skorupy Księżyca do głębokości jedne
go metra. A ponieważ sonda Lunar Orbi
ter ma przelatywać nad jego obu bieguna
mi, to może dowiemy się wreszcie, czy fa
ktycznie znajdują się tam jakieś zasoby lo
du wodnego lub innej zamarzłej substan
cji. Nie należy naturalnie oczekiwać, że
powyższa misja rozwiąże wszystkie pro-
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blemy i że Księżyc odsłoni przed nami wszy
stkie swe tajemnice.* Żeby to osiągnąć lu
dzie wcześniej lub później muszą tam po
wrócić i na miejscu przeprowadzić różne
badania, nie wyłączając z nich także od
wrotnej strony globu księżycowego. Za
pewne potwierdzą one „teorię wielkiego
karambolu”, gdyż — według najnowszej
hipotezy tłumaczącej narodziny i ewolu
cję Układu Słonecznego — był to natural
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ny proces formowania się planet i księ
życów. Gdyby więc nie doszło do takiej
katastrofy, to — być może — nasze noce
nie oświetlałby blady blask Księżyca, glob
ziemski wirowałby dużo wolniej i miałby
mniejszą gęstość średnią, a oceany nie do
znawałyby tak silnych pływów. I pomyśleć
— wszystko to zdaje się zawdzięczamy za
istniałemu około 4.5 miliarda lat temu zda
rzeniu dwóch ciał Układu Słonecznego.

KRONIKA
Kłopoty ze stułą Hubble’a i wiekiem
Wszechświata
Przed kilku tygodniami, dwa zespoły astrono
mów, zajmujących się badaniem odległych ga
laktyk, doniosły, że wyznaczony przez nich wiek
Wszechświata — ok. 7-8 miliardów lat — jest
krótszy od wieku najstarszych gwiazd w naszej
Galaktyce, wynoszącego ok. 16 miliardów lat.
Jest to oczywiście niemożliwe i najbliższa przy
szłość w tej dziedzinie będzie zdominowana py
taniem: „co się tu nie zgadza?”.
Najstarszymi obiektami w naszej Galakty
ce są gwiazdy wchodzące w skład gromad ku
listych. Wyznaczanie wieku gromad jest — w
zasadzie — dość proste. Gwiazda rozpoczyna
swoją ewolucję jako jednorodna chemicznie
gwiazda ciągu głównego. W trakcie ewolucji,
w wyniku zamiany wodoru w hel, jej wnętrze
staje się niejednorodne: w częściach central
nych ubywa wodoru a przybywa helu. Skut
kiem tego, po pewnym czasie (vide niżej) gwiaz
da rozszerza się, przestaje być gwiazdą ciągu
głównego, a stając się tzw. olbrzymem. 'Iempo
ewolucji zależy od masy gwiazdy: gwiazdy o
masach zbliżonych do Słońca pozostają gwiaz
dami ciągu głównego przez kilka-kilkanaście
miliardów lat; gwiazdy o masach np. 10 mas
Słońca odchodzą od ciągu głównego już po kil
ku milionach lat. W przypadku gromady gwiazd,
złożonej z gwiazd o różnych masach, wystarczy
zatem określić kiytyczną masę, przy której gwiaz

dy znajdują się jeszcze w fazie ciągu głównego,
a ta pozwala na określenie wieku całej grom a
dy. Oceny wieku gromad kulistych dają właś
nie ok. 16 miliardów lat i nie wydaje się, by
liczba ta mogła ulec znaczącemu zmniejszeniu
(np. o czynnik 2).
Sprawa oceny wieku Wszechświata jest bar
dziej złożona. Punktem wyjścia jest słynna za
leżność „prędkość oddalania — odległość”.
Zgodnie z tą zależnością, im dalej znajduje się
galaktyka, tym szybciej od nas się oddala, co
jest — oczywiście — wynikiem rozszerzania się
Wszechświata. Współczynnik proporcjonalności
w tej zależności nosi nazwę stałej H ubble’a,
Ho (od nazwiska astronoma, który zależność
tę odkrył przed 70 laty). Liczbowo Ho wyraża
się w jednostkach: km/s na Megaparsek i do
niedawna wynosiła ona H o=50 (w tych właś
nie jednostkach). Łatwo zauważyć, że odwro
tność stałej H ubble’a daje nam odstęp czasu
jaki minął od początku ekspansji, czyli właśnie
wiek Wszechświata. Głównym źródłem kłopo
tów przy wyznaczaniu stałej Hubble’a jest spra
wa odległości. Odległości galaktyk wyznacza się,
korzystając z gwiazd, pełniących rolę „wzorców”
jasności. Takimi wzorcami są cefeidy, gwiazdy
pulsujące których (średnie) jasności są ściśle
skorelowane z długością okresu pulsacji. Nie
stety, do niedawna, cefeidy można było obser
wować jedynie w stosunkowo bliskich galakty
kach. Przejście do galaktyk odleglejszych wy
magało korzystania z innych, „mniej pewnych”

* Nawet teoria ruchu Księżyca wymaga dalszych wnikliwych badań. Z podręczników astronomii dowiaduje
my się wprawdzie, że okrąża on naszą planetę w średniej odległości 384 400 km i że minimalna odległość jego
środka Ziemi wynosi około 363000 km, a maksymalna — 405 000 km. Nie są to jednak skrajne odległości, bo
według najnowszych obliczeń 4 stycznia 1912 roku Księżyc zbliżył się do naszej planety na odległość 356 375 km,
by 3 lutego 2125 roku oddalić się od niej aż na odległość 406 720 km.
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wzorców. I właśnie niedawno dopiero, dzięki
coraz potężniejszym teleskopom, udało się od
kryć i pomierzyć cefeidy w dwu galaktykach —
N G C 4571 i M 1 0 1 w c h o d z ą c y c h w skład
odległej gromady galaktyk Virgo. Rekalibracja
odległości dała nową wartość stałej H ubble’a:
H o=80-87 km/s/Mpc. Wynikający z niej wiek
Wszechświata: zaledwie 7-8 miliardów lat, czyli
dwukrotnie mniej niż wiek gromad kulistych!
Józef Smak

