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„“Uranii”sktada serdeczne
podziękowania

N

Koniec jednego i początek następ
nego roku skłania zwykle do podsum o
wań tego co było, spojrzenia w przy
szłość na to co nas czeka, refleksji nad
różnymi sprawami dnia codziennego,
ale także i nad problemami, które są
przedmiotem naszych zainteresowań i
pasji. Włączając się w ten nurt nowo
rocznych bilansów i prognoz proponu
jem y miłośnikom astronomii lekturę
fragmentów najnowszej ekspertyzy Ko
mitetu Astronomii Polskiej Akademii
N auk dotyczącej stanu polskiej astro
nomii na tle rozwoju tej dyscypliny na
ukowej na świecie. Wybraliśmy tylko te
wątki obszernego opracowania, które
— naszym zdaniem — powinny naj
bardziej zaciekawić Czytelników U ra
nii, dając im interesujące wiadomości
i bogaty materiał do własnych prze
myśleń.
Drugiego tematu, któremu w tym
numerze poświęcamy sporo miejsca,
dostarczyły obiekty pozaneptunowe co
raz częściej odkiywane na peryferiach
systemu planetarnego. Stanowią one nie
tylko obserwacyjne potwierdzenie daw
nej hipotezy>o tzw. pierścieniu Kuipera,
lecz również umożliwiają wypełnienie
wielu dotychczasowych luk w coraz wy
raźniej kształtującym się obrazie Ukła
du Słonecznego. W rozpoczynającym się
roku chcemy ten obraz przybliżyć na
szym Czytelnikom. Zamierzamy to zro
bić otwierając nowy dział o nazwie
Elementarz Uranii, w którym znajdzie
się systematyczny wykład podstawowych
wiadomości astronomicznych, ale uję
ty w sposób encyklopedyczny. Rozpo
czynamy od Słońca, najważniejszej dla
nas bo przecież życiodajnej gwiazdy. W
następnych numerach ukażą się infor
macje o poszczególnych planetach. Bę
dziemy wdzięczni za uwagi i sugestie
Czytelników oraz ocenę proponowanej
formy upowszechniania i popularyzacji
astronomii.

Firma UNIW ERSAŁ
ul. Poniatowskiego 9
34-300 Żywiec,
tel. (0-30)-ó l-33 -74
poleca różnego rodza
ju teleskopy
V________________________>
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ASTRONOMIA DZISIAJ
Fragmenty ekspertyzy Komitetu Astronomii
Polskiej Akademii N auk zatytułowanej „Stan
polskiej astronomii na tle świata ”, którą w
jesieni 1994 roku opracował zespół w skła
dzie: prof. Wojciech Dziembowski — prze
wodniczący, dr Marek J. Sarna, dr Julian L.
Zdunik
Astronomia wśród innych nauk

Dzisiejsza astronom ia jest prawie całko
wicie nauką czystą. Dominacja celów po
znawczych nad utylitarnymi jest w niej
znacznie wyraźniej zaznaczona niż w in
nych naukach matem atyczno-przyrodni
czych. Termin „astronomia stosowana” nig
dy nie istniał, a term in „astronomia prak
tyczna” zupełnie wyszedł z użycia po wpro
wadzeniu m etod geodezji i nawigacji sate
litarnej (...). Pożytki z astronom ii dla spo
łeczeństwa są podobne do tych, jakie dają
literatura i sztuka. Jest ona bowiem nauką
starającą się odpowiedzieć na pytania, które
powszechnie są uważane za podstawowe.
Wiedza o Kosmosie i — co ważniejsze —
o drodze prowadzącej do tej wiedzy, ma
fundam entalne znaczenie dla kształtowa
nia światopoglądu. Dlatego właśnie bieżą
cy poziom wiedzy astronomicznej zawsze
budził i nadal budzi powszechne zaintere
sowanie, a informacje o odkryciach astro
nomicznych bardzo często trafiają na pier
wsze strony dzienników. Powszechna po
pularność osiągnięć astronomicznych po
woduje, że astronomia należy do tych nauk,
które najlepiej służą komunikacji pom ię
dzy całym środowiskiem uczonych, a resz
tą społeczeństwa.
Wyjątkową rolę astronom ii w popula
ryzacji nauki dobrze ilustrują liczby, które
podajemy za opracowaniem The Decade
o f discovery in Astronomy and Astrophy
sics (National Academy Press, Washing
ton, D. C., 1991). Chociażw Stanach Zjed
noczonych astronomowie stanowią jedy
nie około 0.5% całej populacji uczonych,

to w czasopismach popularyzujących nau
kę Scientific American i Discovery na te
matykę astronomiczną przypada około 7%
stron. Łączny nakład czasopism Sky and
Telescope i Astronomy wynosi około 250
tys. egzemplarzy. Wykład z astronom ii ogólnej jako pierwszy wykład z nauk m ate
matyczno-przyrodniczych wybiera corocz
nie około 100 tys. studentów am erykań
skich. Zapewne także w żadnej z nauk m a
tematyczno-przyrodniczych nie istnieje tak
szeroki ruch amatorski.
Pomimo łatwości z jaką astronomia pre
zentuje społeczeństwu swoje odkrycia, na
leży ona do najbardziej zaawansowanych
metodologicznie i warsztatowo nauk ści
słych. Najbliższe związki łączą astronom ię
z fizyką. Obserwacje Kosmosu są bardzo
ważnym źródłem inspiracji dla podejm o
wania badań w zakresie teorii oddziały
wań elem entarnych oraz weryfikacji jej
przewidywań. Ważne są związki z chemią i
geofizyką. W analizie danych obserwacyj
nych i przy konstruowaniu modeli obiek
tów, astronomowie wykorzystują najnow
sze metody matematyki stosowanej i naj
potężniejsze systemy komputerowe. Osiąg
nięcia z zakresu innych nauk i techniki są
bardzo często popularyzowane poprzez ich
zastosowania astronomiczne. Przez lata za
stosowania te były głównym szyldem dla
wysiłków w zakresie technologii rakieto
wej i satelitarnej. Z drugiej strony wyso
kie wymogi astronomów stymulują roz
wój nowoczesnych technologii i często otwierają zupełnie nowe dziedziny, np. ukła
dy scalone są wynikiem realizacji progra
mów kosmicznych. Budowa nowoczesnych
przyrządów stwarza warunki dla rozwoju
techniki w kraju.
Astronomia światowa trzech minionych
dekad i jej perspektywy

Astronom ia przeżywa swój „złoty wiek”,
porównywalny właściwie jedynie do okre-
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su, w jakim fizyka była przed 60-ciu laty w
okresie powstawania mechaniki kwanto
wej. Ostatnie trzy dekady przyniosły nie
bywały wzrost wiedzy obserwacyjnej jak i
postępów teoretycznych. Było to wynikiem:
— postępu technologicznego w dzie
dzinie instrumentów obserwacyjnych (np.
przełom związany z zastąpieniem klisz fo
tograficznych detektorami elektroniczny
mi CCD);
— rozpoczęcia pracy przez europej
ską sieć VLBI (ang. Very Long Base In
terferometry) oraz amerykańskie systemy
VLA (ang. Very Large Array) i VLBA
wykorzystujące interferometrię sygnałów
radiowych docierających do zespołu anten;
— eksploracji układu planetarnego
przez sondy Viking, Pioneer, Voyager,
Giotto i Galileo;
— programów kosmicznych (obserwa
cje z orbity w niedostępnych z Ziemi za
kresach widma; przykładowo satelity Uhuru i Einstein w dziedzinie rentgenowskiej,
IUE w zakresie nadfioletu, IRAS w pod
czerwieni, COBE w zakresie mikrofalo
wym i podczerwonym, Ginga w zakresie
rentgenowskim i gamma, GRO w zakre
sie gamma);
— rozwoju komputerów i technik kom
puterowych (przetwarzanie obrazu, archi
wizowanie, przesyłanie i analizowanie ogromnych zbiorów danych, symulacje pro
cesów fizycznych);
— umieszczenie optycznego telesko
pu Hubble’a na orbicie okołoziemskiej;
— bezprecedensowego zakresu współ
pracy międzynarodowej (np. około 2/3 prac
zespołowych publikowanych w The Astrophysical Journal jest wynikiem współpracy
międzynarodowej);
— zainteresowania się astronomią ba
daczy wyspecjalizowanych w dziedzinie ją
dra atomowego, cząstek elementarnych,
fizyki plazmy itp.;
— kształcenia dużej liczby studentów
(w samych Stanach Zjednoczonych śred
nio około 125 doktoratów rocznie w de
kadzie 1980-90).
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Jakościową zmianę charakteru omawia
nej dyscypliny nauki przyniosły trzy ostat
nie dekady. W każdej z nich dokonywane
były fundamentalne odkrycia obserwacyj
ne i teoretyczne. Przykładowo: lata 60-te
przyniosły odkrycie mikrofalowego promie
niowania tła, kwazarów, pulsarów i tła pro
mieniowania rentgenowskiego. W dziedzi
nie teoretycznej w latach 60-tych zbudo
wano podwaliny teorii ewolucji gwiazd i
układów podwójnych. Powstała również no
woczesna wersja teorii Wielkiego Wybu
chu, wyjaśniono pochodzenie pierwiast
ków chemicznych. Lata 70-te przyniosły
pierwsze wielkie katalogi galaktyk i zbu
dowano podstawy naszej wiedzy o wielkoskalowej strukturze Wszechświata. Zna
leziono kandydatów na obiekty gwiazdo
we zawierające czarne dziury. Odkryto
skomplikowane związki organiczne w ob
łokach molekularnych i masery kosmicz
ne. W ostatnich kilkunastu latach (od koń
ca lat 70-tych) dokonano odkryć w zakre
sach widma niedostępnych z Ziemi: rent
genowskim, nadfiolecie, podczerwieni. Od
kryto rozbłyski promieniowania gamma.
Przesunięto zakres obserwacji dyskretnych
obiektów niemal do krańca obserwowalnego Wszechświata. Trójwymiarowe kata
logi galaktyk obejmują już dziesiątki ty
sięcy obiektów dając obraz wielkoskalowej struktury Wszechświata. Po raz pier
wszy zarejestrowano neutrina pochodzą
ce z wybuchu supernowej. Za pomocą sa
telity Hipparcos rozpoczęto badania roz
kładu gwiazd w najbliższym otoczeniu Słoń
ca. Satelita ten zrewolucjonizował astrometrię poprzez zwiększenie dokładności
wyznaczania pozycji i ruchów własnych
gwiazd o dwa rzędy wielkości. Wiedza o
ciałach układu planetarnego została og
romnie wzbogacona dzięki misjom kos
micznym. Wnętrze Słońca stało się przed
miotem bezpośredniej obserwacji dzięki
technice wykorzystującej pomiar często
ści fal akustycznych. Zaobserwowano efekt soczewkowania grawitacyjnego. Od
kryto pulsary milisekundowe (gwiazdy o
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Pozostałości megalitycznej konstrukcji kamiennej Stonehenge w południowej Anglii (zdjęcie górne, fot. C. D.
M cLoughlin) i kopula największego obecnie na świecie teleskopu Kecka na Hawajach (zdjęcie dolne, fot. P.
Rosenberg), będąc reprezentantam i z jednej strony najstarszego, a z drugiej najnowocześniejszego obserwato
rium astronomicznego, symbolizują poniekąd postęp w rozwoju m etod badań Wszechświata.

masie większej od masy Słońca obracające
się niemal tysiąc razy na sekundę). Po raz
pierwszy obserwacyjnie stwierdzono istnienie planet poza Układem Słonecznym. Stwo-

rzono inflacyjny model Wszechświata, który — jak się sądzi — stwarza nadzieję na
zrozumienie fundamentalnych problemów
ewolucji Wszechświata. Wreszcie satelita
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COBE odkrył fluktuacje tem peratury mi
krofalowego promieniowania tła i potwier
dził jego plankowski charakter. (...)
Ten niebywały rozkwit wiedzy astrono
micznej będzie kontynuowany w latach 90tych. Projektowane i budowane teleskopy
i satelity gwarantują, że obecna dekada
będzie „dekadą odkryć” astronomicznych.
Planowanych jest wiele nowych wielkich
projektów: dużych teleskopów optycznych
(8 i 10-cio metrowych), stratosferycznych
i orbitalnych teleskopów pracujących w za
kresie podczerwieni, obserwacji w zakre
sie dalekiego ultrafioletu (program F U 
SE), obserwacji mikrofalowego prom ie
niowania tła w skalach mających znacze
nie dla teorii powstawania galaktyk.
Nastąpił przełom technologiczny w bu
dowie wielkich teleskopów. Dotychczas naj
większym optycznym teleskopem był pię
ciometrowy teleskop Hale’a na Mount Palomar, zaprojektowany w latach 1930-tych
i zbudowany w latach 1940-tych. Telesko
pów o większej średnicy luster nie potra
fiono budować. W ostatnich latach nowe
gatunki szkła, technika odlewania zwier
ciadeł w obrotowych piecach, tzw. aktyw
na optyka (zamocowanie lustra sterowane
przez komputer, co umożliwia szybką, bie
żącą korektę kształtu lustra) umożliwiło
budowę teleskopów o średnicy 10 m, a
nawet większej. W roku 1994 rozpoczął
pracę 10-cio metrowy Teleskop Kecka na
Hawajach. Pierwsze wyniki są nadzwyczaj
udane. Trwa budowa zespołu czterech 8 io metrowych teleskopów należących do
Europejskiego Obserwatorium Południo
wego (ESO). Realizowany jest projekt Co
lumbus — zespół dwóch 8-io metrowych
luster na wspólnym montażu.
Postulowane duże programy obserwa
cyjne będą koncentrować się na: po/naniu
słabo zbadanych zakresów widma (np. po
między 1 /<m a 1 mm czy w dalekim nad
fiolecie), zwiększeniu zdolności rozdziel
czej radioteleskopów (przez wykorzysta
nie VLBI i rozszerzenie VLA uzyska się
zdolności rozdzielcze w zakresie pom ię
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dzy 1 a 1/200000 sekundy kątowej), inter
ferometrii w zakresie optycznym i pod
czerwonym. Planowane i już realizowane
programy stworzą nowy jakościowo styl
pracy w astronom ii polegający na zbiera
niu i analizie ogromnej liczby danych. War
to podkreślić, że wiele ważnych odkryć as
tronomicznych zostało dokonanych w ra
mach różnego typu przeglądów nieba. N o
we możliwości przetwarzania, przesyłania
i archiwizowania danych stwarzają niezwy
kłe możliwości tworzenia katalogów as
tronomicznych o nieosiągalnej wcześniej
objętości.
Przewidywanie rozwoju w dziedzinie as
trofizyki teoretycznej jest znacznie trud
niejsze. Można tylko zauważyć, że z reguły
inspiracją dla rozwoju teorii astronom icz
nych były odkrycia obserwatorów. Widać
wyraźnie, że w większości dziedzin astro
nomii dyscypliny są już na tyle dojrzałe, że
powstaje niewiele prac wyprowadzających
wyniki „z pierwszych zasad”. W nadcho
dzących latach należy spodziewać się wy
raźnego zwrotu w kierunku „fenom enolo
gii” — prac teoretycznych bardzo blisko
związanych z wynikami obserwacji, ich in
terpretacją, proponowaniem nowych pro
gramów obserwacyjnych. (...)
Astronomia polska
Astronomowie są jedną z najmniejszych
grup zawodowych w Polsce liczącą około
200 osób. Pracują w dziesięciu instytutach
astronomicznych przy wydziałach fizyki uniwersytetów i wyższych szkół pedagogi
cznych oraz w dwóch instytutach Polskiej
Akademii Nauk. (...) Tfematyka uprawiana
przez polskich astronom ów jest szeroka i
obejmuje:
— badanie Słońca i Układu Słonecz
nego,
— obserwacje i teorię gwiazd zm ien
nych, pulsujących oraz ciasnych układów
podwójnych,
— teorię obiektów zwartych (gwiazd
neutronowych, czarnych dziur) i procesów
akrecji (dyski akrecyjne),
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— badanie procesów zachodzących w
aktywnych jądrach galaktyk,
— badanie procesów zachodzących w
ośrodku międzygwiazdowym i międzygalaklycznym,
— te o rię w iclkoskalow ej stru k tu ry
W szechśw iata i kosm ologię. (...)
D o najważniejszych przedsięwzięć o b 
serwacyjnych i aparaturow ych polskiej as
tronom ii należą obecnie:
— Warszawski dedykowany teleskop
optyczny. Teleskop budow any jest w ca
łości ze środków polskich na teren ie o b 
serw atorium Las C am panas w Chile. Jest
to m iejsce o unikatow ych właściwościach
klim atycznych. O b o k O bserw atorium A s
tronom icznego Uniwersytetu Warszawskie
go (który będzie w łaścicielem teleskopu)
w p rojekcie uczestniczą dwie instytucje am erykańskie: P rinceton U niversity i O b 
servatories o f th e C arnegie In stitu tio n of
W ashington. O bsługą finansow ą i o rg an i
zacyjną całego przedsięwzięcia zajmuje się
Fundacja A stronom ii Polskiej im. M iko
łaja K opernika. (...) P rojekt związany jest
z poszukiwaniem mikrosoczewkowania gra
witacyjnego. Trzeba podkreślić, że jeszcze
przed oddaniem urządzenia do pracy g ru 
pie polsko-am erykańskiej udało się o d 
kryć 12 m ikrosoczew kow ań. Jest to jedno
z najważniejszych dokonań astro n o m ii o p 
tycznej ostatnich lat nie tylko w Polsce ale
i na świccie. (...)
— Radioteleskop toruński. Inwestycja
realizow ana przez K atedrę R ad io astro n o 
mii U niw ersytetu M ikołaja K opernika w
Toruniu je st 32 m anteną, która po u ru 
chom ieniu zostanie w łączona do św iato
wej sieci VLBI. O prócz tego planow ane
je st zainstalow anie „maszyny pulsarow ej”
służącej do badania trzęsień w skorupie
m łodych gwiazd neutronow ych, sp e k tro 
grafu i polarym etru. O ile budow a dużych
teleskopów optycznych w polskich w aru n 
kach klimatycznych (80 pogodnych nocy
w rok u ) nie m a większego sensu, to rad io 
teleskopy działają praktycznie bez wzglę
du na pogodę i p o rę dnia. (...)
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- P rojekty KORONAS i CASSINI.
W C entrum B adań Kosmicznych Polskiej
Akademii N auk skonstruow ane zostały dwa
przyrządy pomiarowe zainstalowane na sa
telicie K O R O N A S (wyniesionym na o rb i
tę okoloziemską w m arcu 1994 roku): spek
tro fo to m e tr rentgenow ski D IO G E N E S
badający rozbłyski słoneczne oraz analiza
to r fal plazmowych SO RS. D ane z tych
przyrządów są obecnie analizow ane. Po
nadto C entrum Badań Kosmicznych bie
rze udział w przygotowywaniu misji C A S
SINI, której celem jest zbadanie S aturna i
jego satelity Tytana. Z adaniem grupy p o l
skiej jest zbudow anie czujników do p o 
m iaru własności term icznych atm osfery i
hipotetycznego oceanu Tytana.
— Teleskop Globalny (WET). Jest to
p rojekt służący ciągłej, 10-12 dniowej o b 
serwacji wybranych gwiazd zm iennych o
krótkich okresach (pulsujące białe karły).
R ealizow any jest za pom ocą teleskopów
optycznych położonych na wszystkich kon
tynentach. W p rojekt ten jest włączonych
15 obserw atoriów z teleskopam i o śred 
nicach od 60 cm do 2.5 m. Z e strony p o l
skiej w projekcie uczestniczy obserw ato
rium krakowskiej Wyższej Szkoły Pedago
gicznej na S uhorze oraz C entrum A stro 
nomiczne Mikołaja Kopernika Polskiej A ka
dem ii N auk. W E T działa od 6 lat, a Polska
aktywnie uczestniczy w tym przedsięw zię
ciu od 4 lat. (...)
Wnioski
D o niekw estionow anych osiągnięć cywili
zacji naszych czasów należy ogrom ny p o 
stęp w poznaw aniu K osm osu. Liczne, zro 
zum iałe naw et dla laików, odkrycia sp ra 
wiły, że astronom ia stała się nauką jeszcze
bardziej popularną niż w przeszłości. W ięk
szość tych odkryć dokonana została dzięki
w ykorzystaniu nowych, bardzo kosztow 
nych technik obserwacyjnych. W św iato
wej rywalizacji czołową rolę m ogą odgry
wać jedynie najbogatsze kraje. Jest w niej
jednakże m iejsce dla krajów takich jak
Polska, jeżeli dysponują odpowiednio przy-
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gotowaną kadrą astronomów, którzy m o
gą być atrakcyjnymi partneram i we współ
pracy międzynarodowej, czy też potrafią w
sposób pomysłowy wykorzystać publiko
wane dane obserwacyjne. (...)
Podobnie jak w innych dziedzinach na
uki największe zagrożenie dla przyszłości
astronom ii w Polsce stanowi malejące za
interesowanie karierą naukową wśród ab
solwentów uniwersytetów. Obecny poten
cjał kształcenia reprezentowany przez sa
modzielnych badaczy jest wykorzystywany
u nas tylko w niewielkim stopniu. W USA
nadaje się rocznie około 4700 doktoratów
z fizyki i około 125 z astronomii. Propor
cjonalnie do liczby mieszkańców trzeba by
w Polsce kształcić prawie 800 doktorów fi-
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zyki i prawie 30 z astronomii rocznie. Rze
czywiste liczby są kilkakrotnie mniejsze.
Polska przeznacza na badania astro
nomiczne średnio sześciokrotnie mniejszą
część produktu krajowego brutto niż kra
je Europy Zachodniej i USA. Ta drastycz
na różnica, jeśli nie będzie szybko niwelo
wana, nieuchronnie doprowadzi do spad
ku poziomu badań. Dzisiaj najbardziej od
czuwalnym skutkiem niedostatecznego fi
nansowania całej nauki są niskie uposaże
nia powodujące odchodzenie od zawodu
wielu młodych badaczy. Upadek badań nie
może nie odbić się na poziomie szkolnic
twa. Ewentualne nadrabianie zaniedbań
popełnionych dziś w tej dziedzinie będzie
wymagało dziesięcioleci. (...)

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza

PLANETOIDY Z PIERŚCIENIA KUIPERA
W ostatnich latach poznaliśmy nową po
pulację drobnych ciał Układu Słoneczne
go. Mamy oczywiście na myśli planetoidy
pozaneptunowe, nie mające — poza naz
wą — wiele wspólnego w głównym pasem
planetoid, rozpościerającym się między o r
bitami Marsa i Jowisza. W spomniane obiekty poruszają się bowiem w dużo więk
szych odległościach od Słońca, niemal na
peryferiach Układu Słonecznego, tworząc
tam zewnętrzny pas planetoid, zwany pa
sem lub pierścieniem Kuipera (ang. Kuiper Belt). Nazwa ta jest całkowicie uzasa
dniona, ponieważ to właśnie G erard P.
K u i p e r (1905-1973) już w roku 1950
przewidział jego istnienie. Zgodnie z po
glądem działającego w Stanach Z jedno
czonych znakomitego astronom a holen
derskiego, ów zewnętrzny pierścień pla
netoid ma się rozpościerać od orbity Nep
tuna aż do odległości 500 j. a. od Słońca,
gdzie — jak się przypuszcza — krąży około 10000 obiektów o średnicach ponad
200 km i masach dochodzących czasami
do masy Plutona, choć ogólna masa wszy

stkich tych ciał nie powinna przekraczać
1.3 masy Ziemi. Są to naturalnie tylko
przypuszczenia, na razie przecież znamy
zaledwie 17 tego rodzaju ciał (stan na ko
niec 1994 roku). Niektóre z nich oddalają
się od Słońca bardziej niż Pluton i ucho
dzą za najbardziej odległe obiekty Układu
Słonecznego dostępne dziś do obserwacji.
Do niedawna pierścień Kuipera był two
rem czysto hipotetycznym i w ogóle ob
szar Układu Słonecznego za orbitę Jowi
sza wydawał się być o wiele bardziej pusty
niż najbliższa okolica Słońca. Pierwszy wy
łom w tym mylnym — jak się dziś okazuje
— myśleniu uczynił Charles T. K o w a l
(astronom amerykański polskiego pocho
dzenia), który na kliszy eksponowanej 18
października 1977 roku w ognisku wiel
kiej kamery Schmidta obserwatorium na
Mt. Palomar odkrył tajemniczy, przesu
wający się po niebie prawie tak wolno jak
Uran, nieznany obiekt 18 wielkości gwiaz
dowej. Z pierwszych obserwacji wynikało,
iż porusza się on niemal po kolistej orbi
cie (jej mimośród miał wynosić 0.03) i nie-
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Obraz planetoidy (2060) Chiron uzyskany za pomocą kamer)’ CCD i 2.2 m teleskopu na Hawajach 16 stycznia
1991 roku przez J. Luu i D. Jewitta; odległość Chirona od Słońca wynosiła w tym czasie 10.6 j. a., a sam obiekt
spowity był wyraźnie widoczną otoczką gazowo-pyłową, co dowodzi jego komelarnej natury.

znacznym nachyleniu względem płaszczy
zny ekliptyki (najwyżej 5°), dokonując wo
kół Słońca pełnego obiegu w okresie około 66 lat. Na podstawie pozornej jas
ności i prowizorycznie wyznaczonej odle
głości obliczono, że planetoida 1977 UB
(takie oznaczenie otrzymał odkryty przez
Kowala obiekt) może mieć — zależnie od
wielkości albedo — od 150 do 600 km

średnicy. Dalsze obserwacje wykazały, że
orbita planetoidy jest jednak bardziej eliptyczna niż się początkowo wydawało, i
że została ona odkryta blisko aphelium.
W oparciu o nowe elementy orbity przej
rzano archiwalne fotografie, na których
udało się zidentyfikować ten obiekt, przy
czym najstarsza klisza była eksponowana
pod koniec ubiegłego stulecia (w roku 1895).
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Pozwoliło to na stosunkow o dokładne wy
znaczenie elem entów orbity C hirona (ta 
ką nazwę dla odkrytego przez siebie o b ie
ktu zaproponow ał Kowal) i wtedy d o p ie
ro się okazało, iż aphelium orbity tej n ie
zwykłej planetoidy isto tn ie znajduje się w
pobliżu orbity U rana, lecz jej peryphelium
leży we w nętrzu orbity S aturna. Symulacja
kom puterow a, uw zględniająca n atu raln ie
wszelkie zakłócenia w ruchu C hirona ze
strony w ielkich planet, dała ciekawe wyni
ki. O kazało się, że w okresie od 1400 roku
do 2550 roku o rbita planetoidy nie p o 
w inna ulec większym zm ianom , choć jej
najm niejsza odległość od S aturna m oże w
tym czasie zm ieniać się w granicach q <4 1.1
do 1.3 j. a. Średni okres obiegu C hirona
we w spom nianym okresie ma wynosić około 49 lat, czyli na jego trzy obiegi przy
pada pięć obiegów Saturna. I właśnie ta
synchronizacja obiegów obu ciał — zda
niem badaczy — zapobiega ich ciaśniejszem u zbliżeniu do siebie, co oczywiście
m ogłoby m ieć fatalne następstw a dla p la 
netoidy. N ie znaczy to wcale, by długie
przebyw anie C hirona w strefie wpływów
wielkich p lan et było dla niego w dłuższym
przedziale czasu całkiem o b o jętn e i by o d 
działywania graw itacyjne z ich strony nie
mogły m u w przyszłości zgotow ać jakiejś
przykrej niespodzianki. Z wykonanych obliczeń wynika bow iem , iż istnieje duże
praw dopodobieństw o, że za kilka m ilio
nów lat C hiron m oże zostać przerzucony
na o rb itę hipcrboliczną i na zawsze opuści
U kład Słoneczny. M a to być w łaśnie sku
tek długotrw ałego zakłócania jego ruchu
przez w ielkie planety, głównie zaś przez
Jow isza i Saturna.
C hiron od sam ego początku spraw ia
astro n o m o m zaskakujące niespodzianki.
Na przykład po wyznaczeniu definitywnych
elem entów orbity zaliczono go wprawdzie
do św iata p lanetoid i naw et przydzielono
m u odpow iedni num er katalogowy (2060),

9

to jednak już w roku 1978 stw ierdzono
zastanaw iające zmiany jego jasności, cze
go nie m ożna było wyjaśnić rotacją i różną
zdolnością odbijania prom ieni słonecznych
przez poszczególne obszary pow ierzchni.
Świadczyło to raczej o aktywności kom etarnej C hirona, co jeszcze bardziej się ujaw niło w latach 1987 i 1989, kiedy to d o 
strzeżono przy planetoidzie wyraźną o to 
czkę pyłową. O braz uzyskany w roku 1990
przez R icharda M. W e s t a za pom ocą
1.5 metrowego teleskopu duńskiego w E u 
ropejskim O bserw atorium Południowym
(C hile) dowodzi, że kom a w okół C hirona
rozciągła się do około 20 sekund k ą to 
wych i przybrała wyraźnie kształt eliptycz
ny. Na podstawie zaś wnikliwej analizy zmian
jasności centralnej kondensacji i porów 
nania z wynikami wcześniejszych pom ia
rów fotom etrycznych udało m u się wyzna
czyć okres rotacji na około 5.9 godziny, a
jasność absolutną planetoidy ustalić na 6.0
wielkości gwiazdowej*. Przy albedo w yno
szącym zaledwie 0.027 średnica C hirona
w inna wynosić około 370 km, czyli pod
względem wielkości byłoby to n ajznako
mitsze jądro kom etarne, jakie dotąd a stro 
nom om udało się poznać. Jego aktywność
kom etarna najprawdopodobniej jeszcze bar
dziej w zrośnie, gdy zbliży się do Słońca na
najm niejszą możliwą odległość (przez peryhelium ma przejść 19 lutego 1996 roku)
i dlatego jest tak pilnie śledzony w w ielu
obserw atoriach świata. N ie znaczy to je d 
nak, by obecna klasyfikacja obiektu odkry
tego przez Kowala była błędna i by C h iro 
na należało zaliczyć raczej do grona k o 
met. W przypadku ciał pochodzących z od
ległych regionów U kładu Słonecznego ten
podział na planetoidy i jądra k o m etarne
— jak się przekonam y — wydaje się być
problem atyczny.
N ie m niejsze wątpliwości pojawiły się
przy zakwalifikowaniu dwóch kolejnych pla
netoid z tej serii — D am oclesa (1991 D A)

* Jasnością absolutną planetoidy nazywamy wielkość gwiazdową, jaką miałaby ona przy zerowej fazie, gdyby
jej odległość od Słońca i od Ziemi wynosiła 1j. a.
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i Pholusa (1992 A D ). Pierwsza z nich zo
stała odkryta 18 lutego 1991 roku przez
R o b erta H. M e N a u g h t na kliszy eks
ponow anej za pom ocą brytyjskiego te le 
skopu Schim dta w obserw atorium Siding
S pring (A ustralia) i od razu wywołała p o 
ruszenie w śród astronom ów zajmujących
się drobnym i ciałam i U kładu Słoneczne
go. Ju ż bow iem w stępne obliczenia wy
kazywały, że planetoida ta w aphelium o d 
dala się od Słońca bardziej niż U ran , lecz
porusza się po rekordow o wydłużonej o r 
bicie i w peryhelium zbliża się niem al do
orbity M arsa. A poniew aż płaszczyzna o r
bity obiektu 1991 D A jest dość znacznie
nachylona względem płaszczyzny ekliptyki, to — biorąc pod uwagę wszystkie te
osobliw ości — wypadałoby się isto tn ie za
stanow ić, czy przypadkiem nie mamy tu
do czynienia z „wygasłym” jądrem k o m e
ty. M im o jed n ak wnikliwych obserwacji
nie stw ierdzono najm niejszych śladów ak
tywności kom etarnej D am oclesa. Porusza
się o n w rezonansie 2 :7 z Jowiszem , przez
Tabela 1
N ajw ażniejsze d an e o o rbitach planetoid
poruszających się między głównym p a
sem a pierścieniem K uipera
Obiekt

P

<7

Q

e

i

1977 UB
(2060) Chiron

50.7

8.5

18.9

0.38

7°

1991 DA
(5335) Damocles

40.9

1.6

22.2

0.87

62

1992 AD
(5145) Pholus
1993 HA2
1994 TA

92.7

8.7

32.3

0.58

25

123.5

11.8

37.8

0.52

16

73.0

10.6

24.3

0.39

5

Oznaczenia:
P — okres obiegu wokół Słońca w latach,
q — odległość peryhelium w jednostkach astrono
micznych,
Q — odległość aphelium w jednostkach astronomi
cznych,
c — mimośród orbity,
i — kąt nachylenia płaszczyzny orbity do płaszczy
zny ekliptyki.
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co unika większych zbliżeń z tą największą
p lanetą U kładu Słonecznego i skutkiem
tego orb ita tej niezwykłej planetoidy wy
daje się być stabilna. Na razie nie znamy
albedo tego obiektu, ale na podstaw ie ja s
ności absolutnej (13.3 wielkości gwiazdo
we) m ożna w nioskować, że ma ona około
5 km średnicy, czyli i pod względem w iel
kości przypom ina jądro kom etarne. W ni
kliwe badania ewolucji orbity D am oclesa
rzeczywiście sugerują, iż m oże on być p o 
zostałością po kom ecie, która około m i
liona lat tem u została przechwycona przez
Jowisza i przerzucona na obecną orbitę. A
zatem jest to interesujący obiekt, chociaż
to sam o można powiedzieć o Pholusie, o d 
krytym p rz e z D avida L. R a b i n o w i t z a
na obrazach CCD otrzymanych 9 i 10 sty
cznia 1992 roku za pom ocą 0.91 m etrow e
go teleskopu Spacewatch w obserwatorium
na Kilt Peak. Jego wolny ruch na niebie
śledzili też inni astronom ow ie, a między
innymi E leonora H e 1 i n na M t. Palom ar
i w spom niany M eN aught w Siding Spring.
C o więcej — znaleziono go rów nież na
archiwalnych kliszach (z lat 1977, 1982,
1989 i 1991), toteż G ary V. W i 11 i a m s
nie m iał większego problem u, by obliczyć
dokładną orbitę. I tym razem specjaliści
od planetoid i kom et byli zaskoczeni, gdyż
obiekt 1992 A D porusza się także po osobliwej, m oże nawet jeszcze bardziej eg
zotycznej orbicie niż D am ocles. Jest ona
w prawdzie m niej wyciągnięta, bo peryhe
lium orbity Pholusa leży w pobliżu orbity
S aturna, ale jej aphelium znajduje się aż
za o rb itą N eptuna. Z obserw acji wynika
p o nadto, że rozm iaram i ustępuje C hironowi, bo przy wielkości albedo 0.08 m iał
by nie więcej niż 140 km średnicy, jednego
zaś obrotu wokół osi dokonuje w ciągu około 10 godzin. Podczas przejścia przez pe
ryhelium (miało to miejsce 26 sierpnia 1992
roku) nie przejaw iał najm niejszej aktyw
ności kom etarnej, nie zaobserwowano przy
nim ani śladu komy, czym różni się od
C hirona. N atom iast zagadką Pholusa jest
jego barwa, wyraźnie czerw ona i to bar-
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Rys. 1. Orbity planetoid (w rzucie na płaszczyznę ekliptyki) poruszających się między głównym pasem a
pierścieniem Kuipera. Linią przerywaną oznaczono część orbity, która znajduje się „pod” płaszczyzną ekliptyki.

dziej nawet niż powierzchnia Io. Najpra
wdopodobniej pokrywa go cienka warstwa
substancji wytworzonej na skutek długo
trwałego bombardowania cząstkami pro
mieniowania kosmicznego.
Pholus — podobnie jak Chiron — świeci
dostatecznie jasno i przy dzisiejszej tech
nice obserwacyjnej będzie przypuszczal
nie mógł być śledzony wzdłuż całej orbity.
Jego odkrycie spełniło przewidywania Ko
wala, który — jak się przed laty wyraził —
był święcie przekonany, iż w bliższej lub

dalszej przyszłości uda się odkryć więcej
„ciał poruszających się po nieznanych orbi
tach”. Do końca 1992 roku odkryto jeszcze
dwa dalsze tego typu obiekty, a więc zna
my już dziś pięć planetoid będących jakby
ciałami pośrednimi pomiędzy głównym pa
sem asteroid położonym między orbitami
Marsa i Jowisza, a pierścieniem Kuipera roz
ciągającym się poza orbitą Neptuna.
Pierwszą planetoidą należącą już do
pierścienia Kuipera odkryto w 1992 roku.
Obiekt 1992 QBi został znaleziony w wy-
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niku systematycznych, trwających blisko
pięć lat poszukiwań, dokonywanych przez
Davida J e w i 1 1a i Jane L u u za pomocą
teleskopu o średnicy 2.2 metra w obserwa
torium na M auna Kea (Hawaje). Dostrze
żono go na kliszy eksponowanej 30 sierp
nia 1992 roku jako obiekt 23 wielkości
gwiazdowej, bardzo wolno przesuwający
się na tle gwiazdozbioru Ryb. Zmiany je
go położeń na niebie były tak małe, że
dopiero po kilku miesiącach obserwacji
Brian G. M a r s d e n mógł obliczyć do
kładniejszą orbitę, która z uwagi na swe
niezwykłe parametry wzbudziła zaintere
sowanie astronom ów zajmujących się tą
problematyką. Okazało się po prostu, że
w owym czasie był to najbardziej odległy
znany obiekt Układu Słonecznego i że peryhelium jego orbity znajduje się około 19
j. a. za orbitą Neptuna, co wskazuje na
stabilność orbity odkrytego przez Jewitta i
Luu ciała. Wprawdzie niedaleko krąży Plu
ton ze swym księżycem, ale masa tego układu jest za mała na to, by mógł on wy
woływać wyraźniejsze zakłócenia w ruchu
planetoidy 1992 QBj*. Byłoby to możliwe
jedynie wtedy, gdyby mogła się ona zbliżać
na małą odległość do wspomnianego układu, czego naturalnie nic można całko
wicie wykluczyć, lecz co wydaje się mało
prawdopodobne. Krótko mówiąc — mamy
do czynienia z regularnym obiektem Ukła
du Słonecznego, poruszającym się niemal
po kolistej orbicie (mimośród orbity pla
netoidy 1992 QBi jest mniejszy od mimośrodu orbity Marsa) i tylko nieznacznie
nachylonej względem płaszczyzny ekliptyki (mniej niż płaszczyzna orbity Saturna.
Odkrycie obiektu 1992 QB! radykalnie
zmieniło nasze wyobrażenia o odległych
regionach Układu Słonecznego. Przede
wszystkim wydawało się mało prawdopo
dobne, aby krążył on tam sam otnie i wo
bec tego w najbliższym czasie można było
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oczekiwać nowych odkryć tego typu ciał.
Tak też istotnie się stało, bo już na po
czątku 1993 roku poznano kolejny obiekt
(1993 FW), a pól roku później w przecią
gu zaledwie jednego tygodnia dowiedzie
liśmy się o istnieniu czterech dalszych. Dwa
z nich (1993 R O i 1993 RP) znaleźli znani
nam już Jewilt i Luu w obserwatorium na
Mauna Kea, a dwa następne (1993 SB i
1993 SC) odkryła grupa astronomów (Iwan
P. W i l l i a m s , Alan F i t z s i m m o n s i
Donal O ’ C e a l l a i g h na kliszy ekspo
nowanej za pomocą 2.5 metrowego tele
skopu obserwatorium La Palmas (Wyspy
Kanaryjskie). Interesujące jest przy tym
to, że wszystkie te cztery ciała w m om en
cie odkrycia położone były blisko wiosen
nego punktu równonocy, podczas gdy obiekt 1993 FW w chwili odkrycia znajdo
wał się po przeciwnej stronie nieba. A ku
rat w tym czasie przechodził przez peryhelium orbity, która okazała się być bardzo
podobna do orbity obiektu 1992 QBi. Nie
stety, o obiektach 1993 RO, 1993 RP i
1993 SB na razie niewiele wiemy, były one
zbyt krótko obserwowane i dlatego wciąż
znamy tylko prowizoryczne elementy ich
orbit. Nieco lepiej jest w przypadku obiek
tu 1993 SC, który z całej czwórki najjaś
niej świeci i w listopadzie 1993 roku był
dodatkowo obserwowany przez Davida J.
T h o 1e n a teleskopem obserwatorium uniwersytetu hawajskiego. Należy bowiem
pamiętać o tym, iż tak odległe ciała prze
mieszczają się po niebie nadzwyczaj wol
no i musi upłynąć sporo czasu nim za
kreślą odpowiednio długie luki, um ożli
wiające lepsze obliczenie param etrów ich
orbit. Z tego też powodu M arsden apeluje
do astronomów, aby możliwie często ob
serwowali te obiekty, gdyż po koniunkcji
ze Słońcem mogą być trudne do odnale
zienia. T&kie przypadki z obiektam i na
leżącymi do „klasycznego” pasa planetoid

* Odkrywcy dla obiektu 1992 QBi proponują nazwę Smiley, lecz Międzynarodowa Unia Astronomiczna jej
prawdopodobnie nie zaaprobuje, ponieważ imię „cudaka” z bajkowego świata Lewisa C o r r o 11 a (opisał go w
książce Alicja w krainie czarów) nosi już należący do „klasycznego” pasa planetoid obiekt o liczbie porządkowej
1613 (1950 SD)
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Rys. 2. Orbity pierwszych sześciu obiektów pierścienia Kuipera (patrz Tabela 3) w rzucie na płaszczyznę
ekliptyki. Linią przerywaną oznaczono część orbity znajdującą się „pod” płaszczyzną ekliptyki.

historia astronom ii niejednokrotnie od
notowała.
Ogółem w roku 1993 odkryto pięć pla
netoid zaliczanych do hipotetycznego pierś
cienia Kuipera. Szczególnie interesujący
mi wydają się cztery planetoidy (1993 SB,
1993 SC, 1993 RO i 1993 RP), poruszają
ce się po orbitach przypominających o r
bitę najdalszej planety Układu Słonecz
nego, której obieg — jak wiadomo — jest
w rezonansie 2:3 z obiegiem Neptuna. Wy
nika z tego, że gdy ten ostatni trzy razy

okrąży Słońce, to w tym samym niemal
czasie Pluton dokonuje tylko dwóch ta
kich okrążeń. Ale to jeszcze nie wszystko
— w peryhelium zbliża się on do Słońca
bardziej niż Neptun, lecz planety te nigdy
się do siebie zbytnio nie zbliżają i dzięki
tym właśnie okolicznościom orbita Pluto
na wykazuje dużą stabilność. Można za
tem przypuszczać, że zdołał on przetrwać
do naszych czasów tylko dzięki tak korzy
stnemu usytuowaniu swej orbity. Wystar
czyłoby zmienić nieco jej parametiy, a Plu-
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Tabela 2
Porównanie danych o orbitach Plutona i czterech „sąsiadujących” z nim planetoid
(1993 SB, 1993 SC, 1993 RO, 1993 RP)
Obiekt

a

Pluton
1993 SB
1993 SC
1993 RO
1993 RP

39.718
39.421
39.500
39.696
39.329

Q

e

49.739
52.091
46.808
47.818
43.793

0.2523
0.3214
0.1850
0.2046
0.1135

9
29.697
26.751
32.192
31.574
34.865

i
17.14
1.93
5.16
3.72
2.57

P
248.54
247.51
248.25
250.10
246.65

Oznaczenia:
a — wielka półoś orbity w jednostkach astronomicznych,
q — odległość peryhelium w jednostkach astronomicznych,
Q — odległość aphelium w jednostkach astronomicznych,
c — mimośród orbity,
i — kąt nachylenia płaszczyzny orbity do płaszczyzny ekliplyki w stopniach,
P — okres obiegu wokół Słońca w latach.

ton na skutek oddziaływania grawitacyj
nego wielkich planet zostałby przerzuco
ny na bardziej wyciągniętą orbitę i po ja
kimś czasie zapewne podzieliłby los ko
met krótkookresowych. Wydaje się więc
— sądzą Marsden i inni badacze — że to
samo można powiedzieć o czterech wy
mienionych wyżej planetoidach, porusza
jących się po równie stabilnych orbitach.
Ich ruchy mogłaby zakłócić jedynie jakaś
nieznana, krążąca dalej niż Pluton plane
ta, posiadająca przy tym odpowiednio du
żą masę. Ale o takiej planecie na razie nic
nie wiemy i uczeni coraz bardziej wątpią w
jej istnienie.
Dziś są to oczywiście tylko przypusz
czenia i dopiero dalsze badania wykażą,
czy i ewentualnie w jakim stopniu powyż
sze rozumowanie okaże się poprawne. Gdy
by się jednak potwierdziło, przybyłby jesz
cze jeden argument przemawiający za ist
nieniem pasa Kuipera i za tezą, że należą
do niego nie tylko odkrywane planetoidy,
ale najprawdopodobniej również Pluton z
Charonem, a może nawet także Tryton i
Phoebe. Są to wprawdzie obiekty o więk
szych rozmiarach i masach niż wspomnia
ne planetoidy, lecz nic byłyby lam wcale
samotne, gdyż w pierścieniu Kuipera —
jak sądzi S. Alan S t e r n — znajduje się

liczna populacja ciał o średnicach około
1000 km. Badacz ten po prostu zakłada, że
dysk protoplanetarny miał co najmniej o
rząd większą masę niż obecnie wynosi ogólna masa wszystkich planet, obiegają
cych je księżyców, planetoid krążących mię
dzy orbitam i Marsa i Jowisza, a także ją
der kometarnych. Owe hipotetyczne ciała
mogłyby choć częściowo wyjaśnić wspo
mniany deficyt masy, ale dziś możemy ob
serwować tylko wewnętrzny brzeg pierś
cienia Kuipera, do którego trzeba zaliczyć
zarówno opisane już planetoidy, jak i planeloidy odkryte w ciągu 1994 roku. W su
mie było ich 11, przy czym wszystko za
częło się 13 marca 1994 roku, kiedy to
Luu i Jewitt za pomocą teleskopu obser
watorium na Mauna Kea dostrzegli obie
kty 1994 ES 2 i 1994 EV 3 (ich jasność
wynosiła 24.7 i 23.5 wielkości gwiazdowej),
a 15 kwietnia tegoż roku za pomocą tego
samego teleskopu Jewitt i J. C h e n znaleźli
obiekt 1994 GV 9 (jasność 23.4 wielkości
gwiazdowej). Niecały miesiąc później, 11 i
12 maja 1994 roku, M. I r w i n , S. T r e 
m a i n e , R. W e b s t e r i Polka Anna
Ż y t k o w za pomocą teleskopu obserwa
torium w La Palma odkryli obiekty 1994
JQ 1 i 1994 JR 1 (jasność 22.6 i 22.4 wiel
kości gwiazdowej). Mniej więcej w tym sa-
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T ibela 3
N ajw ażniejsze dane o orbitach planetoid należących do pierścienia Kuipera (stan na
koniec 1994 roku)
Obiekt
1992 QBi
1993 FW
1993 RO
1993 RP
1993 SB
1993 SC
1994 ES2
1994 EV 3
1994 GVq
1994 JQ i
1994 JS
1994 JR i
1994 JV
1994 TB
1994 TG
1994 TH
1994 TG :

Data odkrycia
1992 V III30
1993 III 28
IX 14
15
16
17
1994 III 13
13
IV 15
V 11
11
12
13
X 2
3
3
8

P
290
291
250
247
248
248
309
297
274
285
221
209
209
179
275
262
268

a

e

i

43.8
42.4
39.7
39.3
39.4
39.5
45.7
44.5
42.2
43.3
36.5
35.2
35.2
31.7
42.5
40.9
41.5

0.07
0.04
0.20

2°
8
4
3
2

0.11

0.32
0.18
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

5
1
->
0
4
9
4
18
10
7
16
4

Oznaczenia:

P — okres obiegu wokół Słońca w latach,
a — wielka półoS orbity w jednostkach astronomicznych,
c — mimośród orbity,
i — kąt nachylenia płaszczyzny orbity do płaszczyzny ekliptyki.
Uwaga: dla planetoid odkrytych w 1994 roku założono kołowość orbity (c = 0).

mym czasie, 11 i 13 m aja, szczęście znowu
uśmiechnęło się do Luu i Jew itta, którzy
za pom ocą 1.5 metrowego teleskopu ob
serwatorium na Cerro Tololo (Chile) zna
leźli obiekty 1994 JS i 1994 JV (jasność
22.6 i 22.4 wielkości gwiazdowej). Kolejne
cztery obiekty (1994 TB, 1994 T G , 1994
TH i 1994 T G 2) odkryto na początku
października.
Dzięki tym odkryciom coraz większa
liczba astronom ów skłonna jest opow ie
dzieć się za hipotezą wysuniętą blisko pół
wieku temu przez Kuipera. Mówił on wpraw
dzie o pozaneptunowym pierścieniu jąder
kometarnych, lecz — zgodnie ze współ
czesnymi poglądam i kosmogonicznymi —
ciała poruszające się na peryferiach U kła
du Słonecznego powinny być zbudowane
głównie z lodu wodnego, toteż po zbliże

niu się do Słońca na odpowiednią odle
głość byłyby obserwowane w postaci ko
met. A le — pewnie ktoś zapyta — jeżeli
istotnie mamy tu także do czynienia z „ku
lami brudnego śniegu” , to dlaczego te obiekty m ają niewiele większe albedo od
jądra komety Halleya, chociaż — w od
różnieniu od niej — nigdy nie były aktyw
ne i ich lodowe powierzchnie winny odbijać
dużo promieni słonecznych? A tymczasem
m ają mniejsze albedo od Plutona, który
pod względem składu chemicznego nie po
winien się od nich zbytnio różnić i który
przynajmniej zewnętrzną warstwę winien
mieć utworzoną głównie z lodu wodnego.
T o prawda, lecz powierzchnie opisywanych
dziś planetoid najprawdopodobniej pokry
te są cienkimi warstewkami ciem niejszej
substancji, gdyż pod wpływem prom ienio-
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w ania kosm icznego dochodzi tam do p o li
meryzacji cząsteczek niektórych związków,
przede wszystkim m etanu i am oniaku przy
udziale wody. Taki proces odbywa się oczywiście także na pow ierzchni Plutona,
ale sezonow o otacza się on rzadką a tm o 
sferą, dzięki czem u pokryw ająca go w ar
stew ka substancji bywa nieustannie o d n a 
wiana. Po prostu w okresie cieplejszym
substancja ta paruje, w postaci gazu unosi
się nad pow ierzchnią planety, a potem za
m arza i opada na nią. W jakim ś stopniu
przypuszczenia te potw ierdza obraz P lu 
tona i C harona, otrzym any za pom ocą te
leskopu kosm icznego H u b b le’a w dniu 21
lutego 1994 roku, kiedy ciała te były od
nas o d dalone o około 4.4 m iliarda km.
W idać na nim nie tylko oddzielnie P lu to 
na i C harona, ale p o raz pierwszy możemy
przyjrzeć się ich tarczom , co um ożliwiło
bezpośredni pom iar średnic tych odległych
obiektów *, a także wyciągnąć inne cieka
we wnioski. I tak na przykład wnikliwa
analiza obrazu zdaje się świadczyć o tym,
że w ystępuje wyraźna różnica w składzie
chemicznym powierzchniowych warstw ich
globów i tym należy tłumaczyć, że księżyc
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ma m niejsze albedo od planety. Po prostu
nigdy nie otacza go atm osfera i p ro m ie
niow anie kosm iczne pozostaw ia na nim
trwały ślad.
K rążące na peryferiach U kładu Sło
necznego planetoidy wraz z P lutonem i
C haronem są jakby niemymi świadkam i
wydarzeń sprzed m iliardów lat. N ie należy
się przeto dziwić, iż w ostatnich latach tak
dużo poświęca się im uwagi i że stanow ią
niem al „dyżurny te m at” specjalistycznym
czasopism astronom icznych. Z ain te re so 
w anie to chyba jeszcze bardziej wzrośnie,
bo — biorąc pod uwagę nieustanny ro z
wój technik obserwacyjnych — w nadcho
dzących latach należy oczekiwać nie tylko
w zrostu liczby odkrywanych p lanetoid z
mimo wszystko wciąż hipotetycznego pierś
cienia K uipera, lecz także dopływu k o n 
kretnych inform acji o fizycznych właści
wościach zarów no tych drobnych ciał, jak
i „spokrew nionych” z nim i P lutona i C ha
rona. Tylko w ten sposób możemy się d o 
wiedzieć czegoś bliższego o m aterii dysku
p ro to p lan etarn eg o i o przebiegających w
nim kiedyś procesach.