Odkrycie dwu bliskich galaktyk
Odkrycie nowej galaktyki nie byłoby warte od
notowania, gdyby nie fakt, że chodzi o dwie,
nieznane dotąd galaktyki należące do Lokal
nej Grupy galaktyk. W skład tej grupy, oprócz
naszej Galaktyki wchodzą m. in. Obłoki Ma
gellana oraz słynna galaktyka w Andromedzie
(M31), a także kilkanaście galaktyk karłowa
tych. Wydawać by się mogło, że „inwentaryzowanie” na szego najbliższego sąsiedztwa zosta
ło już zakończone i że znamy wszystkie obiek
ty wchodzące w skład Grupy Lokalnej. Tym
czasem... przed kilku miesiącami radioastrono
mowie donieśli o odkryciu dwu nowych jej
członków.
Obydwie nowoodkryte galaktyki leżą w ob
szarze Drogi Mlecznej, czyli w płaszczyźnie G a
laktyki, w której koncentrują się gwiazdy, a tak
że obłoki materii międzygwiazdowej. Pochła
nianie światła przez pył międzygwiazdowy spra
wia, że światło odleglejszych obiektów ulega
tak znacznemu osłabieniu iż są one praktycz
nie niewidoczne, skutkiem czego obszar Drogi
Mlecznej jest równocześnie tzw. „strefą unika
nia” galaktyk. Szansę na odkrywanie znajdują
cych się w tym obszarze galaktyk daje promie
niowanie radiowe wodoru międzygwiazdowego, o charakterystycznej długości fali 21 cm.
Jeżeli galaktyka (tak jak nasza Galaktyka) za
wiera wodór międzygwiazdowy, to jego promie
niowanie można zatem rejestrować radiowo.
Pierwsza z nowoodkrytych galaktyk leży w
gwiazdozbiorze Strzelca. Z obserwacji radio
wych wynika, że galaktyka ta jest bardzo mała,
a zawarta w niej masa wodoru stanowi zale
dwie 104 mas Słońca. Nic dziwnego, że nowoodkrytemu obiektowi nadano nazwę: „karzeł
w Strzelcu” (Sagittarius dwarf). Najbardziej za
skakująca jednak jest odległość tego obiektu:
wynosi ona zaledwie 24 kiloparseki, mniej niż
odległość Obłoków Magellana, a zatem nowo-
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odkryta galaktyka jest najbliżS2ym sąsiadem na
szej Galaktyki.

O ile odkrycie „karła w Strzelcu” można
uznać przede wszystkim za ciekawostkę, to dru
gie odkrycie ma inny „kaliber”. Nowoodkrytym obiektem jest duża galaktyka położona w
gwiazdozbiorze Kasiopei. Od nazwy miejsco
wości w Holandii, gdzie dokonano odkrycia otrzymała ona nazwę Dwingeloo 1. Masa wo
doru wynosi w tym wypadku aż 340 milionów
mas Słońca. Z analizy rozmieszczenia i ruchu
wodoru wynika, że Dwingeloo 1 jest galaktyką
spiralną, w której skład wchodzą miliardy gwiazd.
Dzięki temu, że jest ona tak masywna, a co za
tym idzie tak jasna, wkrótce po odkryciu ra-

O braz galaktyki Dwingeloo 1 uzyskany za pomocą
2.5 m teleskopu Isaaca Newtona w Herstm onceux
(Anglia), fot. R. C. Kraan-Korteweg.

diowym udało się — mimo pochłaniania w na
szej Galaktyce — zarejestrować jej obraz rów
nież w podczerwieni. Dwingeloo 1 jest odległa
o ok. 10 min. lat światła (czyli pięciokrotnie
dalej niż M31). Znajduje się ona zatem na pe
ryferiach Grupy Lokalnej i — być może — nie
jest członkiem tej grupy. Nie ulega natomiast
wątpliwości, że tak masywna — a nieznana do
tąd galaktyka — musi mieć ogromny wpływ na
dynamikę w obrębie Grupy Lokalnej.
Józef Smak
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Dr Wiesław Wiśniewski (1931-1994)
W ostatnim dniu lutego br. zmarł nagle w Tuc
son (Arizona) w wieku niespełna 63 lat dr Wie
sław Zygmunt W i ś n i e w s k i , astronom pra
cujący w tamtejszym Lunar and Planetary La
boratory.

Urodził się w Łomżycy k. Łomży, w rodzi
nie nauczyciela — kierownika szkoły. Wcze
śnie został osierocony przez rodziców i w mło
dym wieku pracował już na swoje utrzymanie
dorabiając korepetycjami do stypendium w gim
nazjum w Grajewie w latach 1945-48. W roku
1948/49 był nauczycielem w prewentorium dla
dzieci w Miłkowie k. Karpacza.
Studia astronomii podjął w 1949 r. na Uni
wersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu,
gdzie nadal utrzymywał się z korepetycji, a na
stępnie (w r. szk. 1951/52 do lutego 1953 r.) z
posady nauczyciela matematyki w technikum.
Prof. Józef W i t k o w s k i , dyrektor Obserwa
torium Poznańskiego umożliwił Mu ukończenie
studiów w trybie przyspieszonym i już po 6
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semestrach, w grudniu 1952 r. Wiesław Wiś
niewski uzyskał tytuł magistra filozofii z zakre
su astronomii na podstawie pracy poświęconej
współrzędnym selenograficznym kraterów księ
życowych.
Dzięki opinii prof. J. Witkowskiego, który
określił dyplomanta jako człowieka zdolnego,
pracowitego, zamiłowanego i wytrwałego w pra
cy naukowej, mógł objąć Wiesław Wiśniewski
już w wieku 22 lat (a ściślej w przeddzień swo
ich urodzin) — od dnia 1. maja 1953 r. —
wakującą asystenturę u prof. TSdeusza B a n a c h i e w i c z a , w Obserwatorium Astronomicz
nym UJ w Krakowie. Publikowana tu fotogra
fia pochodzi z tego okresu.
W prawie 41-letnim okresie działalności nau
kowej Wiesława Wiśniewskiego można wyróż
nić: 3 sezony krakowskie (1953-1957; 19591963; 1967-1971) obejmujące w sumie 13 lat;
dwuletni bez mała pobyt na Spitsbergenie (w
prawie półtorarocznej wyprawie polarnej w la
tach 1957-1958 i w trzymiesięcznej, letniej w
1959 r.) oraz czteroletni (1963-1967) okres
zdobywania ostróg wybitnego obserwatora w
LPL w Tucson w USA. (W czasie wypraw spitsbergeńskich i owego pierwszego pobytu w USA
był zresztą formalnie pracownikiem UJ). Po
trzecim sezonie krakowskim rozpoczyna się koń
cowy, obejmujący prawie 22 lata, stały już po
byt Wiesława Wiśniewskiego w LPL w Tucson,
obfitujący w liczne cenne prace obserwacyjne.
W pierwszym okresie krakowskim Wiesław
Wiśniewski uczestniczy w ustawianiu pięciome
trowego radioteleskopu, zajmuje się pozycyj
nymi obserwacjami fotograficznymi planetoid,
obserwacjami zakryć gwiazd przez Księżyc i obli
czaniem efemeryd tych zjawisk; wykonuje rów
nież obserwacje meteorologiczne. Z początkiem
drugiego okresu krakowskiego zakłada rodzi
nę, a następnie wiele czasu i serca poświęca
koordynowaniu prac projektantów i wykonaw
ców budowy nowego Obserwatorium na For
cie Skała — funkcji powierzonej Mu przez se
niora budowy, prof. Eugeniusza R y b k ę . W
1961 r. bierze udział w wyprawie na obserwacje
całkowitego zaćmienie Słońca do Ruse (Buł
garia). Z końcem 1962 r. uzyskuje w UJ sto
pień doktora na podstawie analizy ruchu Ko
mety Harringtona, 1952 II w latach 1924 —
1952; analiza ta wskazała na identyczność owej
komety z kometą Wolf 2 (1925 I); poszczegól
ne etapy pracy konsultował z prof. Michałem
K a m i e ń s k i m , korzystając z jego olbrzymie-
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go doświadczenia w tej dziedzinie. W ostatnim
okresie krakowskim dr Wiśniewski nadal roz
tacza z ramienia kierownictwa Obserwatorium
opiekę nad funkcjonowaniem nowej placówki
na Forcie Skała. Wtedy też, na Walnym Zjeździe PTM A w Kaliszu, zostaje wybrany Skarb
nikiem Z G PTM A i pełni tę funkcję w latach
1968-1970 — w okresie prezesury doc. Józefa
Sałabuna.
Niewątpliwie jednak, najbardziej owocują
publikacjami naukowymi nie krakowskie okre
sy działalności Wiesława Wiśniewskiego, lecz
— chronologicznie — dwa spitsbergeńskie i obydwa amerykańskie, obejmujące zresztą łącz
nie 28 lat, zatem ponad dwie trzecie okresu
Jego pracy.
Listę otwierają, sprawozdania z pomiarów
radioaktywnych zanieczyszczeń atmosfery w fior
dzie Hornsund; obserwacje zórz polarnych na
Spitsbergenie, pomiarów aktynometrycznych w
Hornsundzie i obserwacji zakryć gwiazd przez
Księżyc — tamże. Jest to plon naukowy wy
praw polarnych. Natomiast wśród wspólnych
prac zespołu dr Harolda J o h n s o n a z LPL
Wiesław Wiśniewski jest współautorem wyróż
niających się prac z zakresów: pięciobarwnej
fotometrii jasnych gwiazd, fotometrii gwiazd
podczerwonych, ośmiobarwnej (UBVRIJKL)
fotometrii jasnych gwiazd, fotometrii trójbarw
nej gwiazd typu R R Lyr, analizy promieniowa
nia podczerwonego galaktyk seyfertowskich, wie
lobarwnej fotometrii tych galaktyk i analizy za
leżności pomiarów polarymetrycznych od dłu
gości fali. W pierwszym okresie pobytu w LPL
Wiesław Wiśniewski brał także udział w pra
cach nad projektem OAO (Orbital Astrono
mical Observatory). Awansował bardzo szybko
w tamtejszej hierarchii służbowej. Gdy — po
ostatnim okresie krakowskim — powrócił do
U S A został przyjęty w LPL z otwartymi ra
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mionami jako znany już, wybitny obserwator,
czołowy fotometrysta w zespole dra Harolda
Johnsona — twórcy stosowanego do dziś sy
stemu fotometrycznego.
Wiśniewski powraca natychmiast do inten
sywnej działalności obserwacyjnej; stojąc moc
no na gruncie klasycznych zasad obserwacji jest
także w szeregach pionierów nowych metod i
technik, wśród nich rozwija zastosowania dete
ktora CCD; do Niego należy odkrycie nadwyż
ki promieniowania podczerwonego w pewnych
galaktykach, nazwanych później infrared gala
xies; On też dokonał pierwszego pomiaru okre
su obrotu jądra komety i opracował specjalną
metodę fotometrii różnicowej małych planetoid
— ich budową i ruchem obrotowym zajmował
się głównie w ostatnich latach życia. W czerw
cu 1993 r. zauważył, że jądro świeżo odkrytej
Komety Shoemaker-Levy 9 składa się z łań
cucha 9 brył (wykonana przez Niego fotogra
fia była reprodukowana w Uranii); Jego ko
munikat na ten tem at spowodował lawinę dal
szych obserwacji tej, rozpadającej się komety,
— które towarzyszyły jej aż do spadku jej frag
mentów na Jowisza w lipcu br.
Wiesław Wiśniewski był autorem bądź współ
autorem około 100 publikacji naukowych; Je
go życiorys z pewnością wnet znajdzie się w
Polskim Słowniku Biograficznym. Działając na
obczyźnie nie zapominał o potrzebach zakła
dów astronomicznych w Kraju i — podobnie,
jak to robili w trudnych okresach również inni
polscy astronomowie zagranicą — pokrywał z
własnych środków prenumeratę zachodnich cza
sopism naukowych dla placówek krajowych.
Zapisał się dobrze w pamięci przyjaciół i
kolegów z którymi pracował, wszyscy odczu
wają dotkliwie Jego brak.
Jan Mietelski

KONFERENCJE I ZJAZDY
XXII Kongres Międzynarodowej Unii
Astronomicznej
W dniach od 15 do 27 sierpnia 1994 r.
odbywał się w Hadze (Holandia) XXII
Kongres Międzynarodowej Unii Astrono
micznej (MUA). Miał on w tym roku nie
co inny charakter niż poprzednie, odby