KRONIKA
Szybko rotująca gwiazda AB Doradus
Znajdująca się na południowej półkuli gwiaz
da H D 36705 znana również jako A B Dora
dus jest obiektem bardzo interesującym. N a
leży do gwiazd chłodnych o dużej prędkości
rotacji oraz silnej aktywności chromosferycznej
i koronalnej. Uwagę na nią zwrócono szcze
gólnie po 1981 roku, kiedy zarejestrowano po
chodzące z niej promieniowanie rentgenowskie.
Ponieważ jest jedną z najjaśniejszych gwiazd o
tych własnościach jest celem licznych obserwa
cji. Niestety, niemożliwe one są z terenu Pol
ski gdyż jej deklinacja wynosi -65°.
Gwiazda AB Dor jest gwiazdą zmienną o
średniej jasności V ok 6.9 mag i o amplitudzie

zmian blasku ok 0.1 mag. Piszę około, gdyż
zarówno średnia jasność gwiazdy jak i ampli
tuda zmian blasku nie są stałe. W okresie
1978-1990 średnia jasność gwiazdy wahała się
w granicach V = 6 .8 -6 .9 5 mag, a amplituda
zmian blasku była rzędu 0 .03-0.12 mag. Pod
stawowy okres zmienności A B Doradus zwią
zany jest z okresem obrotu i wynosi P = 0 .5 1 4
doby. Krzywa zmian blasku AB Doradus jest
nieregularna i zmienna w czasie. Świadczy o
obecności na powierzchni gwiazdy plam — ob
szarów o niższej temperaturze. Plamy te utrzy
mują się w czasie kilkunastu lat w tych samych
miejscach i zmiany ich natężenia powodują
zmiany kształtu krzywych i amplitudy zmian
blasku. Wskaźniki barwy dla tego obiektu są

* Z pomiarów dokonanych na obrazie uzyskanym za pom ocą teleskopu kosm icznego H ubble’a wvnika
(osiągnięto dokładność do 1% ), że średnica Plutona wynosi 2320 kra, a Charona 1270 km (ten ostatni wydaje
się być zatem nieco większy niż dotychczas przyjmowano)
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dość nietypowe i średnie wartości B-V, U -B ,
V -R wynoszą odpowiednio: 0.825, 0.366, 0.48.
Ustalany na ich podstawie typ widmowy jak i
tem peratura efektywna są różne w zależności
od tego, który wskaźnik rozpatrujemy. Spot
kać można w literaturze ocenę typu widmowe
go K 3-G 8 i klasę jasności pomiędzy V (ka
rzeł) a III (olbrzym). Oceny temperatury efe
ktywnej gwiazdy wahają się pomiędzy 4800 a
5200 K. Rozbieżności te wynikają z obserwo
wanej dla AB D oradus nadwyżki promienio
wania w ulrafiolecie i podczerwieni i trudności
w przybliżeniu widma rozkładem promienio
wania ciała doskonale czarnego. W świetle te
go co obecnie wiemy o AB D oradus jej miej
sce na diagramie H ertzsprunga-Russela odpo
wiada gwiazdom typu widmowego K2IV.
Obserwacje spektroskopowe przyniósł)' wiele
interesujących danych dzięki którym można po
wiedzieć więcej o tej gwieździe. Prędkość ra
dialna wynosi ok. -3 0 k m s 1. Brak potwierdzo
nych zmian prędkości radialnej jest dowodem,
że gwiazda nie jest ciasnym układem podwój
nym. Obserwowane poszerzenie linii w widmie
AB Doradus świadczy o prędkości rotacji vesim
=90 krns^1 (oceny w zależności od linii są po
między 75 a 100 kms*1; ve jest prędkością ro
tacji na równiku a i kątem nachylenia osi ob
rotu gwiazdy do linii obserwator-gwiazda). Przy
spieszenie grawitacyjne na powierzchni gwiaz
dy powinno wynosić ok 10 g (100 nis 2) lecz
dokładność jego wyznaczenia nie jest duża.
W połączeniu ze znanym okresem obrotu pro
mień gwiazdy wynosi R =7?o/sin;. Analiza linii
emisyjnych — szczególnie H i K zjonizowanego wapnia potwierdziła wysoką aktywność chromosferyczną, której można było się spodzie
wać biorąc pod uwagę stosunkowo późny typ
widmowy i bardzo szybką rotację. Pomiędzy
natężeniem emisji linii chromosferycznych, a
blaskiem gwiazdy występuje antykorelacja: za
zwyczaj linie są najsilniejsze, kiedy jasność jest
najmniejsza. Świadczy to o największej aktyw
ności chromosfery w rejonach sąsiadujących z
plamami fotosferycznymi. Na szczególną uwa
gę zasługuje obecność linii litu 660.7 nm która
wydaje się świadczyć o tym, że gwiazda jest
dość młoda. W gwiazdach późnych typów wid
mowych, w których w warstwach zewnętrznych
występuje warstwa konwektywna lit jest nisz
czony gdy w wyniku konwekcji dostaje się do
warstw o wysokiej temperaturze. Wiek gwiaz
dy wyznaczony na podstawie zawartości litu wy

b i b l i o t e k a
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nosi ok. 70 min lat. Najprawdopodobniej gwiaz
da nie osiągnęła jeszcze ciągu głównego i to
może być przyczyną jej dziwnych własności In
teresująca jest linia H a o bardzo zmiennym
profilu i pojawiająca się zarówno w emisji jak i
w absorpcji. Szerokość tej linii odpowiada pręd
kościom emitującej ją materii do 180 kms-1. Po
wodem tak szczególnych własności tej linii może
być obecność obłoków wodoru współrotujących
z gwiazdą w odległości kilku promieni gwiazdy
od jej powierzchni. Korotacja obłoków byłaby
możliwa dzięki silnemu polu magnetycznemu.
Obserwacje dokonane przez IU E pozwo
liły uzyskać widma AB D oradus w ultrafiole
cie. Widoczne są na nich linie charakterystycz
ne dla chromosfery (silne linie zjonizowanego
magnezu — M gll), warstwy przejściowej po
między chromosferą a koroną (azot N y siarka
SiIV i węgiel CIV) oraz samej korony (linie zjo
nizowanego helu). Z koroną związane jest rów
nież promieniowanie rentgenowskie. W wyniku
rozbłysków emisja rentgenowska z AB Doradus
może się zwiększyć dziesięciokrotnie. Z gwiazdy
tej obserwujemy również promieniowanie radio
we. W 1992 roku stwierdzono zmienność jasno
ści radiowej związaną z obrotem gwiazdy. Po
dobnie jak w przypadku natężeń chromosfery
cznych linii emisyjnych najsilniejsze promienio
wanie radiowe obserwujemy w minimum blasku.
W odległości 10" od AB D oradus znajduje
się słaba gwiazda 13 wielkości Rossiter 137B
(Rst 137B). Podobny ruch własny (jak dla AB
Dor) i prędkość radialna mogą świadczyć, że
gwiazdy te są związane. Założenie, że Rst 137B
ma jasność podobną do gwiazd ciągu głównego
o takim jak on typie widmowym (dM 3e-dM 4e)
daje odległość do niego (i możliwe, że do AB
D or) ok. 20 pc. Z drugiej strony założenia, że
gwiazdy są związane (a więc, że mają podobny
wiek) i że Rst 137B znajduje się na ciągu głów
nym nie są ze sobą zgodne. Powstająca gwiazda
o mniejszej masie (a taką niewątpliwie jest Rst
137B) potrzebuje więcej czasu na osiągnięcie
ciągu głównego niż bardziej masywna. Wiek
gwiazdy i skład chemiczny świadczy, że AB Dor
może być członkiem ruchomej grupy Plejad.
Gdyby było to prawdą to na podstawie prędkości
radialnej i ruchu własnego można ocenić odle
głość do niej na ok. 27±5 pc. Jest jednak ko
nieczne ustalenie w najbliższej przyszłości paralaksy trygonometrycznej gwiazdy (wszystko
wskazuje na to, że jest wystarczająco blisko aby
to było możliwe). Porównując tę gwiazdę ze
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Słońcem przyjmiemy, że odległość do niej wyno
si ( l - 25 pc, temperatura efektywna Te=5000 K
i obserwowany średni strumień bolometryczny
6 • 10 s erg cm-2 S'1 (odpowiadający V = 6.88 i
poprawce bolometrycznej D C =-0.25 dla B-V
=0.825). Dla Słońca strumień energii na odle
głości 1 AU wynosi 1.37-106 erg cm-2 s^1 Przy
tych założeniach: R = 1 A A R q , L = 1 .1 6 L q ,
ve=143 kms-1. Jeżeli przyjmiemy, że przyspie
szenie grawitacyjne na powierzchni wynosi 10 g
masa AB Dor powinna być rzędu 0.8 M q. Sto
sunek siły odśrodkowej na równiku Foc do gra
witacyjnej Fg wynosiłby 1:5 i jest on podobny
do tego jaki ma Saturn. Dla Słońca vc= 2 kms
1 i podobny stosunek wynosi 1:50000.
Obserwowane obłoki wodoru są wyrzuca
ne z powierzchni gwiazdy w czasie rozbłysków,
które swoją energią przewyższają te spotykane
na Słońcu 100-1000 razy. Stosunek emisji w
liniach zjonizowanego magnezu (li i k ) i wapnia
(II i K) do całkowitej jasności gwiazdy jest w
porównaniu ze Słońcem odpowiednio 7 i 13 razy
większy. Podobny stosunek dla linii Lya i pro
mieniowania rentgenowskiego w zakresie 0.1-4
keV przewyższa słoneczny 75 i blisko 1000 razy.
AB D oradus jest jedną z gwiazd aktyw
nych chromosferycznie o których posiadamy naj
więcej informacji. Jednak to co wiemy oparte
jest na założeniach, które mogą być podważo
ne. Dotyczy to zarówno odległości (a więc i
wszystkich wielkości z nią związanych) jak i sta
tusu ewolucyjnego. Należy mieć nadzieję, ze
wyznaczenie trygonometrycze odległości do AB
D oradus nastąpi w najbliższym czasie.
Marcin Kiraga
U L Y SSES p o w ra ca k u ekliptyce
Dnia 13 września 1994 r. sonda ULYSSES po
biła pierwszy z zaplanowanych dla niej „poza-
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ekliptycznych” rekordów, a mianowicie przele
ciała pod płaszczyzną ekliptyki obserwując oko
lice południowego bieguna Słońca (dokładnie
— szerokość heliograftczną — 80 stopni). Obec
nie zmierza ku płaszczyźnie ekliptyki, przetnie
ją 12 marca 1995 (będzie wówczas najbliżej
Słońca, w odległości 1.3 jednostki astronom i
cznej), a następnie 19 czerwca 1995 dotrze w
okolice bieguna północnego. Jak wiadomo jest
to pierwsza sonda, która bada Układ Słonecz
ny „trójwymiarowo” tzn. nie ograniczając się
do pomiarów w płaszczyźnie planetarnych or
bit. Najważniejsze wyniki jakie do dziś uzyska
no za jej pomocą to wyraźna asymetria pręd
kości wiatru słonecznego w różnych szerokoś
ciach heliocentrycznych — przy biegunie po
łudniowym wiatr wieje z prędkością 750 km/s
tzn. prawic dwa razy szybciej niż blisko Ziemi,
w okolicy płaszczyzny ekliptyki. Zaskakujące jest
również to, że skład chemiczny wywiewanej z
wiatrem materii zmienia się z szerokością. Wiele
wskazuje na to, że wiatr składa się z dwu od
miennych rodzajów wypływu: szybkiego i „pro
stszego” pr/y biegunach oraz wolniejszego i bar
dziej turbulentnego przy równiku. Spodziewa
no się także, iż w okolice biegunów znacznie
łatwiej będą docierać cząstki promieniowania
kosmicznego — w płaszczyźnie ekliptyki nawi
nięte słoneczne pole magnetyczne utrudnia pe
netrację w głąb Układu Planetarnego. Tymcza
sem ULYSSES zanotował zaledwie dwukrotny
(a spodziewano się dziesięciokrotnego) wzrost
strumienia tych energetycznych cząstek. Ponad
to ULYSSES zaobserwował dziwne niejedno
rodności, liczne fale magnetohydrodynamiczne
„zaciemniające” obraz międzyplanetarnego pola
magnetycznego — tak, jakby na powierzchni
Słońca nie było „magnetycznego bieguna”.
MSK

KONFERENCJE I ZJAZDY
O g ó ln o u k ra iń s k a k o n fe re n c ja a s tro n o m ic z n a z o k azji
2 2 5 -le c ia O b s e rw a to riu m Lw ow skiego
N ajpierw k ró tk i w stęp historyczny: U k ra i
n a m ia ła ja k d o tą d tylko k ró tk ie o k resy
n ie p o d leg ło ści. Pierw szy — to czasy o d
Św. W ło d zim ierza , d o k ró la D anilły H a 1 i c k i e g o (k o ro n o w a n e g o za zgodą p a 
p ie ża rzym skiego) i je g o syna Lw a (za ło 
życiela L w ow a). Z a ich czasów o p a n o w a li

z iem ię u k ra iń sk ą T&tarzy. P o tem m iejsce
T ataró w zajęła L itw a. Było p ó źn iej, o d 
m ie n n ie z p rzeciw nych p u n k tó w w id zen ia
— u k ra iń sk ie g o i p o lsk ie g o — o św ie tla n e
p o w sta n ie n a ro d o w e B o h d a n a C h m i e l 
n i c k i e g o , k tó ry je d n a k p o te m — m ó 
w iąc słow am i T erasa S zew czen k i — sp rze -
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da! Ukrainę Rosji. Był krótki przebłysk
wolności w roku 1917 i następnych, a te
raz rok 1991 przyniósł nowe nadzieje trwa
łej niepodległości. Od stuleci Rosja, a po
tem i Austria starała się niecić niezgodę i
nienawiść pomiędzy Polakami, a U kraiń
cami. To się zaborcom w znacznej mierze
udało. Zupełnie zbędna (nie chciana przez
Józefa P i ł s u d s k i e g o ) choć bohater
ska, a krwawa Walka o Lwów po I Wojnic
światowej, manifestacje patriotów ukra
ińskich w czasach międzywojennych, bru
talne pacyfikacje ukraińskich wsi (odpo
wiedzialność zbiorowa!) i zemsta za nie:
mordowanie Polaków w czasie II Wojny
Światowej. D opiero pod jej koniec próby
zrozumienia, że Polska i Ukraina mają
wspólnego wroga i wspólne interesy; uświadomicnie sobie tego przez emigracje
polityczne obu narodów i wzywanie się w
tę prawdę obecnie. Lecz w jakiej mierze
wpojone w oba narody? Świadom wszy
stkich kompleksów ukraińskich pojecha
łem na konferencję ukraińskiej astrono
mii we Lwowie w dniach 8-10 grudnia
1994 roku.
Lwów, założony w roku 1256, a przy
łączony do Polski na podstawie umowy
dynastycznej przez Kazimierza Wielkiego
był od jego czasów pod rządami Polski,
Węgier, Polski, Szwecji, Polski, w I Roz
biorze Polski dostał się Austrii, a po roku
1914 był kolejno w rękach: rosyjskich, au
striackich, polskich, radzieckich, niemiec
kich i ponownie radzieckich. Lwów był od
wieków miastem międzynarodowym. W ro
ku 1939 mieszkali tu Polacy, Żydzi, U kra
ińcy, Orm ianie i Niemcy. Obecnie istnieje
tu zorganizowane życie Ukraińców, R o
sjan, Polaków, O rm ian i Żydów. Lwow
skie Obserwatorium Astronomiczne zało
żone przy Uniwersytecie Jana Kazimierza
przez Jezuitów w roku 1769, przeżyło roz
kwit w czasach austrowęgierskich i mię
dzywojennych, polskich. Jest obecnie naj
starszą instytucją astronomiczną na tere
nie Ukrainy. W Konferencji wzięli udział
przedstawiciele kilkudziesięciu ukraińskich
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instytucji astronomicznych. Z zagranicy
przyjechała tylko przedstawicielka Obser
watorium Pułkowskiego z Rosji i ja z O b
serwatorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Po referatach wstępnych (historia ob
serwatorium i dzisiejszy stan astronom ii
Ukrainy) przyszła kolej na składanie lwow
skim astronom om gratulacji i życzeń. Po
wiedziałem po ukraińsku, że dziękuję za
zaproszenie, że przywożę z Krakowa ser
deczne pozdrowienia, i że przepraszam iż
słabo znając ukraiński będę mówił dalej
po polsku. W przerwie podeszło do mnie
kilku uczestników mówiąc: „Pan powie
dział wpierw kilka zdań po ukraińsku, prze
prosił, że będzie mówił w swoim języku, a
Rosjanka mówiła od razu po rosyjsku, jakby
jego użycie było na tym terenie oczywis
tością. My to oceniamy”. W części nauko
wej referat pułkowski umieszczono w pro
gramie sekcji fizyki Słońca, zaś mojemu
grzecznościowo wyznaczono pierwsze miej
sce w sesji plenarnej, choć treścią pasował
raczej do obrad sekcji kosmologicznej. Po
wiedziałem z uśmiechem że mogę refero
wać po angielsku lub po polsku. Sala eu
forycznie wybrała polski. W dyskusji zada
no mi pytania: jedno po angielsku, dwa po
ukraińsku i jedno w pięknym polskim ję
zyku. Nie tylko Polacy ale i Ukraińcy zna
ją tu polski; starsi — z polskich szkół, młod
si z telewizji.
W części historycznej wspominano z
sentymentem czasy austrowęgierskie i pol
skie. Bolszewików wspominano bez sen
tymentu na równi z hitlerowcami. Sporo
miejsca poświęcono zasługom profesorów
Marcina E r n s t a i Eugeniusza R y b k i .
Przypomniano, jak pod koniec wojny prof.
Rybka spakował — zgodnie z hitlerowskim
rozkazem — instrum entarium lwowskie
go obserwatorium do skrzyń, ale zamiast
je wysłać pociągiem do Rzeszy, postarał
się o fałszywe kwity nadania, a skrzynie
ukrył w piwnicy. Uratowane instrumenty
służą do dziś studentom do ćwiczeń. Póź
niej pracownicy obserwatorium w podob
ny sposób ukryli popiersie prof. Ernsta
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przed bolszewikami. Nie zostało przetopio
ne, lecz wydobyte w roku 1991 ze skrzyni i
zdobi obecnie salę Zakładu gwiazd Zmien
nych i Mgławic.
Mogłem się dowiedzieć, że z astrono
micznego potencjału byłego Związku Ra
dzieckiego najwięcej przypadło Ukrainie.
Prezes Ukraińskiego Towarzystwa A stro
nomicznego, prof. J. S. J a c k i w stwier
dził, że Ukrainę reprezentuje w Między
narodowej Unii Astronomicznej około 100
członków, że istnieje tu wiele znanych w
świecie szkół astronomicznych założonych
przez C e s e w i c z a , B a r a b a s z e w a ,
S z a j n a i innych. Jest tu wiele obser
watoriów, ale z wyjątkiem Obserwatorium
Krymskiego, są to dostrzegalnie małe, wy
posażone często w teleskopy ledwie 60centymetrowe, a co najwyżej metrowe. Sło
wem — rozwinięty potencjał ludzko-naukowy, niedorozwinięty techniczny. A stro
nomia jest w każdym razie najsilniej roz
winiętą dziedziną nauki na Ukrainie i są
szanse, że rząd będzie ją mógł i chciał wy
prowadzić z technicznego zacofania. Skoń
czyły się czasy bolszewickie urzędowego
„wysyłania” za granicę młodych, uprzywi
lejowanych. Dziś kto jest dobry, sam po
winien załatwiać sobie staże zagraniczne,
wyjeżdżajcie, uczcie się, i wracajcie do oj
czyzny. Dalej prof. Jackiw mówił o zbyt
nim rozdęciu etatów naukowych, o ludziach
zatrudnionych, ale nieaktywnych, nie pu
blikujących. Dbając o poziom prac i o wy
sokość zarobków, trzeba będzie zarazem
w organiczny sposób zmniejszać liczbę za
trudnionych. Spośród studentów radził
wybierać najlepszych i nad tymi roztaczać
szczególniejszą opiekę.
Rozmawiamy w kuluarach o możliwoś-
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ciach współpracy międzynarodowej. Pom
ni na niedawne czasy pełne urzędowych
umów i kontraktów, z których nauka nic
wiele miała pożytku, nie chcą żadnych pro
jektów ani „wytycznych” współpracy, uz
godnień ani podpisywań. Niech współpra
ca po prostu będzie pomiędzy konkretny
mi ludźmi w konkretnym projekcie nau
kowym. Obiecują pomóc organizacyjnie
bez biurokracji w każdej rozsądnej, a szcze
gółowej propozycji. Kontakty są już na
wiązane. Dwóch uczestników konferencji
uczestniczyło w kolejnych Krakowskich
Szkołach Kosmologicznych. Młoda astronomka chwali sobie staż odbyty ostatnio
w Krakowie u prof. Piotra F 1i n a ...
Radzimy nad końcowym memoriałem
do naczelnych władz Ukrainy. Do ogólnie
przyjętego już tekstu padają z sali propo
zycje poprawek, drobne uwagi, postulaty.
Prof. Jackiw rzeczowo kom entuje, zapisu
je to, co ma sens. Ktoś proponuje, aby
upam iętnić miejsce po zburzonym obser
watorium na Popie Iwanie młodzieżowym
ośrodkiem turystycznym oraz ludowym ob
serwatorium na sąsiednim szczycie. Jac
kiw rozkłada ręce. To można, ale nie teraz.
T^le jest spraw pilniejszych...
Cała konferencja przebiegała bez tak
charakterystycznej dla bolszewickich cza
sów drętwej mowy. Pełna szczerość i spon
taniczność. Żywe reakcje sali: śmiech, oklaski, a raz i okrzyki „hańba”. Gdyby nie
skąpo opalane sale (obradowaliśmy w płasz
czach) oraz skromne, choć smaczne i po
żywne potrawy na bankiecie, miałoby się
wrażenie, że konferencja się odbywa gdzieś
we Francji. Ale to była po prostu lwowska,
a może i ogólnoukraińska fantazja i rozmach.
Konrad Rudnicki

PORADNIK OBSERWATORA
Roje meteorów w 1995 roku
Minął rok 1994 i nadszedł nowy — 1995.
Z e starym rokiem odeszły różne wydarze
nia astronom iczne z nim związane. Wiele

z nich już się nie powtórzy. Jest jednak
pewna dziedzina astronom ii, która ma tę
zaletę, że podobnych wydarzeń niebies
kich możemy oczekiwać corocznie. Tą dzie
dziną są obserwacje meteorów.
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Poniżej postaram się omówić najcie
kawsze i najaktywniejsze roje meteorów,
które będziemy mogli podziwiać w roku
1995. Jedynym wyjątkiem jest tu pom i
nięty bardzo aktywny rój Perseid. Jest on
na tyle ciekawy, że warto na jego temat
napisać odrębny artykuł.
Każdy rój jest opisany przez kilka pa
rametrów, których znajomość jest niezbęd
na do przeprowadzenia prawidłowej obser
wacji. Poniżej podaję więc ich objaśnienia:
a, ó — współrzędne (rektascensja i de
klinacja) radiantu w momencie maksimum.
Aa, AÓ — zmiana pozycji radiantu w
ciągu doby odpowiednio w rektascensji i
w deklinacji.
Z H R — tzw. Zenitalna Liczba Godzin
na (ang. Zenithal Hourly Rate). Z defini
cji jest to liczba meteorów jaką obserwo
wałby w ciągu godziny w warunkach ideal
nych (widoczność 6.5 mag.) jeden obser
wator w czasie gdy radiant roju jest w ze
nicie.
V — prędkość m eteoru w km/s.
(p — średnica radiantu w stopniach.
CPO T — centra pola do obserwacji
teleskopowych. Przy każdym roju podane
są dwa centra, bowiem do dokładnego określenia pozycji radiantu potrzebne są da
ne z dwóch pól. Proponuję obserwować
każde z nich po pól godziny starannie na
nosząc zaobserwowane meteory na mapę.
Kwadrantydy
Okres aktywności: 27 XII — 6 I, Maksi
mum: 03 I, godz. 01.00 UT, Z H R = 110, V
= 41 km/s. W spółrzędne radiantu: a =
15h20mó = +49°, A a = +0.8° Ad = -0.2°,
<p = 5° CPO T « i = 16h08m(5, = +75° i a 2
= 13h12m02 = +40°
Podejrzewam, że w momencie gdy ukaże się ten num er Uranii Kwadrantydy
już skończą swoją aktywność. Dane doty
czące tego roju podaje jednak z kronikar
skiego obowiązku, pocieszając się faktem,
że mogą być wykorzystane także w 1996 r.
Warunki do obserwacji Kwadrantyd w
tym roku będą bardzo dobre, bowiem w
okolicy maksimum Księżyc będzie blisko
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nowiu. Ponadto duża deklinacja radiantu
powoduje, że rój ten w naszych szerokoś
ciach geograficznych może być obserwo
wany przez całą (bardzo długą o tej porze
roku) noc. Dodatkowo maksimum aktyw
ności przypada około godziny drugiej CSE
więc o porze bardzo korzystnej dla obser
watorów w Europie Środkowej.
Z H R wydaje się być zmienną z roku
na rok, jednak zwykle przekracza poziom
100 meteorów. Dodatkowym utrudnieniem
w jej dokładnym wyznaczeniu jest fakt, że
u Kwadrantyd obserwuje się zwykle dwa
maksima. Pierwsze z nich występuje tylko
dla meteorów bardzo słabych (głównie te
leskopowych), a następne po 14 godzinach
już dla meteorów widocznych gołym okiem.
Ponadto obserwacje fotograficzne i tele
skopowe z ostatnich lat zdają się sugero
wać pewne rozmycie lub rozczłonkowanie
radiantu. W związku z tym dokładne szki
cowanie dróg meteorów na mapie w przy
padku obserwacji wizualnych i teleskopo
wych byłoby mile widziane.
Lirydy kwietniowe
Okres aktywności: 16-25 IV, Maksimum:
22 IV godz. 15.00 UT, Z H R = zwykle
15-25, V = 49 km/s. Współrzędne radian
tu: a = 18h04m<5 = +34°, Aa = +1.1° Ad
= 0.0°, <p = 5° C PO T a\ = 17h28m ói =
+16° i a i = 18h48ra (5? = +19°
Niestety w tym roku warunki do obser
wacji nie są najlepsze. 15 kwietnia przypa
da bowiem pełnia Księżyca i przez cały
okres aktywności roju będzie ona skutecz
nie utrudniała obserwacje słabszych zja
wisk. Pomimo tego zachęcam do obserwa
cji, rój ten bowiem stać na różne niespo
dzianki i jego Z H R może drastycznie się
zwiększyć. Przykładowo w latach 1803 i
1922 odnotowano deszcze meteorów z li
czbami godzinnymi około 1800! Ostatni
taki wybuch miał miejsce w roku 1982, gdy
obserwatorzy amerykańscy zarejestrowali
ZH R w okolicach 90.
Eta Aquarydy
Okres aktywności: 19 IV - 25 V, Maksi
mum: 03 V godz. 23.00 UT, Z H R = 50,
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V = 66 km/s. W spółrzędne radiantu: a =
22h24mó = -02°, A a = +0.9° AÓ = +0.4°,
<t>= 4° C P O T a i = 21h16mói = +10° i a 2
= 21h24">ó2 = -23°
Rój związany z kom etą P/H alley d ają
cy co roku duże liczby godzinne i szerokie
(czasam i podw ójne lub p o tró jn e) m aksi
ma. W tym roku w arunki do obserw acji są
bardzo dobre. Po pierw sze na początku
m aja będziem y m ieli ciem ne, bezksiężyco
we noce (nów 29 kw ietnia), po drugie m o
m ent w ystąpienia m aksim um (godz. 23.00
U T ) jest korzystny dla obserw atorów w
Polsce.
Alfa Cygnidy
O kres aktywności: 16 V I (?) — 30 VII (?),
M aksim um : 9 -11 V II (?), Z H R = 9.
W spółrzędne radiantu: a = 20h40ra ó =
+45°, A a = ? Aó =?,<p = ?
Słabo zbadany rój charakteryzujący się
szybkimi, białymi m eteoram i o średniej ja s
ności. Obserwacje polskich miłośników as
tro n o m ii w roku 1994 wykazały istnienie
słabego m aksim um w dniach 9 — 11 lipca.
Z pow odu m ałej liczby obserw acji wszy
stkie p odane wyżej w artości są niepew ne.
M ożliwe, że d an e uzyskane w 1995 roku
pozw olą pow iedzieć coś więcej o naturze
tego roju. Z achęcam w ięc do obserwacji.
W arunki ku tem u nie będą jed n ak n ajlep
sze bow iem w okolicach m aksim um przy
pada pełnia Księżyca.
Pegazydy
O kres aktywności: 7-11 V II, M aksim um :
10 VII, Z H R = 8, V = 70 km/s. W spół
rzędne radiantu: a = 22h40m Ó = +15°,
A a = +0.8° Aó = +0.2°, <p = 5° C P O T a i
= 21h20m <3i = + 10° i a 2 = 22h10m ó 2 =
+ 33°
Słaby rój z bardzo szybkimi m eteo ra
mi. W arunki do obserw acji w 1995 roku, z
pow odów takich samych ja k powyżej, sła
be. Pozycja radiantu słabo znana, więc przy
dałyby się d okładne obserw acje telesk o 
powe.
Delta Aquarydy S
O kres aktywności: 8 V II — 19 V III, M a
ksim um : 29 V II godz. 5.00 UT, Z H R =
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20, V = 4 1 km/s. W spółrzędne radiantu: a
= 22h36m Ó = +16°, A a, AÓ — patrz
poniżej, (p = 5° C P O T a€E(17h, 00h), ÓG
(0°, + 15°) — wybrać dwa m iejsca odległe
o około 30°.
Rój bogaty głównie w słabe m eteory,
urozm aicone jed n ak poprzez pojaw ienie
się jaśniejszych wyjątków. W arunki do o b 
serwacji bardzo d o bre dzięki bezksiężyco
wym nocom w okolicach 27 lipca.
W czasie aktywności roju radiant zna
cznie przem ieszcza się po niebie. O to jego
w spółrzędne na poszczególne dni aktyw
ności: 15 V II a = 2 1 h56m =-19°, 25 VII
a = 2 2 h28m = -1 7 °, 05 VII a = 2 3 h00m =14°,
15 V III a = 2 3 h28m =-12°
Alfa Capricornidy
O kres aktywności: 3 VII — 25 VIII, M a
ksim um : 30 V II, Z H R = 8 , V = 23 km/s.
W spółrzędne radiantu: a = 20h28m <5 =
-10°, A a, AÓ — p a trz p o niżej, <p=8°
C P O T — patrz powyżej.
Rój charakteryzuje się bardzo wolny
mi i jasnym i m eteoram i co czyni go b a r
dzo dobrym do obserw acji wizualnych i
fotograficznych (ap a ra t najlepiej wycelo
wać w miejsce o w spółrzędnych a = 2 0 h00m
ó = + 10°). Jego rad ian t też przesuw a się
na niebie i po n ad to leży blisko rad ian tu <5
Aqaryd S, co m oże spraw iać kłopot z określeniem przynależności m eteoru do da
nego roju. Pom ocna tu m oże być prędkość
m eteoru, poniew aż ó Aquarydy S są szyb
sze od a C apricornid. W spółrzędne ra 
diantu na poszczególne dni aktywności: 5
VII a = 1 9 h20m ó = -14°, 15 VII a = 1 9 h44m
ó = -1 3 °, 25 VII a = 2 0 h12m ó = - l l ° , 5 V III
a = 2 0 h48m <5= -9°, 15 V III a = 2 1 h12m ó = 6°, 25 V III a = 21 h06mÓ=-4°.
W tym roku warunki do obserwacji b a r
dzo dobre — Księżyc blisko nowiu.
Alfa Aurigidy
O kres aktywności: 24 V III — 5 IX, M ak
sim um : 1 IX, Z H R » 15, V = 66 km/s.
W spółrzędne radiantu: a = 6h35m ó =
+42°, A a = + 1.1° AÓ = +0.0°, <p = 5°
C P O T a i = 2h50m<5i = + 39° i a 2 = l h35m
Ó2 = +41°.
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Delta Aurigidy
Okres aktywności: 7 IX — 10 X, Maksi
mum: 9 IX, ZHR = 7, V = 64 km/s.
Współrzędne radiantu: a = 4h00m <5 =
+47°, Aa = +1.0° AÓ = +0.0°, <p = 5°.
Dwa leżące blisko siebie lecz odrębne
roje. a Aurigidy są bardziej aktywne i od
czasu do czasu (1935, 1986) potrafią dać
wybuch aktywności z ZHR—30-40. W nor
malnych latach bardzo kapryśne jeśli cho
dzi o ilość meteorów.
Delta Aurigidy są stabilniejsze i co ro
ku dają podobne liczby godzinne. Warun
ki do obserwacji dobre tylko w przypadku
a Aurigid.
Draconidy
Okres aktywności: 6 X — 10 X, Maksi
mum: 10 X, ZHR = ?, V = 20 km/s.
Współrzędne radiantu: a = 17h28m <5 =
+54°, Aa = ? Aó ?, (p = 5°
Rój ten dal wzmożoną aktywność lub
deszcze w latach 1927 (n/h = 17), 1933
(30000), 1946 (10 000) i 1952 (200). Od
tego czasu jednak obserwowano już tylko
male liczby godzinne. Warunki do obser
wacji bardzo słabe, ponieważ cala aktyw
ność roju przypada na okolice pełni Księ
życa.
Orionidy
Okres aktywności: 2 X — 7 XI, Maksi
mum: 22 X, ZHR = 25-30, V = 66 km/s.
Współrzędne radiantu: a = 6h20m Ó =
+39°, Aa = +1.2° AÓ = +0.1°, <p = 10°
C PO Ta, = 6h40mói = +39° i a 2 = 5h00m
ó2 = +24°.
Rój związany z kometą Halleya o ma
ksymalnej liczbie godzinnej 25-30 meteo
rów. W roku 1993 wystąpił jednak nie
oczekiwany wzrost aktywności z nocy 17
na 18 października, podczas którego ZHR
przekroczyła nieznacznie 30. Obserwacje
z lat wcześniejszych wskazują, że w prze
szłości u Orionid obserwowano już podo
bne zachowanie lecz nie powtarza się ono
co roku. W związku z tym wszelkiego ro
dzaju obserwacje w okolicach maksimum
mogą przyczynić się do lepszego poznania
natury tych nieoczekiwanych wybuchów.
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Radiant Orionid ma bardzo złożoną
strukturę i składa się z wielu mniejszych
podradiantów, przy czym niektóre z nich
mogą wykazywać swoje własne, małe mak
sima.
Ponieważ nów Księżyca wypada 24 paź
dziernika warunki do obserwacji w tym
roku są bardzo dobre.
Taurydy S
Okres aktywności: 15 IX — 25 XI, Maksi
mum: 3 XI, ZHR = 10, V = 27 km/s.
Współrzędne radiantu: a = 3h20m ó =
+ 14°, Aa — patrz poniżej, <p = 5-10°
CPOT wybieramy dwa miejsca na ekliptyce około 15° na E i na W od radiantu.
Rój związany z kometą P/Encke cha
rakteryzujący się wolnymi, białymi meteo
rami. Maksimum szerokie i bardzo roz
myte. Radiant roju przemieszcza się na
niebie: 30 IX a = l h32m Ó= +5°, 10 X
a = 2 h4mÓ= +8°, 20 X a = 2 h36mó = + ll°,
30 X a = 3 h8m ó = + 13°, 10 XI a = 3 h44m
ó = + 15°, 20 XI a = 4 h6mó = + 16°.
Rój ten jest jeszcze związany z 'TCiurydami N, które aktywne są od 13 IX do 25
XI z radiantem o współrzędnych a = 4 h00m
Ó =+23° i maksimum w dniu 13 listopada.
Aktywność ich nie powinna jednak prze
kroczyć 5 meteorów w ciągu godziny.
Warunki do obserwacji w tym roku nie
są najlepsze, bowiem przeszkadzać będzie
pełnia Księżyca przypadająca na 7 listopada.
Leonidy
Okres aktywności: 14-21 XI, Maksimum:
18 XI, godz. 8 UT, ZHR = 15 (okresowo
deszcze), V = 71 km/s. Współrzędne ra
diantu: a = 10h08mÓ = +22°, Aa = +0.7°
Aó = +0.4°, <p = 5° C PO Ta, = 09h20m<5i
= +35° i a 2 = 8h36mÓ2 = +6°.
Jeden z najbardziej znanych rojów z
powodu deszczów w latach 1833 i 1966,
kiedy to obserwowano ponad 40 meteo
rów w ciągu sekundy. Rój ten jest związa
ny z kometą P/Tempel-Tuttle o okresie obiegu 33 lata. W związku z tym kolejnego
deszczu możemy oczekiwać w latach 19982000, a do tego roku powinniśmy notować
stale wzrastającą aktywność. W roku 1994
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w momcncic 1994.11.18.2±0.4 obserwa
torzy IMO donieśli, że Z H R przekroczyła
100 zjawisk. Jest to wynik dość niepewny,
ponieważ obserwacje utrudniała pełnia
Księżyca, ale mimo wszystko świadczy o
tym, że w roku 1995, kiedy warunki będą
lepsze (Księżyc po III kwadrze) możemy
spodziewać się dużych liczb godzinnych.
Zachęcam więc do obserwacji!.
Alfa Monocerotydy
Okres aktywności: 15-25 XI, Maksimum:
21 XI, Z H R = zwykle 5, V = 60 km/s.
W spółrzędne radiantu: a = 7h48m<3 = -6°,
Aa = +1.1° Aó = -0.1°, (p = 5° CPOT a ,
= 7h40mÓi = +23° i a r = 8h36mÓ2 = +20°.
Stały rój o Z H R w okolicach 5. Naj
prawdopodobniej co dziesięć lal zdarzają
się jednak nieoczekiwane wybuchy aktyw
ności (ostatnio obserwowane w 1925, 1935
i 1985 r.). Rok 1995 będzie więc dosko
nały do weryfikacji tej hipotezy.
Warunki do obserwacji bardzo dobre
— nów Księżyca przypada na 22 listopada.
Geminidy
Okres aktywności: 7-17 XII, Maksimum:
14 XII, Z H R = 110, V = 35 km/s. Współ
rzędne radiantu: a = 7h28m<3 = +33°, Aa
= +1.0° Aó = -0.1°, cp = 4°.
Do niedawna raczej stabilny i bardzo
aktywny rój dający liczby godzinne około
100. Później na kilka lat jego aktywność
znacznie się zmniejszyła. W roku 1993 po
nowny powrót do wysokiej aktywności z
Z H R = 110. W roku 1994 14 grudnia nad
ranem Z H R ±100. Warunki do obserwa
cji średnie — III kwadra Księżyca przypa
da 15 grudnia.
Ursydy
Okres aktywności: 17-26 XII, Maksimum:
23 XII, godz. 0 UT, Z H R = zwykle 15,
czasami 5 0 + , V = 33 km/s. Współrzędne
radiantu: a - 14h48ra <5 = +75°, Aa =
+0.0° Aó = +0.1°, <p = 5° CPO T ca =
23h12m<3i = +75° i a 2 = 8h44mó2 = +66°.
Kilkudziesięcioletni, lecz wciąż jeszcze
słabo zbadany rój. Od czasu do czasu wy
stępują nagłe wzrosty aktywności (ostat
nie obserwowane w latach 1945, 1986 i
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1993). Wciąż jest zbyt mało danych by móc
powiedzieć coś o okresowości tych wybu
chów.
Warunki do obserwacji bardzo dobre,
ponieważ w maksimum Księżyc jest do
kładnie w nowiu.
Rzecz jasna nie są to wszystkie roje,
które będzie można obserwować. Tych mniej
aktywnych (ZH R) jest bowiem o wiele wię
cej. Ponadto każdej nocy możemy dodat
kowo zanotować pojawienie się kilku lub
nawet kilkunastu meteorów sporadycznych.
Atrakcji jest więc sporo i chyba warto je
należycie wykorzystać.
Wszystkim chętnym do pracy przypo
minam, że przy każdej obserwacji powin
niśmy podać imię i nazwisko obserwatora,
miejsce obserwacji i jego współrzędne geo
graficzne, współrzędne środka obserwowa
nego pola, godzinę rozpoczęcia i zakoń
czenia obserwacji (w czasie uniwersalnym
UT), widoczność najsłabszych gwiazd do
strzeganych gołym okiem, wszelkie uwagi
dotyczące pogody i efektywnego czasu ob
serwacji. Wreszcie na końcu liczbę zaob
serwowanych meteorów z danego roju. Bar
dziej zaawansowani obserwatorzy mogą po
nadto oceniać jasności, barwy, prędkości
pozorne i wysokości nad horyzontem posz
czególnych zjawisk lub nawet nanosić ich
na mapę. Dociekliwych odsyłam więc do
Uranii 3/94, w której można znaleźć więcej
informacji na ten temat.
,
,
Arkadiusz Olech
Wszystkich obserwujących inform uje
my, że że w Polskim Tbwarzystwie Miłoś
ników Astronomii działa Sekcja M eteo
rów i Meteorytów i tam należy posyłać
obserwacje. Podajemy adres: Sekcja M e
teorów i Meteorytów PTMA, skr. poczt.
6, 14-530 Frombork.
ZGPTMA
Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych
R Ceti, RS Ceti
R Ceti
a = 2h20.9m6 = -0°38’ (1900.0)
A: 7.2m-1 4 mv Max: 2436293 + 166.24d
M -m = 0.43 Typ. M Sp. M4e: -M 6e

1/1995

URANIA

J ’S C
CKT

ży druga słabsza zmienna tej klasy. Cho
ciaż czasami zmienna osiąga w maksimum
siódmą wielkość gwiazdową to średnio jej
jasność zmienia się między 8.1m a 13.1m.
W 1995 roku pierwsze maksimum wypad
nie w połowie lutego, drugie na początku
sierpnia.
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Około trzech stopni na północny wschód
od zmiennej długookresowej Mira Ceti le

RS Ceti
a = 2h22.9mó = -0°14’ (1900.0)
A: 7.9m-8.6mV Typ. SR Sp. G2
Zaledwie w odległości 0.6 stopnia na
północny wschód od R Cet leży słabo zba
dana zmienna RS Cet. Gwiazda ta jest
prawdopodobnie zmienną pólregularną, ale
niewielka liczba wykonanych obserwacji
nie pozwala na dokładniejsze jej zbada
nie. Gwiazda jest łatwo osiągalna przez
większe lornetki i bardziej doświadczeni
obserwatorzy mogą spróbować śledzenia
zmian jasności tej zmiennej.
Tomasz Krzyt