wające się co 3 lata Kongresy MUA, gdyż
na program naukowy składało się 6 kil
kudniowych sympozjów, 20 całodziennych
tzw. „dyskusji połączonych” kilku komisji,
posiedzenia 4 grup roboczych, oraz do
datkowe spotkania, np. poświęcone wyni
kom badania Jowisza przy zderzeniu z ko
metą Shoemaker-Levy 9. Wszystkie te spot-
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kania naukowe odbywały się równolegle,
w rozmaitych salach rozległego budynku
Centrum Kongresowego w Hadze. Sympo
zja dotyczyły: zagadnienia populacji gwiaz
dowych, ciasnych par podwójnych gwiazd,
astrom etrii optycznej, rozwoju technolo
gii, wielkiego wybuchu, oraz nierozwiąza
nych jeszcze problemów Drogi Mlecznej.
Wśród „dyskusji łączonych” tematyka by
ła bardziej zawężona, np. dyski gazowe w
galaktykach, aktywność w centrach gala
ktyk, dokładność wykresu H etzsprungaRussella i związanych z nim parametrów,
powstawanie i wykrywanie układów pla
netarnych, problemy przechowywania as
tronomicznych danych obserwacyjnych, i
inne.
Sprawy administracyjne omawiane by
ły na 2 zebraniach ogólnych wszystkich
członków MUA (spośród ponad 7000
członków do Hagi przybyło około 2000
osób), oraz na zebraniach administracyj
nych 40 tematycznych Komisji. Tt Komi
sje są zresztą teraz reorganizowane, za
projektowano bowiem utworzenie około
12 sekcji, o porównywalnej liczbie kilku
set członków, grupujących od 2 do 6 Ko
misji o zbliżonej tematyce. Jak to będzie
dalej działać? Ano, zobaczymy!
Innym nowym elementem wprowadzo
nym na tegorocznym Kongresie była „nie
przeliczalna” wprost liczba plakatów do
tyczących wszystkich spotkań naukowych
danego tygodnia, ustawionych przez cały
tydzień w jednej dużej (poza dwoma wy
jątkam i) sali w podziemiach Centrum.
Można tu zacytować nasze piękne staro
polskie powiedzenie „konia z rzędem ”
(czy może raczej — kom puter osobisty)
tem u, kto potrafił szybko i bezbłędnie
trafić do właściwego stojaka z interesują
cym go plakatem! Specjalnych sesji plaka
towych prawie nie było. Wprawdzie orga
nizatorzy wydali (to też nowość!) gruby
tom streszczeń wszystkich plakatów, ale
na ogół uczestnicy o najciekawszych pra
cach dowiadywali się już w domu, gdy m o
gli raz jeszcze spokojnie przejrzeć przy
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wiezione materiały. A zresztą, wykaz pla
katów co dzień się powiększał, Kongres
miał się już ku końcowi, a nowe tytuły
wciąż przybywały i przybywały...
A był to przecież Kongres Jubileuszo
wy, bo tak jak i nasze Polskie Tbwarzystwo
Miłośników Astronomii, również Między
narodowa Unia Astronom iczna powstała
75 lat temu. Przyjmuje się datę 28 lipca
1919 r., pierwszym prezydentem był Be
niamin B a i 11 a u d, dyrektor Obserwato
rium Paryskiego, zaś sekretarzem został
Alfred F o w l e r z Imperial College w
Londynie. Historii M UA poświęcona była
jedna z „dyskusji połączonych”, ukazała
się też książka holenderskiego astronom a
Adriaana B 1a a u w a omawiająca pierw
sze pół wieku M U A Wśród wielu zdjęć w
tej publikacji pokazani są również prof.
Eugeniusz R y b k a wiceprezes M UA w
latach 1952-1958, oraz prof. Wilhelmina
I w a n o w s k a , wiceprezes w latach
1973-1979. Obecnie, wśród 6 wicepre
zydentów M UA jest również Polak, prof.
Józef S m a k , zaś prof. Mikołaj J e r z y k i e w i c z jest prezydentem Komisji 27
„Gwiazdy Zm ienne”.
Ale chciałabym tu także podkreślić, że
jedna z „dyskusji połączonych” dotyczyła
obecnego rozwoju w nauczaniu astrono
mii. Wśród referatów uczestnicy mieli moż
ność wysłuchania zarówno opisu intere
sujących projektów badawczych studentów
uniwersytetu londyńskiego i uczniów ka
nadyjskich szkół średnich, jak i żmudnej,
nieefektownej, ale jakże potrzebnej pracy
z dziećmi szkolnymi odwiedzającymi Pla
netarium w New Delhi, czy też barwnym
eksponatom mającym przyciągnąć mło
dzież do astronomicznego kącika w m ek
sykańskim Science Centre. Rekord zain
teresowania zdobyła chyba pani Mazlan
O t h m a n z Malezji opowiadająca o
swych „bojach” staczanych z władzami o
zbudowanie Planetarium w swoim mieś
cie. I Planetarium już działa. Zresztą pra
cy kobiet w dziedzinie astronom ii w róż
nych krajach poświęcono także jedno spot-
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kanie, odzwierciedlające dobitnie wiele róż
nic występujących w tych krajach.
Nowym prezydentem MUA wybrany zo
stał prof. Lodewijk W o 11j e r, sekreta
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rzem generalnym prof. Immo A p p e n z e 11 e r, zaś następny Kongres, za 3 lata
ma się odbyć w Japonii.
Cecylia Iwaniszewska

OBSERWACJE
Wyniki konkursu na „Wakacyjne
zdjęcie nieba 1994”
Po raz trzeci rozpisaliśmy w Uranii kon
kurs na zdjęcia nieba i musimy przyznać,
że odzew był imponujący. Jak się mówiło
nie tak jeszcze dawno — „krzywa rośnie”.
W kolejnych edycjach uczestników było
11 i 15, teraz — 19, zdjęć i przezroczy
otrzymaliśmy 124 i 126, teraz - 196. Nie
Autor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Franciszek CHODO RO W SKI
Wojciech DYDUCH
Piotr GRZYW ACZ
Lech JASZOWSKI
M ariusz JE N D R ZEJC ZA K
Mariusz KOMOSIŃSKI
Damian LEW EK
Jerzy ŁĄGIEW KA
Edward M AJNU SZ
Leszek M ANILAK
Dariusz M ODZELEW SKI
Janusz PŁESZKA
Piotr SAWICKI
Mieczysław SIKORA
Michał SIWAK
Wiesław SKÓRZYŃSKI
Jerzy STRZEJA
W iktor W OŁKOW
A rtur W REM BEL

Jak widać plon konkursu jest bogaty i
bardzo trudno było wybrać raptem kilka
nagrodzonych osób. Tb należy się Czytel
nikom trochę wyjaśnień. Konkurs ogła
szamy dla Was przede wszystkim, ale tak
że dla Uranii jako takiej. Innymi słowy z
nadesłanych prac musimy wybrać te, które
dadzą się wykorzystać na naszych łamach.

to jest jednak najważniejsze . Pierwszym
wrażeniem jury była radość z powodu ogromnego postępu w jakości nadesłanych
prac. Zarówno jeśli chodzi o stronę merytoryczno-astronom iczną jak też „techni
czną” i estetyczną. Zatem wszystkim Au
torom zdjęć bardzo serdecznie dziękuje
my. Napracowaliście się i to doceniamy.
A oto spis osób, które wzięły udział w
tegorocznym konkursie:
Miejscowość
Białystok
Tychy
Łódź
Cieszyn/Kraków
Wieleń
Sosnowiec
Ostrów Wlkp.
Katowice
Ruda Śląska
Lublin
Warszawa
Kraków
Białystok
Lublin
Tuchów
Zławieś Wielka
Mikołów-Paniowy
Białystok
Świebodzin

Zdjęcia/przezrocza
1
16
25
14
3
11
6
10
11
5
3
12
1
1
39
7
4
1
22

Część nadesłanych zdjęć jest bardzo cie
kawa, ich uzyskanie wymagało na pewno
sporo pracy, ale w druku, przy naszych
ograniczeniach (bardziej finansowych niż
poligraficznych), nie wyszłyby dobrze. Dla
tego z żalem musimy rezygnować z ich
publikacji. Nie znaczy to jednak, że nie
należy takich zdjęć robić!
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Po tym kom entarzu podajemy listę na
grodzonych:
nagroda pierwsza — teleskop firmy U ni
wersał z Żywca:
• Janusz P i e s z k a z Krakowa;
nagroda druga — prenum erata Uranii na
1995 rok:
• A rtur W r e m b e 1 ze Świebodzina
i nagroda trzecia — także Urania na 1995
rok:
• Piotr G r z y w a c z z Łodzi.
Ponadto wyróżnienia w postaci książek
Biblioteki Uranii otrzymują:

Zdjęcie zaćmienia Słońca 10 maja 1994 roku wyko
nane przez Artura Wrembla, laureata II nagrody w
tegorocznym konkursie na wakacyjne zdjęcie nieba,
wykonane na filmie Konica 3200 podczas 1/500 s
ekspozycji.
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• Lech J a s z o w s k i (miał okazję ro 
bić piękne zdjęcia w... Kaliforni),
• Jerzy Ł ą g i e w k a,
• Mieczysław S i k o r a .
Zdjęcia laureatów zdobią ten num er
Uranii więc nie będziemy ich opisywać. Wie
le osób startowało do konkursu po raz
drugi lub trzeci, dostaliśmy sporo listów
— widać, że konkurs jest także okazją do
podzielenia się doświadczeniami. Bardzo
sobie to cenimy i część m ateriału wyko
rzystamy w przyszłości — obecnie tylko
fragmenty niektórych listów. Laureat pier
wszego miejsca w konkursie, Janusz Płeszka pisze: „Parę słów o materiałach foto.
Otóż z przebadanych kilkunastu firmowych
filmów najlepsze efekty uzyskuję na ma
teriałach Fuji super G400 i 800, bardzo
drobne i równe jak na tę czułość ziarno
emulsji i niespotykany kontrast barwny po
wodują, że filmy te nie mają sobie rów
nych. Jedynie w klasie 3200 ASA Z powo
du braku takiego filmu Fuji używam Konici SRG 3200 (zdjęcia Oriona). Używam
Practiki MTL 50 i Pentacon-Sixa TTL”.
A Piotr Grzywacz: „Mam 20 lat, je 
stem trzykrotnym finalistą Olimpiady As
tronomicznej, obecnie studentem Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie i wol
nym słuchaczem na Wydziale Fizyki U ni
wersytetu Warszawskiego... Fotografuję bar
dzo prostym sprzętem: aparatem Zenit E
z zewnętrznym światłomierzem. Stosuję ko
lorowe filmy: w dzień i o zmroku o czu
łości 100 i 200 ASA najczęściej Konica,
rzadziej Fuji, do zdjęć nocnych używam
głównie filmu Konica S R -G 3200 ASA.
Jasność otoczenia w noc księżycową osza
cowałem następująco: przy pełnym słońcu
w dzień fotografujemy na filmie 100 ASA
przy przesłonie 8 i czasie 1/250 s. Skoro
Księżyc jest około 400000 razy ciemniej
szy od Słońca, to w noc księżycową foto
grafujemy: przesłona 2.8, czas 2.5 min. O ka
zało się, że czasy powinny być około 5 razy
krótsze, bo inaczej nie miało się wrażenia,
że zdjęcie zostało zrobione w nocy. Sza-
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cowałcm także graniczną wielkość gwiaz
dową (msr) i liczbę gwiazd (n ) na moich
zdjęciach. Na zdjęciach na filmie 400 ASA,
przesłonie 2, obiektywie 58 mm i czasie 10
s zarejestrowałem gwiazdy do 6.5 m. Bio
rąc pod uwagę, że liczba gwiazd rośnie
proporcjonalnie do kwadratu średnicy obiektywu i proporcjonalnie do czasu na
świetlania oraz czułości filmu, dostałem
odpowiednio:
przesłona

ogniskowa

czas

2.0

58

5

2.8

37

2.8

150

5.6

500

pisy pod nimi nadesłane przez Lecha J a s z o w s k i e g o ) . I jeszcze dwa cytaty z li
stów: „Uczestników konkursu interesują
zdjęcia rywali”, „proszę publikować wię
cej zdjęć uczestników konkursu”. Bierze
my sobie te uwagi do serca i podejmiemy

film
3200 ASA

12.5

10

3200

11.5

10

3200

15.0

40

3200

17.2

min
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Znając stosunek obejmowanego obsza
ru do powierzchni całego nieba i znając
liczbę gwiazd do danej wielkości gwiazdo
wej (z tabeli w rozdziale o Galaktyce w
Astronomii z Astrofizyką Jerzego Kreinera) dostajemy dla każdego z czterech opi
sanych przypadków mniej więcej taką sa
mą n równą około 25000. Na odbitkach
widać jednak, że więcej gwiazd widać na
odbitkach „krótkoogniskowych”.”
Wiesław S k ó r z y ń s k i opisał swoje
przygody przy budowie własnego telesko
pu — mogą być wskazówką dla innych,
więc w przyszłości je opublikujemy. Jerzy
S t r z e j a szukaczem komet firmy U ni
wersał uzyskał znaczne powiększenia (na
desłał zdjęcia Księżyca), gdyż dorobił od
powiednią redukcję gwintu i w miejsce obiektywu wkręca soczewkę Barlowa.
Z e zdjęć nietypowych warto wymienić
choćby zorze polarne (Damian L e w e k
— fotografował w Skandynawii; opubli
kujemy), a nawet hotel „U rania” w Wied
niu (Michał S i wa k ) . Wojciech D y d u c h
nadesłał zdjęcia ułożone w albumik z za
bawnym wierszykiem (patrz To i owo). Mi
ło zatem zauważyć, że miłośnicy jakoś so
bie radzą: część za względnie małe pienią
dze sama buduje instrumenty, część robi
zdjęcia przy okazji dalekich zagranicznych
podróży (wspaniałe są zdjęcia o ra z ... pod

Zdjęcie, klóre sam sobie zrobi! Piotr Grzywacz przy
teleskopie firmy Uniwersał 150/900 w dniu 25 lipca
1994 r. o godz. 0 :1 0 (na niebie widoczny jest Jowisz);
autor pisze „Po otwarciu migawki podszedłem do
teleskopu i po odczekaniu 5 min sam wyłączyłem
aparat. Ruch ten trwał na tyle krótko, że nie zazna
czył się na zdjęciu. Światło, które na m nie pada, p o
chodzi z otwartego domku ośw ietlonego wewnątrz”.

starania o publikację większej liczby kon
kursowych zdjęć.
Raz jeszcze dziękujemy uczestnikom
konkursu, gratulujemy laureatom i życzy
my wszystkim miłośnikom astronomii wie
lu pięknych, fotograficznych nocy.
Redakcja
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PORADNIK OBSERWATORA
Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych
RS Cancri
a = 9 h10.6m /3=+30°58’ (J.2000)
A: 5.3m-6 .8 mv P=120:
Typ: SRc? Sp. M 6eIb-II(S)
W północno-wschodniej części gwiaz
dozbioru Raka znajduje się jedna z jaśniej
szych zmiennych półregularnych. Gwiaz
da ma nieregularną krzywą blasku z bar
dzo słabo zaznaczonym okresem 120 dni.
Ponadto średnia jasność zmienia się pra
wdopodobnie z okresem około 1700 dni.
Gwiazda jest dostępna obserwacjom już
przez nieduże lornetki w miesiącach zimowo-wiosennych.
Tomasz Krzyt