ELEMENTARZ URANII
Słońce
Słońce: kula gazowa o promieniu 6.96 x
108 m i masie 1.989xl030 kg zbudowana
głównie z wodoru (0.7355 masy) i helu
(0.248 masy) z domieszkami pierwiastków
cięższych (0.00788 tlenu, 0.00326 węgla,
0.00162 żelaza, 0.00118 azotu, 0.000727
krzemu, 0.000615 magnezu, 0.000547 neo
nu). Jest głównym źródłem docierającej
do Ziemi energii; najmasywniejszym (99%
masy) i centralnym ciałem w Układzie Sło
necznym oraz naszą najbliższą gwiazdą.
W Słońcu znajduje się środek masy Ukła
du Słonecznego. Wysłany z jego powierz
chni (z fotosfery) sygnał dociera do Ziemi
po 500 s. Średnia odległość Słońca od
Ziemi, tzw. jednostka astronomiczna, w
skrócie j. a., równa się 149.6 min km, ką
towe rozmiary widzianej nieuzbrojonym
okiem tarczy mają 31’. Z bezpośrednich
pomiarów znamy ilość energii promieni
stej padającej w jednostce czasu na jed

nostkę powierzchni ustawionej w odle
głości 1 j. a. prostopadle do padającego
promieniowania: 1.99 cal/cm2/min czyli
1.388xl0« erga/cm2 s lub 0.139 W/cm2.
Jest to tzw. stała słoneczna. Mnożąc ją
przez powierzchnię kuli o promieniu 1 j. a.
otrzymujemy ilość energii wysyłanej przez
całe Słońce w jednostce czasu E = 3.86x
1033 erga/s lub 3.86 x l 0 26 W. Energia ta
wysyłana jest przez kulę o promieniu R©
= 6.96 x 105 km czyli każdy cm2 tarczy sło
necznej wysyła £ /(4 x n x R ^ ) = 6.34X1010
erga/s co pozwala obliczyć tzw. tempe
raturę efektywną Słońca — 5780 K. Jest
to w przybliżeniu temperatura widocznej
gołym okiem słonecznej tarczy. Ta tarcza
to w rzeczywistości cienka warstwa atmo
sfery zwana fotosferą — prawie cała ener
gia promienista wychodząca ze Słońca z
niej właśnie pochodzi. Na zdjęciach tarczy
Słońca łatwo zauważyć pociemnienie brze
gowe (patrz zdjęcie) —jest ono wynikiem
malenia temperatury z wysokością w foto-
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sferze (od około 6400 K do 4500 K). D o
brze widoczne są także ciemne plamy sło
neczne otoczone (widocznymi na lepszych
zdjęciach) jaśniejszymi pochodniami fotosferycznymi. W plamach tych obserwuje
się najsilniejsze pola magnetyczne na Słoń
cu (0.2-0.4 tesle); są to zawsze magnetycz
ne m onopole — pole w cieniu plamy jest
prostopadłe do powierzchni Słońca (drugi
biegun znajduje się najczęściej w plamie
sąsiedniej). Plamy żyją długo i mają na
ogół niewielkie ruchy własne co pozwoliło
odkryć ruch obrotowy Słońca: obraca się
ono najszybciej (raz na 25 dni) na równi
ku a coraz wolniej w większych szerokoś
ciach heliograficznych (raz na 27 dni w
szerokościach ±35° i na 31 dni w ±60°).
Oś obrotu nachylona jest do płaszczyzny
ekliptyki pod kątem 85° 45’. Uzyskany w
dużych powiększeniach obraz fotosfery ujawnia jej drobną, ziarnistą strukturę tzw.
granulację.
Fotosfera em ituje widmo ciągłe z m ak
simum w okolicy A= 75 nm, a w jej gór
nych, chłodniejszych warstwach powsta
ją ciemne prążki absorpcyjne, tzw. linie
Fraunhofera.
Nad fotosferą leżą chromosfera i koro
na — warstwy świecące w dziedzinie op
tycznej znacznie słabiej i dlatego obser
wowane tylko podczas zaćmień Słońca lub
za pomocą koronografów i spektroheliografów. Badania korony można prowadzić
także na falach radiowych, a chromosfery
— w ultrafiolecie i w promieniach X. Cha
rakterystyczną cechą chromosfery jest brak
w niej równowagi termodynamicznej. Jed
nym z tego przejawów jest „trawiasty” wy
gląd tej warstwy poczynając od około 1000
km nad fotosferą; jasne fontanny materii,
bryzgi chromosferyczne, wyrzucane wyso
ko w górę powodują, że obok siebie ist
nieją chłodne i gorące kolumny gazu. Czę
sto w chromosferze obserwuje się rozbły
ski będące źródłem intensywnego prom ie
niowania krótkofalowego i korpuskularnego. Silne rozbłyski mogą być przyczyną
powstawania protuberancji. Zarówno roz-
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Z d jęcie Słońca w ykonane w prom ieniow aniu w i
dzialnym z wyraźnie widocznym i licznymi plamami
na powierzchni (fot. N O A O ).

błyski jak protuberancje pojawiają się naj
częściej nad plamami i pochodniami. Wy
stępują zawsze na brzegach supergranulacji tzn. tam, gdzie unoszone są z m aterią
linie pola magnetycznego. W chromosferze,
nad aktywnymi rejonami fotosferycznymi,
zawsze występują tzw. pochodnie chromo
sferyczne, utworzone z dużej ilości drob
nych fłokuł. Tb ostatnie rozrzucone są po
całej chromosferze i tworzą na tarczy Słoń
ca rodzaj delikatnej siatki. Nad chromosferą leży korona, której górne warstwy
wypływają w przestrzeń międzyplanetarną
jako wiatr słoneczny.
Obserwowana we wszystkich zewnę
trznych warstwach Słońca zmienność na
tężenia oraz częstości występowania wie
lu zjawisk (np. plam i pochodni w fotosfe
rze czy rozbłysków i protuberancji w chro
mosferze) nazywana jest aktywnością sło
neczną.
Najdawniej używanym wskaźnikiem tej
aktywności są plamy — zarówno bowiem
ich liczba jak położenie na tarczy słonecz
nej zmienia się prawie cyklicznie z okre
sem około 11 lat (od 8 do 17). Na ogół w
maksimum obserwuje się 160-200 plam, a
w minimum liczba ta maleje mniej więcej
dwudziestokrotnie. Plamy każdego cyklu
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rodzą się przew ażnie param i, a w rodzącej
się parze pola m agnetyczne są zw rócone
odw rotnie, przy czym plam a pow stająca
wcześniej (nieco bliżej rów nika, tzw. p la
ma przednia) ma pole skierow ane zgod
nie z ogólnym , dipolowym polem m agne
tycznym Słońca; plam a późniejsza (tylnia)
— przeciw nie. W m iarę upływu czasu p la
my „spływają” ku rów nikow i (tzn. w w ięk
szych szerokościach heliogralicznych nik
ną, a rodzą się w szerokościach mniejszych).
Silne, zlokalizow ane pola plam są (w wy
niku ruchów atm osfery Słońca, „rozm y
w ane” w wyniku czego pole „ogólne” (ta 
kie, jak ie by widział daleki obserw ator)
daje się (z dużym przybliżeniem ) opisać
dipolem m agnetycznym (o natężeniu 12 x lC H tesli, tyle co pole Z iem i) o takim
ułożeniu biegunów magnetycznych, jakie
m ają plam y przednie na poszczególnych
półkulach. R az na około 11 lat „ogólne”
p ole m agnetyczne Słońca zm ienia swój
znak (dzieje się to w pobliżu m aksim um
aktyw ności) — stąd cykl m agnetycznej ak 
tywności trwa 22 lata. Z e zm ianą ogólne
go pola m agnetycznego związany jest wy
gląd korony słonecznej — w m inim um jest
o na silnie rozciągnięta wzdłuż płaszczyzny
rów nika, a w m aksim um — sferycznie sy
metryczna. Tcik jak liczba plam słonecznych
zmienia się liczba pochodni fotosferycznych,
a na te zmiany z kolei reagują wyższe w ar
stwy atm osfery Słońca: w chrom osferze w
m aksim um obserw uje się więcej rozbłys
ków i pro tu b eran cji, silniej świecą n iek tó 
re linie k o ro n aln e itp. Przyczyny aktyw
ności nie są dotychczas dokładnie znane.
W iadom o jed n ak , że Słońce obraca się w
sposób niejednorodny i o b ró t ten m oże
pow odow ać wyciąganie i naw ijanie się li
nii ogólnego, dipolow ego pola m agnety
cznego. Linie dostatecznie „zaplątane”, m o
gą się łączyć i, dzięki ruchom konwektywnym, wypływać np. w plam ach. Taki m odel
aktywności słonecznej dość dobrze jak o ś
ciowo tłum aczy fakt, że większość tworów
aktywnych (plamy, pochodnie, rozbłyski)
k o n c e n tru je się koło rów nika (w pasie
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±40°; jedynie pro tu b eran cje pojaw iają się
także w większych szerokościach heliograficznych). Stw orzenie dokładnej, ilościo
wej teorii aktywności słonecznej jest b ar
dzo u tru d n io n e przez to, że różne cykle
często znacznie się od siebie różnią.
W nętrze Słońca to produkujące e n e r
gię jądro (o prom ieniu 0.25 R q , te m p era
turze w centrum około 16 m in K, gęstości
160 g/cm3), obszar promienisty (między 0.25
a 0.86 R q , tem p eratu rze spadającej od 8
min K do 5 - 6 x 105 K do i gęstości od 40
do 0.02 g/cm3) i obszar konwektywny (tem 
p eratura od 6 x 105 do 6000 K a gęstość od
3 x 1 0 "' kg/m3 do 10 5 kg/m3) D ane te zaw
dzięczamy rachunkom m odelowym i heliosejsm ologii. R achunki pozw alają także
odtworzyć kolejne etapy życia Słońca. O k o 
ło 4.6 mld lat tem u w samym środku zapa
dającego się obłoku m aterii międzygwiazdowej, narodziła się gwiazda — prasłońce.
Głównym źródłem jego energii są reakcje
term ojądrowe, a dokładniej przem iana w o
doru w hel. Reakcje te zachodzą tam, gdzie
panuje dostatecznie wysokie ciśnienie i tem 
peratura tzn. w jądrze. E nergia przepływa
ku coraz wyższym w arstw om początkow o
na drodze prom ienistej (kolejne akty ab 
sorpcji i reem isji, rozkład widmowy p ro 
m ieniow ania zm ienia się — m aksim um
przesuwa się w stro n ę fal dłuższych), a od
odległości 0.86 R q — także na drodze
konwektywnej (energia przenoszona jest
razem z m aterią; gorąca porcja gazu pły
nie ku górze, oddaje ciepło chłodniejszym
w arstwom , oziębia się, opada w dół itd).
G ranulacja fotosferyczna jest w łaśnie od
biciem tych konwektywnych ruchów. Pły
nąc ku górze energia dociera w końcu do
fotosfery, gdzie nieprzezroczystość warstw
leżących wyżej jest ju ż na tyle m ała, że
prom ieniowanie prawic bez przeszkód wy
pływa na zewnątrz. Tb, że ilość pro m ien i
stej energii słonecznej nic zależy od fazy
cyklu aktywności słonecznej świadczy o tym,
że ta aktywność jest wyłącznie atm osfery
cznym, pow ierzchniow ym zjawiskiem —
na obecnym etapie ewolucji produkq'a ener-
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gii w głębokich warstwach pozostaje stała
(Słońce jest teraz gwiazdą ciągu głównego
co oznacza długi i bardzo stabilny etap tej
ewolucji). Przez najbliższe 5 miliardów lat
Słońce nie zmieni się gwałtownie. D opie
ro potem zacznie szybko (w ciągu około
100 min lat) stawać się czerwonym olbrzy
mem — jego rozmiary wzrosną około 100
razy (korona sięgnie do orbity M erkure
go), jasność — 1000 razy (na Ziem i tem 
peratura tak wzrośnie, że cała woda wypa
ruje a lekkie pierwiastki skorupy zostaną
„wyprażone”). Po wyczerpaniu wszystkich
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dostępnych zasobów energii jądrowej na
sza najbliższa gwiazda przejdzie w stadium
najpierw białego a potem czarnego karła.
Słońce jest gwiazdą typu G2V, jego jas
ność widoma m = -26.78 m, jasność abso
lutna M = 4.79 m. Wiek Słońca szacuje się
na około 4 .8 x l0 9 lat. Względem sąsied
nich gwiazd porusza się z prędkością 19.7
km/s w kierunku gwiazdozbioru H erkule
sa. Leży prawie dokładnie w płaszczyźnie
Drogi Mlecznej; oddalone jest od Cen
trum Galaktyki o około 8.5 kps i okrąża je
raz na 250 milionów lat.
MSK

TO I OWO
Fałszywy wizerunek Kopernika
W ciągu trwających już ponad cztery i pół
stulecia dziejów nowożytnej astronomii
powstały bardzo liczne portrety Mikołaja
K o p e r n i k a. Ich wartość pod względem
artystycznym i wierności oddawania rysów
twarzy wielkiego astronom a jest różna, a
nawet nie brakuje wśród nich wizerunków
całkowicie zmyślonych lub zupełnie fał
szywych. Do takich niewątpliwie zaliczyć
należy miedzioryt wydany około 1630 ro 
ku w Paryżu przez Baltazara M oncerneta,
mający przedstawiać podobiznę K operni
ka, w rzeczywistości zaś widzimy na nim
Johanna S t ó f 1 e r a (1452-1531), znane
go niegdyś matematyka i astronom a nie
mieckiego. I chociaż do tej zagadkowej
mistyfikacji doszło 364 lata temu, z jej
skutkami jeszcze dziś możemy się spot
kać, gdyż ów rzekomo najlepszy wizeru
nek naszego astronom a inspirował wielu
późniejszych twórców. Dał się na to na
brać także znakomity polski rytownik A n
toni O l e s z c z y ń s k i (1794-1879) i w
środku wykonanego przez siebie w roku
1843 stalorytu, przedstawiającego różne
sceny z życia Kopernika, nieświadomie umieścił wspomniany portret Stóflera. I właś
nie ta wspaniała grafika w dużym stopniu
przyczyniła się do rozpowszechnienia owej
nieszczęsnej mistyfikacji.

Czy jednak przypadkiem nie popełnia
my pomyłki i czy faktycznie mamy tu do
czynienia z mistyfikacją? Tak, wystarczają
cym na to dowodem może być wydane przez
Nicolausa R eusnera dzieło leones sive
imagines virorum lileris illustrium (Argentorati 1587), gdyż w tym zbiorze portre
tów sławnych ludzi tablica 36 przedstawia
znaną nam dobrze podobiznę Kopernika,
a tablica 54 podobiznę Stóflera. Na pierw
szej z nich umieszczono napis: „Nicolaus
Copernicus, mathematicus, Quid tum? Si
mihi terra m ouetur, Sole quielcit, Ac cae
lum: constat calculus inde meus. M., D.
XII”, na drugiej zaś są takie oto słowa:
„Joannes Stoflcrus M athematicus, Quern
genui Justinga, fovet, sepelitque Ttibinga”
Co więcej — wizerunki obu astronomów
znajdują się również w wydanym przez Joannesa J. B o i s s a r d a dziele Ocones vi
rorum illustrium (Frankfurt nad Menem
1597-1599), a portret Stóflera umieszczo
no także na karcie tytułowej wydanego w
roku 1532 dzieła Ephemeridum Opus Joartnis Stoefleri. We wszystkich tych trzech
przypadkach uczony niemiecki jest przed
stawiany dokładnie tak samo, jak na mie
dziorycie M oncerneta. Nie może tu zatem
być najmniejszej wątpliwości, mamy do czy
nienia ze zwykłym fałszerstwem, toteż wy
padałoby jedynie ustalić, kto był jego au 
torem i jakimi pobudkami się kierował?
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Tybingski astronom Johann Stofler według drzeworytu wydanego w roku 1587 przez Nicolausa Reusnera (na
lewo) i tenże Stofler na miedziorycie wydanym przeszło trzydzieści lat później przez Baltazara M oncem eta jako
podobizna Mikołaja Kopernika (na prawo).

Znany kopernikolog ks. Ignacy P o l k o 
w s k i (1833-1888) w dziele Kopernikijana czyli materiały do pism i życia Mikoła
ja Kopernika (Gniezno 1875, tom III, str.
259) wysuwa tezę, że astronom norymber
ski Erazm R e i n h o l d (1511-1553) mial
się swego czasu zwrócić do Boissarda z
prośbą o wypożyczenie płyty z wizerun
kiem Kopernika celem umieszczenia go w
jednym ze swych dzieł, lecz wydawca zbio
ru portretów sławnych ludzi nie mógł od
szukać właściwej płyty i wypożyczył płytę
z portretem Stóflera. Przedtem oczywiście
starannie usunął z niej wszelkie napisy.
Czy takie wyjaśnienie może nas dziś
zadowolić? Raczej nie, bo każdy z pew
nością zwróci uwagę na to, iż dzieło Bois
sarda ujrzało światło dzienne wiele lat po
śmierci Reinholda i ten absolutnie nie mógł
brać udziału w całej tej historii. N ajpra

wdopodobniej płytę wypożyczył sam Moncernet i to on — mając pełne zaufanie do
wypożyczającego — na wydanym przez sie
bie miedziorycie umieścił rysunek układu
heliocentrycznego oraz następujący napis:
„Domnus Nicolaus Copernicus, Sacerdos,
Canonicus regularis, astronom orum horyphaeus. Ex authentico prototypo Erasmi Reinholdi, Copernic trutinat Tferrae,
Lunae que labores, Sidereas monstrat Pausas, abstrusaque Pandit faciebat. I. Mittannour Chamahista. Moncernet excudit”.
Z powyższych słów wynika, że oryginał wi
zerunku pochodzi od Reinholda, co dosko
nale pasuje właśnie do Stóflera, gdyż to
jego portret wisiał pewnie na ścianie pra
cowni norymberskiego astronoma. W każ
dym razie miedzioryt Moncerneta na pew
no nie przedstawia podobizny Kopernika.
Stanisław R. Brzostkiewicz
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M a r s a możemy obserwować w pierw
szej połowie nocy na granicy gwiazdozbio
rów Raka i Lwa, gdzie na początku kwiet
nia świeci jak gwiazda około zerowej wiel
kości, ale w ciągu miesiąca blask jego spa
da o 0.5 wielk. gwiazd. U r a n (6 wielk.) i
N eptun (8 wielk.) widoczne są nad ranem
nisko nad horyzontem w gwiazdozbiorze
Strzelca. P l u t o n dostępny jest w dru
giej połowie nocy, ale tylko przez duże

Słońce: W kwietniu Słońce wstępuje w
znak Byka. Dnia ciągle przybywa, o czym
świadczą momenty wschodów i zachodów
Słońca w Warszawie: 1 kwietnia Słońce
wschodzi o 5h12m, zachodzi o 18h9m, a 30
kwietnia wschodzi o 4h10m, zachodzi o
18h59m.
Wieczorem 29 kwietnia zdarzy się ob
rączkowe zaćmienie Słońca, u nas niewi
doczne.

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

1
3
5
7
9
11
13
15

P
-26918
-26.24
-26.28
-26.30
-26.28
-26.24
-26.16
-26.05

Bo
-6954
-6.42
-6.30
-6.18
-6.04
-5.90
-5.76
-5.60

Lo
236990
210.51
184.12
157.73
131.33
104.93
78.53
52.12

||§

111

f.

Data
1995

P

IV 17
19
21
23
25
27
29
V 1

-25992
-25.76
-25.56
-25.34
-25.08
-24.80
-24.49
-24.15

Bo
-5944
-5.28
-5.10
-4.92
-4.74
-4.55
-4.36
-4.16

Lo
25972
359.30
332.88
306.46
280.04
253.62
227.19
200.76

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
19dl l h44m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest w
kwietniu następująca: pierwsza kwadra 8d7h,
pełnia 15d13h, ostatnia kwadra 22d4h i nów
29d19h. W apogeum Księżyc znajdzie się 5
kwietnia, a w perygeum 17 kwietnia.
W kwietniu zdarzy się częściowe zać
mienie Księżyca, a także tarcza Księżyca
zakryje Spikę (Kłos Panny), najjaśniejszą
gwiazdę w gwiazdozbiorze Panny. Zjawi
ska te będą u nas niewidoczne.
Planety i planetoidy: Coraz niżej nad
wschodnim horyzontem widoczna jest
W e n u s jako Gwiazda Poranna - 4 wielk.
Nad ranem też wschodzi S a t u r n i świe
ci nisko nad horyzontem jak gwiazda +1.2
wielk. J o w i s z widoczny jest w drugiej
połowie nocy jako jasna gwiazda -2.4, choć
świeci nisko nad horyzontem na granicy
gwiazdozbiorów Wężownika i Skorpiona.

teleskopy jako słaba gwiazdka około 14
wielk. na granicy gwiazdozbiorów Wężow
nika i Wagi. M e r k u r y jest w tym m ie
siącu niewidoczny.
Wieczorem możemy przez lunety obser
wować planetoidę C e r e s wśród gwiazd
8 wielkości na granicy gwiazdozbiorów R a
ka i Rysia. Podajemy równikowe współ
rzędne planetoidy dla kilku dat: l d: rekt.
8h53.9m, deki. +30°49’; l l d: rekt. 8h57.8m,
deki. +30°2’; 21d: rekt. 9h4.2m, deki.
+29°5’; V. l d: rekt. 9h12.6m, deki. +28°0\
Meteory: Od 19 do 24 kwietnia prom ie
niują meteory z roju kwietniowych L i r y d ó w. Radiant meteorów leży w pobliżu
Wegi, najjaśniejszej gwiazdy w gwiazdoz
biorze Lutni i ma współrzędne: rekt. 18h8m,
deki. +32°. Maksimum aktywności przy
pada 21 kwietnia, a w tym roku warunki
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obserwacji są niezłe (Księżyc bliski ostat
niej kwadry później wschodzi).
*

*

*

l d14hJowisz nieruchomy w rektascensj i.
3d Trzy księżyce Jowisza zbliżają się do
brzegu tarczy planety. O l h25m na tarczy
Jowisza pojawi się cień księżyca 3, a o 2h16m
cień księżyca 2. O 2h52mksiężyc 1 zniknie
w cieniu planety (początek zaćmienia). O
3h33mcień księżyca 3 schodzi z tarczy Jo 
wisza. O 4h28mksiężyc 2 dociera do brzegu
tarczy i rozpoczyna przejście na jej tle. O
4h44mcień księżyca 2 kończy wędrówkę po
tarczy planety, a księżyc 3 rozpocznie przej
ście na jej tle już po wschodzie Słońca.
4d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza. Początek przejścia cie
nia o 0h6m, a cienia o l h13m; koniec przej
ścia cienia o 2h17m, a księżyca 1 o 3h23m.
5d Dwa księżyce ukryte są za tarczą Jo 
wisza i ukażą się kolejno spoza prawego
brzegu tarczy (patrząc przez lunetę od
wracającą): księżyc 1 o 0h6m, a księżyc 2 o
l h38m.
10d15h Mars w złączeniu z Księżycem
w odl. 8°.
l l dKsiężyc 1 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza; obserwujemy początek
przejścia: cienia o 2h0mi księżyca o 3h2m.
Cień księżyca 1 widoczny będzie na tarczy
Jowisza do 4h10m.
12d Dwa księżyce Jowisza ukryte są za
tarczą planety. Obserwujemy koniec za
krycia (z prawej strony w lunecie odwra
cającej): księżyca 1 o 2h24m, a księżyca 2 o
4h3m.
13d18h Złączenie Wenus z Saturnem w
odl. 0.6°.
13/14d Przez dwie godziny 3 księżyc Jo 
wisza jest niewidoczny, bowiem od 23h30m
do l h30ra przechodzi za tarczą planety.
14d14h Górne złączenie Merkurego ze
Słońcem.
15d10hBliskie złączenie Księżyca ze Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej wiel
kości w gwiazdozbiorze Panny; zakrycie
gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne
będzie w Ameryce Północnej i w Meksy
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ku. Około południa nastąpi częściowe zać
mienie Księżyca widoczne w Meksyku, za
chodniej połowie Ameryki Północnej i na
Oceanie Spokojnym; w czasie największej
fazy zaćmienia (o 13h18m) tylko 0.12 śred
nicy tarczy Księżyca znajdzie się w cieniu
Ziemi.
18d22hJowisz w złączeniu z Księżycem
w odl. 3°.
19d Obserwujemy początek zaćmienia
dwóch księżyców Jowisza, które znikną na
gle w cieniu planety blisko lewego brzegu
tarczy (w lunecie odwracającej): o l h6ra księ
życ 1, a o 2h3mksiężyc 2.
19/20dKsiężyc 1 i jego cień przechodzą
na tle tarczy Jowisza. Obserwujemy ko
niec przejścia: cienia o 0h33m, a księżyca 1
o l h27m.
20d14h18mSłońce wstępuje w znak By
ka, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 30°.
20/21d Od 23h21mksiężyc 3 ukryty jest
w cieniu Jowisza, natomiast księżyc 2 prze
chodzi na tle tarczy planety i jest niewido
czny do 0h5 1m. O l h33m obserwujemy ko
niec zaćmienia 3 księżyca, który pojawi
się nagle z cienia planety blisko lewego
brzegu tarczy, ale ukryje się za nią o 3h2m.
21d19h Złączenie Księżyca z Neptunem
w odl. 5°.
22d5h Złączenie Księżyca z Uranem w
odl. 6°.
26d O 2h Saturn w złączeniu z Księ
życem w odl. 6°. O 3h0mpoczątek zaćmie
nia 1 księżyca Jowisza.
26/27dKsiężyc 1 i jego cień przechodzą
na tle tarczy Jowisza. Cień pojawi się na
tarczy planety o 0h16m, a księżyc 1 rozpo
cznie swoje przejście na tle tarczy o l h3m;
koniec przejścia cienia nastąpi o 2h26ra, a
księżyca o 3h13m.
27d O 6h Wenus w złączeniu z Księży
cem w odl. 4°. O 22h Neptun nieruchomy
w rektascensj i.
27/28d Księżyc 1 ukryty jest za tarczą
Jowisza, a księżyc 2 zbliża się do brzegu
tarczy i o 23h10m pojawi się na niej jego
cień. Koniec zakrycia 1 księżyca nastąpi o
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0h24m, a o 0h42mksiężyc 2 rozpocznie przej
ście na tle tarczy planety. K oniec przejścia
cienia księżyca 2 nastąpi o l h40m, a sam e
go księżyca o 3h9m. O 3h18mmożemy jesz
cze obserwować początek zaćmienia księ
życa 3, który zniknie nagle w cieniu plane
ty z lewej strony tarczy (w lunecie odwra
cającej).
29d Wieczorem zdarzy się obrączkowe

Momenty wszystkich zjawisk podane
są w czasie środkowo-europejskim . Uwa
ga: jeśli nastąpi zmiana czasu na letni, na
leży do każdego momentu dodać l h.
Opracował G. Sitarski
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OBJAŚNIENIA Z D JĘ Ć NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładki: Zdjęcie nieba z Drogą Mleczną widoczną prawie do horyzontu wykonane w dniu 5
sierpnia 1994 roku na L ubom ir/e przez Janusza Płeszkę (laureata I nagrody w ubiegłorocznym konkur
sie Uranii na wakacyjne zdjęcie nieba) podczas 30 min ekspozycji na filmie Fujicolor Super G 400.
Druga strona okładki: Zdjęcie nieba wykonane 12 sierpnia 1994 roku przez Lecha Jaszowskiego w Kalifor
nii (wyróżnionego w ubiegłorocznym konkursie Uranii na wakacyjne zdjęcie nieba) podczas 2.5 min
ekspozycji na filmie Fujicolor Super G 400.
TYzccia strona okładki: U góry — zdjęcie zatytułowane „Nocna burza” wykonane 7/8 sierpnia 1994 roku na
Lubomirze przez Janusza Pleszkę (laureata I nagrody w ubiegłorocznym konkursie Uranii na wakacyjne
zdjęcie nieba) podczas 20 s ekspozycji na filmie Fujicolor Super G 400. U dołu — m eteor z roju Perseid
uchwycony na zdjęciu wykonanym 12 sierpnia 1994 roku przez Lecha Jaszowskiego w Kalifornii (wyróż
nionego w ubiegłorocznym konkursie Uranii na wakacyjne zdjęcie nieba) podczas 27 min ekspozycji na
filmie Fujicolor Super G 400.
Czwarta strona okładki: Zdjęcie Jowisza wykonane 19 grudnia 1994 roku po prawie trzymiesięcznej niewidoczności (znajdował się na niebie zbyt blisko Słońca) za pomocą 3.5 m teleskopu w Całar Alto w
Hiszpanii. O braz uzyskano za pomocą kamery M AGIC w promieniowaniu podczerwonyn o długości fali
1.7 m ikrona odpowiadającej absorpcji m etanu dla uzyskania maksymalnego kontrastu między jasnością
powierzchni planety i jasnością plam będących konsekwencją uderzeń w nią fragmentów komety Shoem aker-Levy 9 w lipcu 1994 roku. Wyraźnie widoczna smuga na szerokości południowej odpowiadającej
szerokości miejsc uderzeń komety wskazuje na rozmycie się plam w długości i tylko nieznaczny spadek
ich jasności w porównaniu z jasnością sprzed trzech miesięcy. (Fot. T. H erbst, P. Bizenberger, S. Beck
with, D. Thompson, D. Hamilton.)
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PL ISSN 0042-07-94
Wprawdzie otworzony w poprzednim
numerze nowy dział, który nazwaliśmy
Elementarzem Uranii, poświęcamy w
tym miesiącu Merkuremu, to jednak głów
nym tematem rozpoczynającym ten ze
szyt naszego pisma jest czerwona plane
ta. Mars stanowi szczególnie wdzięczny
obiekt zainteresowań miłośników astro
nomii od niepamiętnych czasów; obec
nie coraz bardziej intrygujący wydaje się
problem czy i kiedy zdobędzie go czło
wiek. Nie ulega bowiem wątpliwości, ie
drugim po Księżycu ciałem niebieskim mogącym być celem misji załogowych jest
ta właśnie planeta, która okazała się p o 
dobna pod. wieloma względami do na
szej Ziemi. O pewnych szczegółach tych
podobieństw dowiemy się ze wstępnego
artykułu Stanisława R. BRZOSTKIEWICZA. A le Mars zazdrośnie strzeże swych
tajemnic i ich odkrywanie nie przychodzi
łatwo. Po spektakularnym sukcesie Vikingów (który przypominamy pięknym zdję
ciem na okładce), nastąpiła seria nie
udanych eksperymentów Fobos w 1989
roku i Mars Obser\’er w 1993 roku, a
planowany w ubiegłym roku start sondy
Mars-94 (m. in. z polską aparaturą na
pokładzie) został przesunięty na przyszły
rok. Mówi się jednak, że zdobywcy Mar
sa już się urodzili!
Następny artykuł jest już trzecim z
serii tekstów Andrzeja PILSKIEGO o pol
skich meteorytach (poprzednie ukazały
się w zeszłym roku w numerach m ajo
wym i wrześniowym). Proponujemy p o 
nadto refleksje historyczne: o „zapom
nianej zasłudze Mikołaja Koperniku”przy
pomnianej przez Bogdana D O BO SZA
oraz o dwóch wybitnych polskich astro
nomach, którym Urania wiele zawdzię
cza i których pamięć jest ciągle żywa, pió
ra Józefa SMAKA. Znajdziemy w tym
numerze także wiele informacji o am a
torskich pracach obserwacyjnych poka
zujących, ja k miłośnik astronomii może
urzeczywistniać swe zainteresowania. M a
my nadzieję, że zachęcą one niejednego
Czytelnika do podobnej działalności.

\ ______________________________ J
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Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza

PIASKI MARSA
Tytuł artykułu — na co pewnie zwróci
uwagę niejeden Czytelnik naszego mie
sięcznika — zapożyczono z popularnej swe
go czasu powieści fantastyczno-naukowej
A rtura C. C l a r k e ’a. Powstała ona w
połowie obecnego stulecia, kiedy wiedza o
Marsie była już jako tako ugruntowana i
autor pełną garścią korzystał z jej osiąg
nięć, toteż — przynajmniej zdaniem ów
czesnych krytyków — swą wizję począt
ków kolonizacji planety przedstawił z du
żym realizmem. Czytając więc jego książ
kę można odnieść wrażenie, że zawiera
ona prawdziwą historię, nie zaś jedynie
zwyczajną fantazję. Nie znajdziemy zatem
w książce Clarke’a najmniejszej wzmianki
o marsjańskich władcach i o toczonych
między nimi wojnach, baśniowych opisów
tamtejszych miast i wielce tajemniczych
kanałów, czy też sensacyjnych relacji z ba
dań pozostałości materialnego dorobku
wymarłej cywilizacji. W chwili powstawa
nia tej książki wiadomo już bowiem było,
że w panujących dziś na Marsie warun
kach nie może istnieć bardziej rozwinięte
życie i że najprawdopodobniej nie było go
tam nigdy. Wciąż jednak dopuszczano moż
liwość wegetacji prymitywnych roślin, przy
stosowanych do surowego klimatu jakichś
mchów i porostów, mających odżywać wios
ną i zamierać jesienią. Tb one rzekomo
miały być odpowiedzialne za sezonowe,
zachodzące w rytmie tamtejszych pór roku
zmiany w wyglądzie tej lub innej okolicy
Marsa. A tymczasem rzeczywistymi spraw
cami tych zmian są ziarnka piachu i czą
stki pyłu, które wiatr przenosi z miejsca
na miejsce, odsłaniając lub zakrywając w
ten sposób ciemniejsze podłoże.
Mars — o czym mogliśmy się przeko
nać dzięki naziemnym obserwacjom tele
skopowym i badaniom wykonanym za po
mocą sond kosmicznych — to jedna og

romna pustynia. Dziś nie powinno to już
nikogo dziwić, geologom przecież od daw
na wiadomo, że pustynie tworzą się wszę
dzie tam, gdzie występuje niedobór wody i
gdzie dochodzi do dużych wahań tem pe
ratury. Z jednym i drugim czynnikiem spo
tykamy się właśnie na Marsie, gdyż według
najnowszych badań jest to wyjątkowo su
cha planeta, a wiele faktów przemawia za
tym, iż wraz z upływem czasu stan ten jesz
cze bardziej się pogłębia. I chociaż posia
da on atmosferę, to jednak bardzo rzadko
(ciśnienie atmosferyczne przy powierzch
ni wynosi zaledwie 0.76±0.02 kPa) i nie
potrafi na dłużej zatrzymać nagromadzo
nego podczas dnia ciepła, toteż nocą tempe
ratura gruntu gwałtownie się obniża. Thidno tu zresztą mówić o cieple, bo przecież
tamtejsze lata są w porównaniu z latami
na Ziemi bardzo chłodne i nawet w ob
szarach „tropikalnych” jest wtedy zimno.
Z pomiarów wykonanych za pomocą sond
Viking wynika, że w obszarze leżącym po
między 23° a 46° szerokości północnej mak
symalna tem peratura wynosiła -30°C (ta
ką wartość otrzymano parę godzin po po
łudniu), ale nad ranem spadała do -90°C,
czyli w ciągu 12 godzin obniżała się aż o
60°C (o 5° w ciągu godziny). Są tam więc
odpowiednie warunki do występowania
„mechanicznego wietrzenia skał”, których
objętość zmienia się wraz ze zmianą tem 
peratury, a w następstwie tego dochodzi w
końcu do spękań i rozpadu na coraz drob
niejszy, ostrokrawędziasty gruz. Ten typ
wietrzenia skał jest szczególnie charakte
rystyczny dla suchych, pustynnych obsza
rów naszej planety i najprawdopodobniej
występuje także na Marsie. Ale w odległej
przeszłości — jak się przypuszcza — m o
gła na nim znajdować się woda w stanie
ciekłym i wówczas mogło do głosu dojść
też „wietrzenie chemiczne”, powodujące
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O braz globu Marsa utworzony ze zdjęć wykonanych przez sondy kosmiczne Viking 1 i 2 w 1976 roku (fot.

USGS).

powolny rozkład skał drogą przemiany
wchodzących w ich skład minerałów. Prze
miany te zachodzą głównie za pośredni
ctwem wody zawierającej dwutlenek wę
gla, dzięki którem u rozpuszcza ona znaj
dujące się w skałach węglany wapnia, mag
nezu i żelaza. Po prostu woda zawierająca
dwutlenek węgla potrafi rozłożyć właści
wie wszystkie skałotwórcze minerały z wy
jątkiem kwarcu.
Końcowym produktem jednego i dru
giego procesu są oczywiście piasek i pył.

Od dawna zatem podejrzewano, że powie
rzchnia Marsa musi być pokryta jakimś
sypkim materiałem, czyli w pewnym sto
pniu przypominać ziemskie pustynie. D o
tyczy to zwłaszcza jego jasnych obszarów,
przez dawniejszych planetologów zwanych
lądami, nad którymi od czasu do czasu
obserwowane są żółte obłoki. Już pół wie
ku temu uważano, że mamy tu do czynie
nia z unoszonym przez wiatr tumanam i
piasku i pyłu. Znacznie trudniej było wy
jaśnić naturę ciemnych plam, sezonowo
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zmieniających nieco swój ogólny wygląd,
lecz zachowujących — przynajmniej w
ogólnych zarysach — pierwotne kształty.
Owe ciemne plamy, zależnie od wielkości
i wyglądu, zwano morzami, zatokami lub
jeziorami. Ciekawą próbę wyjaśnienia ich
natury w połowie obecnego stulecia pod
jął astronom amerykański Dan B. M c 
L a u g h l i n (1901-1965), który trakto
wał je jako wydmy utworzone z nawianego
przez wiatr pyłu wulkanicznego. Jego zda
niem działalność tamtejszych wulkanów mu
siała być bardzo ożywiona i ciemne „mo
rza” to obszary pokryte popiołem wulka
nicznym wyrzucanym z gardzieli znajdują
cych się tu wulkanów. Zwrócił przy tym
uwagę, że na południowej półkuli Marsa
ciemne morza rozciągają się od równika w
kierunku południowo-wschodnim, podczas
gdy na północnej półkuli planety przybie
rają kierunek północno-wschodni. A za
tem — zdaniem McLaughlina - odpowia
dają kierunkom wiatrów okresowych, przy
pominających ziemskie monsuny. Wsku
tek działania siły Coriolisa wiatry na pół
nocnej półkuli Marsa są odchylane w kie
runku zachodnim, a po przejściu równika
ich kierunek zmienia się na wschodni.
Mars — według wyobrażeń McLaugh
lina — to przeogromna pustynia pełna czyn
nych wulkanów. Ale powyższego twierdze
nia nie można bez zastrzeżeń zaakcepto
wać, bo wprawdzie odkryto tam potężne
stożki wulkaniczne, lecz są to stożki daw
no już wygasłych wulkanów. I chociaż po
wierzchnia M arsa — jak zaznaczono na
początku niniejszego artykułu — ma is
totnie pustynny charakter, to jednak by
łoby dużym błędem sądzić, iż mamy tu do
czynienia z jedną, wielką Saharą. Zazwy
czaj bowiem pod tym term inem rozumie
my ogromną, ciągnącą się setkami kilo
metrów przestrzeń lotnych piasków, na któ
rej rzeźbotwórcza działalność wiatrów ogranicza się do kształtowania ruchliwych
form wydmowych. Są to usypane przez
wiatr piaszczyste wzgórza, od stron nawie
trznych posiadających płaskie zbocza (kąt
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nachylenia wynosi 3-10°). Po tych właśnie
zboczach wiatr przesuwa piasek do góry, a
z grzbietu zaś ziarna piasku pod własnym
ciężarem zsypują się na stronę podwietrzną i dlatego ten stok ma większe nachy
lenie (do 30°C). Nie ulega najmniejszej
wątpliwości, że taki sam lub podobny m e
chanizm działa również na Marsie. W każ
dym razie i tam występują pustynie wy
dmowe, a największą z nich — jak to wy
kazują obrazy otrzymane za pomocą Marinerów i Vikingów — rozciąga się wokół
północnej czapy polarnej planety (poło
żona jest między 75° a 85° szerokości pół
nocnej). Drugie marsjańskie „morze pia
sków”, zajmujące jednak nieco mniejszą
powierzchnię, odkryto między 55° a 75°
szerokości południowej. Jednakże ta „Sa
hara”, w odróżnieniu od północnego m o
rza piasków Marsa, posiada już dużo mniej
wyraźną ornamentykę. Jest tu mniej pól
wydmowych, występują przy tym prawie
wyłącznie na dnach znajdujących się tam
kraterów i na obszarach leżących poniżej
poziomu zerowego. Pod tym względem na
wyróżnienie zasługuje pustynia Hellespontus M ontes, trzecie co do wielkości m ar
sjańskie morze piasków, rozciągające się
pomiędzy 40° a 55° szerokości południo
wej. Łatwo je zlokalizować na powierzch
ni Marsa, gdyż leży tuż przy zachodnim
obrzeżu Hellas Planitia, którą podczas opozycji stosunkowo łatwo rozpoznać na
wet za pomocą amatorskiego teleskopu.
Wydm oczywiście nic dostrzeżemy nawet
za pomocą największego teleskopu świa
ta, choć są one bardzo wyraźne, toteż jako
pierwsze zostały zidentyfikowane na obra
zach przekazanych przez sondy kosmiczne.
Nie tak rozległe i mniej rzucające się w
oczy pola wydmowe porozrzucane są nie
mal po całej powierzchni Marsa. Między
innymi znajdują się również na Syrtis M a
jor, którą podczas opozycji i w dogodnych
warunkach atmosferycznych można dos
trzec nawet przez amatorski instrum ent
(wystarczy luneta o średnicy obiektywu po
wyżej 50 mm). Ma ona kształt wielkiego,
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ciem nego tró jk ąta i stanow i chyba n ajbar
dziej charakterystyczny, łatwy do zapam ię
tania utw ór albedowy M arsa. Jego k o n tu 
ry znalazły się na jakże jeszcze prymityw
nych rysunkach planety, wykonanych w la
tach 1659 i 1672 przez C hristiana H u y g e n s a (1629-1695), sławnego fizyka i as
tronom a holenderskiego. W nikliwa anali
za obrazów otrzym anych za pom ocą Vikingów zdaje się sugerować, że Syrtis M a
jo r to utw ór pochodzenia w ulkanicznego,
0 czym m ogą świadczyć odkryte tu kaldery. W ulkan, podobnie jak wszystkie w ul
kany tarczow e na Z iem i i na M arsie, naj
praw dopodobniej tw orzą skały bazaltowe.
A zatem tam tejsze wydmy, tak sam o jak
rzadko spotykane na naszej planecie wy
dmy ciem ne, powstały przypuszczalnie w
wyniku stopniow ej fragm entacji zestalo
nej lawy, osadzonego tu popiołu i żużla
w ulkanicznego. Produkty te bywają n ie
kiedy zupełnie czarne, w większości przy
padków tw orzą się na skutek rozpadu wy
jątkow o ciemnych skał wulkanicznych, skła
dających się głównie z m inerałów zawie
rających duże ilości żelaza i m agnezu. Z a
przykład m ogą służyć pola wydmowe na
Islandii i na H awajach.
W ym ienione wyżej pola wydmowe na
Ziem i nie należą do tworów zbyt trwałych.
W warunkach ziemskich stosunkowo szyb
ko w ietrzeją i zazwyczaj ju ż po upływie
około 20 tys. lat przestają istnieć. N ie n a
leży oczywiście zbyt pochopnie wyciągać z
tego w niosku, iż m arsjański w ulkan Syrtis
M ajor najwyżej tyle lat sobie liczy i — w
geologicznej skali czasu — jest bardzo m ło
dym utw orem . Gdyby tak było, to m usia
łyby zachować się tam w dobrym stanie
koryta wyżłobione przez przepływającą la
wę i inne ślady niedaw nej aktywności tego
w ulkanu. Czegoś takiego nie stw ierdzono
1w związku z tym należy raczej założyć, że
w w arunkach panujących na M arsie sypki
m ateriał pochodzenia w ulkanicznego m o
że przetrw ać wiele m ilionów lat, chociaż
jego żywotność na Z iem i jest tak krótka.
W każdym razie w ulkan Syrtis M ajor wy
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daje się być bardzo starą form acją, starszą
nie tylko od w ulkanów na T harsis M on
tes, ale i od w ulkanów na Elysium Planitia. Było więc sporo czasu na to, aby e ro 
zja zrobiła swoje i znajdujące się tu nieg
dyś skały bazaltow e zam ieniła w sypki m a
teriał. Z apew ne tylko niew ielka część te
go m ateriału pozostała na m iejscu i tw o
rzy dziś wspomniane pole wydmowe, a więk
szość powstałego tu piasku i pyłu w iatr
przeniósł w inne okolice planety. Pole wy
dm owe na Syrtis M ajor to przecież tylko
„dziecinna piaskow nica” w porów naniu z
pustyniam i, k tóre - jak już w spom niano
— rozpościerają się w okół obu biegunów
M arsa i które śmiało można nazywać „marsjańskim i S aharam i”. Intrygują o n e planetologów , bo przecież na Z iem i najw ięk
sze pustynie w ystępują w strefie tro p ik al
nej, mniej więcej w pasie sięgającym do 30
szerokości geograficznej po obu stronach
równika. Tli mamy największe nasłonecz
nienie, tu grunt podczas dnia najsilniej się
ogrzewa, aby jednak nocą gw ałtownie się
ochłodzić. A poniew aż w tych regionach
naszego globu często w ystępuje niedobór
wody, erozja m echaniczna jest wyjątkowo
wydajna i pow staw anie terenów pustyn
nych wydaje się być całkiem zrozum iałe.
Tymczasem w polarnych obszarach M arsa
panują skrajnie odm ienne w arunki, nasło
necznienie bywa tu najsłabsze, tem p e ra 
tu ra tam tejszego gru n tu jest zawsze b a r
dzo niska. Czym więc wytłumaczyć obec
ność tak dużych ilości piasku i pyłu w p o d 
biegunowych okolicach planety?
Na tak zadane pytanie planetolodzy nie
potrafią na razie udzielić jednoznacznej
odpowiedzi. Jedni przypuszczają, że w pod
biegunowych okolicach M arsa mogły nieg
dyś szum ieć m orskie fale, gdyż najpraw 
dopodobniej w pewnym okresie dziejów
planety padały tam ulew ne deszcze i tu
właśnie spływała w oda nanosząc tym sa
mym ogrom ne ilości piasku. Inni tłum a
czą to burzam i pyłowymi, kiedy to w iatr
przenosi z miejsca na m iejsce w ielkie iloś
ci sypkiego m ateriału, który osiadał w po-
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bliżu czap polarnych i z czasem powstały
te dwie ogrom ne pustynie. Za wcześnie
jeszcze, by zdecydowanie opowiedzieć się
za jedną lub drugą hipotezą, chociaż obie
wydają się możliwe do przyjęcia i w przy
szłości trzeba je będzie połączyć. Ale już
dziś możemy chyba powiedzieć, że — są
dząc po rozmiarach obu pustyń — musia
ły one powstawać w dłuższym okresie cza
su i że piasek tworzący wydmy polarne
powinien być bardziej odporny na erozję
od materiału wchodzącego w skład wydm
na Syrtis Major. Niestety, o jego składzie
chemicznym na razie nic nie wiemy, a bar
wą wydmy polarne mało różnią się od wydm
występujących w strefie tropikalnej i na
tej podstawie można wnioskować, że jed
ne i drugie powstały w wyniku rozpadu
skał bazaltowych. Lecz coś więcej na ten
tem at będzie można powiedzieć dopiero
po wykonaniu odpowiednich badań bez
pośrednio na Marsie.
Czy badania wydm marsjańskich i w
ogóle pustyń Marsa robione są wyłącznie
jako „sztuka dla sztuki”? Raczej nie, bo w
tym przypadku nie chodzi jedynie o za
spokojenie ciekawości naukowej, lecz o
coś więcej. Już wkrótce bowiem wiedza ta
może mieć praktyczne znaczenie, gdyż przed
nami jedna z największych przygód czło
wieka, przynajmniej w najbliższych dzie
sięcioleciach. Mamy oczywiście na myśli
pierwszą załogową wyprawę na Marsa, do
której wstępne przygotowania są już ro 
bione, a która najprawdopodobniej zosta
nie zrealizowana w pierwszej połowie XXI
wieku. Nie musimy zaś przypominać, że
piaszczyste wydmy to nie tylko źródło do
skonałego materiału budowlanego, lecz tak
że wielu innych, równie ważnych surow
ców. Jeżeli bowiem marsjańskie wydmy zbu
dowane są wyłącznie lub nawet częściowo
z m ateriału pochodzenia wulkanicznego,
z punktu widzenia wulkanologów byłoby
wprost dziwne, gdyby nie zawierały pew
nej ilości ilmenitu (F eT i0 3) i magnetytu
(F e 0 4), czyli minerałów bogatych w tytan
i żelazo. Wydmy mogą być również źród
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łem wody, a więc związku chemicznego
niezbędnego do życia, stanowiącego jed
nocześnie wyborny surowiec do produkcji
tlenu. Na naszej planecie wydmy zawie
rające łożyska lodu wodnego występują nie
tylko w Antarktydzie, Islandii i Alasce, ale
także na terenie przylegającym do Wiel
kiego Kanionu Kolorado. Po prostu zimą
wiatr nawiewa tu duże ilości śniegu, gdy
zaś śnieżyca ustaje śniegowe poduszki zo
stają pokryte piaszczystym kobiercem i gdy
ma on odpowiednią grubość, ukryty pod
nim śnieg nie taje nawet latem, o czym
dobrze wiedzieli mieszkający tu niegdyś
Indianie. Podobny mechanizm mógł w prze
szłości funkcjonować na Marsie, chociaż
w naszych czasach możliwy jest on jedynie
na polach wydmowych, położonych blisko
tamtejszych czap polarnych. Wiele faktów
przemawia za tym, że zimą wiatr nanosi
na powyższe wydmy zarówno suchy śnieg
(zamarzły C 0 2), jak i pewne ilości zwy
kłego, wodnego śniegu. Panują tu zaś za
wsze niskie temperatury, bo nawet latem
„marsjańskie słonko” grzeje słabo i nie
potrafi roztopić lodu ukrytego pod war
stwą piachu. Ale gdyby nawet tak faktycz
nie było, to nie będzie chyba można sko
rzystać z tej wody, przynajmniej w począt
kowym okresie kolonizacji Marsa. TYudno
bowiem przypuszczać, by pierwsza wypra
wa załogowa wylądowała w pobliżu jedne
go lub drugiego bieguna, gdzie panują naj
surowsze warunki klimatyczne. Najdogod
niejszym miejscem na lądowisko i pod bu
dowę pierwszej osady wydaje się być —
jak sądzę Ken E d g e t, Paul G e i s s 1e r i
Ken H e r k e n h o f f — dno Hellas Planitia. Jej powierzchnia jest obniżona w sto
sunku do poziomu zerowego o około 3 km,
toteż — zdaniem amerykańskich planetologów — atmosfera tam winna mieć nieco
większą gęstość, co może ułatwić m ane
wrowanie aparatu lądującego. A przy tym
niedaleko stąd znajduje się jedno z naj
większych pól wydmowych Marsa — Hellespontus Montes.
Marząc o podboju Marsa i o przysto-
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sowaniu jego pustynnego klimatu dla po
trzeb życiowych człowieka warto może po
kusić się o małą refleksję. Winniśmy się
po prostu dobrze zastanowić, czy nasze
zamierzenia mają jakieś głębsze uzasad
nienia i czy faktycznie staliśmy się już na
tyle dojrzali, aby na progu XXI wieku po
djąć próbę zagospodarowania innej pla
nety? Rozglądając się wokół siebie można
mieć co do tego poważne wątpliwości, gdyż
bezwiednie stajemy się niewolnikami burz
liwie rozwijającej się techniki, mamy nie
pohamowaną żądzę otaczania się wszelki
mi dobrami materialnymi, a przy tym nie
zawsze potrafimy krytycznie ocenić swoje
go postępowania. Jakże często bezmyśl
nie niszczymy przyrodę naszej planety, bez
trosko zanieczyszczamy rzeki i jeziora, lek
komyślnie pozbywamy się lasów, bez skru

pułów zatruwamy powietrze. Warto może
zastanowić się na tym już dziś i dlatego
dobrze się chyba stało, że podczas analizy
otrzymanych za pomocą sond obrazów Mar
sa natrafiono na niezwykle ukształtowany
fragment jego powierzchni. Otóż w rejo
nie Cydonia Mense odkryto plątaninę ka
nionów i innych tworów topograficznych,
które oglądane z pewnej wysokości zdają
się tworzyć rysunek twarzy płaczącej ko
biety, z uwagi na miejsce znaleziska zwa
nej przez planetologów „Płaczącą Cydonią”. Niektórzy z całą powagą odnoszą się
do tego rysunku i widzą w nim przesłanie
wymarłej cywilizacji Marsa, usiłującej prze
strzec nas przed skutkami niekontrolowa
nego rozwoju techniki. Ma to być apel
Marsjan do Ziemian o większy szacunek
dla przyrody matki-Ziemi.

Andrzej S. Pilski — Frombork

METEORYT ŁOWICZ PO 60 LATACH W nocy z 11 na 12 marca 1935 r. nieda
leko Łowicza spadł deszcz meteorytów.
Dróżnik kolejowy w Lipcach, znanych z
powieści Chłopi Władysława Reymonta,
po przejechaniu pociągu o godz. 0.50, spoj
rzał na północny zachód i ujrzał dość wy
soko nad horyzontem szybko powiększa
jącą się, czerwoną kulę pędzącą ku wscho
dowi. Po chwili nastąpił jej wybuch i ośle
piające białe światło rozjaśniło okolicę.
Po kilkunastu sekundach zgasło i rozległ
się huk podobny do wystrzału armatniego,
który przeszedł w dudnienie zakończone
trzema detonacjami.
We wsi Wrzeczko Andrzej S t r u g i ń s k i widział całe zjawisko stojąc na progu
swej chaty. Jak mówił, najpierw zrobiło
się jasno jak w dzień. Potem usłyszał huk,
który przypominał mu odgłos lecącego po
cisku działowego i zobaczył spadające świe
cące kamienie. TMerdził, że widział ich 6
czy 7. Dwa z nich, które spadły na jego
podwórko w odległości 30-40 m od niego,
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podniósł następnego dnia rano. Ważyły
125.3 g i 108.6 g.
We wsi Reczyca gospodarzy przeraziło
oślepiające światło, które znikło po kilku
sekundach. Zaraz potem usłyszano huk przy
pominający strzały najcięższych armat, oraz
warczenie i świst pojedynczych meteory
tów. Niektórzy widzieli czerwone smugi
świetlne zaznaczające stromy tor spadają
cych ciał i słyszeli uderzenia o ziemię. We
dług ich wskazówek znaleziono jeden okaz o wadze 2726 g i dwa mniejsze powy
żej kilograma każdy.
Pierwszy meteoryt został znaleziony
we wsi Krępa Podgóry na roli Stanisława
B a r b u c h y . Była to bryła o średnicy dwu
dziestu kilku centymetrów, ważąca około
10 kilogramów, zagłębiona w ziemi do 15
cm. Gospodarz wydobył ją i wraz z innymi
rozbił na części. Gdy uznano, że nie za
wiera nic cennego, kawałki kamienia z nie
ba wzięło na pamiątkę wielu mieszkańców
Krępy i Domaniewic.
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O tym wszystkim wiemy głównie dzięki
pracy S. Z. R ó ż y c k i e g o i M. K o b y 
ł e c k i e g o delegowanych na miejsce spad
ku przez Towarzystwo Muzeum Ziemi w
Warszawie. Zebrali oni relacje świadków
zjawiska oraz wiele okazów meteorytu Ło
wicz, które dziś znajdują się w kolekcji
M uzeum Ziemi. Wyniki opublikowali w
artykułach: „Charakterystyka ogólna me
teorytu łowickiego”, „O meteorycie ło
wickim” i „Meteoryty łowickie”. Zebrane
przez nich informacje uzupełnił po blisko
trzydziestu latach dr Jerzy P o k r z y w n i c k i i opublikował w swej pracy Meteoryty
Polski. Inne publikacje na ten tem at prze
ważnie opierają się na wymienionych ar
tykułach.
Naukowcy nie od razu dowiedzieli się
o wydarzeniu pod Łowiczem. Bolid był
wprawdzie obserwowany przez wiele osób,
ale świadkom, którzy alarmowali prasę i
naukowców, wydawało się, że spadł w in
nym miejscu. D opiero nauczyciel szkoły
powszechnej we wsi Krępa, M a s z t a ł o w i c z, powiedział dyrektorowi Seminarium
Nauczycielskiego w Łowiczu, prof. W i 1c z y ń s k i e m u , że wieśniacy znaleźli ka
wałki kamienia, który spadł z nieba. Prof.
Wilczyński, który był członkiem Polskiego
Towarzystwa Przyjaciół Astronomii, zawia
domił Obserwatorium Astronomiczne Uni
wersytetu Warszawskiego, a jego dyrek
tor, prof. Michał K a m i e ń s k i , delego
wał do Krępy dwóch asystentów, którzy
zebrali relacje od świadków zjawiska i przy
wieźli trzy fragmenty rozbitego meteory
tu, oraz dwa inne okazy ważące 4 kg i 1 kg
znalezione na polach Krępy. Z tych trzech
fragmentów jeden został ofiarowany przez
Obserwatorium prezydentowi Mościckie
mu, a drugi marszałkowi Piłsudskiemu. Po
wojnie pozostał tylko okaz ważący 4 kg
wydobyty z gruzów Obserwatorium.
Warszawskie Obserwatorium A strono
miczne zaniechało dalszych poszukiwań, a
zebrane informacje nie zostały opublikowa
ne. Do działania przystąpiło natomiast Tbwarzystwo Muzeum Ziemi, o czym wspom-
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Fot. 1. Ważący 2858 g okaz m eteorytu Łowicz z k ole
kcji Muzeum Ziem i PAN w Warszawie pokryty czar
ną skorupą obtopieniową.

Fot. 2. Przekrój meteorytu Łowicz. Fragmenty o bia
łym zabarwieniu to m etaliczne żelazo z niklem. U w a
gę zwraca metalowa kula nadziewana krzemianami u
dołu z lewej i ciemny, czysto kamienny okruch w
środku. Okaz ten waży 981 g i znajduje się obecnie w
kolekcji Roberta A. H aag’a w Tbcson, U S A

niałem wyżej, oraz Uniwersytet Jagielloń
ski w Krakowie. Meteoryty zebrane przez
naukowców z UJ znajdują się dziś w M u
zeum Geologicznym UJ w Krakowie, oraz
w Obserwatorium Astronomicznym UJ. Dr
Pokrzywnicki twierdzi w swej pracy, że kra
kowscy mineralodzy przekazali wszystkie
zebrane materiały i część meteorytów do
Obserwatorium Astronomicznego w K ra
kowie i wyraża żal, że materiały te nie zo
stały dotąd opublikowane. Trzydzieści lat
później nie udało mi się znaleźć w krako
wskim Obserwatorium nikogo, kto wie
działby coś o tych materiałach.
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ki nisko nad ziemią, wobec czego nie po
winny być rozrzucone równom iernie lecz
grupami.
Największą zagadkę stanowi fakt, że
elipsa rozrzutu je st odwrócona. Wszyscy
świadkowie twierdzą, że meteoryty spada
ły z zachodu na wschód, dokładniej z le t
niego zachodu na zimowy wschód, jak m ó
wili wieśniacy. Potwierdzają to zagłębie
nia wyryte przez meteoryty, przy których
nasypy i odpryski ziemi utworzyły się po
stronie wschodniej i południowo wschod-

Poszukiwania meteorytów były prowa
dzone metodą rozmów z miejscowymi go
spodarzami i zachęcania ich do poszuki
wań za pom ocą brzęczącej monety. M eto
da ta była niewątpliwie najbardziej wydaj
na i doprowadziła do zebrania sześćdzie
sięciu kilku okazów meteorytu Łowicz o
łącznej wadze nieco ponad 60 kg, jak twier
dzili Różycki i Kobyłecki. Nie wiadomo
jednak ile meteorytów pozostało w pry
watnych rękach. Nie wiadomo też na ile
dokładnie przeszukano teren spadku.
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Rys. 1. Elipsa rozrzutu deszczu meteorytów Łowicz według S. Z. Różyckiego i M. Kobyłeckiego.

Obszar, na którym znajdowano m ete
oryty, obejm u je ok. 9.2 km2 i jest wyciąg
nięty w kierunku zachód — wschód. M e
teoryty spadały niezbyt blisko siebie. Na
najlepiej przeszukanym obszarze około 1
km2 w pobliżu Wrzeczka znaleziono 28
okazów o łącznej wadze ok. 6.5 kg Teren,
na który spada deszcz meteorytów, opisu
je się zazwyczaj elipsą nazywaną „elipsą
rozrzutu”. Z reguły idąc od strony, z któ
rej nadleciał meteoroid natrafiamy najpierw
na małe meteoryty, potem coraz większe i
wreszcie największe. Doskonałym przykła
dem jest elipsa rozrzutu pułtuskiego desz
czu meteorytów. Tymczasem miejsca zna
lezienia meteorytów łowickich trudno opi
sać elipsą i można odnieść wrażenie, że
meteoryty spadały głównie w pobliżu wsi.
Być może więc dalej nie szukano zbyt do
kładnie. Z drugiej jednak strony są dowo
dy, że meteoryty rozlatywały się na kawał-

niej. Jednak największe meteoryty spadły
na zachodnim krańcu elipsy, a najm niej
sze na wschodnim. Ponadto obserwatorzy
oddaleni od miejsca spadku twierdzą, że
bolid leciał ze wschodu na zachód. Sprzecz
ność ta nie została dotąd wyjaśniona.
Wątpliwości budzi także inform acja o
znalezieniu pierwszego, dziesięciokilogramowego okazu „zagłębionego w ziemi do
15 cm ”. Podczas niedawnego deszczu m e
teorytów M bale okaz o wadze około 10 kg
wybił dół o głębokości ok. 80 cm przy murach tam tejszego więzienia. Ttudno więc
uwierzyć, że bryła o podobnej wadze, lecz
większej gęstości osiadła m iękko na polu.
W listopadzie 1993 r. Krzysztof S o c h a , członek Sekcji M eteorów i M eteo 
rytów P TM A , przeprowadził rozmowy z
mieszkańcami wsi, na które spadły m eteo
ryty. Jed en z nich pamięta, że jak o mały
chłopiec musiał zasypać dół wybity przez
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meteoryt. Podobno takich dołów było kil
ka, około m etra głębokości i kilku metrów
średnicy. Nawet jeśli małemu chłopakowi
wydały się nieco większe, niż w rzeczywis
tości, to i tak bardziej zgadza się to z opi
sem deszczu meteorytów Mbale niż z re
lacją, jaką usłyszeli Różycki i Kobyłecki.
Przyczyna mogła być prosta. Poszukiwa
nia byty prowadzone ponad dwa tygodnie
po spadku, gdy wszystkie doły były już za
sypane, a chłopi zajęci wiosennymi siewa
mi nie mieli najmniejszej ochoty by ktoś
im rył pola szukając meteorytów. Już wte
dy jednak naukowcy słyszeli opowieści o
zasypaniu dużego meteorytu przez jedne
go z gospodarzy.
Z rozmów prowadzonych przez Krzy
sztofa Sochę wyłania się nieco inny obraz
zjawiska, bardziej zgodny z tym, co działo
się pod Pułtuskiem i Białymstokiem. Wi
dząc w nocy spadające z nieba kamienie
mieszkańcy rankiem wybrali się pozbierać
je. Znaleźli jednak mniej, niż się spodzie
wali. Poszukiwania zostały wznowione, gdy
pojawili się ludzie, którzy chcieli kupić ka
mienie z nieba; nie tylko naukowcy, ale i
osoby prywatne. Przykładowo 2 kg m eteo
ryt został sprzedany za 120 zł. czyli tyle, ile
kosztowała wówczas 120 kg Świnia. Nie
którzy mieszkańcy nie chcieli jednak sprze
dać swych meteorytów.
Poszukiwania meteorytów zostały wzno
wione w latach 70-tych, gdy pojawili się
niemieccy kolekcjonerzy oferując sowitą
zapłatę za meteoryty. Rozmówcy twierdzi
li, że sprzedano wówczas trochę okazów,
w tym jeden duży, około 10 kg Wskazywali
nawet, które domy zostały wybudowane
za sprzedane meteoryty, czemu oczywiście
ich właściciele zaprzeczali. Trudno powie
dzieć ile prawdy jest w tych opowieściach,
zwłaszcza że okazy meteorytu Łowicz nie
pojawiły się w ofertach handlarzy m eteo
rytów na Zachodzie. Nie ulega jedynie wąt
pliwości, że kolekcjonerzy meteorytów z kra
jów zachodnich byli na terenie spadku i
pozostawili adresy, pod którymi oczekują
na wieści o znalezieniu nowych okazów.
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Fot. 3. Ztożone razem dwa okazy m eteorytu Łowicz
znalezione w odległości prawie 2 km od siebie. Kole
kcja Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.

Ile meteorytów spadło koło Łowicza?
Jerzy Pokrzywnicki stwierdził, że były co
najmniej 83 całkowite okazy tego m eteo
rytu, ale uważa, że ich liczba przekracza
100. Niektóre z nich zaginęły jednak w
czasie wojny i później. Najbogatszą ko
lekcję okazów meteorytu Łowicz, z któ
rych największe ważą 2858 g i 2810 g, ma
Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Naj
większe okazy znajdują się w Krakowie:
piękny 5670 g meteoryt ze świeżą skorupą
obtopieniową w kolekcji Muzeum G eo
logicznego PAN i nieco gorzej wyglądają
cy 5650 g okaz w kolekcji Muzeum G eo
logicznego UJ. Pierwszy znaleziony okaz,
ważący około 10 kg został rozbity na ka
wałki przez wieśniaków. Nie wiadomo, co
stało się z drugim okazem znalezionym w
Krępie, o wadze około 8 kg
Czytelnicy nie obyci z terminologią me
teorytową już się zapewne pogubili. Czy
mówi się „meteoryty łowickie” czy „me
teoryty Łowicz”? Dlaczego pisałem „me
teoryt Łowicz” skoro spadło tam dużo m e
teorytów? Przyjęto zasadę, że meteoryt otrzymuje nazwę miejscowości lub innego
nazwanego obiektu geograficznego, przy
którym spadł. Jest to nazwa międzynaro
dowa, która zostaje wpisana do międzyna
rodowego katalogu meteorytów. Deszcz
meteorytów traktuje się jako jeden m e
teoryt. Pod Łowiczem spadł więc meteo-
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ryt Łowicz w postaci kilkudziesięciu oka
zów różnej wielkości.
M eteoryt Łowicz jest meteorytem żelazno-kamiennym składającym się z wy
mieszanych ze sobą i zlepionych okruchów
krzemianów i żelaza z niklem. Thki rodzaj
meteorytów żelazno-kamiennych określa
ny jest mianem mezosyderytów. Topowe
mezosyderyty zawierają wagowo równe ilości metalicznego żelaza z niklem i krze
mianów. Pierwsze oceny stosunku metalu
do krzemianów w meteorycie Łowicz wa
hały się od 71% do 54%. Jednak okazy
meteorytu Łowicz są bardzo różne. Nie
które małe okazy bardziej przypominają
meteoryt żelazny z krzemianami niż mezosyderyt. Inne składają się głównie z krze
mianów z małą ilością metalu. W kolek
cjach Obserwatorium Astronomicznego UJ
oraz Muzeum Geologicznego UJ w Kra
kowie znajdują się okazy, które bardziej
przypominają meteoryty kamienne z do
mieszką metalu niż mezosyderyty. Być m o
że więcej takich okazów pozostawiono na
terenie spadku, gdyż od chłopów kupowa
no głównie meteoryty „z iskierkami”, czyli
zawierające błyszczące ziarenka metalicz
nego żelaza.
Fakt, że przeważająca większość oka
zów meteorytu Łowicz pozostaje wciąż w
polskich kolekcjach, stwarza rzadką szan
sę przeprowadzenia kompleksowych ba
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dań w celu odtworzenia budowy skały,
która zderzyła się z Ziemią rozpadając się
na fragmenty i kończąc swe istnienie jako
deszcz meteorytów. Jeszcze ciekawsze wy
niki można by uzyskać podejmując współ
pracę z naukowcami z USA. M eteoryt Ł o
wicz ma bowiem brata bliźniaka o nazwie
Estherville. Był to największy w historii
deszcz mezosyderytów, którego okazy do
złudzenia przypominają okazy meteorytu
Łowicz. Być może więc oba meteoryty po
chodzą z tej samej skały i warto prześle
dzić, po jakiej orbicie poruszała się ona da
jąc dwa deszcze meteorytów w odstępie 56
lat. Tfemat ten wciąż oczekuje na badaczy.
W ostatnich latach na giełdach mine
rałów i targowiskach w Warszawie można
spotkać człowieka oferującego „achondryty
Łowicz”. Twierdzi on, że meteoryt Łowicz
był tak niejednorodny, że prócz okazów
zawierających duże ilości metalicznego że
laza, spadły także okazy czysto kamienne.
Nie jest to wykluczone, ale specjaliści od
budowy skał są raczej zdania, że okazy oferowane przez tego pana są fragmentami
ziemskiej skały określanej nazwą „bazalt
oliwinowy”, choć bywa, że niektóre m e
teoryty — achondryty mają podobną bu
dowę. Meteoryt Łowicz jest wciąż mezosyderytem i póki specjaliści nie potwier
dzą istnienia achondrytu Łowicz radziłbym
raczej wierzyć specjalistom niż amatorom.

Bogdan Dobosz — Kraków

O ZAPOMNIANEJ ZASŁUDZE MIKOŁAJA KOPERNIKA
Kalendarz juliański, wprowadzony w im
perium rzymskim przez Juliusza Cezara w
r. 45 p. n. e., oparty był na zaobserwowa
nej długości roku zwrotnikowego. Cesarz
zastosował się do rady astronom a alek
sandryjskiego Sosigenesa i postanowił, że
po trzech latach zwykłych zawierających
365 dni, czwarty był przestępny i miał 366
dni. A zatem średnia długość roku kalen
darzowego wynosiła 365.25 dnia, a równonoc wiosenna przypadała 24 marca. Po

latach okazało się, że długości roku zwrot
nikowego i kalendarzowego nie są identy
czne, a różnica wynosi 0.0078 doby i ma to
znaczenie praktyczne.
Kościół katolicki pragnął usunąć błędy
rachuby czasu i na soborze nicejskim w r.
325 n. e. postanowiono przyjąć za podsta
wę datę równonocy przypadającą wówczas
21 marca, a święta Wielkanocy obchodzić
w pierwszą niedzielę po najbliższej po tym
dniu pełni Księżyca. Nie rozwiązało to os-
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tatecznie problemu przesuwania się mo
m entu równonocy i fakt ten wyraźnie uwidocznił się w wiekach średnich.
I tak w XVI w. równonoc wiosenna
wypadała 11 marca, a Wielkanoc i liczone
od niej kościelne święta ruchome były wy
raźnie przesunięte w czasie. Kościół kato
licki nie pozostał obojętny na istniejącą
sytuację i postanowił uporządkować spra
wę kalendarza drogą reformy. Sobór try
dencki, obradujący z przerwami w latach
1545-1564, zalecił kurii rzymskiej taką re
formę. Dzieło naprawy podjął papież Grze
gorz XIII (pontyfikat w latach 1572-1585),
znakomity jurysta i doświadczony admi
nistrator. Powołał on komisję pod kie
runkiem kardynała S i r 1e t o, która za
sięgnęła opinii uniwersytetów i książąt
chrześcijańskich. W pracach przygotowaw
czych w Rzymie brał udział Lilio L u i d g i
(1510—1576) astronom i lekarz, który przed
stawił papieżowi projekt reformy kalen
darza. Po jego śmierci jego brat Antonio
w 1577 r. opublikował dotychczasowe pra
ce w dziele pt. Compendium novae rationis restituendi Calendańum (Zarys nowej
metody odnowy kalendarza). Po wielu roz
ważaniach w kręgach komisji reformy, os
tatecznie Grzegorz XIII ogłosił bullę, któ
rą wprowadził zmiany kalendarza, oparte
na aktualnej wiedzy i obliczeniach astro
nomów. W r. 1582 w kalendarzu opusz
czono 10 dni i po 4-tym października na
stąpił 15 października, a datę równono
cy przeniesiono na 21 marca jak postano
wił sobór nicejski. Ustalono, że rok zwyk
ły ma 365 dni, a przestępny 366 dni, jeże
li jego liczba jest podzielna przez cztery. *
W kalendarzu tym, zwanym gregoriańskim,
średnia długość roku wynosi 365.2425 dnia
i jest dłuższa od roku zwrotnikowego o 26
sekund. W efekcie różnica jednej doby po
wstaje po przeszło 3000 latach. Tym sa
mym w Rzymie sprawa została definityw
nie rozstrzygnięta i zakończona. Kalen
darz ten jest aktualnie obowiązujący.
Przeprowadzenie dobrej reformy ka
lendarza było możliwe dzięki wielowie
* Patrz uwaga na str. 63.
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Fot. 1. Papież Grzegorz XIII (1502-1585).

kowemu dorobkowi wybitnych uczonych.
Owocną rolę odegrały w tym ówczesne śro
dowiska uniwersyteckie, a także Mikołaj
Kopernik.
Nieznane dotąd instytucje zwane uni
wersytetami powstały w krajach europej
skich w wiekach XIII-XIV. Gromadziły
one, celem kształcenia, młodzież nie tylko
przeznaczoną do stanu duchownego, lecz
również do zawodów świeckich takich jak
prawnik, notariusz, medyk i matematyk.
Skupiały się tu środowiska intelektualne
wyposażone w biblioteki i grona profeso
rów mających kontakty ze swoimi kolega
mi w innych krajach, a także z adm ini
stracją królewską i kościelną. Problemy
filozofii, teologii, medycyny i prawa mogły
teraz być wszechstronnie rozważane i roz
wiązywane. Wiele dzieł Arystotelesa, Ptolomeusza i Hipokratesa, ocalałych po roz
padzie imperium rzymskiego dzięki kla
sztorom katolickim i uczonym arabskim,
było tłumaczonych na łacinę i rozpowszech
nianych w środowiskach uniwersyteckich.
W wiekach X IV -X V I ważnym dla kościo-
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ła i papieża był problem zredagowania ka
lendarza z dobrze określonymi świętami
kościelnymi. Porządek organizacyjny życia
religijnego ludzi w poszczególnych dniach
roku związany był z autorytetem kościoła.
Sprawa reformy kalendarza pojawiła się
wyraźnie w polu uwagi kościoła katolic
kiego przy okazji przygotowań do soboru
laterańskiego obradującego w latach 1512—
1517. Ówczesny papież Leon X (14751521) z inicjatywy ks. Pawła biskupa Fossom brone (1445-1534), profesora m ate
matyki uniwersytetu padewskiego, posta
nowił poradzić się w tej materii uczonych
uniwersyteckich. Wydał on w lipcu 1514 r.
w tej sprawie breve. Uniwersytet krako
wski powołał komisję do spraw kalenda
rza w tym samym roku, a w lutym 1515 r.
profesorowie wyznaczyli do prac przy re
formie Marcina B i e r n a z Olkusza (ok.
1470-1540), wybitnego miejscowego ma
tematyka i astronoma. Brak napływu opracowań z wielu uniwersytetów zmusił
Leona X do wydania w lipcu 1516 r. nowe
go breve ponaglającego. Biem przyspie
szył prace rozpoczęte poradą u profeso
rów teologii, kontynuując następnie obli
czenia astronomiczne. Pracę swoją wysłał
do Rzymu 12 grudnia 1516 r. wraz z listem
rektora i swoim. Projekt reformy kalenda
rza wysłał z Warmii Mikołaj Kopernik od
powiadając na apel ks. Pawła, a także uni
wersytety w Paryżu, Wiedniu, Lowanium i
Tybindze. Jednakże te projekty nie były
rozpatrywane nawet na ostatniej sesji so
boru w r. 1517, gdyż przeważyły sprawy
pilniejsze dla kościoła i wydarzenia wokół
reformacji zapoczątkowanej przez Lutra.
Tb ważny okres na drodze reformy i duży
w tym udział wykazał kanonik warmiński.
Mikołaj Kopernik był człowiekiem re
nesansu miał wszechstronne zaintereso
wania, dobre wykształcenie i talenty pra
ktyczne. Studiował w Krakowie, Padwie,
Ferrarze i Bolonii. Znal dzieła uczonych
starożytnych, a także grekę i łacinę. Pod
czas studiów w Krakowie słuchał wykła
dów na tem at Geometrii Euklidesa, tablic
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astronomicznych króla Alfonsa, Kalenda
rium Jana Regiomontanusa, Nowej teorii
planet Jerzego Peurbacha i dzieł Ptolomeusza. Prowadzono tam również wykłady z
komputystyki, czyli teorii układania ka
lendarza astronomicznego i kościelnego,
ważne dla kandydatów do stanu duchow
nego. Wykładali wówczas znakomici ucze
ni: Wojciech z Brudzewa, Marcin Bylica z
Olkusza, Marcin Biem z Olkusza, Jan z
Głogowa i inni. Uczelnia posiadała uzy
skane z zakupów lub darów takie instru
menty astronomiczne jak: globus nieba,
astrolabium, globus ziemi, torquetum i in
ne. Tb sprzyjające warunki rozwinęły zain
teresowania i ukształtowały osobowość Mi
kołaja Kopernika. Od wczesnych lat swo
jej działalności interesował się on prakty
cznym zastosowaniem astronom ii w kar
tografii. Wiemy, że w 1497 r. wyznaczył
szerokość geograficzną Bolonii. Później w
1510 r. sporządził mapę Warmii, którą agent zakonu krzyżackiego próbował wy
kraść dla kanclerza zakonnego, a zatem
była to wartościowa rzecz dla rządzących.
W 1519 r. sporządził mapę zachodniej czę
ści zalewu wiślanego Warmii. W pracach
tych Kopernik posługiwał się obserwacja
mi astronomicznymi, a wyniki odnosił od
południka krakowskiego (stolicy królestwa).
W działalności kartograficznej współpra
cował z Marcinem Biemem z Olkusza wy
mieniając informacje o zaćmieniach Księ
życa i Słońca. W tym czasie mapy były dla
administracji królewskiej i kościelnej waż
nym dokum entem do rządzenia, rozstrzy
gania sporów między państwami i również
do prowadzenia wojen. Ponadto dla państw
morskich, w tym czasie wielkich podróży i
odkryć geograficznych, stanowiły pomoc
w nawigacji okrętów. Działalność karto
graficzna Kopernika trwała równolegle z
pisaniem księgi De revolutionibus i w 1526
r. Bernard W a p o w s k i (ok. 1470-1535)
przy współpracy z nim opracowuje mapę
Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa
Litewskiego, ważną dla działań panujące
go króla Zygmunta Starego. W pracach
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uwzględniono wartość kąta nachylenia osi
Ziemi do osi sfery nieruchomej 23°30’ po
daną przez niego w Komentarzyku o hipo
tezach ruchów ciał niebieskich, oraz obser
wacje astronom iczne długości i szerokości
geograficznej miejscowości w powiązaniu
z południkiem krakowskim prawie iden
tycznym jak dla Fromborka. Apel papieża
Leona X o opracowanie reformy kalenda
rza Kopernik uznał za własne zadanie, co
stało się jego ważnym motywem obserwacji
astronomicznych skupionych na tym pro
blemie. Wierny metodzie doświadczalnej
bieżąco prowadził obserwacje momentu
równonocy jesiennej w 1515 r. i wiosennej
w 1516 r. o czym pisze w dziele De revolutionibus ks. III. W 1517 r. wykonał w O l
sztynie wykresy ruchu Słońca na ścianie
wewnątrz zamku. Wiedział, że udowodnie
nie rzeczywistego ruchu planet, oraz okre
ślenie wartości roku gwiazdowego to pod
stawowe kanony dla udanej reformy ka
lendarza. Ta naukowa nowoczesna m eto
da pracy oparta na doświadczeniu w tym
czasie nie była stosowana. Długość roku
gwiazdowego została przez Kopernika określona w De revolutionibus ks. III.
W Rzymie papież Klemens VII, a ta
kże inni dostojnicy kościelni jak kardynał
Mikołaj Schonberg (1472-1537), w 1533
r. wiedział o nowych poglądach Koperni
ka na ruch Ziemi, zachęcając go do opub
likowania prac, o czym pisał w liście do
kanonika warmińskiego w 1536 r. Z uwagi
na widoczną korzyść dla kościoła powszech
nego Kopernik prowadził prace intensyw
niej od czasu apelu papieskiego, co stwier
dza w liście dedykacyjnym dzieła De revo
lutionibus do papieża Pawła III (pontyfi
kat 1534-1549). Pisał wówczas:
„...gdy na Soborze Laterańskim roz
trząsano zagadnienie poprawy kalendarza
kościelnego, pozostawiono je bez rozstrzyg
nięcia jedynie z tego powodu, że nie roz
porządzano jeszcze dostatecznie dokład
nymi pom iarami lat i miesięcy, ani też ru 
chów Księżyca i Słońca. Od tego czasu,
zachęcony przez ks. Pawła biskupa Fos-
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Fot. 2. Mikołaj Kopernik według miedziorytu J. Ligbera, wykonanego na podstawie obrazu znajdujące
go się niegdyś w galerii króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Miedzioryt ten został dołączony do
dzieła Adama Naruszewicza pt. Historia Narodu Pol
skiego (Warszawa 1804).

sombrone, który wówczas tą sprawą kie
rował, zacząłem wytężać umysł, by te rze
czy dokładniej zbadać...”
Oficjalnie ze strony otoczenia papieża
brak było zainteresowania wynikami prac
Kopernika przydatnymi dla reformy, co
spowodowało, że ogarnęło go zniechęce
nie i sądził, iż nie będą one potrzebne i
opublikowane za jego życia. Zaszło jed
nak wydarzenie pomyślne dla Kopernika.
W 1539 r. do From borka przybył Jerzy
Joachim L a u c h e n (1514-1574) zwany
Retykiem. Był profesorem matematyki i
astronom ii na uniwersytecie w W ittenberdze, znał rozprawę Kopernika zwaną Komentarzykiem i pragnął poznać autora za
namową swoich kolegów uniwersyteckich.
Przywiózł kanonikowi książki: wydaną po
grecku w Bazylei w 1538 r. Geometrie E u
klidesa wraz z pracą Regiom ontanusa o
trójkątach, Narzędzia pierwszego ruchu Pio-
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tra Apiana, matematyka i astronom a ba
warskiego, traktująca o instrumentach as
tronomicznych, traktat o astronom ii Gebera z Hispalli tłumaczony z języka arab
skiego oraz Optykę Witelona. Książki te
umożliwiły Kopernikowi uwzględnienie naj
nowszej literatury, a pomoc młodego ma
tematyka przydatna była blisko 70-letniemu astronomowi w dokończeniu dzieła De
revolutionibus.
Przed wyjazdem z Warmii Retyk od
wiedził księcia pruskiego Albrechta (14901568), byłego mistrza zakonu krzyżackie
go i w podzięce za pobyt w Prusach po
darował mu mapę Prus i kilku krajów są
siednich, traktat Chorografta o sposobach
sporządzania map oraz przyrządy karto
graficzne. Książę Albrecht, od 1525 r. len
nik króla polskiego, zaopatrzył Retyka w
list polecający do elektora saskiego i do
uniwersytetu w W ittenberdze z prośbą o
pomoc w wydrukowaniu wybitnego dzieła
astronomicznego De revolutionibus. Tym
samym dawny mistrz zakonu krzyżackiego
przyczynił się do opublikowania dzieła.
W 1541 r. Retyk opuszcza Warmię i z
kopią De revolutionibus udaje się do Wittenbergii i do Norymbergii celem załat
wienia druku. Przywożąc dzieło wzbogacił
środowisko uniwersyteckie Wittenbergii i
Lipska nowymi materiałami matematycz
nymi. Przyczyniło się to do ułożenia Tablic
pruskich (1551) przez astronom a Erazma
R e i n h o l d a (1511-1553). Kopernik w
De revolutionibus określił rzeczywisty ruch
Ziemi wokół Słońca i długość roku gwiaz
dowego na 365 dni 6 godz. 9 min. 40 sek.,
kilka sekund zaledwie różniąca się od wiel-
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kości znanej obecnie. Te dane stały się fun
damentalnymi dla reformy kalendarza. Wy
drukowanie dzieła w kraju katolickim by
ło trudne z uwagi na niepokoje religijne i
walkę z reformacją, a i panująca w Niem 
czech atmosfera w środowisku luterańskim
wywołała burzę protestów o niezgodności
treści z Pismem Św. Czasy były trudne, a
ludzie zaniepokojeni nowymi ideami re
formacji. Ostatecznie dzieło wydrukowa
no w Norymberdze w 1543 r., a następnie
w r. 1566 w Bazylei. Dzieło było nabywane
głównie przez uniwersytety, książąt i dwo
ry panujących.
Dzieło De revolutionibus z danymi o
ruchu Ziem i i metodami obliczeń astro
nomicznych zawierało odpowiedzi na za
mówienie papieskie. Było ono znane w
środowiskach uniwersyteckich i przyczy
niło się, choć nieoficjalnie, do udanej re
formy kalendarza. Mikołaj Kopernik był
pionierem rozwiązań matematycznych po
trzebnych reformie na długo przed wpro
wadzeniem kalendarza gregoriańskiego.
Kalendarz zreformowany w roku 1582
został przyjęty przez kraje katolickie: Wło
chy, Hiszpanię, Portugalię, Francję i Pol
skę. W roku 1595 w Grazu astronom Jak
K e p l e r usiłował wprowadzić kalendarz
gregoriański, lecz nie spotkało się to z uz
naniem miejscowej społeczności z uwagi
na nastroje antypapieskie. W 1700 r. ka
lendarz zreformowany przyjęły Niemcy, Da
nia, Szwecja i Szwajcaria, a w roku 1752
Anglia. W Rosji Sowieckiej nowy kalen
darz wprowadzono w roku 1918: po 31
stycznia nastąpił 14 luty, tym samym opusz
czono 13 kolejnych dni.

KRONIKA
Dwie rocznice:
Stefan Piotrowski (1910-1985),
Włodzimierz Zonn (1905-1975)
17 stycznia br. m inęła dziesiąta rocznica śm ier
ci P rofesora Stefana P i o t r o w s k i e g o , zaś
28 lutego — dw udziesta rocznica śmierci P ro
fesora W łodzim ierza Z o n n a .

Pamięć o zmarłych trwa tak długo, jak długo
trwa ich dzieło. Dziełem Stefana Piotrowskiego i
Włodzimierza Z onna jest Ich trwały wkład do
astronomii, wpływ jaki wywarli na rozwój astro
nomii w Polsce.
Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że my
wszyscy, którym dane było być uczniami, a po
tem współpracownikami tych dwu Profesorów,
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Fot. 2. Włodzimierz Zonn (1905-1975).

Fot. 1. Stefan Piotrowski (1910-1985).

mieliśmy po prostu wielkie szczęście mogąc roz
wijać się pod wpływem Ich wielkich, a jakże
różnych osobowości. Ich wiedzy i mądrości ży
ciowej, opiece i pomocy, jakich nie szczędzili
swym uczniom, wreszcie Ich codziennej pracy,
zawdzięcza swoje powstanie i rozwój warsza
wski ośrodek astronomiczny.
Wśród zasad i prawd oczywistych, które wyz
nawał i wpajał nam Profesor Piotrowski, naj
ważniejszą była ta, że w nauce liczą się tylko
osiągnięcia wybitne, że nie ma w niej miejsca

na taryfę ulgową. Profesor Zonn uczył nas od
krywania uroków nauki, radości jaką przynosi
poznawanie rzeczy nowych.
Obydwaj Profesorowie traktowali przeka
zywanie wiedzy innym jako wielkie i ważne po
słannictwo uczonego. Włodzimierz Zonn po
wiedział kiedyś, że jeżeli istnieje bezwzględne
dobro, to jest nim nauczyć czegoś drugiego czło
wieka. Stefan Piotrowski mawiał, że dobry wy
kładowca, dobry popularyzator powinien być
„złym kupcem” — takim co drogo kupuje a
tanio sprzedaje. Znaczyło to, że aby swą wie
dzę przekazać innym należy najpierw samemu
dogłębnie wszystko zrozumieć. Dwaj Profeso
rowie dawali nam przykład własną działalnoś
cią wykładową, seminaryjną i popularyzacyjną.
W tym miejscu wypada przypomnieć zasługi
Stefana Piotrowskiego dla Uranii, której był dłu
goletnim redaktorem i autorem wielu publiko
wanych w niej artykułów. A był On przecież
także twórcą i długoletnim redaktorem Postę
pów Astronomii, redaktorem Astronomii Popu
larnej. O wielkości działalności popularyzator
skiej Włodzimierza Zonna najlepiej chyba świad
czył jej społeczny odbiór i ogromna popular
ność jaką cieszył się w najszerszych kręgach
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społeczeństwa. Od epoki, w której był On jed
ną z najpopularniejszych postaci telewizyjnych,
minęło już wprawdzie ćwierć wieku, ale legen
da, która wyrosła wtedy wokół Jego populary
zatorskiej działalności, żyje nadal w e wspom
nieniach.
Przywodząc dziś na pamięć wszystko to, co
zawdzięczamy naszym dwurn Profesorom, nie
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możemy uniknąć pytania: czy wartości przez
Nich nam przekazane potrafiliśmy przekazać
dalej naszym młodszym kolegom? Chcę w ie
rzyć, że choć w części nam się to udało, że
spuścizna po naszych Profesorach trwa w at
mosferze stworzonego przez Nich ośrodka.

Józef Smak

PORADNIK OBSERWATORA
AMATORSKA SPEKTROGRAFIA
Fotografowanie i obserwacje
widm gwiazd

Spektrografia jest pochodną spektrosko
pii czyli nauki zajmującej się badaniem
budowy i właściwości cząsteczek, atomów
i jąder atomowych oraz wzajemnych od
działywań atomów i cząsteczek, na podsta
wie emitowanego lub pochłanianego przez
nie promieniowania elektromagnetyczne
go. Spektrografia ma za zadanie utrwalić
widmo elektromagnetyczne na kliszy. Nie
musi to być tylko klisza fotograficzna, zdo
bycze technik komputerowych z całą pew
nością przewyższają w znacznej mierze tra
dycyjną fotografię. Fotografia jest wszak
że najprostszym i najłatwiej dostępnym
sposobem utrwalania obrazu przekazane
go przez teleskop miłośnika astronomii.
Być może uprawianie spektroskopii w wa
runkach amatorskich wyda się niektórym
spośród Czytelników nieco fantastyczne,
lecz mogę z całą odpowiedzialnością za
pewnić owych sceptyków, iż jest możliwe i
to w całkiem zadowalającej postaci. Przy
znam się jedna, że ta niezmiernie intere
sująca przygoda, jaką jest obserwacja widm
gwiazd, posiada pewne wymogi, które są
chyba zrozumiałe zważywszy znaczenie i
perspektywy jakie ze sobą niesie. Ja om a
wianym tematem zajmuję się od kilku nie
spełna miesięcy, przygotowania jednak za
jęły mi drugie tyle. Tfcmat jest być może
nieco nowatorski w porównaniu z wizual
nymi obserwacjami gwiazd zmiennych lub
zliczaniem spadających meteorów. Mam

jednak nadzieję, iż zdołam zainteresować
tym zagadnieniem niektórych obserwato
rów, z którymi chętnie nawiązałbym współ
pracę, gdyż co dwie pary oczu to niejedna.
Przystąpmy więc do rzeczy.
Zacznijmy od wspomnianych wymogów.
Najważniejszym instrumentem umożliwia
jącym dokonanie spektrografii jest, jak wia
domo, teleskop. Zaznaczam, iż winien być
to właśnie teleskop a nie np. luneta. Nie
jest to wszakże warunek najkonieczniej
szy, lecz reflektor, w przeciwieństwie do
refraktora, ułatwi nam znacznie pracę (dla
czego — o tym później). Co się tyczy para
metrów optycznych teleskopu, to najistot
niejsza jest światłosiła, czyli stosunek śred
nicy do ogniskowej teleskopu. Oczywiste
jest, że im większą wartość ma ten para
metr, tym dla nas korzystniej. Krótko m ó
wiąc, czas ekspozycji skraca się odwrotnie
proporcjonalnie do wartości światłosily. Nie
należy się jednak przejmować gdy świat
łosiła nie należy do największych i tak jak
u mnie na przykład wynosi 1/6.1 taka świat
łosiła będzie użyteczna. Jeśli chodzi o mon
taż, to zdecydowanie polecałbym paralaktyczny. Napisałem — polecałbym, gdyż zno
wu nie jest to warunek konieczny, lecz
ogranicza możliwości działania. O grani
czenie to spowodowane jest niemożnością
sprzężenia mechanizmu zegarowego. Po
co zaś potrzebne może okazać się napro
wadzenie zegarowe teleskopu, o tym na
piszę w odpowiednim miejscu, gdyż użycie
mechanizmu zegarowego w tym przypad
ku jest trochę niekonwencjonalne.
Drugą bardzo ważną rzeczą, bez której
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tym razem nie można się obejść, jest serce
całego spektrografu tzn. pryzmat. Musi być
to pryzmat „prostego widzenia” (ił vision
directe), który wygląda mniej więcej tak
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nu, wypalając w nim dziurę szerokości tro
chę mniejszej niż pryzmat. Otwór winien
być nieco mniejszy, gdyż pryzmat powi
nien być prawidłowo włożony w uchwyt z
Z W IE M IA O L O

Rys. 2. Schemat zamocowania pryzmatu w telesko
pie Newtona.

jak na rys. 1. Jest to bryła przypominająca
prostopadłościan. Podstawa oparta jest na
kwadracie (u mnie długość jego boku rów
na jest 13.3 mm), bok zaś na trapezie (u
mnie krótsza podstawa równa jest 30.5 mm,
dłuższa natomiast 36 mm). Zdaję sobie
sprawę, iż nabycie takiego pryzmatu może
nie być rzeczą prostą (ja sam otrzymałem
go okazyjnie), jednak uważam, że przy od
robinie zaradności można pryzmat zdobyć
(może warto spróbować w sklepach Cezasu). Kolejnym i ostatnim wymogiem jest
posiadanie lub dostęp do amatorskiej ciem
ni fotograficznej. Własna obróbka foto
graficzna zrobionego zdjęcia daje wiele ko
rzyści. Szczegółowo opiszę to zagadnienie
nieco później.
Przystąpmy teraz do montażu całego
spektrografu. Nasz układ składać się bę
dzie z trzech części:
— kolimatora, którego funkcje pełni
tubus teleskopu,
— pryzmatu,
— członu przechwytującego i utrwa
lającego (aparat fotograficzny) rozszcze
pione przez pryzmat światło w postaci
widma.
Pierwszą istotną rzeczą jest zamoco
wanie pryzmatu w odpowiednim miejscu.
Miejsce to w przybliżeniu zaznaczyłem na
rys. 2, przedstawiającym schematyczny obraz teleskopu systemu Newtona. Literą
U oznaczyłem „uchwyt” pryzmatu. „Uch
wyt” ten można wykonać np. ze styropia

pewnym oporem tak, aby przypadkiem się
nie wysunął. Mógłby wówczas nie tylko on
się uszkodzić lecz również zwierciadło te
leskopu. Podkreślam jeszcze raz, iż „uch
wyt” należy wykonać bardzo starannie.
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Rys. 3. Uchwyt pryzmatu.