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Martin Gardner, New Age. Notatki o po
graniczu n au k i Przekład: Grzegorz Ko
łodziejczyk. Wydawnictwo Pandora, seria
„Nauka, pseudonauka, szarlataneria”, Łódź
1994.
W Uranii nr 9/1994 informowałem Czy
telników o pojawieniu się nowej, ciekawej
serii wydawniczej poruszającej również nie
które problemy astronomiczne. Obecnie
pragnę zwrócić uwagę na inną pozycję z
tej serii ze względu na kilka zawartych w
książce esejów, które mogą zainteresować
miłośników astronomii. Należy do nich pa
rę środkowych i kilka końcowych rozdzia
łów książki, a mianowicie: Witajcie w Klu
bie Tropicieli Nonsensów (który dotyczy wy
soce kontrowersyjnej „teorii” Ve 1 i k o v s k y’ego i jego książki Worlds in Collision
— Światy w zderzeniu), Wielka kamienna
twarz (czyli o „Płaczącym M arsjaninie”),
Tommy Gold (o współtwórcy teorii stanu
stacjonarnego Wszechświata), Anomalie
ChipaArpa (chodzi o słynnego astronom a
amerykańskiego H altona C. A r p a ), Kil
ka słów o teorii superstrun, wreszcie Życie

na Ziemi według Irvinga Kistola (o astro
nomicznych i geologicznych poglądach fundamentalistów-kreacjonistów).
Nie oznacza to bynajmniej, iż inne roz
działy nie mogą zainteresować Czytelni
ków, zwłaszcza że są one ułożone w pe
wien ciąg logiczny. Co więcej — Wydaw
nictwo Pandora opublikowało inną książ
kę M artina Gardnera: Ekscentryczne teo
rie, oszustwa i maniactwa naukowe (w nie
najlepszym, niestety, przekładzie Piotra
S i t a r s k i e g o ) — i zapowiada następ
ną: Jeszcze o New Age, Nowe notatki o p o 
graniczu nauki. W tej samej również serii
został opublikowany zbiór artykułów (po
części astronomicznych) Isaaca A s i m o w a zatytułowany Bóg, czarne dziury i zielo
ne ludziki, Zapiski błądzącego umysłu (w
przekładzie M arka P r z y g o c k i e g o ) .
Życzę przyjemnej lektury.
T. Zbigniew Dworak
Charles Fort, Nowe Lądy. Przełożył z an 
gielskiego Zygmunt Kubasiak. Wydawnic
two „Pandora”, Łódź 1993.
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Trudno jest doprawdy pisać recenzję
tej książki o odkryciach astronomicznych,
głównie w Układzie Słonecznym. Nie moż
na nawet nazwać Autora kabotynem, po
nieważ nie żyje On od ponad sześćdzie
sięciu lat i nie może się bronić przed za
rzutami. A są one bardzo poważne. Tłu
macz w Przedmowie nazwał książkę „antyastronomicznym esejem” — i miał oczy
wiście rację. Nie zamierzam zatem stresz
czać tej pozycji, m. in. dlatego, iż jest ona
napisana bełkotliwie, co każdy łacno mo
że stwierdzić. Domniemywam, że Wydaw
nictwo „Pandora” opublikowało tę pozy
cję w charakterze anty-przykladu, jak nie
należy pisać utworów popularnonaukowych.
W rzeczy samej — z całego tekstu bije
wręcz metafizyczne zdumienie: „jak to, ja,
człowiek inteligentny (socjolog), nie mo
gę zrozumieć matematyki? ” Niestety, Au
tor zna tylko cztery podstawowe działania
(arytmetyczne), więc cała reszta m atem a
tyki oraz fizyka i astronom ia są Mu niedo
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stępne. Bredzi zatem nieodpowiedzialnie
na temat wielkich odkryć astronomicznych.
I nie dlatego, że czas zweryfikował Jego
mylne poglądy. Tb, o czym pisze Charles
F o r t , było dokładnie znane i udokum en
towane w Jego czasach.
Wizje Autora były paranoiczne już w
latach dwudziestych naszego wieku i dzi
wić się należy, że ktoś wtedy zechciał je
opublikować.
Cóż więcej można dodać? Chyba wy
znaczyć nagrodę dla miłośnika astrono
mii, który zdoła przebrnąć przez to „dzie
ło”. Takiego steku bzdur nigdy wcześniej
nie czytałem.
Wynika stąd nauka dla trzeciorzędnych
popularyzatorów astronomii: myśleć i nie
pisać głupstw! Zaś wydawnictwa, zamiast
gonić za tanią sensacją, powinny publi
kować rzeczowe i ciekawie napisane ksi
ążki o Wszechświecie, życiu i zdobyczach
naukowych.
T. Zbigniew Dworak

TO I OWO
W śród wakacyjnej poczty, razem ze zdję
ciami na konkurs, dostaliśmy także za
bawny wierszyk. Wydaje się, że dobrze od
daje uczucia wielu miłośników astronomii
więc go publikujemy. Autorowi gratuluje
my poczucia hum oru — wszystkim nam
się przyda odrobina luzu w dzisiejszym
trudnym świecie.

Potoki przekleństw od astronomów
Z każdego miasta ku Tobie suną.
Gdy noc po nocy zaślepiasz niebo
swym jasnym blaskiem, ty Miejska Luno!
Kiedy wychodzę na balkon w nocy
I patrzę w niebo — myślę: na Boga!
Jakieś trzy nędzne gwiazdki migocą
Gdzie się podziała Mleczna Droga?!

Oda do Luny Miejskiej
Cóż nie pozwala dostrzec na wschodzie
Mgławic, galaktyk, gromad kulistych?
I choć luneta na pełnym chodzie
Obraz nieostry, obraz w niej mglisty?

Oj, brzydka Luno, psujesz widoki
Zabierasz miejsce gwiazdom na niebie
Kiedy wychodzę na balkon pragnę aby mieć,
Luno, wyłącznik do Ciebie.
Wojciech Dyduch

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Słońce: W marcu Słońce przecina równik
niebieski w punkcie równonocy wiosennej
i wstępuje w znak Barana. Mamy wówczas

Marzec 1995 r.

zrównanie dnia z nocą i początek wiosny
astronomicznej. W ciągu miesiąca dnia
stale przybywa: w Warszawie 1 marca Słoń-
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D an e dla obserw atorów Słońca (na 13h czasu środk. -e u ro p .)
Data
1995

P

III 1
3
5
7
9
11
13
15

-21955
-22.04
-22.50
-22.94
-23.36
-23.75
-24.11
-24.45

Bo
-7922
-7.24
-7.25
-7.25
-7.24
-7.22
-7.20
-7.17

Lo
285953
259.18
232.84
206.49
180.14
153.78
127.42
101.06

Data
1995

P

III 17
19
21
23
25
27
29
31

-24976
-25.04
-25.29
-25.51
-25.70
-25.88
-26.02
-26.14

Bo
-7912
-7.07
-7.02
-6.94
-6.87
-6.78
-6.69
-6.59

Lo
74970
48.34
21.97
355.60
329.22
311.88
276.48
250.09

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
23d4h59m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

ce wschodzi o 6h24m, zachodzi o 17h14m, a
31 m arca wschodzi o 5h15m, zachodzi o
18h7m.
Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest w m ar
cu następująca: nów l d13h, pierwsza kwa
dra 9dl l h, pełnia 17d2h, o statn ia kwadra
23d21h i jeszcze raz nów 31d3h. W apoge
um Księżyc znajdzie się 8 m arca, a w perygeum 20 m arca.
W m arcu tarcza Księżyca zakryje Spikę (Klos Panny), najjaśniejszą gwiazdę w
gw iazdozbiorze Panny; zjawisko to będzie
w idoczne w E uropie.
P lanety i planetoidy: Nad w schodnim h o 
ryzontem w idoczna jest W e n u s jako
G w iazda P oranna - 4 wielk. R ankiem ni
sko nad horyzontem widoczny jest także
M e r k u r y około zerowej wielk. J o w i s z w schodzi coraz wcześniej i w idocz
ny jest pod koniec nocy ja k o jasn a gwiaz
da -2.1 wielk., ale nisko nad horyzontem
na granicy gw iazdozbiorów W ężownika i
S korpiona. M a r s świeci praw e całą noc
jak o gwiazda około -1 wielk. na granicy
gw iazdozbiorów Lwa i R aka; M ars oddala
się od Z iem i i jego blask stale słabnie.
U r a n (6 w ielk.) i N e p t u n (8 wielk.)
w idoczne są rankiem nisko nad horyzon
tem w gw iazdozbiorze Strzelca. P l u t o n
dostępny je st nad ranem , ale tylko przez
duże teleskopy jak o słaba gwiazdka około
14 wielk. na granicy gw iazdozbiorów W ę