Sam „uchwyt” przedstawia rys. 3. Ponie
waż głębokość umieszczenia pryzmatu w
„ramieniu okularowym” teleskopu (rys. 2)
nie ma znaczenia, więc ze względów prak
tycznych należy go umieszczać blisko kra
wędzi. Tkk zamocowany pryzmat należy
następnie „nastroić”, o tym jednak w od
powiednim miejscu. Właśnie przy zamocowywaniu i „nastrajaniu” pryzmatu uwi
dacznia się przewaga reflektora nad refraktorem. Oprócz walorów optycznych reflek
tora istotną zaletą jest również łatwość do
stępu do wnętrza teleskopu, a ta jest nie
odzowna szczególnie przy „strojeniu” pryz
matu.
Jeśli chodzi o umocowanie aparatu fo
tograficznego, to jest ono klasyczne. Po
zdjęciu obiektywu aparatu fotograficznego,
przykręcamy doń pierścień, a całość wkrę-
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camy w gwint uzyskany po wcześniejszym
wykręceniu „nasadki okularowej” (rys. 4).
Pierścień ten winien wchodzić w skład wy
posażenia teleskopu, jako element umoż-

i

NASADKA __
OKULAROWA"

*
~

6 W!K/T,DO(KTÓREGO PR2YKR£CV\MV

PlEPviciEN/ WRA2 Ł APARATEM FOTO

y ____

----OKULAR

Rys. 4. Schemat zamocowania aparatu fotograficz
nego.

liwiający standardowe przymocowanie aparatu fotograficznego. Do aparatu, cze
go nie muszę chyba przypominać, podłą
czony musi być wężyk spustowy ułatwia
jący wciśnięcie migawki na dłuższy czas.
Tkk zmontowany spektroskop gotowy jest
do użycia.
Zacznijmy od wspomnianego wyżej „na
strajania” pryzmatu. Gwiazdy, jak wiado
mo, nie mogą być nigdy rozróżnione jako
tarcze o pewnej średnicy kątowej. Żadne
powiększenie nie umożliwi tego. Tb, co
jesteśmy w stanie zaobserwować na nie
bie, to punkt wysyłający promieniowanie.
Jeśli zatem rozszczepimy przez pryzmat
promieniowanie, którego źródłem był punkt,
to otrzymamy widmo mające szerokość rów
ną średnicy danej gwiazdy. Oznacza to, że
szerokość widma będzie nieskończenie ma
ła. Owo widmo zatem będzie widoczne ja
ko cieniutki paseczek w kolorach tęczy.
W praktyce oznacza to, że na tak wąskim
widmie nie będziemy w stanie rozróżnić
żadnych szczegółów, gdyż będą one nie
skończenie małe. Musimy więc dane wid
mo nieco „poszerzyć”. Prostym sposobem
na to jest zwielokrotnienie obrazu na kli
szy. W tym miejscu ujawnia się pewna nie
typowość fotografowania widm względem
fotografii tradycyjnej. W niej bowiem, aby
otrzymać zdjęcie należy poruszać telesko
pem zgodnie z ruchem pozornym danego
obiektu na niebie. Przy spektrografii na
tomiast, w celu zwielokrotnienia obrazu
wystarczy pozostawić teleskop nierucho
mo. Resztę wykona za nas nieboskłon. Da
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ny obiekt, poprzez swój pozorny ruch na
firmamencie, pozostawi ślad w postaci zwie
lokrotnionego obrazu na kliszy. „Nastro
jenie” pryzmatu polega więc na tym, aby
długość widzianego widma „leżała” pro
stopadle do kierunku ruchu nieba. Ma
newr ten spowoduje najszybsze zwielok
rotnienie obrazu na kliszy, widmo będzie
miało kształt równego prostokąta (co zde
cydowanie ładniej wygląda, a wszelkie szcze
góły dotyczące widma nie ulegną defor
macji. Znalezienie owej prostopadłości jest
rzeczą banalną. Wystarczy jedynie odcze
kać kilkadziesiąt sekund między począt
kowym i końcowym położeniem jakiejkol
wiek gwiazdy, a kierunek ruchu firmamen
tu sam się ujawni. Zmianę kąta między
długością widzianego widma, a kierunkiem
ruchu nieba możemy spowodować obra
cając „uchwyt” z załączonym pryzmatem.
Zwróćmy uwagę na fakt, że podczas
gdy w klasycznej fotografii jasność (wyra
zistość) obrazu danego obiektu uzyskiwa
ło się poprzez przedłużenie czasu ekspo
zycji, tu zabieg ten spowoduje jedynie zwięk
szenie szerokości widma na kliszy. Im dłu
żej naświetlamy klatkę filmową, tym wid
mo będzie szersze. Jedynymi zatem para
metrami decydującymi o jasności czy wy
razistości obrazu obiektu utrwalonego na
kliszy będą czułość błony filmowej i jas
ność wizualna gwiazdy. Optymalną czu
łością jest film 27 Din. Warto, rzecz jasna,
spróbować użycia błony o wyższych czu
łościach, jednak należy pamiętać o tym
aby zbytnio nie przesadzić. Zbyt wysoka
czułość, pomijając już fakt zwiększonej ziar
nistości, spowoduje nadmierną jasność, i
pewne rozmycie obrazu na kliszy. Dla orientacji podać mogę, iż dobre efekty uzy
skuje się na filmie 27 Din fotografując
gwiazdy o jasnościach rzędu 0.0-2.0 magnitudo (np. Vega, Deneb, Altair, ew. Antares). Ttzyminutowa ekspozycja daje sze
rokość widma na błonie równą ok. 9 mm.
Wspomniałem, że użycie mechanizmu
zegarowego jest dość nietypowe. Rzeczy
wiście istnieje taka możliwość, a jest ona
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niekonwencjonalna ponieważ naprowa
dzenie teleskopu nie może być zsynchro
nizowane z ruchem nieboskłonu. Spróbu
ję wyjaśnić to na przykładzie. W spomnia
łem, że trzy minutowa ekspozycja powo
duje 9-cio mm szerokość widma. Idealne
zsynchronizowanie prędkości teleskopu z
prędkością ruchu nieba powoduje, że wid
mo jest takie jak przedstawia się w rze
czywistości, czyli jest nieskończenie wą
skie. Jeśli zatem prędkość mechanizmu ze
garowego spowolnimy np. dwukrotnie, to
przy niezmiennej ekspozycji trzyminutowej widmo osiągnie tylko 4.5 mm szero
kości. Inaczej mówiąc, jeśli teleskop, dzię
ki spowolnionemu naprowadzeniu zega
rowemu, będzie posiadał 1/2 prędkości ru
chu nieba, wówczas szerokość uzyskana
na kliszy wynosić będzie 4.5 mm. Jak wi
dać szerokość widma maleje przy jedno
czesnym zwiększaniu prędkości ruchu te
leskopu, zyskujemy jednak zwiększenie jas
ności obrazu na kliszy. Umożliwi to foto
grafowanie gwiazd o jasnościach wizual
nych większych od wspomnianych, czyli
znacznie słabszych.
Pisałem już o tym, iż jedynym, w grun
cie rzeczy, param etrem będącym istotnym
wymogiem dla teleskopu jest światłosiła.
Krótko mówiąc im param etr ten ma więk
szą wartość, tym czas ekspozycji dla otrzy
mania tej samej jasności obrazu na błonie
skraca się.
Dlaczego potrzebna jest ciemna foto
graficzna? Pytanie brzmi nieco retorycz
nie, muszę jednak podkreślić, iż posiada
nie osprzętu umożliwiającego amatorską
obróbkę zrobionych zdjęć, ma wiele zalet.
Istnieje wszakże jeden mankament — m u
simy bardzo uważać aby klisza, już po jej
wywołaniu, nie uległa lub nie była narażo
na na jakiekolwiek uszkodzenie. Wiem z
własnego doświadczenia, że często na wy
wołanej błonie pokazują się różne zadra
pania, o których pochodzeniu nic nie wia
domo. Jedyną radą na to jest nawet nad
mierna troska o los kliszy. Musimy zdać
sobie sprawę, że posiadane przez nas kli
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sze są czasem na wagę złota, dla nas sa
mych i nie tylko.
Przejdźmy teraz do przedstawienia za
let własnej obróbki fotograficznej. Po pierw
sze, nie jesteśmy zmuszeni do tego aby
„wypstrykiwać” całą kliszę do końca w ce
lu jej wywołania i późniejszych oględzin.
Mamy możliwość, po włożeniu filmu do
aparatu, odcinać część kliszy, która zawie
ra zdjęcia zrobione, dajmy na to, poprzed
niego wieczora. Wywołujemy wówczas tyl
ko pasek długości kilku klatek. Zaznaczyć
muszę w tym miejscu, że jeśli proces wy
woływania odbywa się w koreksie (a tak
bywa najczęściej) musimy bardzo ostroż
nie obracać bębnem, gdyż w innym wy
padku, a wiem to z własnego doświadcze
nia, pasek może nam się wysunąć z bębna,
przykleić do ścianki koreksu i tym samym
nie wywołać prawidłowo.
Jeśli chodzi o dobór papierów fotogra
ficznych, na które odbijamy zdjęcia, to nie
polecałbym raczej gradacji miękkiej. Naj
lepiej nadają się do tego celu papiery twar
de lub normalne. Papiery twarde chara
kteryzują się dużą kontrastowością. Dzię
ki nim jesteśmy więc w stanie rozróżnić
zdecydowanie wyraźniej szczegóły słabsze
od jaśniejszych.
Inną poważną zaletą amatorskiej ob
róbki naszych zdjęć jest możliwość powięk
szania całego widma lub tylko jego wybra
nej części. Może się to czasem okazać wręcz
nieocenioną pomocą.
Reasum ując i podsum owując warto
przedstawić perspektywy jakie niesie za
sobą am atorska spektrografia. Bardzo cie
kawe i godne polecenia są obserwacje ru 
chów linii i pasm absorpcyjnych, czyli ob
serwacja tzw. zjawiska Dopplera. Linie i
pasma są bardzo dobrze widoczne i pier
wsze rzucają się w oczy na zdjęciach widm
gwiazd podwójnych lub układów wielok
rotnych. Są one widoczne nawet na zdję
ciach o niezbyt wygórowanej jakości. Je
żeli wykonamy parę obserwacji oddzielo
nych pewnym okresem czasu (zależnym
od okresu orbitalnego składników układu,
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tzn. im jest on dłuższy tym odstęp między
obserwacjami winien być także dłuższy, aby
lepiej „uchwycić” ruch pasm), to możemy
pokusić się o obliczenie prędkości radial
nej. Nie będę się tutaj rozwodził nad szcze
gółami takiego pomiaru. Wszystkich zain
teresowanych tematem prosiłbym po pro
stu o kontakt listowy.
Na koniec muszę dodać i jednocześnie
przeprosić za to, że w artykule nie zostały
zreprodukowane wykonane przeze mnie
zdjęcia, jako przykład i dowód na to o czym
pisałem powyżej. Niestety, mimo moich
starań, jakość posiadanych przeze mnie
zdjęć jest nadal zbyt niska by mogły one
zostać wydrukowane. Zainteresowanym
(proszę o kontakt) jestem w stanie prze
słać jedną odbitkę.
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gielskiego miłośnika astronomii J. H. H i n d a. I chociaż czasami w maksimum osiąga
szóstą wielkość gwiazdową to jej średnia
jasność waha się między 7.5ma 12.6m. Oz
naczenie gwiazd porównania 71 = 7.1m.
Tomasz Krzyt

KONFERENCJE I ZJAZDY
XIII E u rop ejsk ie Sym pozjum
Przew idyw ania i O bserw acji Zakryć
- E S O P XIII

Kraków, 12-17 sierpnia 1994 r.
Corocznie od kilkunastu lat miłośnicy as
tronom ii i astronomowie zawodowi, ob
serwujący zjawiska zakryciowe, zbierają się
na sympozjach ESOP, poświęconych pod
sumowaniu osiągnięć, wymianie informa
cji i planowaniu przyszłych zamierzeń.
Podczas sympozjum w Castel Gandol-

fo w 1992 r. ogół zgromadzonych tam uczestników zaproponował, aby w 1994 r.
ESOP XIII odbyło się w Polsce. Decyzję
taką podjęto zresztą po głosowaniu, w któ
rym polscy uczestnicy obrad postanowili
wstrzymać się od głosu. Wiosną 1993 r.
zapadła formalna decyzja w PTM A o tym,
czy Tbwarzystwo, a szczególnie członko
wie Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć, po
dejmą się organizowania spotkania. Decyzja
ta była pozytywna, a na miejsce obrad za
proponowano Kraków. Tlzeba tu nadmie-
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nić, że wybór miejsca obrad jest w przy
padku spotkań ESOP wypadkową moż
liwości organizacyjnych, naukowych oraz
także turystycznych, ponieważ i taki spo
sób spędzania czasu zawsze jest brany pod
uwagę. Przygotowania do organizacji sym
pozjum ruszyły na dobre na rok przed pla
nowanym terminem, tj. w sierpniu 1993 r.
Nie obyło się przy tym bez zamieszania,
spowodowanego nagromadzeniem się im
prez w sierpniu 1994 r., w tym szczególnie
nałożenie się term inu obrad Międzynaro
dowej Unii Astronomicznej w Hadze. To
ostatnie stało się powodem przełożenia ter
minu ESOP na tydzień wcześniejszy.
Mimo to, jak się później okazało, do
Krakowa nie mogli przyjechać wszyscy za
interesowani. Mimo „pechowego”, trzynas
tego, numeru, ESOP w Krakowie należy
zaliczyć do imprez udanych. Nad drobny
mi niepowodzeniami nie warto się bowiem
rozwodzić.
Sympozjum odbyło się w dniach 12-17
sierpnia br. w Instytucie Polonijnym U ni
wersytetu Jagiellońskiego. Zasadnicza część
obejmująca pięć sesji referatowych: zak
ryć centralnych, instrumentalną, historycz
ną, matematyczno — komputerową i obejmującą referaty różne zajęła dwa dni
(13 — znowu ta liczba! i 14 sierpnia), a w
pozostałym czasie zorganizowano wycie
czki i zebrania towarzyskie.
Sympozjum otworzył oficjalnie prze
wodniczący International Occultation Ti
ming Association, European Section (IOTA/ES) H ans-Joachim B o d e , po powi
taniu uczestników przez sekretarza Zarzą
du Głównego PTM A dra Henryka B r a n c e w i c z a. Następnie prof. M arek U r b a n i k wygłosił ilustrowany przezrocza
mi odczyt inauguracyjny o polach magne
tycznych galaktyk spiralnych.
Sesję I rozpoczął referatem o roli peł
nionej przez amatorów w obserwacjach zakryciowych dr Brancewicz. Po nim wystą
pili koledzy z Rosji i z Francji. Warto od
notować fakt, że po raz pierwszy przyje
chała dość liczna grupa (5 osób) uczestni
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ków z byłego ZSSR. Świadczy to niewąt
pliwie o zacierających się granicach m ię
dzy Wschodem a Zachodem, co podkre
ślał także w swym wystąpieniu p. Bode.
Goście z Rosji reprezentowali zarówno ośrodki profesjonalne (Instytut Astronomii
Uniwersytetu w Moskwie) jak i zrzeszenia
miłośnicze. Referaty kolegów z Rosji do
tyczyły w szczególności określania średnic
gwiazd z obserwacji ich zakryć.
Z kolei Y .-D . R a b b i a reprezentują
cy Observatoire de la Cote d’Azur, przed
stawił metodę i przykładowe wyniki obser
wacji zakryciowych tam prowadzonych. In
teresujące było wykorzystanie wielokana
łowego fotom etru do tego typu obserwa
cji, co pozwala w przypadku jasnych gwiazd
na precyzyjne badanie średnicy kątowej,
układów podwójnych i oczywiście momen
tu zjawiska. Większości amatorów pozo
staje jednak tylko pomarzyć o takim wy
posażeniu (1, 5 metrowy teleskop!).
Ciekawy przykład współpracy między
różnymi stacjami obserwacyjnymi, także
amatorskimi pokazał w kończącym sesję
referacie A. R i c h i c h i z RFN. Przy wy
korzystaniu sieci teleskopów (pow. 40 cm
średnicy), wyposażonych w fotometry, sta
je się możliwy dokładny pom iar struktury
źródła (czyli gwiazdy) z dużą rozdzielczo
ścią kątową na zasadzie interferom etru.
P. Richichi mówił głównie o pomiarach w
zakresie podczerwonym, ale zaznaczył, że
podobne obserwacje można wykonać w za
kresie widzialnym. Zakończył referat po
kazem przezroczy z obserwacji zderzenia
komety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem.
Sesja II, dla wielu najbardziej intere
sująca, zawierała referaty dotyczące różnych
aspektów pracy obserwacyjnej. J. W i 1a n d
przedstawił drogę rozwojową i aktualny
model swego Mikroprocesowego Rejestra
tora Czasu (MRC), który mógłby rozwią
zać stały problem członków Sekcji O bser
watorów Pozycji i Zakryć braku odpowied
niej służby czasu. Prowadzący sesję p. Bo
de zaznaczył, że pomysł uruchomienia krótkoseryjnej produkcji na potrzeby kolegów
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jest godny pochwały. Podobnym wnioskiem
zakończył się referat P. B e i s k e r a om a
wiający budowę amatorskiej kamery CCD
z dostępnych w handlu układów. Przepro
wadzono nawet wstępne rozmowy na te
mat zbudowania w warsztatach Obserwa
torium w Pilźnie partii takich kamer, przy
zachowaniu stosunkowo niskiej ceny urzą
dzenia. Odpowiedzialny za to ma być B.
M a 1e c e k, gospodarz następnego ESOPu,
który ma mieć miejsce właśnie w Pilźnie.
Z kamerami (choć nie CCD) związany
był także referat H .-H . C u n o, przedsta
wiający kolejne wersje wyświetlacza czasu
dla kam er video przy użyciu sygnałów z
urządzenia DCF 77. O ulepszeniach w sa
mym sprzęcie optycznym mówił tylko je
den uczestnik, gość z Portugalii, J. G a r c i a. Opowiedział on jak drogą stosunko
wo niewielkich przeróbek można znaczą
co poprawić jakość obrazu w teleskopach
Newtona. Wszystkie te poprawki (np. prze
słony w okularze podobne do stosowanych
w tubusach) osobiście przetestował i po
kazał podczas seminarium. Jest on też au
torem ciekawego rozwiązania służby cza
su w oparciu o odbiornik DCF 77. Do
zapisu momentów i sygnałów zastosował
on taśmę papierową przesuwaną ze stałą,
regulowaną prędkością. Urządzenie to po
kazał podczas roboczej sesji wieczornej.
Sesję III wypełnił M. Z a w i 1s k i pre
zentując przezrocza dawnych instrum en
tów astronomicznych, używanych w pracy
pozycyjno-zakryciowej a także Katalog His
torycznych Obserwacji Zakryciowych dla
Europy i na Bliskiego Wschodu swego au
torstwa. Jest on wciąż jedynym zajmują
cym się tą dziedziną.
Po tej sesji większość uczestników za
pragnęła zrelaksować się i na zwiedzanie
Obserwatorium UJ w Forcie Skała udała
się pieszo. Mniej sportowo nastawiona gru
pa dojechała tam samochodami. Zwiedza
nie przedłużyła pogoda, bardzo „nieobserwacyjna”: uczestnicy zostali uwięzieni w
budynkach i kopułach przez prawdziwe oberwanie chmury! Bardzo udanym fina
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łem dnia był mały bankiet zorganizowany
w barze w hotelu Instytutu. W barze tym
uczestnicy zjedli także lunch, a obsługa
nie mogła się nachwalić tak kulturalnej
klienteli!
Sesja IV poświęcona problemom oprog
ramowania i przewidywania zjawisk od
była się następnego dnia, tj w niedzielę 14
sierpnia. Dla mniej „wciągniętych” w tę
tematykę najbardziej zajmujący był refe
rat E. L i m b u r g a z Holandii o proje
ktowanym przez niego program ie służą
cym predykcji, symulowaniu i notowaniu
zjawisk. Program dostosowany do syste
mu Windows, ma być niedużym pakietem
klasy „user-friendly”, który poza efeme
rydami dla danej stacji (w oparciu o znany
już licznym rzeszom obserwatorów pro
gram OCCULT) będzie ułatwiał życie przez
selekcję zjawisk, drukowanie raportów, łat
we wpisywanie danych stacji i teleskopów
itp. Program ma być gotowy w przyszłym
roku. Drugim, nie ściśle specjalistycznym,
referatem był opis możliwości jakie niosą
sieci komputerowe dla miłośników astro
nomii prezentowany przez B. F e r e t a.
Miejmy nadzieję, że coraz więcej z nas
będzie miało do nich dostęp.
W ostatniej Sesji V. pod nieobecność
P. Maley’a o możliwościach wykorzystania
urządzeń systemu GPS mówił prezydent
IOTA - D. W. D u n h a m z USA, który
następnie pokazał też nagrania video z ob
serwacji zaćmień Słońca. Część naukową
zakończył po krótkiej dyskusji i ustaleniu
pewnych kwestii organizacyjnych p. Bode.
Druga część seminarium zaczęła się 15
sierpnia wycieczką na Suchorę, do Obser
watorium Astronomicznego wyższej Szko
ły Pedagogicznej w Krakowie. Obserwato
rium wyposażone w 60 centymetrowy te
leskop Zeissa z kam erą CCD prowadzi
obserwacje gwiazd zmiennych oraz ewen
tualnie komet. Pogoda dopisała, jedyną nie
dogodnością był chłodny wiatr. Czysto tu
rystyczną atrakcją, poza przejażdżką wy
ciągiem krzesełkowym, był spacer na Obidowiec i widok na T&try. Ostatnią „atrak-
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cją turystyczną” okazała się wizyta w po
bliskiej restauracji. Restauracja owa sta
nowiła najwyraźniej rodzaj lokalnego skan
senu z „dawnych, dobrych czasów” jeśli
chodzi o obsługę i jakość dań. Czasami
różnice między Wschodem a Zachodem
bywają większe od przewidywanych.
Następnego dnia — we wtorek 16 sierp
nia, obie planowane wycieczki były dużym
sukcesem. Zarówno kopalnia soli w Wie
liczce jak i muzeum Uniwersytetu w Col
legium Maius (oczywiście wraz z częścią
normalnie nie udostępnianą turystom) po
dobały się niezmiernie.
W środę 17 sierpnia żegnaliśmy się z
ostatnimi uczestnikami trzynastego Semi
narium i umawiali na spotkanie za rok w
Pilżnie.
Należy jeszcze wspomnieć o bodaj czy
nie najważniejszej części sympozjum, jaką
były wieczorne spotkania robocze, na któ
rych w nieoficjalnej atmosferze dzielono
się doświadczeniami, prezentowano sprzęt
obserwacyjny i programy komputerowe.
Pokazano filmy z zaćmień Słońca, całko
witych i obrączkowych, m. in. z Meksyku
w 1991 roku i oczywiście nagrania z obser
wacji brzegowych zakryć gwiazd przez Księ
życ. Uzgadniano szczegóły planowanej bu
dowy kamer CCD i kopiowano programy
(otrzymaliśmy poprawioną wersję progra
mu OCCULT). Został także wyświetlony
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popularnonaukowy film przedstawiający
astronomiczną interpretację budowy pi
ramid egipskich. Wartość tych sesji jest
trudniejsza do oceny niż formalnie pre
zentowane referaty, jednak tylko tam jest
okazja dla obserwatorów spotkać się w tak
dużym gronie i przedyskutować szczegó
łowo interesujące ich kwestie.
Na zakończenie należy dodać, że każ
dy z uczestników uczestnik otrzymał
teczkę zawierającą poza programem se
minarium streszczenia wszystkich refera
tów wydane staraniem kolegów M. Zawilskiego i B. Fereta, notatnik, firmowy pa
pier i długopis PTMA oraz niezwykle gu
stowną naklejkę.
Komitet Naukowy Thirteenth E urope
an Symposium on Occultation Projects two
rzyli: dr Jan Mietelski (przewodniczący,
prezes PTMA), dr M arek Z a w i 1 s k i
(prezes SOPiZ) i mgr Błażej F e r e t.
Komitet Organizacyjny ESOP XIII skła
dał się z: dra Adama M i c h a 1c a (prze
wodniczącego), dra Henryka B r a n c e w i c z a (sekretarza Z G PTM A), mgra
Mieczysława B o r k o w s k i e g o (dyrek
tora Planetarium i Obserwatorium A stro
nomicznego w Łodzi) i panów: Leszka B e n e d y k t o w i c z a , Andrzeja J a n u s a ,
Witolda P i s k o r z a , Janusza Ś l u s a r 
c z y k a i Bogdana Z e m a n k a.
Bogdan Zemanek, Marek Zawilski

ELEMENTARZ URANII
M erkury
Merkury, planeta znana już starożytnym,
znajdująca się najbliżej Słońca. Jako obiekt bardzo szybko przemieszczający się
po niebie (okres obiegu wokół Słońca P =
0.24 roku) nosi imię ruchliwego boga ku
pców. O rbita M erkurego leży praktycznie
w płaszczyźnie równika Słońca, jej półoś
wielka a = 57.91 min km, mimośród e =
0.2056, a nachylenie do płaszczyzny ekliptyki i = 7.004°. Średnia prędkość na orbi
cie — około 47 km/s. Ruch linii absyd

orbity M erkurego (0.1 sekundy łuku/stu
lecie) był jednym z pierwszych znanych
zjawisk potwierdzających słuszność ogól
nej teorii względności. Biegnąc po orbicie
Merkury obraca się (wokół osi nachylonej
do ekliptyki pod kątem e = 2°) raz na 58.65
dnia. Wolny obrót względem gwiazd i szyb
ki wokół Słońca (88 dni) powodują, że
doba merkuriańska ma 176 dni (dwa lata
merkuriańskie!). W wyniku oddziaływań
pływowych Słońca Merkury obraca się do
kładnie trzy razy w czasie dwu obiegów po
orbicie. Masa M erkurego — 3.303 x l 0 26g
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Obraz fragmentu powierzchni Merkurego zrekonstruowany ze zdjęć uzyskanych za pomocą sondy Mariner 10.
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jest ponad 6 milionów razy mniejsza niż m a
sa Słońca. P rom ień równikowy planety —
2439 km — stanow i tylko 0.382 prom ienia
Ziem i, ale średnia gęstość — 5.43 g/cm-1 —
jest p o d obna do ziemskiej (5.515). P ręd
kość ucieczki z równika planety — 4.3 km/s.
M erkurego nie jest łatw o obserwować
z Z iem i, gdyż zawsze jest bardzo blisko
Słońca (nigdy dalej niż 28°) i ma bardzo
m ałe albedo (0.06). Poza tym nisko nad
horyzontem obserw acje utrudnia ziem ska
atm osfera — jeśli więc nie liczyć n ied o 
kładnych obrazów radarowych z obserw a
cji naziem nych nie znano szczegółów ta r
czy M erkurego. Czasami (co kilka lat) moż
na zaobserwować przejście Merkurego przed
tarczą słoneczną — najbliższe takie zja
wisko będzie m iało miejsce 15 listopada
1999 r. N ajdokładniejsze dane o M erk u 
rym zawdzięczamy sondzie M ariner 10. Jej
głównym celem było uzyskanie zdjęć pla
nety z bliska — 29 m arca 1974 r. M ariner
przeleciał po raz pierwszy obok M erk u re
go (w odległości 703 km od jego pow ierz
chni). Dwa kolejne przeloty tej sondy p o 
zwoliły na uzyskanie obrazów jednej całej
półkuli. W idać na niej (p atrz zdjęcie) sta 
rą, pokrytą k rateram i pow ierzchnię przy
pom inającą Księżyc — są niew ielkie gład
kie, ciem ne rów niny (odpow iednik księ
życowych m órz) — praw dopodobnie w ul
kanicznego pochodzenia, średnio jasne rów
niny z bardzo małymi k rateram i (70% p o 
w ierzchni) i wyżyny. N ajbardziej charak
terystyczna R ów nina U pału (C aloris Ba
sin) o toczona jest pierścieniem górskim o
średnicy około 1400 km — m usiała pow 
stać p o upad k u ogrom nego m eteorytu około 3800 m ilionów lat tem u. P onadto na
M erkurym znajdują się liczne skarpy (do
3 km wysokie i do 500 km długie) jakich
nie ma ani na Księżycu ani na M arsie —
praw dopodobnie powstały o n e na począt
ku życia planety, gdy jej pow ierzchnia sty
gła i fałdowała się.
Ilość energii słonecznej docierająca w
ciągu sekundy na jed n o stk ę pow ierzchni
ustawioną w średniej odległości M erkurego
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od Słońca prostopadle do padającego pro
mieniowania (odpowiednik stałej słonecz
nej) jest 6.68 razy większa niż dla Ziem i.
Zm ienna odległość M erkurego od Słoń
ca (od 0.31 do 0.47 j. a.) oraz długi m erkuriański dzień pow odują ogrom ne różnice
tem peratury powierzchniow ej planety (w
dzień od 770 K w peryhelium do 650 K w
aphelium , a w nocy -1 0 0 K). Pod względem
rozpiętości możliwych tem peratur M erkury
je st rekordzistą w U kładzie Słonecznym.
Jeśli chodzi o budowę wewnętrzną M er
kurego, to współczesne m odele przew idu
ją, że m a on rozległe (o prom ieniu około
1800 km; duże w stosunku do p lan et ziem iopodobnych i Księżyca) żela zo -n ik lo 
we jąd ro nad nim skalisty płaszcz (około
640 km grubości) i cienką sk o rupę z lek
kich skał krzemowych. Z obserwacji w pod
czerwieni w iadom o, że cała planeta p o 
kryta jest grubą (m oże nawet na kilka m e
trów ) warstwą pyłu.
Obserw acje w zakresie ultrafioletu ujawniły na M erkurym śladową atm osferę
(o gęstości 10'9 atm osfery Ziem i, ciśnie
niu 1 0 15 bara i średniej tem p eratu rze przy
pow ierzchni 440 K ) składającą się z helu
(42% ), sodu (42% ), tlenu (15% ) oraz w o
doru, argonu, neonu i p o tasu (sód i potas
są praw dopodobnie składnikam i w spom 
nianych pyłów).
Instrum enty M arinera wykryły w okół
M erkurego słabe pole magnetyczne. W do
brym przybliżeniu je st to pole dipola o osi
nachylonej do osi rotacji planety pod k ą
tem 14°. N atężenie pola qa rów niku —
3 x lO -3 gausa; m om ent dipolowy 3 x l 0 22
g a u sa x c m 3. W iatr słoneczny — w padając
na to pole naddźw iękow o — tworzy wokół
planety nietypow ą m agnetosferę, w której
m inim alna odległość do magnetopauzy wy
nosi (średnio) zaledwie 1.1 prom ienia M er
kurego. W olno (raz na 56.65 dni) o b ra 
cający się M erkury m a stosunkow o silne
pole magnetyczne (1% ziemskiego), bo ma
rozległe m etaliczne jądro. M erkury krąży
w okół Słońca sam otnie — nie m a księży
ców ani pierścieni.
MSK
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Z KORESPONDENCJI
Z obserwacji meteorów
W dniu 21 kwietnia 1992 roku tuż po
zmierzchu o godzinie 19:32 UT rozpo
cząłem obserwacje meteorów z roju Lirydów. Niebo było bezchmurne i bez Księ
życa. Do 19:51 U T dostrzegłem 3 m eteo
ry. Wszystkie należały do roju Lirydów,
przy czym drugi z nich miał jasność co
najmniej -1 mg. Do 20:45 UT nie zau
ważyłem już ani jednego meteoru. Wszy
stko wskazywało na to, że aktywność roju
mogła być nawet duża, lecz przypadała na
godziny dzienne, a mnie udało się uchwy
cić dosłownie końcowy fragment jego pro
mieniowania.
Przypadek ten zainteresował mnie jed
nak z innego powodu. Tylko jeden raz w
swym życiu, wieczorem 21 kwietnia 1957
roku obserwowałem obfity deszcz m eteo
rów z tego roju, gdzie w ciągu godziny
zarejestrowałem 119 meteorów, w tym dwa
bolidy o jasności -5 mg. W artykule Janu
sza Pagaczewskiego pt. „Lirydy” zamiesz
czonym w Uranii nr 4/1961 podane są ob
serwacje H. N. Russela w Grecji, który w
dniu 21 kwietnia 1922 roku dostrzegł 96
meteorów z tego roju w ciągu godziny. Z tych
porównań wynika, że istnieje możliwość

występowania obfitych deszczów m eteo
rów z tego roju co 35 lat. Młode pokolenie
ma możliwość sprawdzenia tej hipotezy.
Po roku, w dniu 21 kwietnia 1993 roku
pogoda znów dopisała i podobnie po za
padnięciu zmroku o godzinie 19:40 UT
przystąpiłem do obserwacji meteorów z
roju Lirydów. Obserwacje prowadziłem do
20:53 UT. Lirydy w ogóle nie dały znać o
sobie. Dostrzegłem natom iast dwa dość
jasne meteory barwy żółtej z radiantu znaj
dującego się w pobliżu gwiazdy p Wolarza. Wieczorem 22 kwietnia 1993 roku od
godziny 19:53 U T do 20:57 U T zaobser
wowałem 7 dalszych m eteorów z wyżej
wspomnianego roju, a wieczorem 23 kwiet
nia 1993 roku jeszcze dwa i wieczorem
następnego dnia jeden. W notatkach z po
przednich lat stwierdziłem rejestrację po
jedynczych meteorów z tego roju zawsze
pod datą 22 kwietnia. Stąd wniosek, że
prom ieniuje w tym czasie dość aktywny i
bardzo łatwy do zdefiniowania rój m eteo
rów, którego współrzędne radiantu — we
dług moich możliwie najdokładniejszych
ocen — wynoszą w czasie maksimum: rektascensja 14h24m, deklinacja +32°.
Eugeniusz Graczyk

ul. Sienkiewicza 101/109 m. 137,90-301 Łódź

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Johannes von Buttler, Życie ma Marsie,
Agencja Wydawnicza URAEUS, Gdynia
1994, str. 213
Recenzowana książka została staran
nie wydana i jej szata graficzna zdaje się
zapowiadać miłośnikowi astronomii wspa
niałą ucztę duchową. Niestety, wystarczy
przerzucić parę kartek i pobieżnie zapoz
nać się z tekstem, aby doznać srogiego
zawodu. Mamy bowiem raczej do czynie
nia z książką fantastyczno-naukową, a nie
— jak twierdzi wydawca — z książką po
pularnonaukową, bo od takiej wymaga się
przede wszystkim rzetelnej wiedzy o oma-

wianym temacie, nie zaś przedziwnych sko
jarzeń i naiwnych pomysłów autora. Tb
wcale nie przesada, bo B uttler — jak każ
dy zauważy — nawiązuje do idei Ericha
von D a n i k e n a i odpowiednio m anipu
lując wynikami najnowszych badań ciał
Układu Słonecznego usiłuje nam wmówić,
że Kosmici nie tylko byli na Ziemi, ale to
oni właśnie zapoczątkowali rozwój ziem
skiej cywilizacji, a może nawet — zastana
wia się — są naszymi przodkami. A chcąc
podbudować swoje niezwykłe poglądy od
kurza mocno już przestarzałą hipotezę o
Faetonie, który rzekomo krążył niegdyś mię-

60

URANIA

dzy orbitam i Marsa i Jowisza. Zdaniem
autora mógł on mieć o wiele starszą bios
ferę niż Ziemia i wobec tego tamtejsi miesz
kańcy mogli wyprzedzić naszą cywilizację
0 tysiące czy nawet miliony lat. Tlik więc
— dodaje — znali może „rozszczepianie i
fuzję atom u, panowali nad techniką lase
rową i podróżami w Kosmos”. A zatem —
zdaniem autora — wysyłali ekspedycje na
inne planety, przede wszystkim na Ziemię
1 Marsa. Ale wszystko to skończyło się około 175 milionów lat temu, gdy Faeton
rozpadł się na skutek zderzenia z ogrom 
ną planetoidą lub w wyniku „nuklearnej
reakcji łańcuchowej”. W ten sposób pow
stał nie tylko rozciągający się między M ar
sem a Jowiszem pas planetoid, lecz naj
prawdopodobniej — twierdzi Buttler —
także tajemnicza Wenus i zagadkowy Plu
ton. Dobrze — pewnie ktoś zapyta — ale
co to ma wspólnego z tematem sygnalizo
wanym w tytule książki? Ano ma, bo miesz
kańcy Faetona — jak zakłada autor — sko
lonizowali tę planetę i dzięki temu część z
nich mogła przeżyć wspomnianą wyżej ka
tastrofę. Ale i dla nich los nie był łaskawy,
warunki klimatyczne Marsa nagle się po
gorszyły i trzeba było emigrować na Z ie
mię. Nie dla wszystkich jednak starczyło
miejsca w statkach kosmicznych, część z
nich musiała pozostać na zamierającej pla
necie i tam oczekiwać swojego końca. Oni
to właśnie — jak sądzi Buttler — wyrzeź
bili na kamienistym płaskowyżu Cydonii
płaczącą twarz ludzką, zbudowali podob

no piramidy, wyciosali z kamienia ludzką
głowę, której obraz przekazał na Ziemię
jeden z Vikingów. A nazwane przez uczo
nych „Miastem Inków” utwory tektonicz
ne w pobliżu południowego bieguna M ar
sa mają oczywiście być ruinam i jakiejś bu
dowli.
Tak w wielkim skrócie i z dużym natu
ralnie uproszczeniem można przedstawić
poglądy Buttlera zawarte w jego książce
Życie na Marsie Dla kogoś, kto astrono
mią zajmuje się jedynie „od święta”, mogą
one wydawać się bardzo interesujące i god
ne poznania. Ale — co trzeba koniecznie
podkreślić — są sprzeczne ze współczesną
wiedzą o M arsie i w ogóle o Układzie Sło
necznym, toteż wypadałoby się zastano
wić, czy tego rodzaju książki powinny się
ukazywać i czy może być z nich jakiś poży
tek? Otóż niekiedy tak, bo jeżeli kogoś
tem at naprawdę zainteresuje, ten wcześ
niej lub później sięgnie po poważniejszą
literaturę i w ten sposób pogłębi swą wie
dzę. W danym przypadku nie będzie to
jednak łatwe, od paru bowiem lat w na
szych księgarniach brakuje wydawnictw o
tematyce astronomicznej i nic nie wskazuje
na to, aby pod tym względem miała w naj
bliższym czasie nastąpić jakaś poprawa.
Ale może Agencja Wydawnicza URAEUS
weźmie to pod uwagę i dla „poprawienia
reputacji” podejmie się wydania o Marsie
książki popularnonaukowej „z prawdziwe
go zdarzenia”?
Stanisław R. Brzostkiewicz

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Słońce: W maju Słońce wstępuje w znak
Bliźniąt. Dnia ciągle jeszcze przybywa; oto
momenty wschodów i zachodów Słońca w
Warszawie: 1 maja Słońce wschodzi o 5h7m,
zachodzi o 20hl m, a 31 maja wschodzi o
4h22m, zachodzi o 20h46m.
Księżyc: Na początku i w końcu miesiąca
będziemy mieli dobre obserwacyjne noce,
bowiem kolejność faz Księżyca jest w ma
ju następująca: pierwsza kwadra 7d24h, peł
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Maj 1995 r.

nia 14d23h, ostatnia kwadra 21d14h i nów
29dl l h. Najbliżej Ziem i Księżyc znajdzie
się 15 maja, a najdalej od Ziem i 30 maja.
W maju tarcza Księżyca zakryje Spikę
(Kłos Panny), najjaśniejszą gwiazdę w gwiaz
dozbiorze Panny, oraz Wenus. Obydwa zja
wiska będą widoczne w Europie.
Planety i planetoidy: Przez pierwsze dwie
dekady maja mamy dobre warunki widocz
ności M e r k u r e g o , który świeci nad za-
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Dane dla obserwatorów Słońca (na 14h czasu wschod.-europ.)

Data
1995

P

V 1
3
5
7
9
11
13
15

-24915
-23.78
-23.38
-22.96
-22.50
-22.02
-21.51
-20.98

Bo
-4916
-3.95
-3.74
-3.54
-3.32
-3.10
-2.88
-2.66

Lo
200976
174.33
147.89
121.45
95.01
68.56
42.12
15.66

Data
1995

P

V 17
19
21
23
25
27
29
31

-20942
-19.83
-19.21
-18.58
-17.92
-17.24
-16.54
-15.80

Bo
-2942
-2.20
-1.96
-1.72
-1.49
-1.25
-1.01
-0.77

Lo
349921
322.76
296.30
269.84
243.38
216.92
190.46
163.98

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
16d18h25m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

chodnim horyzontem, ale w ciągu miesiąca
blask jego spada od -0.8 wielkości gwiaz
dowej do +1.5 wielkości. W e n u s wido
czna jest nisko nad wschodnim horyzon
tem jako Gwiazda Poranna -3.9 wielk.
M a r s a możemy obserwować w pierw
szej połowie nocy w gwiazdozbiorze Lwa,
gdzie na początku maja świeci jak gwiazda
+0.5 wielk., ale w ciągu miesiąca blask
jego spada o 0.5 wielk. J o w i s z widoczny
jest prawie całą noc jako jasna gwiazda
około -2.6 wielk., ale dość nisko nad hory
zontem na granicy gwiazdozbiorów Wężownika i Skorpiona. S a t u r n wschodzi
w drugiej połowie nocy i świeci w gwiaz
dozbiorze Wodnika jak gwiazda +1.3 wielk.
U r a n (6 wielk.) i N e p t u n (8 wielk.)
widoczne są nad ranem nisko nad hory
zontem w gwiazdozbiorze Strzelca. P 1u t o n dostępny jest przez całą noc, ale tylko
przez duże teleskopy jako słaba gwiazdka
około 14 wielk. na granicy gwiazdozbio
rów Wężownika i Wagi.
W drugiej połowie nocy przez większe
lunety możemy poszukiwać planetoidy J u n o wśród gwiazd 11 wielkości w gwiazdoz
biorze Węża. Podajemy równikowe współ
rzędne planetoidy dla kilku dat: l d: rekt.
18h17.2m, deki. -6°59’; l l d: rekt. 18h14.7m,
deki. -6°16’; 21d: rekt. 18h10.1m, deki. -5°39’;
31d: rekt. 18h3.7"\ deki. -5°10’.
Meteory: Od 1 do 8 maja promieniują

meteory z roju A k w a r y d ó w . Radiant
roju leży na równiku niebieskim w gwiazdoz
biorze Wodnika i ma rektascensję 22h24m.
W tym roku warunki obserwacji są dobre
(Księżyc przed pierwszą kwadrą, zachodzi
wieczorem).
*

*

*

l d7h Merkury w złączeniu z Księżycem
w odl. 4°.
4d Nad ranem obserwujemy początek
przejścia 1 księżyca Jowisza na tle tarczy
planety. Cień księżyca 1 pojawi się na tar
czy o 3h9m, a sam księżyc rozpocznie przejś
cie o 3h49m.
4/5d Księżyc 1 przechodzi za tarczą Jo 
wisza, a księżyc 2 i jego cień na tle tarczy
planety. O 0h21mksiężyc 1 zniknie nagle w
cieniu planety blisko lewego brzegu jej
tarczy (w lunecie odwracającej) — jest to
początek zaćmienia. O 2h43mna tarczy Jo 
wisza pojawia się cień jego 2 księżyca. O
3h9mobserwujemy koniec zakrycia 1 księ
życa, który wychyli się spoza prawego brze
gu tarczy. O 3h59m księżyc 2 dociera do
brzegu tarczy planety i rozpoczyna przejś
cie na jej tle.
5d13h Uran nieruchomy w rektascensji.
5/6d Księżyc 1 i jego cień przechodzą
na tle tarczy Jowisza. Obserwujemy ko
niec przejścia: cienia o 23h49m, a księżyca
o 0h25m.
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6/7d Wieczorem księżyc 1 ukryty jest za
tarczą Jowisza, a księżyc 2 zbliża się do
brzegu tarczy. Przez chwilę obydwa księ
życe są niewidoczne, bowiem o 21h32mksię
życ 2 znika nagle w cieniu planety (po
czątek zaćmienia), a księżyc 1 ukryty jest
jeszcze za tarczą Jowisza do 21 ~ 35m(ko
niec zakrycia).
8d16h Mars w złączeniu z Księżycem w
odl. 7°.
8/9d Księżyc 3 wraz ze swym cieniem
przechodzi na tle tarczy Jowisza. Jowisz
jest w takim położeniu względem Ziemi i
Słońca, że najpierw cień księżyca 3 wędru
je po tarczy planety, a potem sam księżyc
przechodzi na jej tle. Wędrówkę cienia
obserwujemy od 22h13m do 0h26m, a sam
księżyc 3 przechodzi na tle tarczy Jowisza
od 0h34ra do 2h32m.
lOlS*1 Złączenie M erkurego z Aldebaranem, gwiazdą pierwszej wielkości w
gwiazdozbiorze Byka (w odl. 8°).
12d O 2h15mobserwujemy początek zać
mienia 1 księżyca Jowisza. O 4h Merkury
w największym wschodnim odchyleniu od
Słońca (22°). O 22h bliskie złączenie Księ
życa ze Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą
pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze Pan
ny; zakrycie gwiazdy przez tarczę Księżyca
widoczne będzie na Islandii, w Europie (z
wyjątkiem południowo-zachodniej części),
w środkowej Rosji i na Środkowym Wscho
dzie.
12/13d Księżyc 1 i jego cień przechodzą
na tle tarczy Jowisza. Początek przejścia
cienia o 23h32m, a księżyca o 24h0m; koniec
przejścia cienia o l h43m, a księżyca 1 o
2h10 m.

13/14d Wieczorem księżyc 1 ukryty jest
a tarczą Jowisza, a księżyc 2 zbliża się do
jej brzegu. O 23h20mobserwujemy koniec
zakrycia 1 księżyca, o 0h8m początek zać
mienia księżyca 2, a o 3h33m koniec jego
zakrycia przez tarczę planety.
15/16d Dwa księżyce i ich cienie prze
chodzą na tle tarczy Jowisza. O 21h4mob
serwujemy koniec przejścia cienia księży
ca 2, a o 21h50m koniec przejścia samego
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księżyca. O 2h12mna tarczy planety pojawi
się cień księżyca 3, a sam księżyc rozpocz
nie przejście na tle tarczy dopiero o 3h54m.
16d4h Złączenie Jowisza z Księżycem w
odl. 2°.
19d Księżyc znajdzie się w złączeniu z
dwiema planetami: o 3h z Neptunem w
odl. 5°, a o 12h z Uranem w odl. 6°.
19/20d Obserwujemy początek przejścia
cienia 1 księżyca (o l h26m) i samego księ
życa (o l h44m) na tle tarczy Jowisza.
20d19h Pluton w przeciwstawieniu ze
Słońcem względem Ziem i (w opozycji).
20/21d Księżyc 1 przechodzi za tarczą
Jowisza; o 22h37m obserwujemy początek
zaćmienia tego księżyca, a o l h3m koniec
jego zakrycia przez tarczę planety. Do brze
gu tarczy zbliża się także księżyc 2 i o 2h45m
nastąpi początek jego zaćmienia.
21d14h32mSłońce wstępuje w znak Bliź
niąt, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 60°. Wieczorem księżyc 1 i jego cień
przechodzą na tle tarczy Jowisza; obser
wujemy koniec przejścia: cienia o 22h6m, a
księżyca o 22h21m.
22d10h Ziemia przechodzi przez płasz
czyznę pierścieni Saturna (ze strony pół
nocnej na południową), stąd też pierście
nie Saturna widoczne są jedynie w postaci
cienkiej kreski przecinającej tarczę planety.
22/23d Księżyc 2 i jego cień przechodzą
na tle tarczy Jowisza. Początek przejścia
cienia o 21h7m, a księżyca o 21h36ra; cień
kończy przejście o 23h38m, a sam księżyc 2
o 0h4m.
23d13h Saturn w złączeniu z Księżycem
w odl. 6°.
24d O 9h Mars znajdzie się w złączeniu
z Regulusem, gwiazdą pierwszej wielkości
w gwiazdozbiorze Lwa (w odl. 1°). O 18h
Merkury nieruchomy w rektascensji.
26d Wieczorem 3 księżyc Jowisza ukry
ty jest za tarczą planety. Obserwujemy ko
niec zakrycia: księżyc ten ukaże się spoza
prawego brzegu tarczy (w lunecie odwra
cającej) o 22h51m.
27d9h Bliskie złączenie Księżyca z We
nus; zakrycie planety przez tarczę Księ-
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życa widoczne będzie na północnym A t
lantyku, w Europie (z wyłączeniem części
południowo-wschodniej), na Grenlandii
i w północnej Rosji.
27/28d Księżyc 1 przejdzie przez strefę
cienia i za tarczą Jowisza. O 0h30mobser
wujemy początek zaćmienia, a o 2h47mko
niec zakrycia tego księżyca.
28d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza. Początek przejścia cie
nia o 21h49m, a księżyca o 21h54m; koniec
przejścia cienia o 0h0m, a księżyca o 0h5m.

29/301 Tym razem księżyc 2 wraz ze
swym cieniem przechodzi na tle tarczy Jo
wisza. Początek przejścia cienia o 23h41m,
a księżyca o 23h49m. Cień kończy przejście
o 2h12m, a sam księżyc 2 o 2h18m.
31d O 21h13mnastąpi koniec zakrycia 2
księżyca Jowisza przez tarczę planety.
Momenty wszystkich zjawisk podane
są w czasie wschodnio-europejskim (cza
sie letnim w Polsce).
Opracował G. Sitarski

Uwaga do artykułu B. Dobosza (str. 44)
W kalendarzu gregoriańskim rok przestęp
ny to rok, którego liczba dni dzieli się
przez cztery, o ile nie jest to rok kończący
wiek. Jeśli rok kończy wiek, to tylko wtedy

jest to rok przestępny, gdy numer wieku
dzieli się przez cztery. Tzn. 1600 i 2000 to
lata przestępne a 1700, 1800, 1900, 2100
to lata zwykłe.
HB

OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA
Wczesną jesienią zamierzamy w Puławach zorganizować konferencję — „Gwiazdy zmienne”.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: Ryszard Cnota, Puławski Oddział PTMA, ul.
Filtrowa 32, 24-100 Puławy.
Przepraszamy wszystkich, którzy przystali pieniądze na książkę „Bolidy i meteoryty”, a jeszcze
jej nie otrzymali. Niestety opóźnia się druk. Ale prosimyoczekiwać cierpliwie. Książka z pew
nością zostanie przysłana.
Obecnie wysyłamy członkom (i sympatykom) następujące materiały astronomiczne. (Podane
kwoty w nowych zdenominowanych złotych obejmują koszty wraz z opłatami pocztowymi.
Pieniądze prosimy przesyłać przekazem pocztowym na adres PTMA. Wpłata na konto PTMA
opóźnia otrzymanie materiału, a dodatkowo PKO pobiera duże prowizje.)
Amatorski Teleskop Zwierciadlany
1.60, —
Najdalsze Planety Układu Słonecznego
2.10, —
Kalendarz Miłośnika Astronomii na rok 1995
4.30, —
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, 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 października br.
O ile pieniądze zostały wysłane pocztą i minęły trzy tygodnie (bądź wpłacone na konto i
minęło 5 tygodni) a Zarząd nie nadesłał zamówionych materiałów - prosimy o interwencję
listowną.
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OBJAŚNIENIA Z D JĘ Ć NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładki: Sztucznie barwione zdjęcie góry Olimp (Olympus Mons) na Marsie
wykonane za pomocą sondy kosmicznej Viking O rbiter w 1976 roku. Średnica u podstawy
tego prawdopodobnie wygasłego wulkanu jest oceniana na ponad 500 km, a jego wysokość
sięga 25 km; rozmiary szczytowej kaldery wynoszą 85x65 km.
D ruga strona okładki: Obraz fragmentu powierzchni Marsa utworzony na podstawie zdjęć wyko
nanych w 1976 roku za pomocą sond Viking.
IYzecia strona okładki: Zdjęcia, które na ubiegłoroczny konkurs Uranii na wakacyjne zdjęcie
nieba nadesłał Damian Lewek z Ostrowa Wielkopolskiego: u góry — fotografia halo sło
necznego wykonana 21 maja 1994 r. o godz. 13:20 na filmie Fuji G -100 21 DIN; u dołu —
zdjęcie zorzy polarnej wykonane 28 sierpnia 1994 r. o godz. 23:46 w miejscowości Skarsvag
(Norwegia) — najbardziej na północ Europy położonej wiosce rybackiej.
Czwarta strona okładki: Zdjęcie częściowego zaćmienia Słońca w dniu 10 maja 1994 roku wyko
nane przez Piotra Sawickiego z Białegostoku; na tle tarczy Słońca widoczna jest kopuła nowej
cerkwi białostockiej.
U RA N IA — Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Redaguje kolegium:
Krzysztof Ziołkowski - redaktor naczelny, Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska - sekretarz
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PTM A, ul. św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków, tel. 22 38 92; nr konta PKO I OM Kraków
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złotych). N r indeksu 380016.
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Niniejszy numer charakteryzuje du
ża różnorodność tematyczna. Miłośni
kom meteorytyki polecamy wstępny ar
tykuł o ciekawym odkryciu w Australii
Południowej oraz informacje w K ro 
nice o kraterze na Jukatanie będącym
pozostałością p o wydarzeniu, które
prawdopodobnie doprowadziło do wy
ginięcia dinozaurów. Interesujących się
astronautyką zachęcamy do poznania
niektórych szczegółów przygotowywa
nej obecnie misji marsjańskiej, w któ
rej aktywny udział weźmie także Pol
ska. Zajmujących się historią astrono
mii zainteresują być może wspomnie
nia odkrywcy Plutona. Wszystkich Czy
telników Uranii zaintryguje natomiast
z pewnością reprodukowane na okładce
zdjęcie niezwykłego obiektu dostrzeżo
nego przez Teleskop Kosmiczny Hub
ble'a, a także inne nowości, o których
donosimy w K ronice. A le szczególnie
wiele winni w tym numerze znaleźć mło
dzi adepci nauki o niebie. Materiałami
publikowanymi w Kąciku O lim pijczy
ka oraz w działach O bserw acje i Po
radnik O bserw atora chcemy ich za
chęcić m. in. do wstępowania w szran
ki corocznych konkursów astronomicz
nych, których finały odbywają się zwykle
h’ marcu. Mamy nadzieję, że przestu
diowanie rozwiązania jednego z zadań
ubiegłorocznej Olimpiady Astronom i
cznej, a także lektura pracy nagrodzo
nej na organizowanym przez Komisję
Współpracy Planetariów Polskich kon
kursie na referat z zakresu astronomii
i astronautyki, przybliżą obie te impre
zy, pokażą ich dostępność i zmobilizują
niejednego z naszych młodych Czytel
ników do uczestnictwa w nich w przy
szłości. O wszystkich szczegółach orga
nizatorzy informują władze oświatowe,
a więc iderownictwom szkół należy zgła
szać chęć i gotowość przystąpienia za
równo do Olimpiady Astronomicznej
ja k i do konkursu na referat z zakresu
astronomii i astronautyki.

v ___________________________ y
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M arek Żbik — Adelajda (Australia)

FLINDERSYTY Z GÓR FLINDERSA
Impaktyty z prehistorycznego krateru meteorytowego
w Australii Południowej
Budowa geologiczna Australii Południo
wej zdominowana jest bardzo starymi kom
pleksami skał Archaiku czyli starszych od
ponad pół miliarda lat. Do najstarszych
kompleksów skalnych zalicza się zmetamorfizowane osady płytkowodne z Cape
Carnot na półwyspie Eyre o wieku 2587
milionów lat, czy podobne skały komplek
su M ulgathing które osadzały się wcześ
niej niż 2 miliardy 640 milionów lat temu,
a wiek ich podłoża ocenia się na ponad
3000 milionów lat.
Głównymi kompleksami geologiczny
mi w tym rejonie są Gawler Craton obej
mujący swoim zasięgiem Półwysep Eyre, a
przede wszystkim grzbiety wzgórz Gawler
oraz przylegający do nich od wschodu ob
szar G ór Flindersa (rys. 1). C raton Gaw
ler jest stabilną płytą krystaliczną zbudo
waną ze skał archaicznych, które nie po
dlegały większym przemianom geologicz
nym od około 1450 milionów lat. Obszar
ten zdominowany jest przez jeden z naj
większych na świecie kompleksów kwaś
nych skał wulkanicznych o charakterysty
cznych różowych i czerwonawo-brązowych
kolorach. Wiek tych skał oznaczony m e
todą U -P b na wydzielonych z nich ziar
nach cyrkonu oceniany jest na 1592 m ilio
ny lat.
Bardzo szczególną warstwę rozciąga
jącą się na obszarze większej części Gór
Flindersa, odkryto w czasie prac polowych
w 1989 roku. Warstwa ta zawierająca czer
wone fragmenty kwaśnych skał wulkanicz
nych w sposób charakterystyczny znaczy
ten horyzont osadowy pośród zielonka
wych mułowców formacji Bunyeroo. For
macja ta powstawała pod koniec Proterozoiku, około 600 milionów lat temu. Jak
się okazało po pomiarach wieku bezwzględ

nego wulkanicznych fragmentów skalnych,
wiek ten odpowiada, w granicach błędu
pomiarowego, wiekowi skał wulkanicznych
Cratonu Gawler, to jest mających o po
nad miliard lat więcej od formacji skał
osadowych w których tkwią obecnie.
Eliminując kolejne hipotezy mogące
wytłumaczyć powstanie tej warstwy, usta
lono na podstawie podobieństwa wieku i
składu, że fragmenty skalne znalezione w
warstwie osadowej formacji Bunyeroo w

Rys. 1. Mapa Australii przedstawiająca główne loka
lizacje warstwy impaktytowej na obszarze G ór Flin
dersa w odniesieniu do struktury dawnego krateru
meteorytowego Acraman.

Górach Flindersa pochodzą z rejonu wulkanitów Cratonu Gawler skąd zostały wy
bite (brak śladów transportu), po czym
osadzone w płytkim morzu w miejscu two
rzenia się późniejszych G ór Flindersa.
Równocześnie opublikowana została pra
ca G. E. W i 11 i a m s a, który na podsta-
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Fot. 1. Fotografia przedstawiająca przekrój warstwy
impaktytowej.

Fot. 2. Fragment fiindersytu (25 kg) znalezionego w
warstwie impaktytowej.

wie obserwacji zdjęć satelitarnych i badań
petrograficznych doszedł do wniosku, że
Jezioro Acraman, leżące w centrum kom 
pleksu wulkanitów Cratonu Gawler, jest
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pozostałością po zerodowanym gigantycz
nym kraterze meteorytowym o średnicy około 75 km. Tbk więc drobna warstewka z
formacji Bunyeroo została zinterpretowa
na jako po raz pierwszy na świecie odkryte
dalekie pokrywy impaktytowe powstałe w
wyniku wyrzucenia okruchów skał z od
ległego o około 300 km krateru meteo
rytowego.
Fragmenty skalne różnych rozmiarów,
będące swego rodzaju wtórnymi meteory
tami unikatowymi w skali światowej, na
zwane zostały flindersytami od pasma gór
skiego w którym występują.
Fragment warstwy mułowca z formacji
Bunyeroo zawierający czerwonawo-brązową wkładkę żwirowo piaskowcową odna
leziono na Przełęczy Bunyeroo 10 km na
Północ od Wilpena, znanej bazy turystycz
nej w centralnej części pasma G ór Flindersa. Czerwonawo-brązowy kolor osadów
osiągający tu kilka centymetrów miąższoś
ci, odcina się wyraźnie od zielonkawo sza
rych mułowców. Warstwę tę, widoczną na
fot. 1, podzielić można na dwie części. Część
dolna, zawiera fragmenty fiindersytów róż
nych rozmiarów. Warstwa ta w postaci
większych i mniejszych soczewek tkwi bez
pośrednio na zielonkawych mułkach chlorytowych. M ułki chlorytowe z kolei, pod
ścielające bezpośrednio warstwę, wykazu
ją charakterystyczne struktury deformacyjne świadczące o tym, że większe ziarna
fiindersytów upadły na dno basenu sedy
mentacyjnego wgniatając się w osady den
ne. Część górna warstwy impaktytowej jest
piaskowcowo mułowcowa i średnice zia
ren wahają się tu w granicach 0.1 do 0.6
mm. Większe fragmenty fiindersytów tkwią
w warstwie pierwszej, która jest wyraźnie
gruboziarnista i zawiera fragmenty i ziar
na o średnicy od kilku do kilkudziesięciu
centymetrów i 25 kg wagi (fot. 2). Ogólny
scenariusz wydarzeń związanych z opisy
waną katastrofą kosmiczną przedstawio
no na rys. 2. Wyjaśnia on w jaki sposób
warstwa impaktytowa weszła w skład obe
cnie istniejącego łańcucha górskiego.
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W oparciu o fakty obserwowane w ska
lach z form acji B unyeroo na przełęczy o
tej samej nazwie w G órach Flintlersa m oż
na zrekonstruować przebieg wydarzeń zwią
zanych w pow staw aniem warstwy im paktytowej. W wyniku silnego trzęsienia zie
mi wywołanego upadkiem bolidu w rejo 
nie W zgórz G aw ler, z dna m orskiego u n o 
si się zaw iesina m ułow o iłowa. N astąpić to
m usiało po koło m inucie od upadku boli
du. Tyle bowiem potrzeb u je fala sejsm icz
na na przebycie drogi około 300 km w m a
sywie skał wylewnych. O koło 2-15 m inut
później, ze względu na znaczną różnicę
prędkości fali sejsm icznej w skałach i wy
rzuconych wybuchem odłamków skalnych,
w śród pow oli opadającej zawiesiny u p a
dają na dno m orskie większe fragm enty
skalne, tw orząc zm iennej miąższości w ar
stwę, m iejscam i tworzącą izolow ane so 
czewki. Na tej w arstw ie osiada następna
3 -5 m ilim etrowa warstewka opadającej za
wiesiny sporadycznie zaw ierająca d robne
ziarna szkliwa i skruszonej skały. D ro b 
niejsze ziarna frakcji piaskowej z uwagi na
m niejszą m asę są w atm osferze efektyw
nie ham ow ane i w konsekw encji dolatują
z miejsca eksplozji znacznie później. Z uwa
gi na m niejsze rozm iary wolniej opadają
poprzez około 200 m etrow ą kolum nę w o
dy m orskiej i sedym entując rów nocześnie
z uniesionym m ułem dennym tworzą o k o 
ło centymetrową warstwę piaskowcowo mułowcową. C hlorytow e m ułki kontynuując
o siadanie pokryw ają tę warstw ę kilkum i
lim etrow ym osadem .
O sadzona powyżej 1.5-2 cm sekw en
cja piaszczysto m ułowcowa, swoim k o lo 
rem i składem identyczna do powyżej o p i
sanych, pow stać mogła w nieokreślonym
czasie po osadzeniu się warstwy p o p rze
dniej, bądź pow stała na skutek rozmycia i
przeróbki prądam i dennym i warstwy wcześ
niejszej. Z ia rn a tej warstwy są wyraźnie
drobniejsze i w ykazują tendencję do p rze
chodzenia we frakcję pyłową w wyższej czę
ści profilu. P raw dopodobnie m ateriał m i
neralny tej warstwy w trakcie trw ania wy-
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A. 600 M IL IO N Ó W LA T T E M U

'4

C. 500 M IL IO N Ó W LA T TE M U
fałdow anie

Rys. 2. Schemat przebiegu katastrofy i powstania war
stwy impaktytowej w Górach Flindersa: a — powsta
nie wulkanicznych pokryw Cratonu Gawler, b — ude
rzenie bolidu w rejonie Cratonu Gawler powoduje
wyrzucenie skat z powstającego krateru i osadzenie
warstwy impaktytowej na dnie płytkiego morza, c —
po wydźwignięciu i częściowym zerodowaniu osadów
morskich powstały Góry Flindersa w których to wy
stępują fragmenty warstwy impaktytowej, opodal o d 
ległe o 300 km korzenie dawnego krateru m eteory
towego.

buchu wyrzucony został wysoko w górne
warstwy atm osfery skąd niesiony prądam i
pow ietrza pow oli osadzał się na dnie płyt
kiego m orza. W warstw ie tej w idoczne są
ślady przew arstw ień z zielonkawym i mułkam i chlorytowymi.
Jak wykazały badania, flindersyty są ko
loru czerw ono-brązow ego, silnie spękane
i z łatw ością ulegają kruszeniu po g rani
cach spękań. W szlifach wykazują stru k tu -

U R A N IA

3/1995

rę porfirową zawierając regularnie wykształ
cone prakrysztaly plagioklazu i m niej licz
ne kwarcu. Prakryształy oto czo n e są drobnokrystaliczną m atrycą złożoną ze skaleni
potasowych i kwarcu. M inerały ciem ne nie
w ystępują i p raw dopodobnie uległy p rze
kształceniu w licznie występujący chloryt.
Prakryształy plagioklazu w większości zia
ren prezentują charakterystyczne zbliźniaczenia albitow e i są silnie zm ienione.

Fot. 3. Flindersyt. dekorowane systemy planarne
( P D F ) w ziarnie kwarcu, typowe ślady met am orfi
zmu uderzeniowego.

Acc.V Spot Magn
20.0 kV 3.0 800x

Del W D Exp I------------ 1 20 jim
S E 34.9 6
Flindersile Zircon

Fot. 4. Ślady metamorfizmu uderzeniowego widocz
ne w krysztale cyrkonu wyseparowanym z flindersytu.

, Mikroanalizy chemiczne, dokonane przy
użyciu m ikrosondy elektronow ej, nie p o 
twierdziły badań m ikroskopow ych. Plagioklaz, jak się bow iem okazało, nie wystę
puje w badanych próbkach, a widoczny w
szlifach mikroskopowych jest w istocie n a
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śladow aniem struktury dawnych m in era
łów przez inne nieco m łodsze minerały,
jak ie powstały już po osadzeniu się b ad a
nej warstwy i w ypiętrzeniu G ó r Flindersa.
W badanych szlifach w yraźnie widocz
ne są deform acje uderzeniow e m inerałów .
Powszechnie w ystępują tak zw ane „planar
fractures” (P F ) oraz „planar deform ation
features” (PD F). Są o n e w idoczne na fol.
3 w postaci system ów równoległych linii.
D ekorow ane P D F w ziarnach kwarcu są
bardzo często spotykane i najczęściej wy
stępują w jednym lub dwóch kierunkach,
lecz trzy i cztery kierunki PFD są spotyka
ne sporadycznie. W edług skali nowej kla
syfikacji m etam orfizm u uderzeniow ego opracow anej przez S t o f f l e r a i L a n g e n h o r s t a , flindersyty zostały zm etam orfizow ane w sto p n iu średnim . Liczne
spękania i elem enty p lan arn e są rów nież
d oskonale w idoczne w skaleniach, a n ie 
regularnie rozłożone plam y m aterii boga
tej w tlenki Fe stanow ią zapew ne ślady
dawnej izotropizacji skały i kieszeni przetopień. W ypreparowane z flindersytów kry
ształy cyrkonu rów nież zaw ierają elem en 
ty plan arn e i spękania będące efektam i
m etam orfizm u uderzeniow ego (fot. 4).
Szczególnie ciekawą sprawą odkrytą przy
okazji badań flindersytów je st zbieżność
zawartości chrom u i nikłu w warstewkach
im paktytowych, k tó re to pierw iastki to 
warzyszą anom alii irydowej, oraz to, że
koncentracja tych pierwiastków jest szcze
gólnie wyraźna we frakcji iłowej badanych
w arstw skalnych. P raw dopodobnie w ięk
szość szkliwa im paktow ego oraz k o n d en 
satów jak ie mogły pow stać po wybuchu
bolidu. Szkliwa te mogły być zanieczysz
czone m aterią pozaziem ską i uległy prze
m ianom geochem icznym , których p ro d u 
ktem są w ystępujące w om aw ianych w ar
stwach m inerały ilaste.
W trakcie badań przewarstwień ilasto mułowcowych za pom ocą m ikroskopu elektronow ego, ujaw niono w ystępow anie
drobnych ziarenek (około 0.5 m ) niklu i
żelazo-niklu. Z iaren k a takie, jeżeli nie są
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wynikiem kontaminacji, pochodzić mogą
z pozostałości bogatego w nikiel jądra bądź
bogatej w nikiel i platynowce konkrecji.
Bogate w nikiel cząsteczki mogły zacho
wać się w materiale ilastym, ponieważ okle
jające je cząstki i agregaty ilaste trudne do
penetracji przez roztwory wodne chroniły
je przed wyługowaniem. Ziarna i cząstki
takie były ponadto chronione przed znisz
czeniem mechanicznym. Energia ściska
nia, jakie miało miejsce w czasie diagenezy i orogenezy delameryjskicj, w wyniku
której wydźwignięte zostały Góry Flindersa, została zużyta głównie w przebudowę
poprzedniej wysokoporowatej m ikrostru
ktury komórkowej i plastru miodu, w obe
cnie występującą zbitą i nieprzepuszczal
ną mikrostrukturę turbulentną. Wydaje się,
że przyszłe badania poszukujące ewentu
alnych śladów bolidu powinny koncentro
wać się właśnie na przewarstwieniach ilas
tych przylegających do warstwy impaktytowej.
Odkryta w Górach Flindersa warstwa
impaktytowa jest unikatowym na skalę świa
tową znaleziskiem pokryw wyrzutowych od
nalezionych w dużej odległości od macie
rzystego krateru meteorytowego. W związ
ku z tym tkwiące w tej warstwie fragmenty
skalne, nazwane flindersytami, stanowią
swego rodzaju meteoryty wtórne, podob
ne genetycznie do innych meteorytów po
chodzących z powierzchni Księżyca czy Mar
sa. Również zajmować one mogą miejsce
w klasyfikacji ziemskich skał uderzeniowo
zmienionych, pomiędzy tektytami i impaktytami. Impaktyty bowiem zawsze zwią
zane są z najbliższymi okolicami krateru
meteorytowego.
Licznie występujące ślady metamorfi-
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zmu uderzeniowego w ziarnach kwarcu,
cyrkonu oraz zachowane w skaleniach wska
zują na średni stopień m etamorfizmu ba
danych llindersytów i stosunkowo niski sto
pień metamorfizmu uderzeniowego w prób
kach skał pobranych z centralnej części
struktury uderzeniowej Acraman. Nie jest
to zaskoczeniem wziąwszy pod uwagę, że
prawdopodobnie 3 km skał uległo zerodowaniu z dzisiejszej powierzchni Cratonu
Gawler. Toteż najsilniej zmetamorfizowane zostały flindersyty gdyż pochodzą z miejsc
położonych blisko powierzchni, natomiast
skały struktury Acraman stanowią korze
nie krateru do których energia fali uderze
niowej dotarła w znacznie słabszym stopniu.
Rozbieżności w składzie skaleni usta
lane na podstawie badań petrograficznych
i mikrochemicznych prowadzą do wnios
ku o zmianach, które doprowadziły do za
stąpienia większości oryginalnej m aterii
flindersytów przez minerały wtórne. Jedy
nymi minerałami oryginalnymi flindersy
tów są kryształy cyrkonu i kwarcu. Flinder
syty zatem stanowią swojego rodzaju „ska
mieniałości” i są jedynymi w świecie ska
mieniałościami meteorytów. Przy tym pro
ces zastępowania jednych minerałów dru
gimi nie zatarł śladów uderzeniowej struk
tury w minerałach.
Budowa mikrostrukturalna impaktytowej warstwy osadowej oraz jej skład m ine
ralny i chemiczny wskazuje na możliwości
w ustaleniu materii bolidu, sprawcy kata
strofy, poprzez analizę geochemiczną fra
kcji iłowej badanych próbek. Minerały ila
ste dzięki silnie rozwiniętej powierzchni
właściwej mogły zaadsorbować substancję
pochodzącą w rozproszonej m aterii kos
micznego gościa.

Jacek Kruk — Kraków

MARSJAŃSKA MISJA
Nasza obecna wiedza o planecie Mars opiera się głównie na danych dostarczo
nych przez automatyczne próbniki. Mowa

oczywiście o wiedzy planetologicznej, nie
astronomicznej. Zanim przedstawimy naj
nowszy projekt rosyjskiej misji do tej pla-
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nety, przypomnijmy dotychczasowy bilans
marsjańskich wypraw. W latach 1960-1992
wysłano w kierunku Marsa ogółem 26 prób
ników, w tym 17 radzieckich i 9 amery
kańskich. Tabela 1 daje obraz ich skutecz
ności.
Tabela 1. Skuteczność dotychczasowych
misji marsjańskich
Data startu
10.10.1960
14.10.1960
24.10.1962
1.11.1962
4.11.1962
5.11.1964
28.11.1964
30.11.1964
24.02.1969
27.03.1969
27.03.1969
2.04.1969
8.05.1971
10.05.1971
19.05.1971
28.05.1971
30.05.1971
21.07.1973
25.07.1973
5.08.1973
9.08.1973
20.08.1975
9.09.1975
7.07.1988
12.07.1988
25.09.1992

nieudane

Misje:
częściowo
udane

udane

bez nazwy
bez nazwy
bez nazwy
Mars-1
bez nazwy
Marincr-3
Marincr-4
Zond-2
Marincr-6
Marincr-7
M 69-1
M 69-2
Marincr-S
Kosmos-419
Mars-2
Mars-3
Mariner-9
Mars-4
Mars-5
Mars-6
Mars-7
Viking-1
Viking-2
Fobos-1
Fobos-2
Mars-Obscrver

(Kursywą oznaczono próbniki amerykańskie).

Jak widać, owa skuteczność nie jest wy
soka, przy czym stwierdzenie to odnosi się
nie tylko do lat pionierskich astronautyki,
kiedy rakiety częściej wybuchały niż lecia
ły w kosmos, ale także do czasów współ
czesnych. Od blisko 20 lat nie było misji w
pełni udanej, miejmy więc nadzieję, że bę
dzie nią pierwsza rosyjska misja zaplano
wana na rok 1996. Jej robocza nazwa —
M ARS’94 — odzwierciedla dwuletnie opóź
nienie w programie (pierwotny termin star
tu wyznaczony był na październik 1994 ro 
ku). W ubiegłorocznym oknie startowym
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nie udało się wysłać próbnika z powodu
trudności finansowych, jakie przeżywa obecnie rosyjski program kosmiczny. Na po
cieszenie pozostaje fakt, że było to wyjąt
kowo niekorzystne pod względem energe
tycznym okno — podczas opozycji w lu
tym 1995 roku odległość Marsa od Ziem i
wynosiła 101.1 min km. Kolejne okno star
towe otwiera się w listopadzie 1996 roku i
będzie nieco korzystniejsze — odległość
M arsa w czasie opozycji przypadającej na
marzec 1997 r. wyniesie 98.6 min km.
Rosyjski próbnik marsjański wysłany
zostanie 4-stopniow ą rakietą Proton, ta
ką samą, jakiej używano w radzieckich mi
sjach marsjańskich począwszy od 1969 r.
Po opuszczeniu pola grawitacyjnego Z ie
mi próbnik będzie podążał do Marsa przez
10 miesięcy, zanim przybędzie do celu we
wrześniu 1997 roku. Tik długi czas dolotu
wynika z dwóch przyczyn. Jedną z nich
jest wspomniana duża odległość od Marsa
podczas najbliższej opozycji. Dla porów
nania warto przypomnieć, że w czasie wiel
kiej opozycji 1971 roku wynosiła ona 56.2
min km, toteż wysłane w tym czasie prób
niki M ars-2 i 3 dotarły do celu w 6 m ie
sięcy. A znacznie od nich lżejszy amery
kański próbnik M ariner-9 pokonał tę tra
sę nawet w 5 miesięcy i 5 dni. Drugim
powodem jest wybór wolniejszej, ale bar
dziej ekonomicznej trajektorii, która po
zwala dostarczyć w rejon Marsa większą
masę. Podążające szybszą trajektorią prób
niki M ars-2 i 3 miały masę 4650 kg, n ato
miast wysłany taką samą rakietą nowy ro 
syjski próbnik będzie miał masę 6180 kg!
Będzie się on składał z 6 zasadniczych ele
mentów:
— stopnia hamującego do wejścia na
orbitę Marsa,
— członu orbitalnego,
— dwóch lądowników do miękkiego
lądowania,
— dwóch penetratorów, tj. aparatów
do twardego lądowania.
Zanim omówimy dalszy przebieg misji
M ARS’94 zauważmy, że dostarczyć lądow-
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Rys. 1. Schemat próbnika M A RS-94 widziany z trzech prostopadłych do siebie kierunków.

nik na M arsa m ożna zasadniczo dwoma
sposobam i: odłączając go od próbnika al
bo przed wejściem na orb itę, albo po w ej
ściu próbnika na orbitę. W pierwszym przy
padku odłączenie n astęp u je na kilka dni
przed osiągnięciem planety, w czasie, gdy
p ró b n ik zbliża się d oń po trajek to rii koli
zyjnej. N astępnie w ykonuje o n m anew r om inięcia planety i wejścia na jej o rbitę,
zaś lądow nik zm ierza p ro sto ku pow ierz
chni. D rugi sposób to w prow adzenie na
orbitę próbnika wraz z lądownikiem i p ó ź
niejsze oddzielenie go o raz skierow anie
przy użyciu w łasnego silnika w wybrane
m iejsce na pow ierzchni planety. O ba sp o 
soby m ają swoje zalety i wady, oba też były
stosow ane w dotychczasowych badaniach
M arsa. Radzieccy specjaliści w latach 7 0 tych wybrali sposób zbliżony do pierw sze

go (m isje M a rs - 2 ,3 ,6 ,7 ), am erykańscy —
sposób drugi (m isje V iking-1 i 2). G łów 
ną zaletą pierwszego sposobu jest fakt, iż
na orb itę w okół planety w prow adzony zo
staje próbnik znacznie odciążony (bo p o 
zbawiony lądow nika), więc im puls h am u 
jący m oże być odpow iednio mniejszy. In 
ną zaletą, choć nie w ykorzystaną wówczas
przez R osjan, jest możliwość rezygnacji z
silnika rakietowego na lądowniku, gdyż ku
powierzchni Marsa może go skierować człon
orbitalny za pom ocą tego sam ego silnika,
który służy do wejścia na orbitę. Wadą n a
tom iast jest stosunkowo niewielka celność
względem wybranego miejsca lądow ania,
oraz duża prędkość w targnięcia do a tm o 
sfery — rzędu II prędkości kosm icznej,
która dla M arsa wynosi 5.6 km/s. Poza tym
term in lądow ania zostaje zdeterm inow a-
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ny już w momencie startu z Ziemi. Tli ostat
nia okoliczność fatalnie zaciążyła na misji
próbników M ars-2 i 3 — ich lądowniki
zostały zrzucone na Marsa podczas ogółnoplanetarnej burzy pyłowej. „Amerykań
ski” sposób lądowania pozwoliłby tego uniknąć, bowiem po wprowadzeniu prób
nika na orbitę można z desantem zacze
kać na poprawę warunków m eteorologi
cznych. Poza tym lądowanie z orbity jest
znacznie bardziej precyzyjne, a prędkość
wlotu do atmosfery i związane z nią prze
ciążenia mniejsze. Ceną za te dogodności
jest jednak większa masa całego próbnika.
Rosyjscy specjaliści rozważali dla no
wej misji oba warianty lądowania. Począt
kowo wybrali pierwszy sposób, z wykorzy
staniem wszystkich jego zalet, jednak w
1994 roku przeważyła druga opcja. Pra
w dopodobnie więc w roku 1997 na orbitę
zostanie wprowadzony cały próbnik wraz
z użytym do tego manewru stopniem ha
mującym. Stopień ten zostanie jeszcze wy
korzystany do przekształcenia pierwotnej
orbity o nachyleniu 20 stopni w orbitę bie
gunową, a następnie odrzucony. Po od
dzieleniu lądowników i penetratorów oraz
skierowaniu ich na powierzchnię człon or
bitalny będzie służył do transmitowania na
Ziemię ich sygnałów, a także do wszech
stronnego badania powierzchni i atm osfe
ry Marsa. Pierwsze dwa miesiące z przewi
dzianego na rok okresu pracy będą jednak
poświęcone głównie celom retransmisji.
Lądowniki o nazwie MAS (Małaja Awtonomnaja Stancja), przeznaczone do mięk
kiego lądowania, mają bardzo małą masę:
33.5 kg każdy (dla porównania lądownik
Vikinga miał masę 1120 kg). Każdy z nich
jest wyposażony w tarczę aerodynamiczną
o średnicy 1 m, która wyhamuje go do ok.
1.5 prędkości dźwięku, przy której można
uruchomić system spadochronowy. Nastąpi
to na wysokości wstępnie szacowanej na
10 km — jej rzeczywista wartość zależeć
będzie od aktualnego stanu atmosfery i
wysokości rejonu lądowania względem śred
niego poziomu powierzchni planety. Spa
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dochron główny zostanie rozwinięty, kie
dy prędkość opadania zmniejszy się do pręd
kości dźwięku, wtedy też rozpocznie pracę
zespół przyrządów meteorologicznych DPI
i kamera telewizyjna DesCam. Tarcza aero
dynamiczna zostanie odrzucona, a specjal
ne poduszki amortyzacyjne napełnione sprę
żonym gazem. Lądowanie nazywa się wpraw
dzie miękkim, jednak prędkość w momen
cie zetknięcia z powierzchnią będzie wy
nosiła 20 m/s, czyli 72 km/h. W miarę opa
dania kamera DesCam przekazywać bę
dzie obrazy rejonu lądowania o coraz wyż
szej rozdzielczości: od 20 m do 1 cm. Kiedy
lądownik dotknie gruntu, spadochron zo
stanie odstrzelony, by zapobiec nakryciu
lub wleczeniu aparatu po powierzchni. Po
nieważ lądownik będzie „otulony” dwie
ma nadmuchiwanymi poduszkami, odbije
się kilkakrotnie od powierzchni i dopiero
po uspokojeniu nastąpi odrzucenie tych
amortyzatorów. Kolejnym krokiem będzie
otwarcie 4 pokryw zabezpieczających apa
raturę, które jednocześnie zapewniają po
ziomą orientację lądownika. Tfen system
pokryw otwierających się na podobieństwo
płatków kwiatu był już stosowany przez
Rosjan w lądownikach księżycowych (Łun a - 9 ,13) i marsjańskich (M ars-2 ,3 ,6 ,7 ).
Miejsca lądowania nic zostały jeszcze
ostatecznie ustalone, poza wskazaniem na
rejony jak najniżej położone, by rzadka
atmosfera Marsa zdążyła wyhamować pręd
kość opadania. Lądowania spodziewać się
zatem należy na nizinnych równinach pół
kuli północnej: Acidalii, Arcadii lub Utopii.
Lądownik MAS przed otwarciem po
kryw ma kształt półkuli o średnicy 65 cm.
Mimo znikomej masy zawiera stosunkowo
dużo przyrządów naukowych. Oprócz tych,
które pracują podczas opadania (DPI, Des
Cam), na jego pokładzie znalazły miejsce:
— kompleks meteorologiczny MIS do
pomiarów tem peratury, ciśnienia, wilgot
ności i przejrzystości atmosfery oraz pręd
kości wiatrów,
— spektrometr promieni alfa i Roent
gena,
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— magnetometr,
— sejsmometr,
— przyrząd M O K S do określania za
wartości tlenków w gruncie,
— panoramiczna kamera telewizyjna
PanCam.
Aparatura zasilana jest dwoma gener
atorami radioizotopowymi, które mogą do
starczać energię elektryczną nawet przez
10 lat. Jednak znacznie mniejsza żywot
ność akumulatorów ograniczy pracę łądowników do ok. 700 dni, czyli nieco ponad
jednego marsjańskiego roku, który liczy
687 dób ziemskich. Jak ju ż wspominaliś
my, żywotność członu orbitalnego jest dwu
krotnie mniejsza, a sygnały z lądowników
nie są w stanie dotrzeć bezpośrednio na
Ziemię, jak to miało miejsce w misji Vikingów. Jest jednak nadzieja, że nie zo
staną stracone, bowiem na orbicie wokół
marsjańskiej obok rosyjskiego próbnika
będzie pracował amerykański Mars-Surveyor, przypuszczalnie o większej żywot
ności.
Penetratory po raz pierwszy znajdą za
stosowanie w badaniach planet, dotych
czas używano ich jedynie do niektórych
badań geologicznych i glacjologicznych. Po
mysł wykorzystania tych stosunkowo ta
nich i prostych urządzeń w astronautyce
zrodził się jeszcze w latach 70-tych, a współ
czesna miniaturyzacja elektroniki ułatwi
ła realizację tego zadania. Penctrator spa
da swobodnie, hamowany tylko oporem
atmosfery, toteż w momencie zetknięcia z
gruntem jego prędkość, a co za tym idzie
— przeciążenie, jest bardzo duże. Ulega
on wtedy rozdzieleniu na część przednią
(głowicową), która zagłębia się w grunt,
oraz część tylną pozostająca na powierz
chni. Powinna ona przekazywać drogą ra
diową dane z przyrządów pomiarowych umieszczonych w głowicy lub w obu częś
ciach, które oczywiście pozostają połączo
ne kablem. Konkretne wartości prędkości
upadku, przeciążenia i głębokości wtarg
nięcia pod powierzchnię zależą od miej
scowych warunków.
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Rys. 2. Lądownik MAS przed wejściem do atmosfery
(u dołu stożkowata tarcza aerodynamiczna).

Rys. 3. Lądownik MAS w położeniu roboczym.

Rys. 4. Przebieg lądowania penetratorów.

Penetratory zbudowane przez rosyjs
kich konstruktorów do badań Marsa mają
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Fot. 1. Korpus penctratora po próbach zrzucania w
warsztatach Moskiewskiego Instytutu Lotniczego. Na
lewo widoczna jest głowica.

kształt pocisku o długości 120 cm i śred 
nicy od 12 cm w części głowicowej do 17 cm
w części ogonow ej, któ ra posiada ponadto
stożkowaty kołnierz o średnicy 80 cm. K oł
nierz te n będzie pełnił funkcję statecznika
i ham ulca aerodynam icznego (w śro d k o 
wej fazie p rzelotu przez atm osferę będzie
on dodatkow o powiększony nadm uchiw a
nym pierścieniem ), ale jego główne zada
nie to zatrzym anie części ogonow ej na p o 
wierzchni. Prędkość upadku szacuje się na
80 m/s (288 km /h), a przeciążenie na 500 g.
Z agłębienie głowicy w zależności od typu
g ru n tu m oże osiągnąć 3 -6 m. M asa penetra to ra wynosi 45 kg, z czego 4.5 kg przy
pada na a p a ra tu rę naukow ą. Składają się
na nią:
— panoram iczna kam era telewizyjna,
— zespół przyrządów m eteorologicz
nych,
— m agnetom etr,
— sp e k tro m e try rentgenow ski, alfa,
gam m a i neutronow y,
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— akcelerom etr,
— sejsm om etr,
— zespół czujników temperatury gruntu.
Pierwsze trzy przyrządy znajdą się nad
pow ierzchnią, reszta — w głowicy. Ź ró d 
łem zasilania, podobnie jak w lądownikach
MAS, będzie g en erato r radioizotopow y.
Czas działania aparatury przew idziano na
jeden rok ziemski. N iektóre przyrządy, jak
akcelerom etr i spektrom etry dokonają tyl
ko jednorazowego pom iaru, inne np. przy
rządy m eteorologiczne będą początkow o
(w pierwszej dobie po lądow aniu) d o k o 
nywać pom iarów bez przerwy, potem —
tylko okresow o. M iejsce lądow ania penetratorów nie jest ograniczone do nizin, m o
że się odbyć praktycznie wszędzie.
Po okresie intensywnego odbioru i prze
kazu na Z iem ię danych z lądow ników i
penctratorów , co zajm ie w rzesień i paź
dziernik 1997 roku, człon orbitalny zosta
nie um ieszczony na orbicie biegunow ej,
która zapewni obserw ację całej pow ierz
chni planety. Param etry tej orbity będą
wynosiły 3 0 0 x 2 2 0 0 0 km, a okres obiegu
14.77 godz.
Człon orbitalny posiada m asę 2589 kg,
z czego 188 kg przypada na paliwo do silni
ków korekcyjnych umożliwiających niewiel
kie zmiany orbity w trakcie misji. 645 kg
to masa aparatury naukow ej, k tóra um ie
szczona została na dwóch platform ach o b 
rotowych, a także na korpusie próbnika,
pod bateriam i słonecznym i i na specjal
nych wyciągnikach. D o głównych przyrzą
dów służących badaniu pow ierzchni p la
nety należą:
— k am era wysokiej rozdzielczości
H R S C (zdolność rozdzielcza w periapsis
ok. 10 m),
— stereoskopow a kam era szerokokąt
na WAOSS,
— sp ek tro m etr kartografujący O M E 
GA, pracujący w zakresie 0.35-5 //m ,
— sp e k tro fo to m e tr
kartografujący
S WIET, pracujący w zakresie 0.25-2.7 /<m,
— rad io m etr podczerw ieni T E R M O SCAN,
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— spektrom etr neutronowy,
— radiolokator pracujący na falach
długich.
Do badania atmosfery Marsa służą:
— spektrometr fourierowski PSF, pra
cujący w podczerwieni (1.25-45 /<m),
— fotom etr ultrafioletu UFS,
— wielokanałowy spektrom etr opty
czny SPIKAM,
— spektrom etr masowy MAK,
— spektrometr promieniowania gam
ma PGS.
Ponadto na pokładzie członu orbital
nego zainstalowano 11 instrum entów do
badania wiatru słonecznego, plazmy oko
ło planetarnej oraz do badań astrofizycz
nych. A paratura la powstaje przy udziale
wielu krajów europejskich (w tym rów
nież Polski) oraz Stanów Zjednoczonych.
Polska współpracuje przy budowie spek
trom etru fourierowskiego, analizatora fal
plazmowych ELISM A oraz analizatora jo 
nów i detektora cząstek neutralnych ASPERA -C .
Próbnik M ARS’94 powstaje w zakła
dach lotniczo-kosmicznych NPO im. Ławoczkina w podmoskiewskiej miejscowo
ści Chimki. TUtaj powstały prawic wszy
stkie wcześniejsze próbniki Marsa, Wenus,
Księżyca, a także astronom iczne satelity
Astron i G ranat. Budowę aparatury na
ukowej, która powstaje w wielu krajach,
nadzoruje Instytut Badań Kosmicznych
(IKI). Tfcstowanie penetratorów powierzo
no Moskiewskiemu Instytutowi Lotnicze
mu (M AI), gdzie autor miał okazję zapoz
nać się z tymi unikalnymi urządzeniami.
Uzupełnienie Redakcji:

Udział Polski w misji MARS-94
Udział Polski w międzynarodowej misji
marsjańskiej M A R S-94 sprowadza się do
uczestnictwa Centrum Badań Kosmicznych
Polskiej Akademii Nauk w trzech ekspe
rymentach: ELISMA, A SPERA -C i PFS.
Celem kompleksu falowego ELISMA
jest zbadanie fal plazmowych w okolicach
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Fot. 2. Zbudowany w CBK analizator fal plazm o
wych (u góry) dla kompleksu falowego EL ISM A (w
środku) i m ontaż jego egzemplarza technologiczne
go na makiecie statku kosmicznego w Instytucie Ba
dań Kosmicznych w M oskwie (u dołu).

Marsa. Jedyne tego typu pomiary były do
tychczas wykonane za pomocą sondy Fobos-2. Najsilniejsze emisje są związane z
falą uderzeniową, granicą magnetopauzy i
obszarem ogonowym magnetosfery. Fale
plazmowe mogą odgrywać istotną rolę w
procesie oddziaływania wiatru słoneczne
go z planetą o bardzo słabym polu magne
tycznym. Oddziaływanie plazmy z neutral
nymi cząstkami uciekającymi z atmosfery
Marsa prowadzi do powstania nowych ty
pów fal nie obserwowanych w pobliżu Zie
mi. Dla kompleksu falowego ELISM A (po-
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wstającego w kooperacji wielu krajów eu
ropejskich) w CBK wykonano już egzem
plarze lotne analizatora SFA do badań fluktuacji pola elektrycznego w zakresie czę
stotliwości 2-200 kHz oraz zasilacza ob
sługującego cały przyrząd.
Eksperyment A SPERA -C dotyczy de
tekcji strum ieni jonów i cząstek neutral
nych w przestrzeni międzyplanetarnej oraz w otoczeniu Marsa. W CBK zbudowa
no przyrząd EG SE-A SPER A (Electrical
G round Support Equipm ent) oraz pro
wadzi się symulacje numeryczne określa
jące wielkość oczekiwanych strumieni energetycznej składowej neutralnej wiatru
słonecznego w warunkach eksperymentu
ASPERA. W szczególności wykazano, że
składowa helowa może być dominującym
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składnikiem (tzn. przewyższającym wodo
rowy) neutralnego wiatru słonecznego, a
oczekiwane strum ienie mogą sięgać 4000
cząstek na cm: na sekundę.
Dla podczerwonego spektrometru fou
rierowskiego PFS do teledetekcyjnego son
dowania atmosfery Marsa w CBK wyko
nano blok zasilania, który przechodzi obecnie testy we Włoszech. W ramach pro
gramu naukowego eksperymentu PFS nau
kowcy z CBK zaproponowali pom iar roz
praszania promieniowania słonecznego na
hipotetycznym pierścieniu gazowo-pylowym wzdłuż orbity Fobosa. Z przeprowa
dzonych modelowań wynika, że pierścień
ten powinien być obserwowalny ze stacji
orbitalnej wokół Marsa (zagadnienie to
było omawiane w Uranii nr 3/1994).