żownika i Wagi. S a t u r n je st niew ido
czny.
Przez lunety w śród gwiazd 8 wielkości
możemy praw ie całą noc obserw ow ać planetoidę C e r e s na granicy gw iazdozbio
rów R aka i Rysia. Podajem y rów nikow e
w spółrzędne planetoidy dla kilku dat: II.
28d: rekt. 9h1.2m, deki. + 31°39’; III. 10“:
rekt. 8h55.7m, deki. + 31°44’; 20“: rekt.
8h53.1m, deki. + 31°29’; 30d: rekt. 8h53.5m,
deki. + 30°57\
*

*

*

l d12h M erkury w największym zachod
nim odchyleniu od Słońca w odl. 21 ° .
l/2 d Księżyc 3 ukryty je st za tarczą J o 
wisza, natom iast do brzegu tarczy zbliża
się księżyc 2 z „zam iarem ” przejścia na jej
tle. O 2h49m na tarczy planety pojaw i się
cień księżyca 2. O 2h51m nastąpi koniec
zakrycia księżyca 3. O 5h15m cień księżyca
2 kończy swą wędrów kę po tarczy planety,
a zaraz za m inutę sam księżyc 2 rozpocz
nie przejście na jej tle.
2d6h W enus w złączeniu z U ran em w
odl 1.5°.
3d O d 3h36mpo tarczy Jow isza w ędruje
cień jego 1 księżyca; księżyc 1 rozpocznie
przejście na tle tarczy planety o 4h50m.
4d N ad ranem księżyc 1 ukryty jest za
tarczą Jowisza, a księżyc 2 blisko brzegu
niedaw no wysunął się spoza tarczy piane-
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ty; koniec zakrycia księżyca 1 obserwuje
my o 4h17m.
6d O 3h złączenie Saturna ze Słońcem.
O 1l h Pluton nieruchomy w rektascensji.
9d Księżyc 3 zbliża się do brzegu tarczy
Jowisza. O 4h44m obserwujemy początek
zakrycia tego księżyca przez tarczę planety.
l l d Nad ranem w pobliżu Jowisza do
strzegamy tylko dwa jego księżyce galileuszowe. Księżyce 1 i 2 ukiyte są za tarczą
planety; o 4h50m nastąpi koniec zakrycia
księżyca 2 (ukaże się on spoza prawego
brzegu tarczy, patrząc przez lunetę odwra
cającą).
12d Do 3h22m księżyc 1 przechodzi na
tle tarczy Jowisza.
14d O 5h Mars w złączeniu z Księżycem
w odl. 9°.
16d Od 3h34mdo 5h44mtrwa zaćmienie
3 księżyca Jowisza.
18d Nad ranem księżyc 2 ukryty jest w
cieniu Jowisza, a ten sam los spotka księ
życ 1 o 4h38m(początek zaćmienia). Księ
życ 2 pojawi się na chwilę tuż przy lewym
brzegu tarczy planety o 4h51m(koniec zać
mienia), ale zaraz za minutę skryje się za
tarczą i już do wschodu Słońca w pobliżu
Jowisza widoczne będą tylko dwa jego księ
życe.
19dl h Bliskie złączenie Księżyca ze Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej wiel
kości w gwiazdozbiorze Panny; zakrycie
gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne
będzie na Islandii i w Europie. Księżyc 1 i
jego cień przechodzi na tle tarczy Jowisza;
obserwujemy koniec przejścia: cienia o
4hl m, a księżyca 1 o 5h14m.

21d3h14m Słońce wstępuje w znak Ba
rana, jego długość ekliptyczna wynosi 0° i
mamy wiosenne zrównanie dnia z nocą.
22d15h Złączenie Księżyca z Jowiszem
w odl. 2°.
23d14h Planetoida Ceres nieruchoma
w rektascensji, zmienia kierunek swej wę
drówki wśród gwiazd na sklepieniu nie
bieskim.
25d O 13h złączenie Neptuna z Księży
cem w odl. 5°, o 17h Mars nieruchomy w
rektascensji, a o 22hzłączenie Urana z Księ
życem w odl. 6°.
26d O l h złączenie Merkurego z Satur
nem w odl 0.6°. Nad ranem księżyc 1 i jego
cień przechodzi na tle tarczy Jowisza; ob
serwujemy początek przejścia; cienia o
3h44m, a księżyca o 4h56ra.
27d Około 4h w pobliżu Jowisza wido
czny jest tylko jeden jego księżyc 4: dwa
księżyce przechodzą na tle tarczy, a jeden
ukryty jest za tarczą planety. O 4h19mna
stąpi koniec przejścia księżyca 3, a zaraz o
4h20mkoniec zakrycia księżyca 1 (obydwa
księżyce pojawią się więc prawie w tym
samym czasie po dwóch stronach tarczy
planety). Koniec przejścia księżyca 2 ob
serwujemy o 4h30ra.
28d O 5h złączenie Wenus z Księżycem
w odl. 6°.
29s O 14h Saturn w złączeniu z Księ
życem w odl. 6°.
30** O 2h złączenie Merkurego z Księ
życem w odl. 6°.
Momenty wszystkich zjawisk podane
są w czasie środkowo-europejskim.
Opracował G. Sitarski

Ogłoszenia
Wszystkim, którzy chcą zakupić teleskop polecamy firmę
UNIWESAŁ z Żywca. Podajemy adres. ul. Poniatowskiego 9;
34-300 Żywiec. Najlepiej skontaktować się telefonicznie z
firmą i omówić sprawy tel. (0-30)-61 -33-74. Na miejscu uzy
skasz pełną ofertę cenową. Cena może zależeć od uzgo
dnionych szczegółów związanych z wykończeniem bądź wy
posażeniem. Jeśli skontaktujesz się i kupisz na pewno bę
dziesz zadowolony!
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Sprzedam teleskop 250/1300. Łukaszewicz, tel. 576806 (Warszawa).
Sprzedam teleobiektyw MAKSUTOW 1100/10, 5 (+ trzy filtry) i teleskop zwierciadlany 250 mm.
Wiesław Skórzyński, Słoneczna 23, 87-134 Zławieś Wlk.

OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA
Obecnie wysyłamy członkom (i sympatykom) następujące materiały astronomiczne. (Podane kwoty w
nowych zdenominowanych złotych obejmują koszty wraz z opłatami pocztowymi. Pieniądze prosimy
przesyłać przekazem pocztowym na adres PTMA. Wplata na konto PTMA opóźnia otrzymanie materiału,
a dodatkowo PKO pobiera duże prowizje.)
Amatorski Teleskop Zwierciadlany
1.60, Najdalsze Planety Układu Słonecznego
2.10, —
Kalendarz Miłośnika Astronomii na rok 1995
4 .3 0 ,—
Uniwersytet Krakowski jako miejsce duchowych narodzin Mikołaja Kopernika
2.40, —
Poradnik Obserwatora Meteorów
3.50, —
Bolidy i meteoryty, czyli o kamieniach, które spadają z nieba
5.00, —
Obrotowa Mapa Nieba
2.50, —
Diagram faz Księżyca z mapą Księżyca
2.50, —
Paski ze zdjęciami — W Naszej Galaktyce; Księżyc (dołączamy do innych przesyłek)
po 0.50, —
Pocztówki opr. na podstawie atlasu Heweliusza dla gwiazdozbiorów zodiakalnych (12 szt.)
2.00, —
W wypadku zamawiania wielu pozycji prosimy o kontakt, gdyż wtedy będą mniejsze opłaty pocztowe.
W sprawie starych numerów Uranii prosimy o kontakt listowy.
Zasady składek członkowskich i prenumeraty Uranii na rok 1995 zostały określone w numerze z paź
dziernika br.

ADRESY ODDZIAŁÓW PTMA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Białostocki — Kolonia Księżyno 4,15-601 Białystok,
Częstochowski, Instytut Fizyki WSP, p. 185, Al. Armii Krajowej, 42-200 Częstochowa,
Gliwicki — ul. Korfantego 23/1,44-100 Gliwice,
Grudziądzki — Planetarium, ul. Hofmana 5,86-300 Grudziądz,
Jeleniogórski — Plac Piastowski 18,58-560 Jelenia Góra,
Krakowski — Z G PTMA, ul. Św. Tomasza 30/8,31-027 Kraków (jest to także adres Sekcji
Obserwacji Gwiazd Zaćmieniowych oraz tymczasowy adres Sekcji Gwiazd Zmiennych i Sekcji
Obserwatorów Komet),
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),
Nowosądecki — ul. Śniadeckich 6/10,33-300 Nowy Sącz,
Poznański — ul. Dmowskiego 37,61-772 Poznań,
Puławski — ul. Filtrowa 32,24-100 Puławy,
Szczeciński D. K. „H etm an” ul. 9-go Maja 17,70-136 Szczecin,
Śląski — Planetarium Śląskie, skr. poczt. 10,41-500 Chorzów,
Toruński — ul. Kopernika 42, 87-100 Toruń (jest to również adres Sekcji Obserwatorów
Słońca),
Warmijski - Obserwatorium, ul. Żołnierska 13,10-558 Olsztyn, przy oddziale działa Komisja
Współpracy Planetariów Polskich, ul. M.P. J. Piłsudskiego 3 0,10-450 Olsztyn, przy oddziale
pracuje Sekcja M eteorów i Meteorytów, skr. poczt. 6,1 4 -5 3 0 Frombork,
Warszawski — CAMK, ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa (jest to również adres Sekcji
Instrumentalnej),
Zielonogórski — Zakład Astrofizyki WSP, ul. Lubuska 2,6 5 -0 6 9 Zielona Góra.
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OBJAŚNIENIA Z D JĘ Ć NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładki: Zdjęcie Wielkiej Mgławicy w Orionie (M 42) wraz z niewielką mgławicą
gazowo-pyłową M 43 wykonane przez Janusza Płeszkę, laureata I nagrody w tegorocznym
konkursie na wakacyjne zdjęcie nieba, za pomocą teleskopu 350/10 podczas 20 min ekspo
zycji na filmie Konica 3200.
D ruga strona okładki: U góry — zdjęcie Jowisza, na którym widoczne są plamy po uderzeniach
fragmentów komety Shoemaker-Levy 9, wykonane 28 lipca 1994 r. przez Janusza Płeszkę,
laureata I nagrody w tegorocznym konkursie na wakacyjne zdjęcie nieba, za pomocą telesko
pu 350/10 podczas 2 s ekspozycji na filmie Fujicolor Super G 400. U dołu — zdjęcie mgła
wicy „Ameryka Północna” (NG C 7000) wykonane przez Piotra Grzywacza, laureata III na
grody w tegorocznym konkursie na wakacyjne zdjęcie nieba, podczas 10, in. ekspozycji na
filmie Konica 3200.
Trzecia strona okładki: Prace wyróżnione w tegorocznym konkursie na wakacyjne zdjęcie nieba:
u góry — zdjęcie zatytułowane „Wielki Wóz za drzewem” wykonane przez Lecha Jaszowskiego w Kalifornii podczas 2 min ekspozycji na filmie Fujicolor Super G 400; u dołu — zdjęcie
zachodzącego Księżyca wykonane przez Mieczysława Sikorę w dniu 21 lipca 1994 r. w czasie
2 :2 0 -3 :0 0 CW E za pomocą aparatu Praktica MTL 5 z obiektywem o ogniskowej 50 mm i
światłosile 1:1.8 z dwukrotnym telekonwerterem na filmie Fuji 400 H G (autor pisze: „co 2.5
min zdejmowałem przykrywkę z obiektywu na czas od 1 s na początku do 2.5 s przy ostatnim
ujęciu; gdy Księżyc zaszedł zostawiłem obiektyw odsłonięty przez 1.5 min”).
Czwarta strona okładki: Wyróżniony w tegorocznym konkursie na wakacyjne zdjęcie nieba foto
montaż Jerzego Łągiewki zatytułowany „Księżyc nad miastem”; ekspozycja podwójna apara
tem Zenit T l i . na filmie Polaroid 100 HD: panorama miasta — 2 min i Księżyc 15 września
1994 r. o godz. 20:50 CW E - 1/30 s.
U RA N IA — Miesięcznik Polskiego Tbwarzystwa Miłośników Astronomii. Redaguje kolegium:
Krzysztof Ziołkowski — redaktor naczelny, Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska — sekretarz
redakcji. Adres redakcji: u l Bartycka 18, 00-716 Warszawa, Adres adm inistracji: Zarząd Główny
PTM A, ul. św. Tbmasza 30/8, 31-027 Kraków, tel. 22 38 92; nr konta PKO I OM Kraków
35510-16391-132.
Koszt wytworzenia tego zeszytu 2,80 zł (28 000 zł). Uranię rozprowadza się w ramach składki
członkowskiej; w 1995 r. 36 zł (360 000 zł), zniżka 30 zł (300 000 zł). Cena poza PTMA 2,5 zł
(25 000 zł).
Nr indeksu 380016.
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