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza

WSPOMNIENIA ODKRYWCY PLUTONA
Od odkrycia Plutona upłynęło właśnie 65
lat. Jest to dużo i mało zarazem, bo wiele
zależy od tego, jak na upływ czasu spojrzy
my. Jeżeli bowiem weźmiemy pod uwagę
oszałamiające tempo rozwoju współczes
nej cywilizacji, to wówczas się okaże, że 65
lat to istotnie spory szmat czasu. Z drugiej
jednak strony są wśród nas jeszcze ludzie
dobrze pamiętający tam te lata i im się
niewątpliwie wydaje, że było to tak nie
dawno. Podobnie zapewne myśli sam Cly
de W. To m b a u g h, a więc główny boha
ter tych wydarzeń, który historię poszu
kiwań planety X — jak w owym czasie
określano hipotetyczną planetę transneptunową — i jej odkrycia barwnie opisał.
Jego wspomnienia zostały wprawdzie opublikowane już przed trzydziestu pięciu
laty, ale nic nie straciły ze swej aktual
ności i warto je chyba dziś przypomnieć .*
Wspaniale oddają one atmosferę tamtych
dni i jednocześnie mówią o mniej zna

nych, lecz interesujących każdego miłoś
nika astronomii faktach. Dowiadujemy się
na przykład, iż Tombaugh w okresie opisa
nych przez siebie poszukiwań miał w zasa
dzie jeszcze status am atora. To wcale nie
przejęzyczenie, gdyż studia astronom icz
ne odbył dopiero w latach 1932-1936, czy
li już po odkryciu Plutona.
Tbmbaugh urodził się 4 lutego 1906
roku jako syn farmera z Kansas. Tam też
spędził najmłodsze lata swego życia i pew
nie nikt z otoczenia nie przypuszczał, że
wyrośnie z niego sławny odkrywca. A jed
nak nie był to tylko szczęśliwy zbieg oko
liczności, gdyż Tombaugh już jako kilku
nastoletni chłopiec zaczął interesować się
astronom ią, a w roku 1928 zbudował so
bie teleskop o średnicy 9 cali (23 cm),
dokonując nim obserwacji Księżyca i pla
net, głównie Marsa i Jowisza. Rysunki prze
słał do Obserwatorium Lowella we Flag
staff, które — jak wiadomo — w latach

* Swoje wspomnienia C. W. Tombaugh opublikował w artykule „Reminiscences of the Discovery of Pluto”
(Sky and Telcscopc, March, 1960, 264-270).
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1893-1894 wybudował Percival L o w e l l
(1855-1916) i w którym od roku 1905 ro
biono poszukiwania planety X. Zaniecha
no ich jednak po śmierci fundatora obser
watorium i dopiero w połowie lat dwu
dziestych powrócono do tego tematu, za
mierzając poszukiwania hipotetycznej pla
nety kontynuować za pomocą nowego, spe
cjalnie do tego celu zbudowanego refraktora fotograficznego o średnicy 13 cali
(33 cm). Obiektyw zamówiony u znanego
optyka Carle A R . L u n d i n a sporo kosz
tował, toteż chociaż Lowrence L o w e l l
(brat Percivala) jako prezydent Uniwersy
tetu Harwardzkiego wspomógł obserwa
torium finansowo, to jednak nie rozwią
zywało wszystkich kłopotów. Konstrukcja
montażu refraktora i budowa dla niego
kopuły pochłonęły tyle środków, że zabra
kło już pieniędzy na odpowiednie opłace
nie obserwatora. Ówczesny dyrektor Vesto Melvin S l i p h e r (1875-1969) pod
koniec 1928 roku zadecydował, iż na waku
jące stanowisko zostanie zatrudniony jakiś
młody obserwator, który zadowoli się skrom
niejszym wynagrodzeniem. Wybór padł na
Tombaugha i po krótkiej korespondencji
został on asystentem Obserwatorium Lowella, gdzie miał zajmować się fotografo
waniem nieba za pomocą wspomnianego
refraktora i przeglądem klisz. Dziś wiemy,
że był to nadzwyczaj szczęśliwy wybór i że
wystarczył rok pracy nowego asystenta, aby
Pluton został odkryty. Lecz nie uprzedzaj
my faktów i oddajmy głos sławnemu dziś
astronomowi.
„W styczniu 1929 roku — pisze w swych
wspomnieniach Tbmbaugh — zostałem pra
cownikiem Obserwatorium Lowella (...).
W kwietniu 1929 roku, gdy obserwacje roz
poczęto, w pierwszej kolejności fotogra
fowano obszar gwiazdozbioru Bliźniąt, któ
ry już się skłaniał ku zachodowi. Ta część
nieba wprawdzie nie górowała, ale zda
niem Lowella tu miała się znajdować pla
neta X i dlatego dano jej pierwszeństwo.
Postanowiono, że dla każdego fragmentu
nieba będą robione trzy dobre negatywy
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(o ile możliwe wszystkie w odstępach ty
godnia). Dwie najlepsze klisze będą ze so
bą porównywane za pomocą kom paratora
błyskowego, a trzecia ma być do dyspozy
cji jako niezależna kontrola w razie od
krycia jakiegoś przesuwającego się obiek
tu (...). Z nadejściem jesieni 1929 roku już
dobrze opanowaliśmy technikę fotografo
wania i przeglądu klisz, praca stała się ru 
tynową powinnością. Gdy klisze były pra
widłowo naświetlone, mogłem je przejrzeć
w ciągu sześciu — siedmiu godzin. Na kli
szach obejmujących gwiazdozbiory Ryb i
Barana zarejestrowanych było po około
50000 gwiazd i każda taka para klisz zaj
mowała mi trzy dni. Ich przegląd był dla
mnie prawdziwą radością, gdyż odnajdy
wałem na nich ślady przepięknych gala
ktyk spiralnych”.
Przerwijmy na chwilę ciekawą opowieść
Tombaugha celem bliższego zapoznania się
z m etodą jego pracy. O tóż dawniej, kiedy
jeszcze Lowell robił poszukiwania planety
X, do przeglądu klisz używano zwykłej lu
py. Porównywano ze sobą dwie klisze tego
samego obszaru nieba, wykonane oczywiś
cie za pomocą tego samego astrografu i
przy takim samym czasie naświetlenia, lecz
w odstępie co najmniej kilku dni. Po pro
stu przykładano je do siebie i za pomocą
szkła powiększającego poszukiwano obie
któw, które zmieniły swe położenia. Było
to więc nadzwyczaj pracochłonne zajęcie,
a przy tym taki przegląd nie mógł być zbyt
dokładny i dawał znikomą szansę na od
krycie nieznanej planety. Sytuacja w tej
dziedzinie uległa radykalnej poprawie do
piero wówczas, gdy firma Carl Zeiss z Je
ny opracowała specjalnie do tego celu prze
znaczone urządzenie, zwane kom parato
rem błyskowym lub wprost m ikroskopem
błyskowym. W przemyślny sposób wyko
rzystuje ono fizjologiczne zjawisko, czyli
tak zwaną „bezwładność optyczną” oka ludz
kiego. Po prostu w przyrządzie tym oglą
damy dwa szklane negatywy tego samego
obszaru nieba przez dwa różne m ikrosko
py, mające jednak wspólny okular. Nega-
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tywy są od spodu oświetlone, za pomocą
zaś ruchomego zwierciadełka do okularu
zostaje na przemian kierowany obraz to
jednej, to drugiej kliszy. Gdy oba negaty
wy tego samego obszaru nieba są identy
czne i należycie umieszczone w ramkach
instrum entu, przy szybkim migotaniu lu
sterkiem nie widać żadnej zmiany w poło
żeniach gwiazd. Wystarczy jednak, by wśród
nich znajdował się ruchomy obiekt, który
w odstępie czasu między naświetleniem jed
nej a drugiej kliszy zmienił swe położenie,
to przy migotaniu także zmieniał będzie
położenie względem gwiazd i tym samym
zwróci uwagę obserwatora. Po odpowied
niej wprawie łatwo dostrzega on „skaczą
cy” obiekt i na poszukiwaniu takiego właś
nie obiektu polegało główne zadanie Tbmbaugha.
„Gdy już dostaliśmy się do drogi M le
cznej — kontynuuje swą opowieść Tom
baugh — liczba gwiazd zaczęła wzrastać.
Na każdej kliszy obejmującej wschodnią
część gwiazdozbioru Byka i zachodnią część
gwiazdozbioru Bliźniąt zarejestrowanych
było aż 400 000 gwiazd! Tu gwiazdy musia
łem przeglądać w małych grupach, liczą
cych po około tuzina gwiazd każda. Dla
obśzarów bogatych w gwiazdy koniecznie
trzeba było używać prostokątnej przysło
ny, aby człowiek mógł się w tym labiryncie
jakoś połapać (...) W lutym 1930 roku, gdy
już uporałem się z kliszami Byka, zabra
łem się za klisze wschodniej części Bliź
niąt, gdzie gwiazdy nie były już tak gęsto
stłoczone. Cały rozległy gwiazdozbiór Bliź
niąt był fotografowany w drugiej połowie
stycznia. Wybrałem trzy klisze, otrzymane
21,23 i 29 stycznia, które były centrowane
na Delta Bliźniąt, niestety pierwsza z nich
z uwagi na gorszą jakość obrazu nie na
dawała się do opracowania (...) Włożyłem
zatem dwie pozostałe do przyrządu i za
cząłem przegląd (...) Była czwarta po po
łudniu 18 lutego, gdy część klisz miałem
przejrzane. Po przesunięciu okularu kom 
paratora na nowe pole o dwie trzecie sto
pnia na wschód od Delty znalazłem zagad
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kowy obiekt 15 wielkości, który na prze
mian pojawiał się i znikał (...) A zatem jest
— powiedziałem sam do siebie. Zm iana
położenia tylko o 3-4 milimetry za sześć
dni jest przecież zbyt mała dla planetoidy
znajdującej się w pobliżu opozycji. Czy jed
nak są to realne obrazy, a nie skazy na kli
szy? Włożyłem do komparatora klisze otrzy
mane pięciocalową kamerą Cogshalla, któ
rą fotografujemy niebo zawsze jednocześ
nie z teleskopem trzynastocalowym. Obiekt
był na samej granicy widoczności (...) Ze
wzrastającym napięciem wziąłem klisze z
21 stycznia i szybko przejrzałem ją lupą.
Była to klisza złej jakości, ale obiekt się na
niej znajdował i był przesunięty na wschód
od pozycji z 23 stycznia tylko o milimetr
(...) Wyglądało, że było to właśnie to ”.
Tombaugh — jak wynika z jego wspom
nień — mimo młodego wieku zachowywał
się jak przystało na prawdziwego badacza.
D opiero po upewnieniu się co do real
ności swego odkrycia zdecydował się po
wiadomić o nim dyrektora obserwatorium,
a ten po wnikliwym zapoznaniu się z sytu
acją zarządził, że do czasu uzyskania bar
dziej konkretnego dowodu nie należy o
tym nikogo powiadamiać. Niestety, tego
dnia niebo było zasłonięte chmurami i nie
było możliwości sfotografowania intere
sującego ich fragmentu gwiazdozbioru Bliź
niąt. „Byłem wtedy młody — ciągnie dalej
swe wspomnienia Tombaugh — i zazwy
czaj z obserwatorium wychodziłem o pią
tej, aby udać się do miasta na kolację, iym
razem musiało być po szóstej, gdy opuś
ciłem pokój z kom paratorem błyskowym.
Jeść mi się nie chciało, bez przerwy my
ślałem o naszych kliszach. Przypominam
sobie, że ten wieczór byłem bardzo spięty
i udałem się do kina podziwiać Garry Co
opera w filmie „Virginia”. Z westernu wy
szedłem nie całkiem odprężony (...) N a
stępna noc 19 lutego była pogodna, toteż
mogliśmy przez godzinę naświetlać obszar
w okolicy Delty Bliźniąt. Wywołałem kli
sze i zostawiłem ją do wyschnięcia, aby w
następnym dniu porównać ją z kliszami
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styczniowymi. I chociaż w międzyczasie upłynęły trzy tygodnie, szybko odnalazłem
nieznany o b iek t około centym etra na za
chód od pozycji z 29 stycznia (...) Kilka
tygodni później było jasne, że jego orbita
ściśle odpowiada pozycji hipotetycznej p la
nety pozan ep tu n o w ej”.
Zacytowane na końcu wspom nień Tombaugha zdanie wymaga m ałego k o m en ta
rza. Początkowo bowiem istotnie wielu as
tro n o m o m się wydawało, iż historia o d 
krycia P lu to n a to jakby pow tórzenie h i
storii odkrycia N ep tu n a i że wobec tego
śm iało m ożna to uważać za kolejny try
um f m echaniki nieba. N ieznaną planetę
znaleziono przecież blisko m iejsca w ska
zanego przez Percivala Low ella, który w
oparciu o rzekom e nieprawidłowości w ru 
chach U ran a i N ep tu n a wyznaczył przy
bliżone elem enty orbity hipotetycznej pla
nety X i w roku 1915 opublikow ał je na
wet. N iestety, pierw sze wątpliw ości p o ja 
wiły się zaledwie kilka lat po odkryciu P lu 
tona, gdyż ju ż wtedy niektórzy dowodzili,
iż m a o n dużo m niejszą m asę niż zakładał
Lowełl. Znany amerykański astronom i m a
tem atyk E rn e st W illiam B r o w n (18661938) po w ykonaniu drobiazgowych o b 
liczeń i wnikliwej analizie użytych przez
niego danych doszedł do w niosku, że ab 
so lu tn ie nie wystarczyły o n e do takich o b 
liczeń i że w związku z tym wnioski wy
ciągnięte przez Low ella m uszą być błęd
ne. Dziś nikt ju ż w to nie m oże wątpić,
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masa Plutona okazała się być jeszcze m niej
sza niż przyjm ow ano pół w ieku tem u, a w
każdym razie stanow czo za m ała na to, by
wywołać dostęp n e do obserw acji p e rtu r
bacje w ruchach U ran a i N eptuna. A za
tem jego odkrycie to tylko szczęśliwy zbieg
okoliczności i raczej tryum f ogrom nej p ra 
cowitości Tombaugha!

Clyde lom baugh ze swym kotem Pluto w 1990 roku
(fot. D . Levy).

Z ainteresow anych bliżej postacią o d 
krywcy P lutona odsyłamy do książki Davida Levy Clyde Tombaugh: Discoverer o f
Planet Pluto wydanej w 1991 roku przez
am erykańskie wydawnictwo T he U niver
sity o f A rizona Press w Tucson, z której
zaczerpnęliśm y reprodukow ane zdjęcie.

KRONIKA
Nietypowa mgławica planetarna
Podczas styczniowego spotkania Amerykańskie
go Towarzystwa Astronomicznego w Tuscon po
kazano jedno z najnowszych sensacyjnych zdjęć
otrzymanych za pom ocą Teleskopu Kosmicz
nego Ilubble’a, które reprodukujemy na pier
wszej stronie okładki. Przedstawia ono niesły
chanie skomplikowany obraz mgławicy plane
tarnej N G C 6543, tzw. Kociego Oka. Leży ona
w odległości około 3000 lat świetlnych od Słoń
ca, w gwiazdozbiorze Smoka. Mgławice plane-

tarne powstają zawsze jako końcowy etap ewolucji gwiazd o masach zbliżonych do masy
Słońca, gdy zewnętrzne warstwy materii wyrzu
cane są w przestrzeń międzygwiazdową (np.
mgławica planetarna w Lutni M 57). Th jed
nak jest szczególnym „świadectwem” późnej ewolucji i śmierci gwiazdy. Koncentryczne, przeni
kające się warstwy materii, dżety i pojaśnienia
w kształcie łuków nie dają się wytłumaczyć bez
dodatkowych założeń co do natury oglądane
go na zdjęciu obiektu. Obecnie wydaje się, że
centralna gwiazda jest podwójna, ale teleskop
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llu b b le’a ma za małą zdolność rozdzielczą by
to udowodnić. Jeśli jednak przyjąć to założenie
to silny wiatr gwiazdowy z jednej gwiazdy był
by odpowiedzialny za wydłużony „balon” m a
terii, a dwie zewnętrzne „powłoki” mogłyby po
wstać we wcześniejszych fazach ewolucji. Ca
łość zanurzona jest prawdopodobnie w materii
rozproszonej wzdłuż płaszczyzny orbity ukła
du. Natomiast dwa przeciwległe świecące łuki
mogły powstać przy zderzeniu dżetu wyrzuca
nego przez jedną z gwiazd z napotkanym przez
ten dżet gazem. Czy jednak tak było?
MSK

Nowości o Teleskopie Ilubhle’a
Mimo kłopotów finansowych NASA zaakcep
towała wydanie 30 milionów dolarów na nową
kam erę do Teleskopu Kosmicznego Ilubble’a.
Będzie to H A CE (Hubble Advanced Camera
for Exploration). Czułość i zdolność rozdziel
cza tej kamery (jeszcze nie ustalone dokład
nie) umożliwią np. szczegółowe obserwacje ją 
der aktywnych galaktyk. Zamontowanie nowe
go instrumentu nastąpi podczas kolejnej wypra
wy astronautów do IIST w listopadzie 1999 r.
Jakie ponadto instrumenty zostaną wtedy do
łączone lub zastąpione nowymi zależeć będzie
od stanu technicznego tej aparatury, która obecnie pracuje przy teleskopie. Dopiero dwa
— trzy lata przed misją zostanie podjęta osta
teczna decyzja w tej sprawie.
MSK

Nowe obserwacje Chirona
Obiekt (2060) Chiron, którem u ostatnio Ura
nia poświęca sporo uwagi (por. np. artykuły w
num erach 3/1992 i 1/1995), zbliża się do peryhelium, przez które przejdzie 9 lutego 1996
roku. Nic więc dziwnego, że jest coraz inten
sywniej obserwowany, gdyż będąc bliżej Słoń
ca staje się bardziej aktywny. Pierwsze oznaki
kometarnej aktywności Chirona dostrzeżono w
1988 roku, a już rok później odkryto, że jest
on otoczony obłokiem gazowo-pyłowym. O ka
zało się więc, że uważany dotąd za nietypową
małą planetę (planetoidę) jest w rzeczywistości
wielką kometą. Zainteresowanie tym niezwyk
łym obiektem bierze się przede wszystkim stąd,
że wydaje się on być przykładem pośredniego
ogniwa w łańcuchu ewolucyjnym małych ciał
Układu Słonecznego zaczynającym się od tzw.
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pierścienia Kuipera na peryferiach układu plane
tarnego i wyjaśniającym na końcu powstanie ko
met okresowych i tzw. planetoid bliskich Ziemi.
Pierwszy tegoroczny num er tygodnika N a
ture i ostatni ubiegłoroczny zeszyt czasopisma
Astronomical Journal przynoszą opracowania
najnowszych obserwacji Chirona. Szczególnie
interesujące było zakrycie przez Chirona gwiazdy
Ch08 (GSC248-01674) w dniu 9 marca 1994
roku obserwowane za pomocą 0.9 m telesko
pu z pokładu samolotowego obserwatorium im.
Kuipera (NASA Kuipcr Airborne Observatory)
i 0.5 m teleskopu w Południowoafrykańskim
Obserwatorium Astronomicznym w Sutherland.
Analiza krzywych zmian blasku gwiazdy zakry
wanej przez Chirona i jego otoczkę doprowa
dziła do stwierdzenia, że wypływ gazu i pyłu
odbywa się z prawdopodobnie czterech dyskret
nych źródeł na powierzchni Chirona w postaci
wyraźnych strug materii (dżetów). Odkrycie, że
sublimacja nie następuje równomiernie z całej
powierzchni jądra lecz z kilku jakby gejzerów
wydaje się potwierdzać wcześniejsze przypusz
czenia o podobieństwie Chirona do satelity Nep
tuna Trytona, na którego powierzchni sonda
Voyager 2 odkryła takie właśnie twory. Jest to
więc jeszcze jeden przyczynek uwiarygodniają
cy hipotezę o przynależności Chirona do grupy
obiektów pochodzących najprawdopodobniej z
pierścienia Kuipera, do której — jak się przy
puszcza — należą cztery do dziś odkryte planetoidy Centaury, Pluton ze swym satelitą Cha
ronem, wspomniany 'Iryton i jeszcze jeden osobliwy satelita Neptuna Nereida oraz najdalszy
satelita Saturna Phoebe.
Ubiegłoroczne zakrycie gwiazdy przez Chi
rona umożliwiło także pomiar jego średnicy.
Uwzględniając wcześniejsze obserwacje podo
bnego zakrycia, które miało miejsce 7 listopa
da 1993 roku, autorzy pracy w Nature docho
dzą do wniosku, że promień Chirona zawiera
się między 83 a 156 km. Z pracy opublikowanej
w Astronomical Journal, której autorzy przed
stawiają rezultaty obserwacji Chirona w pod
czerwieni wykonanych za pomocą 3 m teleskopu
na Hawajach w latach 1991, 1993 i 1994, wy
nika natomiast, że promień jego jądra wynosi:
74± 11 km z obserwacji 1991 roku, 88±10 km
i 104± 10 km z obserwacji 1993 roku oraz 94±6
km i 91 ± 13 km z obserwacji 1994 roku. Na
podstawie obserwacji z lat 1993 i 1994 wyzna
czono tem peraturę powierzchni Chirona uzys
kując odpowiednio wartości 126 K i 137 K,
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które są zgodne z wcześniejszymi oszacow a
niami.
Krzysztof Ziolkom ki

Nazwa księżyca Idy i utworów
topograficznych Gaspry
G aspra i Ida są pierwszymi planetoidam i b a 
danym i za pom ocą sondy kosmicznej. M owa
oczywiście o sondzie Galileo, która po w ystar
towaniu z Ziem i (16 października 1989 r.) p o m 
knęła ku W enus (10 lutego 1990 r.), po czym
znowu znalazła się w pobliżu globu ziemskiego
(8 grudnia 1990 r.), potem przeleciała obok
planetoidy G aspra (29 października 1991 r.),
a następnie po raz drugi zbliżyła się d o Ziem i
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Id a — jak w iadom o — to obiekt należący
do rodziny planetki Koronis. Jed n eg o o b ro tu
w okół swej osi doko n u je w ciągu około 4.63
godziny i — podobnie jak planetoida G aspra
— przypom ina kształtem nieregularną bryłę o
rozm iarach 56 x 2 4 x21 km, czyli m ającą około
1600 km 3 objętości. O ile wiek powierzchni pla
netoidy G aspra ocenia się na około 200 milio
nów lat, to pow ierzchnia planetoidy Ida p o 
winna być nieco starsza, gdyż kratery u d erze
niowe są na niej liczniejsze. Ale to nie jedyna
różnica między tymi obiektam i, bo planetoida
m a satelitę o rozmiarach 1 .6 x 1 .4 x 1 .1 km. Dla
tego „mikroskopijnego” księżyca zaproponow a
no nazwę D aktyl i została o n a ju ż zaap ro b o 
wana przez Międzynarodową Unię Astronomicz-

P lan eto id a Ida i jej księżyc D aktyl.

(8 grudnia 1992 r.). W wyniku powyższych m a
new rów sonda nabrała odpow iedniej p ręd k o 
ści i pom knęła na spotkanie z Jowiszem (7 grud
nia 1995 r.), lecz po drodze zbadała jeszcze
planetoidę Ida (28 sierpnia 1993 r.). Jest to
więc nadzwyczaj udana misja, sonda Galileo
— odpukać — spraw uje się w prost znakom i
cie i mimo awarii (nie udało się otworzyć głów
nej anteny) dostarczyła ju ż sporo ważnych in
form acji naukowych. B o przecież to dzięki niej
udało się uzyskać zarówno ciekawe obrazy We
nus, Z iem i i Księżyca, ja k też rewelacyjne o b 
razy G aspry, planetoidy Id a i jej satelity. Tym
dw om ostatnim obiektom w arto poświęcić nie
co więcej uwagi.

ną. Nie należy jed n ak sądzić, że p rojektodaw 
cy są jakim iś wyjątkowymi sm akoszam i owocu
południow ego noszącego taką właśnie nazwę
gdyż w tym przypadku chodzi o postać z m ito 
logii. Daktylowie z góry Id a byli bow iem d e 
m onam i kreteńskim i lub frygijskimi, należący
mi d o orszaku Rei lub Kybele. Twierdzono, iż
w chwili gdy R ea lub k tóraś z n im f góry Ida
wydawała ich na świat, wbiła w ziem ię ręce
wykrzywione bólem i to stało się pow odem n a 
dania dzieciom m iana Daktylów, co po prostu
oznacza „Palce”. To oni rzekom o dla zabaw ie
nia m ałego Z eu sa urządzili pierwsze igrzyska
olimpijskie i p o d o b n o na górze Ida nauczali
muzyki Parysa.
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Międzynarodowa Unia Astronomiczna pod
czas XX II Kongresu (odbył się on w dniach
16-26 sierpnia 1994 r. w Iladze) zatwierdziła
również proponowane nazwy dla trzech krain
na powierzchni Gaspry. Jedna z nich ma się
zwać D unne Regio na cześć zmarłego w 1991
roku Jamesa A. D u n n e , drugą nazwano Ye
ats Regio — na cześć zmarłego w 1992 roku
Cayne M. Y e a t e s’a (obaj byli uczonymi amerykańskimi i brali udział w przygotowaniu
programu naukowego misji Galileo), a trzecią
postanowiono nazwać Neujmin Regio — na
cześć żyjącego w latach 1886-1946 astronoma
ukraińskiego Grigorija N. N e u j m i n a, który
odkrył 63 planetoidy i 6 komet.
Stanisław R. Brzosikicwicz

Krater na Jukatanie i problem
dinozaurów
Popularna od kilkunastu lat hipoteza amery
kańskiego noblisty Luisa W. A l v a r e z a (1911—
1988), upatrująca przyczyn tajemniczego wygi
nięcia dinozaurów na przełomie kredy i trze
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ciorzędu w konsekwencjach uderzenia w Z ie
mię planetoidy lub komety przed prawdopo
dobnie 65 min lat, znajduje coraz więcej uwia
rygodniających ją argumentów. Najważniejszym
jest niewątpliwie odkrycie kilka lat temu śla
dów krateru będącego prawdopodobnie pozo
stałością tego wydarzenia (donosiliśmy o tym
w Uranii nr 1/1993, a obszerny artykuł o hipo
tezie Alvareza ukazał się w nr 6/1988). Z nale
ziono je na północnym Jukatanie i w połud
niowej części Zatoki Meksykańskiej. Średnicę
krateru, który znany jest pod nazwą Chicxulub, oszacowano na około 200 km.
Jednym z najciekawszych wyników badań
teledetekcyjnych Ziemi, przeprowadzonych z po
kładu promu kosmicznego Endeavour w dniach
9-20 kwietnia 1994 roku, było uzyskanie rada
rowych obrazów półwyspu Jukatan, na których
udało się dostrzec zarys południowo-zachod
niej krawędzi krateru Chicxulub. Jest on wy
raźnie widoczny na opublikowanym przez NA
SA zdjęciu, które reprodukujemy na fot. 2.
Dzięki różnym własnościom odbijającym fal o
różnych długościach (w użytych do tych badań

Fot. 1. Aparatura do radarowego sondowania powierzchni Ziem i zbudowana w Jet Propulsion Laboratory
(JPL) na pokładzie promu kosm icznego Endeavour podczas jego lotu wokół Ziem i w kwietniu 1994 roku (fot.
NA SA/JPL).
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urządzeniach wykorzystano fale o długości 3,
6 i 24 cm ) w ykonano m apę, na której ukształ
tow anie powierzchni, obfitość i ukierunkow a
nie cieków wodnych oraz rozmieszczenie i cha
rakter pokrywy roślinnej terenu, ujawniły kształt
fragm entu krateru , przykrytego obecnie w ar
stwą w apienia o grubości od 300 d o 1000 m.
K olorem żółtym i czerwonym oznaczono m o 
czary porosłe różnego typu roślinnością, a k o 
lorem niebieskim lasy tropikalne naw adniane
strumieniami, które wydają się najwyraźniej wy
znaczać kraw ędź k rateru . W stępna analiza o b 
razów radarowych k rateru Chicxulub w skazu
je, że jego średnica zawiera się między 180 a
300 km, ale wydaje się, że będzie możliwe d o 
kładniejsze wyznaczenie jej wartości.
N ajnow sze badania geologiczne północne
go Ju k atan u o raz odkrycie na terenie kam ie
niołom u w Belize (p o n ad 350 km na południe
od C hicxulub) bloków skalnych przerzuconych
tu praw dopodobnie w rezultacie wybicia k rate
ru, umożliwiły przeprowadzenie symulacji kom 
puterowej ailego wydarzenia. Zajęli się tym nie
daw no A drianna C. O c a m p o i Kevin H.
B a i n e s ze słynnego am erykańskiego o śro d 
ka badaw czego Je t P ropulsion L aboratory w
Pasadenie. O trzym ane przez nich wyniki w ska
zują, że obiekt o rozm iarach od 10 d o 20 km
uderzył w wyjątkowo bogaty w złoża siarki re 
gion Ju k atan u , pow odując nie tylko utw orze
nie ogrom nego krateru , lecz także uniesienie
do atm osfery ziemskiej od 35 d o 770 miliar
dów ton siarki i innych substancji. D ość szyb
ko rozprzestrzeniły się one w okół całej Ziem i
blokując dopływ do jej powierzchni prom ienio
wania słonecznego. Całkow ite ciem ności trw a
ły przez co najm niej pół roku, a przez około
dziesięć lat niebo było pokryte gęstymi o b ło 
kam i złożonymi głównie z kwasu siarkowego.
Powstały one w wyniku oddziaływania na dw u
tlenek siarki prom ieniow ania nadfioletow ego
Słońca w obecności cząsteczek wody znajd u ją
cych się w górnych warstwach atm osfery (dziś
tego typu proces obserw uje się w atm osferze
W enus). K om pletne pozbawienie powierzchni
Z iem i dopływu prom ieniow ania słonecznego
przez sześć miesięcy znacznie obniżyło jej tem 
p e ratu rę i uniem ożliwiło reakcje fotosyntezy.
To zaś doprow adziło d o „wielkiego w ym iera
nia”, którego najbardziej znanym i sp ek tak u 
larnym elem entem jest wyginięcie dinozaurów .
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Fot. 2. F ragm ent k rateru C hicxulub na Ju k a ta n ic
uwidoczniony na o b razie radarow ym uzyskanym z
pokładu prom u kosm icznego E n d e a v o u r w kw ietniu
1994 ro k u (fot. N A S A /JPL ).

O cenia się, że energia wyzwolona podczas
katastrofy kosmicznej, która spotkała praw do
podobnie Z iem ię 65 min lat tem u, była — w e
dług przedstaw ionego m odelu — od 10 d o 50
tys. razy większa od energii zderzenia kom ety
S h oem aker-L evy 9 z Jow iszem w lipcu ubieg
łego roku.
Krzysztof Ziolkowski
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KĄCIK OLIMPIJCZYKA
Ogniskowa obiektywu aparatu
fotograficznego
Zadanie z I etapu XXXVIII Olimpiady
Astronomicznej

Jaką maksymalną długość powinna mieć
ogniskowa obiektywu aparatu fotograficz
nego o rozmiarach klatki 6 x 6 cm, aby w
jednym kadrze uzyskać obrazy gwiazd: /?
Cyg i (i Peg. Potrzebne dane wyszukaj sa
modzielnie.
Rozwiązanie:
Na rys. 1 przedstawiono schematycznie:
Gi i G i — położenia gwiazd, <p — kąt pod

ccpCyg = 19'30"43'
dpCyg = +27°58’
Dalej, obliczenie szukanej ogniskowej spro
wadza się do rozwiązania trójkąta sferycz
nego (rys. 2), którego wierzchołkami są
fotografowane gwiazdy G\ i G i oraz bie
gun świata — P.
b = 90° - dfir,g = 90° - 28°05’ = 61°55’
c = 90° - dpCn = 90° - 27°58’ = 62°02’
A = afip,.g - ajicyg = 3h33m04s ~ 53° 15’
Korzystając teraz ze wzoru cosinusów dla
trójkąta sferycznego liczymy a:
cos a = cos b ■cos c + sin b ■sin c •cos A
a = arccos(cosb • cos c + sin b -sin c- c o s^ )
a = 46°31’ .

G,

Rys. 1.

jakim widać te dwie gwiazdy, ob — so
czewka obiektywu aparatu fotograficzne
go, d — przekątna kadru, / — szukana
ogniskowa. W pierwszej kolejności warto
zauważyć, że punkty najbardziej odległe
na kliszy to przeciwległe wierzchołki kwa
dratu o boku /:
d = lV 2,
gdzie / = 60 mm. Z zależności w trójkącie
prostokątnym mamy:

.

/

=

£

rf/2

2 =T
—

~ —

•

2 ta n §
W spółrzędne gwiazd odnajdujemy z atla
su nieba:
Rektascensja:
Deklinacja:
apPeg = 23',03"‘47I
dpPeg = +28°05’

Znając odległość kątową gwiazd możemy
obliczyć maksymalną ogniskową obiekty
wu, gdyż a = <p.
Ostatecznie otrzymujemy:
/ = - ^ - = 98.7 mm.

2tanf

Odp. Długość ogniskowej obiektywu apa-

86

URANIA

ralu fotograficznego nic powinna prze
kraczać 98.7 mm.
Komentarz:
Można było rozwiązać problem w sposób
przybliżony, zauważając, że deklinacje
gwiazd niewiele się różnią, czyli
fyptg ~ tycyg ~ 28°.
Korzystamy wtedy z przybliżonego wzoru:
9 = (ftfirt* ~
■cos<3.
Otrzymany w ten sposób wynik nieznacz
nie odbiega od poprzedniego.
Zadanie oceniłbym jako dość trudne,
gdyż dla prawidłowego rozwiązania wyma
gana była znajomość geometrii sferycznej.
Podstawowymi błędami popełnianymi przez
uczestników olimpiady były:
— zastosowanie współrzędnych z róż
nych epok dla każdej z gwiazd,
— błędy wynikające z nieznajomości
geom etrii sferycznej,
— błędy rachunkowe,
— brak informacji o źródłach, z któ
rych zaczerpnięto współrzędne gwiazd.
Diagram (rys. 3) przedstawia rozkład
zainteresowania i poprawności rozwiązania
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tego zadania przez uczestników XXXVII
Olimpiady Astronomicznej.
Literatura:
E. Rybka, Astronomia ogólna, PWN, War
szawa 1983 (wyd. 7).
Słownik szkolny. Astronomia, praca zbio
rowa, WSiP, Warszawa 1994.
Atlas nieba 2000, praca zbiorowa, PPWK,
Warszawa 1991.

OBSERWACJE
Próba pom iaru stałej słonecznej
W stęp

W południe 31 grudnia 1838 roku, gdy
Słońce w Afryce Południowej znajdowało się
zaledwie o 12° od zenitu, John H e r s c h 1
przeprowadził eksperyment polegający na
ogrzewaniu przez 10 minut — wiązką pro
mieni słonecznych o znanej średnicy —
określonej ilości wody. Przeprowadzone
doświadczenie pozwoliło mu na oblicze
nie ilości energii przekazywanej Ziemi przez
Słońce, co obecnie nazywamy „stałą sło
neczną”. Herschl stwierdził, że ilość cie
pła otrzymywana przez powierzchnię Z ie
mi od Słońca znajdującego się w zenicie
stopiłaby warstwę lodu o grubości 1 cala w
ciągu 2 godzin i 12 minut. Była to wartość

bardzo duża, a inni badacze podwyższyli
tę liczbę o blisko 50%.
Od tej pory powstały różne teorie źró
dła energii promieniowania słonecznego,
m. in. utlenianie i spalanie, jednak żadna
z tych koncepcji nie została zaakceptowa
na. Nie przyjęła się również teoria M a y e r a, który zakładał, że ciepło Słońca może
być podtrzymywane przez stały napływ uderzających w nie meteorytów.
Właściwą odpowiedź na pytanie co jest
źródłem energii Słońca znaleziono dopie
ro w latach 30-tych XX wieku; energia
promieniowania słonecznego jest produ
kowana w jego jądrze dzięki zachodzącym
tam reakcjom termojądrowym.
Według definicji przez stałą słoneczną
rozumiemy energię promieniowania sło
necznego otrzymaną w ciągu jednostki cza-
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su przez jednostkę powierzchni ustawionej
w średniej odległości Ziem ia-Słońce poza
atmosferą ziemską prostopadle do kierun
ku padania promieni słonecznych. Stała
słoneczna wyraża się liczbą 1380 W/ m2.
Pom iar stiiłej słonecznej

Przeprowadziłam doświadczenie, które po
zwoliło mi na wyznaczenie stałej słonecz
nej. Do tego celu użyłam:
— żarówki 75 W o bańce ze szkła prze
zroczystego,
— liniału,
— Słońca,
— zamkniętych oczu jako fotometru.
Obserwacji dokonywałam w Pasłęku le
żącym na 54°3’ szerokości geograficznej
północnej.
W doświadczeniu wykorzystałam zasa
dę fotom etrii przez porównanie prom ie
niowania Słońca z promieniowaniem pocho
dzącym od żarówki o znanej mocy. W po
łudnie, w słoneczny dzień skierowałam twarz
z zamkniętymi oczyma w stronę Słońca
tak, żeby prom ienie słoneczne padały pro
stopadle. Dostrzegłam czerwień i odczu
łam ciepło. Następnie zbliżyłam się do ża

rówki ustawiając twarz w ten sam sposób,
przy czym odległość między moimi powie
kami a żarówką była taka, że odczuwane
przeze mnie ciepło i czerwone światło wi
dziane przez powieki było zbliżone do wra
żenia jakiego doznałam „patrząc” na Słoń
ce. Przyjmując, że widmo światła żarów
ki jest zbliżone do słonecznego i że roz
kład tego promieniowania jest, podobnie
jak w przypadku Słońca, równomierny we
wszystkich kierunkach, zgodność odcieni
czerwonego światła oznaczała równość na
tężenia promieniowania Słońca i żarówki.
Po ustaleniu tej równości zmie-rzyłam li
niałem odległość pomiędzy żarówką a po
wiekami.* Doświadczenie to przeprowa
dziłam identycznie we wszystkich dniach,
w których dokonałam pomiaru.
Znając moc żarówki P i wyznaczając
odległość d od niej do fotom etru mogłam
obliczyć ilość energii E wydzieloną przez
żarówkę w jednostce czasu t na powierz
chnię u w pobliżu powiek:
E/(t-u) = P/(4nd2) .
Pomiary energii promieniowania słonecz
nego i wyniki obliczeń umieściłam w ta
beli:

Data

warunki

odległość oczu od żarówki

śr. odle

Ilość

(godz. 12)

atm os
feryczne

głość

energii

di

, / l ml
d.i

28.05.93

5

0.08

0.09

0.085

0.08

3.08.93
4.09.93

4

0.08

0.09

0.08

0.085

5

0.09

0.085

0.09

0.1

0.08

5
5

0.095

0.085
0.09

0.1
0.1

0.09

0.085

12.10.93

0.095

0.105

30.10.93

4

0.11

0.105

0.1

0.105

0.115

0.107

521.44

3.12.93

5

0.14

0.15

0.135

0.14

0.135

0.14

304.59

25.09.93

0.105

di

Otrzymana wartość nie jest jeszcze sta
łą słoneczną, gdyż atmosfera pochłania 23%
energii emitowanej przez Słońce, w czym
główny udział mają: pyły — 19%, chmury
— 4%, para wodna i ozon. Jest więc to
ilość energii słonecznej docierającej do po

dj

dir

E [W /nr]

0.085

0.084

846.09

0.09

0.085
0.089

826.30
753.69

0.091
0.099

720.93
609.12

ds

wierzchni Ziemi po przejściu przez atm o
sferę.
Wpływ atmosfery można jednak wyeli
minować. Wartość energii prom ieniowa
nia słonecznego po przejściu przez atm o
sferę E można wyliczyć ze wzoru:

* R eferując Agnieszka przyznała się, że pomiarów dokonywał w rzeczywistości „przekupiony" przez nią brat.

£ = £ 0e - fa,
gdzie Eo oznacza energię wiązki promie
niowania słonecznego padającej na po
wierzchnię poza atmosferą ziemską, stała
k jest współczynnikiem absorpcji a x jest
to droga jaką muszą pokonać promienie
słoneczne w atmosferze.
ln£ = ln£0e hl
ln£ = In£ 0 + lne —kx
ln£ = ln£0e - kx
Oznaczając przez h grubość atmosfery, a
a — odległość zenitalną Słońca, możemy
napisać:
h
x=
cosa
czyli:
kh
ln£ = ln£ 0 —
cosa
Sporządziłam tabelę pomiarów, w któ
rej zapisałam wartości In £ i 1/cosa:
Data
28.05.93
3.08.93
4.09.93
25.09.93
12.10.93
30.10.93
3.12.93
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a
32°20’
36°20’
46°40’
54°30’
ó l^ O 1
67°40'
76°

l/cos a
1.18
1.24
1.45
1.72
2.13
2.63
4.17

E [W/m2]
846.09
826.3
753.69
720.93
609.12
521.44
304.59

Przy sporządzaniu wykresu posłuży
łam się metodą najmniejszych kwadratów.
Równanie warunkowe:
/ = a + bx ,
gdzie a, b są niewiadomymi,
A,: = a + bx, - f ,
gdzie A, to odchyłka.
Wartości a i b otrzymałam, gdy suma
2 A, = min, czyli suma kwadratów osta
tecznych odchyłek będzie najmniejsza. Wa
runek ten zaistnieje gdy będą spełnione
równania:
na + b £*, = 'Zfi
;= 1 ;= 1
n

n

n

a ^ x , + b'£ /x} = 2 x i f
,=i

,=i

;=l

■

a i b obliczyłam za pomocą metody wyzna
czników:
n

n

ii

/= 1

1=1

;= 1

=n
n

In E
6.74
6.72
6.63
6.58
6.41
6.26
5.72

n

i= 1 1= 1

n

n

n

1= 1 /= 1

n

n

Wb = n ^ x f , - 'Zfi £ r,
1=1
/= 1 ,= 1
W
b = - 7 = -0.3396461638
wt

Następnie naniosłam je na wykres fun
kcji In E = / [l/cos a], którym posłużyłam
się w celu wyeliminowania współczynnika

Wa
a = r rr = 7.1416660427
Ws
f (x) = bx + a
f ( x) = -0.3396461638 x + 7.146660427
1/cosa
1.18
1.24
1.45
1.72
2.13
2.63
4.17

ln £
6.74
6.72
6.63
6.58
6.41
6.26
5.72

Z 14.52

45.06

[1/cosa]2
1.3924
1.5376
2.1025
2.9984
4.5369
6.9169
17.3886
36.8336

Rys. 1. Wykres funkcji In E = /( l/c o s a).

kh. Punktem przecięcia otrzymanego wy
kresu z osią In E był In £ = 7.14, a wartość
£ to szukana stała słoneczna, która w mo
ich obliczeniach wyniosła 1260 W/m2.

Dyskusja błędu

Na błąd pomiarowy wpłynęło:
1. dokładność liniału do 0.001 m,

ln £/cosa
7.9532
8.3328
9.6135
11.3176
13.6533
16.4638
23.8524
91.1866
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2. samopoczucie,
3. odczucie, gdyż do pom iaru energii pro
mieniowania słonecznego użyłam oczu.
Wykonałam doświadczenie w celu ob
liczenia błędu wynikającego z tego pom ia
ru. Doświadczenie polegało na porówna
niu natężeń dwóch różnych żarówek (40 W
i 75 W) jako fotom etru użyłam oczu.
moc ża
rówki
1> [W|
75
40

odległość od fotom etru do żarówki
d[m]
di
di
di
di
d4
dir
0.31
0.22

0.31
0.235

0.31
0.22

0.31
0.24

0.31
0.23

0.31
0.229

Na podstawie zasady fotometrii:

P1 = d]
n

i- i

P 2 d\

r-

»2

Błąd względny:

A=P
- ± - i

Pi

dl

A = 1.875 - 1.833 = 0.042.
—

1 .0 /5

100% = 2.24% .

Czy stała słoneczna jest stała?

Słowo „stała” sugeruje coś niezmiennego,
coś, co nie zmienia się z czasem. Czy jed
nak tak jest w przypadku „stałej słonecz
nej”? W latach 1968-1980 przeprowadzo
no szereg obserwacji balonowych, sam o
lotowych, z sond kosmicznych i rakiet,
które wykazały, że stała słoneczna w tym
czasie wzrastała średnio o ok. 0.024% ro
cznie. Jednak F r o c h l i g ze swoich ba
dań, w których wziął pod uwagę tylko naj
lepsze obserwacje, a mniej pewne odrzucał,
wyciągnął odmienne wnioski. Stwierdził on,
że stała słoneczna nie wzrasta lecz prze
ciwnie, zmniejszyła się w tych latach o ok.
0.02%, czyli tyle ile przyjmowano za wzrost.
Przeprowadzone badania wykazują więc,
że stała słoneczna tak naprawdę nie jest
stała, jej wartość ulega bowiem wahaniom,
które nie wynoszą więcej niż 1.5% w dłu
gich okresach czasu oraz 0.4% w krótkich.
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W rzeczywistości stała ta zmienia się w
zależności od aktywności słonecznej.
Agnieszka Głuchowska
LO w Pasłęku, pod kier. mgr Marii Niegowskiej

O bserw acje gwiazd zm iennych
w 1994 roku

W 1994 roku wymienieni w tabeli członko
wie Sekcji Obserwacji Gwiazd Zmiennych
PTM A wykonali 7418 obserwacji. Z tego
5204 obserwacje wysłano do AAVSO. W
ostatnich latach do AAVSO, organizacji
która gromadzi większość wizualnych ob
serwacji gwiazd zmiennych wykonywanych
na świecie, dociera corocznie ponad ćwierć
miliona obserwacji. To najbogatsze w świecic archiwom liczy już ponad 7 i pół milio
na obserwacji. Warto zauważyć, że obser
wację num er 7 500 000 wykonał Stanisław
Ś w i e r c z y ń s k i z Dobczyc, oceniając
13 września 1993 roku jasność zmiennej
długookresowej S CMi (7.8m). Na rys. 1
zamieszczono wykres zmian jasności R Scuti (zmienna typu RV Tau) oparty na obser
Obserwator

Liczba obserwacji
wysłanych
ogółem
do AAVSO

Adam Cichy
Ryszard Cnota
Oskar Dereń
Radosław Grochowski
Tomasz Krzyt
Jerzy Speil
Stanisław Świerczyński

1268
2150
261
340
113
1742
1544

1268

Razem

7418

5204

—

249
340
73
1742
1532

wacjach czterech najaktywniejszych obser
watorów Sekcji Gwiazd Zmiennych. Jak
widać, pierwsze minimum główne było bar
dzo głębokie (ok. 8.3m). Pewien rozrzut
ocen na początku i na końcu wykresu spo
wodowany jest głównie niekorzystnymi wa
runkami obserwacji. Gwiazda widoczna jest
wtedy nisko nad horyzontem, na rozjaś
nionym nieco tle nieba. Z ciekawszych
zjawisk wśród gwiazd zmiennych w 1994
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JD 2449400
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Rys. 1. Krzywa jasności R Scuti w 1994 roku (obserwatorzy: A. Cichy, R. Cnota, J. Speil, S. Świerczyński).

ro k u w arto w ym ienić jasną (max. ok. 5.5m)
gwiazdę nową w gw iazdozbiorze K asjopei
(N Cas 1993), k tó ra pojawiła się w końcu
1993 roku, lecz obserw ow ana była głów
nie w styczniu i w lutym następnego roku.
K olejnym ciekawym zjawiskiem było p o 
jaśn ien ie o 2 wlk. gw. w czerwcu gwiazdy

symbiotycznej A G D raconis, k tó ra osiąg
nęła praw ie 8m. Inna gwiazda tego typu,
C H Cygni, stopniow o jaśniejąca do w rześ
nia 1994 roku, wykazała następnie dość
szybki spadek jasności o ponad 1.5 wlk.
gw. osiągając w grudniu ok. 9m.
Jerzy Speil

PORADNIK OBSERWATORA
W izualne obserw acje gwiazd zm iennych
g Ilercu lis, X H erculis
g H erculis
a = 16h28.6m ó = + 41°53’ (J. 2000)
A: 4.2m-5 .7 mv P: 70“
TVp: S R b Sp. M 6 Ille

g H erkulesa jest jedną z najjaśniejszych
obserwowanych zmiennych półregularnych.
Jej jasność nigdy nie spada poniżej 6 w iel
kości gwiazdowej, m oże być zatem o b se r
wowana gołym okiem podczas całego cyklu.
Gwiazda pulsuje ze słabo zaznaczonym ok
resem około 70 dni. P onadto średnia ja s
ność zm ienia się z okresem około 900 dni.
X H erculis
« = 16h02.7m <5 = + 47°17’ (J. 2000)
A: 5.8m-7 .2 mv P = 95.0d
TVp: SR b Sp. M 6e

Rys. Wykres zmian jasności g H er oparty na ob ser
wacjach Jerzego Speila wykonanych w latach 19891992.

K olejna zm ienna półregularna znacznie
jednak słabsza od g H erculis leży w sąsie
dztw ie gwiazd r i <p H erculis w odległości 7
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sto p n i od g H erculis. Gwiazda ta re p re 
zentuje podobny ch arak ter zm ienności co
i g H erculis łącznie z wielkością am p litu 
dy zm ian blasku. M a tylko nieco dłuższy i
bardziej wyraźny okres zmian blasku. Śred
nia jasność tej gwiazdy zm ienia się z o k re 
sem oko ło 746 dni.
Tomasz Krzyt

KRONIKA PTMA
W spom nienie o śp. Krzysztofie O lechu
( 1946- 1994)
K rzysztof O l e c h urodził sic; tuż po w oj
nie, 24 w rześnia 1946 roku w Tczewie.
Studiował na Uniwersytecie Gdańskim m a
tem atykę, ale zawsze żywo interesow ał się
astronom ią. Był członkiem gdańskiego o d 
działu PT M A i bakcylem astronom icznym
zaraził swojego syna A rkadiusza (Czytel
nicy dobrze go znają jako aktyw nego „uran ijn eg o ” au to ra). Pana O lecha pozna
łam w 1989 r. na zakończeniu obozu dla
m iłośników astro n o m ii we From borku. W
spożywczych sklepach był wtedy tylko ocet i m ąka, dorastająca m łodzież d o sta
wała w obozow ej stołów ce czarny salceson
z białymi latam i tłuszczu pieszczotliw ie
nazywany „lastrik o ”. Sądzę, że uczestnicy
obozu często bywali głodni. N a zak o ń 
czenie kilkoro rodziców przyjechało po
swoje dzieci — pam iętam tylko jednego.
Pan O lech przyjechał nyską, w której przy
wiózł m nóstw o... chleba, kiełbasy i o ra n 
żady. Starczyło dla całego obozu na p o 
żegnalne ognisko, k tó re paliło się do rana,
a bractw o nadrabiało zaległości wyżywie
niowe. Sympatyczny był nie tylko fakt za
fundowania nam „pożegnalnej kolacji”, ale
n atu raln o ść z jaką to wszystko się odbyło i
wyczucie, że a k u ra t chleb i kiełbasa a nie
np. lody z krem em były dzieciakom wtedy
p otrzebne. Myślę, że ten właśnie gest d o 
brze charakteryzuje postać Krzysztofa O le
cha — gdy m ógł pom óc robił to chętnie i
bez fanfar (np. pom agał finansow o Sekcji
Obserwacji Komet, w trudnych czasach wspo
m ógł wydawanie Uranii). Tak właśnie się
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dzieje w dobrze rozum iejącej się rodzinie.
I dlatego właśnie, gdy dow iedziałam się,
że zm arł poczułam się ja k po stracie kogoś
autentycznie bliskiego. O d lat wiedział, że
jest ciężko chory, ale wydawało się, że nau
czył się z tym żyć i nie zagraża mu bezpo
średnio niebezpieczeństwo. Okazało się jed
nak inaczej — K rzysztof O lech zm arł n a
gle 1 września 1994 r. Gdy więc mówi się, że
miłośnicy astronom ii stanow ią jed n ą w iel
ką rodzinę, coraz częściej się przekonuję,
że nie jest to stw ierdzenie gołosłowne.
Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska

92

U R A N IA

3/1995

ELEMENTARZ URANII
Wenus
Wenus, gwiazda poranna lub wieczorna:
druga, licząc w edług rosnącej odległości
od Słońca, p lan eta U kładu Słonecznego.
N osi im ię bogini piękności, gdyż wyróżnia
się swoim niezwykłym blaskiem — jest po
Słońcu i Księżycu najjaśniejszym o b iek 
tem na niebie. Jasność W enus zm ienia się
od -2 .5 m ag do -4 .3 m ag — w tedy m oże
być w idoczna nawet w dzień. O kres o rb i

talny W enus P = 0.615 roku, półoś wielka
orbity a = 108.2 min km, m im ośród tej
orbity e - 0.0068 i nachylenie do płasz
czyzny ekliptyki i = 3.394°. Biegnąc po
orbicie ze średnią prędkością 35.02 km/s
obraca się raz na 243 dni w okół osi nachy
lonej do ekliptyki pod kątem e = 177.3°
(tzn. obraca się ruchem wstecznym). W re 
zultacie doba słoneczna trw a na W enus
117 dni. M asa W enus = 4.8 7 x 1027g jest
408524 razy m niejsza niż m asa Słońca,

Fol. Obraz globu planety Wenus zrekonstruowany na podstawie radarowych sondowań M A G E L L A N a .
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prom ień równikowy — 6051 km stanowi
0.949 prom ienia Ziemi; podobnie średnia
gęstość, 5.25 g/cm3 i prędkość ucieczki z
równika planety 10.4 km/s są tylko nie
wiele mniejsze od ziemskich (odpowie
dnio 5.515 i 11.2). Planeta ta nigdy nie
oddala się od Słońca o więcej niż 48°, stąd
często jest zwana (niesłusznie) gwiazdą
wieczorną (gdy zachodzi po Słońcu) lub
poranną (gdy przed Słońcem wschodzi).
Już Galileusz odkrył, że Wenus, jak Księ
życ, widać w różnych fazach. Widziana z
Ziemi gruba i nieprzezroczysta atmosfera
Wenus uniemożliwiała do niedawna bada
nie jej powierzchni — ostatnio dzięki son
dom znamy szczegóły tej planety (jej roz
ległe równiny, góry, skalne uskoki, asy
metryczne kratery itp., patrz np. Urania
5/1994) z dokładnością do 120 m! Na ra
darowych mapach wyróżniają się szcze
gólnie dwie wielkie wyżyny: Ziemia Afro
dyty i Ziemia Isztar (na niej między inny
mi wysokie na 11 km góry Maxwella). Ilość
energii słonecznej docierająca w ciągu se
kundy na jednostkę powierzchni ustawio
ną w średniej odległości Wenus od Słońca,
prostopadle do padającego promieniowa
nia (odpowiednik stałej słonecznej) jest
1.91 razy większa niż dla Ziemi. Budowa
wewnętrzna tej planety — zgodnie ze współ
czesnymi modelami — zbliżona jest do
budowy Ziemi. Nad żelazo-niklowym ją
drem o prom ieniu około 3000 km rozcią
ga się skalisty płaszcz o grubości około
2900 km, a nad nim leży skorupa o dość
zmiennej (średnio 60 km) grubości. Na
Wenus unosi się gęsta i gruba warstwa
obłoków, co powoduje, że planeta ta ma

bardzo duże albedo; znakomicie odbija
światło i dlatego bywa widoczna nawet w
dzień. Nad powierzchnią Wenus unosi się
gruba (ponad 90 km) atm osfera — war
stwa gazu składającego się z dwutlenku
węgla (96%) i azotu (3.5%) ze śladami pary
wodnej, dwutlenku siarki, argonu, tlenku
węgla, neonu, chlorowodoru i fluorowodo
ru. Temperatura i ciśnienie atmosfery We
nus przy powierzchni planety wynoszą od
powiednio 750 K i 90 barów (90 razy tyle
co na Ziemi!) Za tak wysoką temperaturę
powierzchniową Wenus (najwyższa tem pe
ratura powierzchni planetarnej) odpowie
dzialny jest efekt cieplarniany. Na wysokoś
ci około 100 km temperatura spada do oko
ło 100 K. Na Wenus jest też znacznie suszej
niż np. na Saharze — jest tam (obecnie)
1O ’—10 5 tyle wody, co na Ziemi. Sondy
W EN ERA I PIO N EER VENUS odkryły
warstwową strukturę wenusjańskich chmur
— najbliżej powierzchni planety atmosfera
jest prawie przezroczysta, wyżej (30-50 km)
rozciąga się obszar wypełniony gęstymi mgła
mi, następnie warstwa chmur niskich, śred
nich i wysokich (50-70 km) i znów mgły.
Mgły są zawiesinami kwasów siarkowego,
solnego i fluorowodorowego. Spadając ni
żej, do gorętszych warstw, mogą powodo
wać niszczące, gorące deszcze kwasów. Nad
Wenus zaobserwowano także jonosferę.
Wokół Wenus nie ma ani księżyców ani
pierścieni, a jej pole magnetyczne jest zaniedbywalne (przynajmniej tysiąc razy słab
sze od ziemskiego). Najdokładniejsze da
ne o niej zawdzięczamy sondom PIO N E 
E R VENUS, W EN ERA I MAGELLAN.
MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Słońce: W czerwcu Słońce wstępuje w
znak Raka i osiąga najwyższy punkt na
ekliptyce ponad równikiem niebieskim; od
tej chwili liczymy początek lata astrono
micznego. W tym czasie mamy też naj
dłuższe dni i najkrótsze noce na naszej
półkuli; dla kilku dat podajemy momenty
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Czerwiec 1995 r.

wschodu i zachodu Słońca w Warszawie:
l d wsch. 4h21m, zach. 20h47m; l l d wsch.
4h15m, zach. 20h56m; 21d wsch. 4h14m, zach.
21dl m; 1 lipca wsch. 4h18m, zach. 21hl m.
Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest w
czerwcu następująca: pierwsza kwadra 6d12h,
pełnia 13d6h, ostatnia kwadra 19d24h i nów
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Dane dla obserwatorów Słońca (na 14h czasu wschod.-europ.)
Data
1995

P

VI 1
3
5
7
9
11
13
15

-15944
-1 4 .6 8
-1 3 .9 0
-1 3 .1 2
-1 2 .3 0
-1 1 .4 8
-10.65
- 9.80

Bo
-0965
-0.41
-0 .1 7
+ 0.07
+ 0.32
+ 0.56
+0.80
+ 1.04

Lo
150976
124.28
97.82
71.35
44.88
18.40
351.93
325.46

i | |

| | |

Data
1995
VI 17
19
21
23
25
27
29
VII 1

P

Bo

-8994
-8 .0 7
-7 .1 8
-6 .3 0
-5 .4 0
-4 .5 0
-3 .6 0
-2 .6 9

+ 1927
+ 1.51
+ 1.74
+ 1.98
+2.21
+ 2.44
+ 2.66
+ 2.88

Lo
298998
272.51
246.04
219.56
193.09
166.62
140.14
113.67

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
12d23h32m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

28d3h. Najbliżej Ziemi Księżyc znajdzie się
13 czerwca, a najdalej od Ziemi 26 czerwca.
W czerwcu tarcza Księżyca zakryje Spikę (Kłos Panny), najjaśniejszą gwiazdę w
gwiazdozbiorze Panny, oraz Merkurego.
Zjawiska te nie będą u nas widoczne.
Planety i planetoidy: Rankiem coraz ni
żej nad wschodnim horyzontem świeci W e n u s jak jasna gwiazda -3.9 wielkości. Pod
koniec miesiąca możemy w pobliżu We
nus próbować odnaleźć M e r k u r e g o
jako gwiazdę około +1 wielkości. M a r s
widoczny jest wieczorem jako gwiazda ok.
+1 wielk. w gwiazdozbiorze Lwa. J o w i s z
świeci przez całą krótką czerwcową noc
jak gwiazda -2.5 wielk., ale dość nisko nad
horyzontem na granicy gwiazdozbiorów
Wężownika i Skorpiona; przez lunety mo
żemy śledzić ciekawe zjawiska w układzie
czterech najjaśniejszych księżyców Jowi
sza. S a t u r n widoczny jest w drugiej po
łowie nocy w gwiazdozbiorze Wodnika ja
ko gwiazda +1.2 wielk. U r a n (6 wielk.) i
N e p t u n (8 wielk.) widoczne są prawie
całą noc nisko nad horyzontem w gwiaz
dozbiorze Strzelca, a P l u t o n dostępny
jest tylko przez duże teleskopy jako słaba
gwiazdka około 14 wielk. na granicy gwiaz
dozbiorów Wężownika i Wagi.
Przez większe lunety możemy poszu
kiwać planetoidy J u n o wśród gwiazd
10 wielkości na granicy gwiazdozbiorów

Węża i Wężownika. Podajemy równikowe
współrzędne planetoidy dla kilku dat: V.
31d: rekt. 18h3.7”\ deki. -5°10’; VI. 10d:
rekt. 17h55.8m, deki. -4°51’; 20d: rekt.
17h47.3m, deki. -4°44’; 30d: rekt. 17h38.7"\
deki. -4°51\
Meteory: W dniach od 10 do 21 czerwca
promieniują meteory z roju czerwcowych
L i r y d ó w. Radiant meteorów leży w gwiaz
dozbiorze Lutni i ma współrzędne: rekt.
18h22m, deki. +35°. Rój nie jest zbyt obfity,
a warunki obserwacji w tym roku nie są dobre.
*

*

*

l d13hJowisz w przeciwstawieniu ze Słoń
cem względem Ziemi (w opozycji).
2/3d O 0h5mobserwujemy początek za
krycia 3 księżyca Jowisza przez tarczę pla
nety. Księżyc 3 przejdzie za tarczą Jowi
sza, a potem przez strefę jego cienia; o
2h24mpojawi się nagle blisko prawego brze
gu tarczy (patrząc przez lunetę odwraca
jącą), będzie to koniec zaćmienia.
3/4d Po północy księżyc 1 zbliża się do
brzegu tarczy Jowisza; o 2hl m obserwuje
my początek zakrycia tego księżyca przez
tarczę planety.
4/5d księżyc 1 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza. Początek przejścia księ
życa o 23h38ra, a jego cienia o 23h43m; księ
życ kończy przejście o l h49m, a jego cień
widoczny jest na tarczy planety jeszcze pra
wie przez sześć minut.
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5dO 8h dolne złączenie Merkurego ze
Słońce. O 22h złączenie Marsa z Księży
cem w odl. 6°.
5/6d Po zachodzie Słońca w pobliżu Jo
wisza dostrzeżemy brak jego 1 księżyca,
który przechodzi właśnie za tarczą plane
ty; o 23h4m nastąpi koniec zaćmienia; o
23h4mnastąpi koniec zaćmienia tego księ
życa, co zaobserwujemy tuż koło prawego
brzegu tarczy Jowisza (w lunecie odwra
cającej). Tymczasem do brzegu tarczy zbli
ża się księżyc 2; o 2h3mobserwujemy po
czątek przejścia księżyca 2 na tle tarczy
planety, a o 2h15m początek przejścia cie
nia tego księżyca.
7d Od 20h58mksiężyc 2 Jowisza jest ukryty za tarczą planety; o 23h49mobserwu
jemy koniec zaćmienia tego księżyca.
90 O 8h bliskie złączenie Księżyca ze
Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej
wielkości w gwiazdozbiorze Panny; zakry
cie gwiazdy przez tarczę Księżyca widocz
ne będzie w północnej części Ameryki Pół
nocnej.
ll/12d O l h23m księżyc 1 rozpocznie
przejście na tle tarczy Jowisza, a o l h38m
na tarczy planety pojawi się plamka cienia
tego księżyca.
12d10h Księżyc w złączeniu z Jowiszem
w odl. 2°. Wieczorem księżyc 1 przechodzi
za tarczą Jowisza; o 22h31mnastąpi począ
tek zakrycia, a o 24h58mkoniec zaćmienia.
13d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza. W godzinę po zachodzie
Słońca spróbujmy obserwować koniec przej
ścia: księżyca o 21h59m, a cienia o 22h18m.
14d16h Złączenie Jowisza z Antaresem,
gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdoz
biorze Skorpiona (w odl. 5°).
14/15d Księżyc 2 przejdzie za tarczą Jo
wisza; o 23h14mnastąpi początek zakrycia,
a o 2h25mkoniec zaćmienia tego księżyca.
15d Księżyc znajdzie się w złączeniu z
dwiema planetami: o 12h z Neptunem w
odl. 5° i o 21h z Uranem w odl. 6°. O 23h
złączenie Merkurego z Aldebaranem, gwiaz
dą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze
Byka (w odl. 1°).
17d8h Merkury nieruchomy w rektas-

95

censji, zmienia kierunek swego ruchu wśród
gwiazd na sklepieniu niebieskim.
18d O 16h Merkury ponownie znajdzie
się w złączeniu z Aldebaranem. O 17h planetoida Juno w opozycji.
19d Tfego dnia nastąpi seria złączeń ciał
niebieskich: o 7h Wenus z Aldebaranem w
odl. 5°, o 9h Merkurego z Wenus w odl. 4°,
0 21h Saturna z Księżycem w odl. 6°.
19/20d Księżyc 1 przejdzie za tarczą Jo
wisza; o Oh15mobserwujemy początek za
krycia, a o 2h25m koniec zaćmienia tego
księżyca (pojawi się on blisko brzegu tar
czy z prawej strony, patrząc przez lunetę
odwracającą).
20d Dwa księżyce i ich cienie przecho
dzą jednocześnie na tle tarcz Jowisza. Księ
życ 3 jest niewidoczny na tle tarczy od 20h
18m, a księżyc 1 od 21h33m. Cienie tych księ
życów pojawią się prawie jednocześnie, bo
księżyca 1 o 22hl ra, a księżyca 3 o 22h4m.
Przejście na tle tarczy kończy najpierw księ
życ 3 (o 22h4m), a potem księżyc 1 (o 23h44m).
Cienie księżyców widoczne będą: księżyca
1 do 24h12m, a księżyca 3 do 24h21m.
21d22h34mSlońce wstępuje w znak Ra
ka, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 90°. Mamy początek lata astronomi
cznego oraz najdłuższe dni i najkrótsze
noce na naszej półkuli.
21/22d O l h31mobserwujemy początek
zakrycia 2 księżyca Jowisza przez tarczę
planety.
23d Księżyc 2 i jego cień przechodzi na
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec
przejścia: księżyca o 22h9m, a jego cienia o
23h13m.
26d O 4h nastąpi bliskie złączenie Mer
kurego z Księżycem; zakrycie planety przez
tarczę Księżyca widoczne będzie w pół
nocnej Azji, w Japonii, na północnym Pa
cyfiku i w północno-zachodniej części Ame
ryki Północnej. O 17h Wenus w złączeniu z
Księżycem w odl. 3°.
26/27d Księżyc 1 zbliża się do brzegu
tarczy Jowisza; o 2h0m obserwujemy po
czątek zakrycia tego księżyca przez tarczę
planety.
27/28d Księżyce 1 i 3 oraz ich cienie
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przechodzą jednocześnie na tle tarczy Jo
wisza. O 23h19mrozpocznie przejście księ
życ 1, a o 23h38m księżyc 3. O 23h55m na
tarczy planety pojawi się cień księżyca 1.
Księżyc 1 kończy przejście o l h30m, a księ
życ 3 o l h46m. D opiero o 2h3m na tarczy
planety pojawi się cień księżyca 3, gdy tym
czasem o 2h7mcień księżyca 1 kończy w ę
drówkę po tarczy planety.
28d Księżyc 1 ukryty jest za tarczą Jo
wisza. O 23h15mobserwujemy koniec zać
mienia tego księżyca.
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29d18h Merkury w największym zachod
nim odchyleniu od Słońca (22°).
30/VII. l d Księżyc 2 wraz ze swym cie
niem przechodzi na tle tarczy Jowisza. Po
czątek przejścia księżyca o 21h57m, a jego
cienia o 23h16m; koniec przejścia księżyca
o 9h26m, a cienia o l h48m.
Momenty tych zjawisk podane są w cza
sie wschodnio-europejskim (w czasie let
nim w Polsce).
Opracował G. Sitarski
c o a e p x a h m e
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„Sztuka ucz}’nas rozumieć świat nie
mniej niż to, co się nazywa nauką" na
pisał prof. Konrad RUDNICKI w spra
wozdaniu z X IV Krakowskiej Letniej
Szkoły Kosmologii, które publikujemy
w dziale Konferencje i Zjazdy. Astro
nomia natomiast wydaje się być tą dzie
dziną nauk ścisłych, która „wywarła nie
zatarte piętno w kulturze i sztuce, a tak
że w literaturze”, co podkreśla na po
czątku wstępnego artykułu prof. Jerzy’
M. KREINER. Oba te teksty wprowa
dzają w krąg zagadnień związanych z
kontrowersyjnym problemem związku
między kulturą naukową a humanisty
czną. Mamy nadzieję, że przynajmniej
wśród miłośników astronomii rozwieją
one pojawiające się czasem poglądy o
rosnący'ni oddaleniu, czy wręcz przepaś
ci między>tymi dwoma kulturami. Zain
teresowanym bliżej sprawami humani
stycznych aspektów współczesnego ob
razu świata zwracamy przy okazji uwa
gę na godną polecenia i mądrą książkę
prof. Michała HELLERA pt. „Wszech
świat u schyłku stulecia ”, która niedaw
no została wydana przez hakowskie wy
dawnictwo ZNAK.
Dalsze temat}’, którymi pragniemy
zainteresować miłośników astronomii
w tym miesiącu, dotyczą wiatm słonecz
nego i pyłu międz}’gwiazdowego. Pozor
nie niewiele mają one ze sobą wspólne
go. Zwróćmy jednak uwagę, że dotyczą
tego, co wypełnia przestrzeń, w której jak
gdyby zanurzone są planety i gwiazdy,
czyli obiekty stanowiące tradycyjny przed
miot badań astronomii. Podobnie jak
w poprzednim numerze publikujemy po
nadto omówienie jednego z zadań ubie
głorocznej Olimpiady Astronomicznej
(Kącik Olimpijczyka), a także pracę
nagrodzoną na organizowanym przez
Komisję Współpracy Planetariów Pol
skich PTMA konkursie na referat z za
kresu astronomii i astronautyki (Obser
wacje). Mamy nadzieję, że zachęcą one
naszych młodych Czytelników do próby
swych sił w ramach tych zawodów.
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Jerzy M. Kreiner — Kraków

HUMANISTYCZNE ASPEKTY ASTRONOMII
Wykład inaugurujący XLIX rok akademicki 1994/95 w Wyższej
Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Na astronom ię można spojrzeć z wielu
punktów widzenia. Najczęściej astrono
mia jest pojmowana jako hermetyczna i
bardzo niedostępna nauka, wymagająca
znajomości fizyki i matematyki. Ale dziś
chciałem zwrócić uwagę na astronom ię
jako naukę, która powstała z realnych ży
ciowych potrzeb człowieka, która służyła i
nadal służy człowiekowi.
A stronom ia wywarła niezatarte piętno
w kulturze i sztuce, a także w literaturze,
przecież jedna z dziewięciu muz — Urania
to muza astronom ii i geometrii. Współ
czesna astronom ia dowiodła w sposób nie
budzący żadnych wątpliwości, że od naj
dawniejszych czasów człowiek nierozer
walnie był i nadal jest powiązany z całym
Wszechświatem, który jest naszym domem,
naszą największą Ojczyzną.
Człowiek zawsze spoglądał w niebo. Je
go bardzo prymitywne spostrzeżenia do
tyczące ruchu Słońca, jego wschodów i za
chodów, obserwacje kształtu tarczy Księ
życa czy wreszcie obserwacje zmian wy
glądu nieba gwiaździstego, były podstawą
utworzenia kalendarza, w którym podsta
wowymi jednostkam i były i są nadal dzień,
miesiąc i rok.
Znajom ość kalendarza była niezbęd
na. Pozwalała na określanie najlepszych
pór zasiewów i zbioru plonów, umożli
wiała przewidywanie nadejścia okresu chło
dów zimowych i deszczów. Interesującym
przykładem takich — nazwijmy to kalen
darzowych — obserwacji było w Starożyt
nym Egipcie oczekiwanie na tzw. heliakalny wschód Syriusza, tj. na dzień, w któ
rym po raz pierwszy można było dostrzec
tę najjaśniejszą gwiazdę nieba tuż przed
wschodem Słońca. Następowało to około
21 lipca i pozwalało z dużą precyzją okreś

lić datę przewidywanego wylewu Nilu, co
jak wiadomo miało decydujące znaczenie
dla gospodarki egipskiej.
Znajom ość zjawisk na niebie była rów
nież niezbędna dla człowieka podejm ują
cego daleką podróż i to zarówno na lą
dzie, zwłaszcza przez pustynie, jak i na
morzu. W ciągu dnia w orientacji pom a
gało Słońce. W nocy, kierunek drogi, szcze
gólnie na morzu wskazywały gwiazdy. M i
mo, iż wskutek zjawiska precesji, dwa tysią
ce lal temu Gwiazda Polarna była znacznie
bardziej odległa od Północnego Bieguna
Świata niż obecnie, niewątpliwie stanowi
ła znakomity wskaźnik kierunku północy.
A stronom ię wykorzystywano nawet do
celów politycznych. Już astronomowie chal
dejscy zauważyli, że zaćmienia Słońca i Księ
życa powtarzają się w cyklu 18 lat i 11 dni.
Ten odstęp czasu otrzymał nazwę saros i
najprawdopodobniej był również dosko
nale znany kapłanom egipskim, którzy wie
dząc kiedy nastąpi zaćmienie Słońca m o
gli wpływać na ważne decyzje polityczne.
Wspaniale to opisuje Bolesław P r u s w
kulminacyjnym punkcie „Faraona”:
Odwracam oblicze moje od przeklętego
ludu i niech na ziemie spadnie ciemność.. .
I stała się rzecz okropna: w miarę ja k
głos mówił, słońce traciło blask. A wraz z
ostatnim słowem zrobiło się ciemno ja k w
nocy. Na niebie zaiskrzyły się gwiazdy, a za
miast słońca stał czarny krąg otoczony ob
rączką płomieni. Niezmierny krzyk wydarł
się ze stu tysięcy piersi..
— Oto nadszedł dzień sądu i śmierci!
Słońce, Księżyc i gwiazdy były dla czło
wieka nie tylko wskaźnikami czasu i kie
runku. Człowiek miał świadomość, że Słoń
ce jest dla niego wszystkim. Od Słońca
pochodzi światło, Słońce daje niezbędne
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ciepło, Słońce decydująco wpływa na roz
wój wszystkiego co żyje. Stąd niemal u
wszystkich ludów pojawia się kult Słońca.
W starożytnym Egipcie czczono bóstwo
Słońca RA, podróżujące swą barką przez
nieboskłon od wschodu do zachodu. Su
merowie oddawali cz_eść bogu Słońca UTU,
w Babilonii rolę tę wypełniał SZAMASZ.
Starożytni Grecy utożsamiali Słońce z HE
LIOSEM, który każdego dnia mknie w swym
rydwanie zaprzężonym w cztery białe, og
niste rumaki. Dla Rzymian Słońce to bóg
SOL. Daleka kultura Azteków widziała w
Słońcu boga nazywanego llUITZILOl’OCHTLI, który każdej nocy walczył z Księ
życem i gwiazdami, a po zwycięstwie wra
cał rankiem na niebo, aby znowu dawać
ludziom światło i ciepło. Również nasi pra
przodkowie Słowianie wielkim kultem o ta
czali Słońce utożsam iane z bóstwem o na
zwie SWARÓG lub SWAROG, a także z
bóstwem ognia nazywanym DADŹBÓG lub
DAŻliOG. Dalekim echem wierzeń pra
dawnych Słowian są zwyczaje Sobótki, opisane w literaturze polskiej.
Samo Słońce było dla społeczeństw pier
wotnych przedmiotem czci, natomiast nie
bo gwiaździste pobudzało do refleksji i za
dumy. Czym są te słabo migoczące pun
kciki na niemal czarnym tle, jakie ma zna
czenie spadająca gwiazda, co może wróżyć
rzadki gość niebieski — kometa. Warto
zacytować w tym miejscu fragment z „Mi
tologii” Jana P a r a n d o w s k i e g o :
Gdy Grek spojrzał na niebo wyiskrzone
gwiazdami, jeśli nie był uczonym, nie myślał
o astronomii, lecz widział wiele rzeczy dziw
nych: historie bogów i bohaterów, wyhafto
wane tymi migotliwymi światełkami, które
Noc, milcząca bogini wysypuje z zanadrza
swej czarnej szaty. Gwiazdy były bowiem p o 
chodzenia boskiego. (...) Każda gwiazda by
ła niegdyś bożkiem lub boginką. Lecz zbun
towawszy się przeciw Dzeusowi uległy te
bóstwa przeraźliwej mocy jego piorunów i
zdruzgotane rozsypały się po firmamencie
pyłem świetlistym. Liczba gwiazd wzrastała,
gdyż wola bogów umieszczała w ich gronie

99

rozmaitych bohaterów, nimfy, a nawet przed
mioty martwe.
Nazwy gwiazdozbiorów utworzone przez
Greków przetrwały do dnia dzisiejszego.
Niemal każdy potrafi wymienić Wielką i
Małą Niedźwiedzicę, które mają przypo
minać piękną nimfę Kallisto i jej syna Arkasa. Znany jest gwiazdozbiór Oriona, wi
doczny w miesiącach zimowych. Ten uro
dziwy młodzian stracił życie po ukąszeniu
Skorpiona, nasłanego przez zazdrosną A r
temidę. Być może znana jest również kon
stelacja Kasjopei, małżonki Cefeusza. Kasjopea dostała się na niebo dzięki wsta
wiennictwu swego zięcia Perseusza, ale Nereidy postarały się, aby bogowie umieścili
ją w pobliżu Gwiazdy Polarnej, przez co
przez połowę nocy Kasjopea musi obra
cać się głową w dół i w ten sposób pokuto
wać za swą zarozumiałość i pychę w życiu
ziemskim.
Oto co widział G rek patrząc na roz
gwieżdżone niebo. Sprzyjała mu bezchmur
na pogoda, panująca przez większą część
roku, brak świateł, czyste, pozbawione ja 
kichkolwiek zanieczyszczeń powietrze. Dla
ludzi starożytnych obraz nieba i widocz
nych na nim konstelacji, a także zjawisk
niebieskich, był czymś powszechnie zna
nym, oczywistym, zawsze dostępnym. Gdy
by znajomość nieba nie była tak powszech
na nie mógłby natchniony A utor Księgi
Hioba pisać:
On stworzył Niedźwiedzicę, Oriona
Plejady i Strefy Południa (Hi, 9, 9)
a także prezentować wystąpienie Boga:
Czy połączysz gwiazdy Plejad?
Rozluźnisz więzy Oriona?
Czy wypuścisz o czasie Gwiazdę Poranną?
i wywiedziesz Niedźwiedzicę z dziećmi?
Czy znane ci prawa niebios,
czy wyjaśnisz ich pism o na ziemi?
(Hi, 38,31-32)
Również w Księdze Amosa czytamy:
To Ten, który uczynił Plejady i Oriona,
który przemienia ciemności w poranek,
A dzień w noc zaciemnia (Am, 5,8)
Wreszcie w Księdze Izajasza, w mowie
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wieszczej przeciw narodom pogańskim
odnajdujemy groźbę:

Bo gwiazdy niebieskie i Orion
nie będą jaśniały swym światłem
Słońce się zaćmi od samego wschodu
I swoim blaskiem Księżyc nie zaświeci.
(Iz, 13,10)
Titkże w polskiej literaturze znajdują się
wspaniałe opisy nieba. W ósmej księdze
„Pana Tadeusza” mamy takie oto strofy:

Nieco wyżej Dawida wóz, golów do jazdy,
Długi dyszel kieruje do Polarnej Gwiazdy,
Starzy Litwini wiedzą o rydwanie owym,
Że niesłusznie pospólstwo zwie go
Dawidowym,
Gdyż to jest wóz Anielski. Na nim to
przed czasy
Jechał Lucyper, Boga gdy wyzwał w zapasy,
Mlecznym gościńcem pędząc w cwał
w niebieskie progi,
A ż go Michał zbił z wozu, a wóz zrzucił
z drogi.
Teraz, popsuty, między gwiazdami się wala,
Naprawić go archanioł Michał nie
pozwala.
Ten wspaniały opis nieba, którego frag
m ent zacytowałem, świadczy, że w pier
wszej połowie XIX wieku znajomość nie
ba na Litwie była powszechna, a kierowa
nie wzroku ku górze dla dostrzeżenia mi
goczących gwiazd i Księżyca było czymś
tak oczywistym, jak podziwianie rozleg
łych, malowniczych widoków w pogodny
dzień.
Jakże obecnie zmieniła się sytuacja. M o
rze świateł, reklam, reflektory samocho
dów, tak rozświetlają w miastach niebo, że
nawet gdy je nie przesłaniają chmury dy
mu to niemal nie można dostrzec żadnej
gwiazdy. Podobno, gdy kilkanaście lat te
mu w M anchesterze zgasły nagle wszyst
kie światła, w redakcjach lokalnych gazet
rozdzwoniły się telefony, a zaniepokojeni
mieszkańcy miasta dopytywali się co to za
światełka są widoczne na niebie. Coraz
częściej spotyka się młodych ludzi, którzy
ciemnego, rozgwieżdżonego nieba nie wi
dzieli w ogóle. Nie tak dawno z rozmowy

4/1995

mojej z pewną grupą studentów wynik
nęło, że blisko połowa z nich nigdy w życiu
nie widziała Drogi Mlecznej. Jest to jed
nak w pewnym sensie zrozumiałe. Młodzi
ludzie kierują swój wzrok na ekrany tele
wizorów, być może także część z nich jest
zafascynowana kom puterami. Perm anen
tny brak czasu sprawia, że większość ludzi
rzadko wyjeżdża za miasto, a nawet w trak
cie krótkiego pobytu na wsi może się zda
rzyć, że niskie chmury powstające wskutek
zanieczyszczeń przemysłowych uniem oż
liwiają dostrzeżenie gwiaździstego nieba.
A przecież dla człowieka brak bezpo
średniego kontaktu z niebem jest odcię
ciem od najgłębszych korzeni, od Wszech
świata, którego jesteśmy cząstką i to nie w
sensie przenośnym, ale dosłownie. Jesteś
my zbudowani z takich samych atomów
jak inne planety, gwiazdy i galaktyki, pod
legamy tym samym prawom fizyki. W spół
czesna astronom ia bezspornie dowiodła,
że ciała niebieskie, mimo iż znajdują się
jak na warunki ziemskie w odległościach
trudnych do wyobrażenia, miały decydują
cy wpływ na całą naszą ewolucję. O wpły
wie Słońca na życie człowieka wspom nia
łem już przed chwilą. Bez tego gigantycz
nego reaktora termojądrowego nie otrzy
mywalibyśmy całej niezbędnej do życia energii, a bez jego grawitacyjnego przycią
gania, Ziemia zamiast obiegać Słońce w
niemal jednakowej odległości uleciałaby
gdzieś w przestrzeń międzygwiazdową. Dziś
wiemy znacznie więcej o pewnych szcze
gólnych typach gwiazd, bez których nie
byłoby możliwe powstanie Ziemi i życia
biologicznego. Tb właśnie w gwiazdach za
istniały procesy, dzięki którym powstały
wszystkie niezbędne do życia pierwiastki,
a wśród nich węgiel, azot i tlen, żelazo i
nikiel a nawet srebro i złoto. Pierwiastki
te gigantyczny wybuch gwiazdy superno
wej rozrzucił w przestrzeni międzygwiazdowej i zasiliły one istniejącą tam materię,
z której około 4.5 miliarda lat tem u za
częło się formować Słońce, jako przedsta
wiciel trzeciego pokolenia gwiazd w histo-
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rii Wszechświata obejmującej około 18
miliardów lal. Tfen sam lub podobny wy
buch gwiazdy supernowej dostarczył za
pewne również impulsu, niezbędnego do
koncentracji obłoku materii międzygwiazdowej, z której powstało Słońce, Ziemia
i inne planety. Tb i inne niesłychanie cie
kawe zagadnienia niestety umykają obec
nie uwadze człowieka, a jedną z przyczyn
jest niewątpliwie coraz trudniejszy kon
takt z gwiaździstym niebem. Obserwacje
astronomiczne, będące podstawą całej wie
dzy o Wszechświecie są coraz bardziej za
grożone. W niebywałym tempie wzrasta
zaświetlenie nieba, powiększa się stopień
zanieczyszczenia atmosfery, coraz wyraź
niej daje się odczuć tzw. efekt cieplarnia
ny, zagrożona jest warstwa ozonu. Lawi
nowy wzrost telekomunikacji, rozwój sie
ci radiowej i telewizyjnej, łączność sateli
tarna sprawiają, że coraz trudniej zarejes
trować fale radiowe dochodzące ze Wszech
świata, a przecież radiopromieniowanie o
długości fał od milimetrów do kilkunastu
metrów niesie ze sobą bezcenne inform a
cje o występujących we Wszechświecie związ
kach chemicznych, o rozkładzie materii, o
procesach zachodzących w odległych gwiaz
dach i galaktykach. Tb właśnie dzięki ra
dioastronom ii istotnie się rozszerzyła na
sza wiedza o najdawniejszych etapach ewolucji Wszechświata. Najbliższe otocze
nie Ziem i jest coraz bardziej zaśmiecone.
Nad naszymi głowami obiegają wokół Zie
mi tysiące ton śmieci i złomu. Niepoko
jem napawają plany reklamy kosmicznej,
polegające na umieszczeniu na wysokości
kilkuset kilometrów nad Ziemią olbrzy
mich, orbitujących haseł reklamowych, któ
re oświetlone przez Słońce mają być wido
czne nocą na tle gwiazd. Nawet energety
czne linie przesyłowe są źródłem zakłóceń
często uniemożliwiających stosowanie nie
zwykle czułej aparatury w obserwacjach
astronomicznych.
Zachowanie czystego nieba i to zarów
no w zakresie optycznym jak i radiowym
jest celem dynamicznie rozwijającej się
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wśród astronom ów akcji ekologicznej.
W Stanach Zjednoczonych powstało w
tym celu Międzynarodowe Stowarzyszenie
Ciemnego Nieba (International Dark Sky
Association) z siedzibą w TUcson, zrze
szające blisko półtora tysiąca członków z
ponad 50 krajów. Tbwarzystwo to m. in.
inspiruje badania środowiska przede wszy
stkim w tych miejscach, gdzie wykonuje
się obserwacje astronomiczne, prowadzi
akcję propagandową na rzecz ochrony nie
ba, organizuje konferencje poświęcone pro
blemom skażenia atmosfery światłem i pro
mieniowaniem radiowym. Wymiernym wy
nikiem działań Towarzystwa było przeko
nanie władz jednego z miast am erykań
skich, położonym w pobliżu dużego ob
serwatorium astronomicznego, aby zamiast
stosowanych lamp rtęciowych, zainstalo
wać lampy sodowe w odpowiednio zbudo
wanych oprawach, które przy mniejszym
poborze prądu dają lepsze oświetlenie, a
przy tym nie rozświetlają nieba.
Również Międzynarodowa Unia A stro
nomiczna, jedyna organizacja zrzeszająca
w świecie zawodowych astronomów, po
wołała specjalną komisję, w ramach któ
rej naukowcy zajmują się zagadnieniami
związanymi z ochroną obecnych i przy
szłych miejsc naziemnych obserwacji as
tronomicznych. Komisja ta, przy poparciu
UNESCO zorganizowała dwa lata tem u w
Paryżu konferencję międzynarodową na te
mat niepomyślnych wpływów środowiska
na astronom ię (Adverse Environm ental
Impacts on Astronomy: an Exposition).
Materiały tej konferencji zostały przesła
ne zainteresowanym organizacjom między
narodowym, mającym wpływ na problemy
ochrony środowiska naturalnego człowie
ka. Miejmy nadzieję, że będzie to chociaż
niewielki krok w kierunku zagwarantowa
nia człowiekowi pełnego dostępu do nie
ba gwiaździstego.
Na zakończenie chciałbym przedstawić
kilka liczb obrazujących pewne zjawiska
astronomiczne, z których większość ludzi
na ogół nie zdaje sobie sprawy. W trakcie
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tego wykładu przebyliśmy wspólnie po o r
bicie okolosłonecznej drogę 36000 km.
Równocześnie w ruchu wokół centrum
naszej Galaktyki (jest on odległy o blisko
30000 lat świetlnych) przebyliśmy 264000
km, ale to tylko znikoma część całej orbi
ty, gdyż pełnego obiegu naszej Galaktyki
dokonamy dopiero za 220 milionów lat.
W trakcie ostatnich 20 minut Słońce
przesunęło się po niebie o 5 stopni i zara
zem wypromieniowało w przestrzeń ener
gię równoważną masie 5 miliardów ton.
Osiem m inut potrzeba, aby bardzo drob
na część tej energii dotarła do Ziemi. Wy
słany 20 m inut temu sygnał radiowy znaj
duje się dopiero w połowie drogi do naj
większej z planet Układu Słonecznego —
Jowisza, który nie tak dawno został do
słownie zbombardowany odłamkami ko
mety Shoem aker-Levy 9. Ten sygnał ra
diowy osiągnie krańce Układu Słoneczne
go za czteiy godziny, a do najbliższej gwiaz
dy dotrze w trzy miesiące po inauguracji
roku akademickiego 1998/99. Do jednej z
najbliższych galaktyk w gwiazdozbiorze A n
dromedy sygnał radiowy dojdzie dopiero
za 2 miliony 200 tysięcy lat.
W ciągu ostatnich 20 m inut do naszej
atmosfery wpadło zapewne około jednej
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tony drobnych okruchów materii, tzw. meteoroidów. Gdy masa takiej bryłki wynosi
przynajmniej około 1 grama, jej przelot w
atmosferze może być dostrzeżony jako tzw.
spadająca gwiazda czyli meteor. Być może
właśnie dziś, o ile dopisze bezchmurna po
goda, ktoś z nas zauważy na niebie przela
tujący meteor, jakkolwiek największe na
silenie m eteorów przypada w połowie
sierpnia.
Zachęcając wszystkich do wieczorne
go spaceru celem spojrzenia na gwiaździ
ste niebo pragnę zakończyć cytatem z
pierwszej księgi „De Revolutionibus” Mi
kołaja K o p e r n i k a :
Spośród licznych i różnorodnych sztuk i
nauk, (...) tym przede wszystkim poświęcać
się należy, i te z największym uprawiać za
pałem, które obracają się w kręgu rzeczy
najpiękniejszych i najbardziej godnych p o 
znania. Takimi zaś są nauki, które zajmują
się cudownymi obrotami we Wszechświecie
i biegami gwiazd, ich rozmiarami i odle
głościami, ich wschodem i zachodem oraz
przyczynami wszystkich innych zjawisk na
niebie, a w końcu wyjaśniają cały układ
świata.
A cóż piękniejszego nad niebo, które ogarnia wszystko co piękne ?

Rom an Schreiber — Toruń

WIATR SŁONECZNY
Obserwacje Słońca w czasie zaćmień wska
zują na istnienie świecącego obszaru roz
ciągającego się daleko poza widomą tar
czę słoneczną. Nazywamy go koroną. O ile
tem peratura fotosfery (części atmosfery
Słońca widocznej gołym okiem w normal
nych warunkach poza zaćmieniami) wynosi
ok. 6000 K, to korona jest rozgrzana do
ok. miliona stopni. Nie będziemy się w
tym artykule zajmować przyczyną tak du
żego wzrostu tem peratury — potraktuje
my to jako fakt obserwacyjny.
Rozgrzany gaz koronalny ma natural-

ną tendencję do ekspansji, możnaby za
pytać, czy istnieje czynnik będący w stanie
ją ograniczyć. Wspomnimy tu tylko o jed
nym, ale bardzo ważnym warunku brzego
wym: ciśnieniu otaczającego Układ Sło
neczny lokalnego ośrodka międzygwiazdowego. Gęstość korony w pobliżu Słońca
wynosząca ok. 4 x10s cm 3 przy tem pera
turze 106 K pociąga za sobą ciśnienie ok.
10-’ dyny/cm2. Lokalny ośrodek międzygwiazdowy o gęstości 10-1 cm 3 i tem pe
raturze 104 K może przeciwstawić ciśnie
niu korony Słońca jedynie 10~13 dyny/cm2
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— o 12 rzędów wielkości niższe. Taka at
mosfera musi rozciągać się bardzo daleko
od Słońca. Znajduje się praktycznie w próż
ni. W rzeczywistości obraz jest znacznie
bardziej skomplikowany; atmosfera Słoń
ca nie składa się ze „zwykłego” gazu, jest
to gaz zjonizowany, albo inaczej plazma,
przeniknięta magnetycznym polem Słoń
ca. Plazma jest bardzo dobrym przewod
nikiem prądu elektrycznego jak i ciepła.
Konsekwencją wysokiej przewodności elektrycznej jest tzw. „wmrożenie” linii po
la magnetycznego w plazmę. Linie pola
stają się związane z poruszającą się plazmą
i przemieszczają się wraz z nią. W szcze
gólności ruch obrotowy Słońca (jeden ob
rót na 25 dni na równiku) powoduje zwi
janie lini sil w spirale Archimedesa.
Jeszcze w roku 1957 C h a p m a n (ma
jący skądinąd duże zasługi dla fizyki pla
zmy Układu Słonecznego) zaproponował
statyczny model atmosfery Słońca. Ciepło
dostaje się do korony jedynie drogą prze
wodnictwa. Zakładając, że w bardzo wiel
kiej odległości od Słońca tem peratura at
mosfery słonecznej spada do zera otrzy
mał skończone ciśnienie wynoszące ok.
2 x 10 * dyny/cm2. Taka atmosfera nie m o
że znajdować się w stanie równowagi.
Właściwie istnienia ciągłego wypływu
m aterii ze Słońca można się było domy
ślać. W roku 1 9 5 1 B i e r m a n n zauważył,
że kom etarne warkocze plazmowe (należy
odróżnić je od krótszych, niezjonizowanych warkoczy pyłowych) zawsze były us
tawione w kierunku odsłonecznym. Ciś
nienie światła, którym tłumaczono kształt
warkocza pyłowego nie wystarczało do ob
jaśnienia dużych przyspieszeń tych stru
ktur plazmowych. Bierman zaproponował
obecność strum ienia cząstek wysyłanych
przez Słońce.
W roku 1958 E. N. P a r k e r opub
likował rozwiązanie układu równań, ale
tym razem dla rozszerzającej się atm osfe
ry słonecznej, jednak bez pełnego opisu
transportu ciepła. Założył rozkład tem pe
ratury pozwalający na ekspansję korony i
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na malenie ciśnienia do zera w dużych od
ległościach od Słońca. W wyniku otrzymał
przyspieszony w miarę oddalania się od
Słońca strumień plazmy zwany wiatrem sło
necznym. Ciepło, które w modelu C hap
mana dostawało się do korony poprzez
przewodnictwo, tym razem było wynoszo
ne przez poruszającą się plazmę. Wiatr
przekraczał w pewnej odległości od Słoń
ca (jeszcze przed orbitą Ziem i) lokalną
prędkość dźwięku. W tym pierwszym przy
bliżeniu oprócz braku szczegółów doty
czących transportu ciepła — problem ten
pozostaje zresztą nie w pełni rozwiązany
do dziś — nie było również wielkoskalowego słonecznego pola magnetycznego.
Parker założył izotropię ciśnienia, co nie
jest prawdą chociażby z tego powodu, że
cząstki naładowane mogą poruszać się swo
bodnie tylko wzdłuż linii sił pola magnety
cznego; znacznie trudniej jest z ruchem w
kierunku prostopadłym do pola — w du
żych odległościach od Słońca spirala A r
chimedesa reprezentująca wielkoskalowe
pole magnetyczne Słońca (wmrożone w
plazmę) blokuje ruch radialny. W 1961
roku C h a m b e r l a i n rozbudował nieco
model Parkera dodając równanie uwzględ
niające transport energii w postaci prze
wodnictwa cieplnego. Tłk uogólnione rów
nania pozwoliły na uzyskanie rozwiązania
naddźwiękowego, ale można z ich pom o
cą uzyskać również wiatr przyspieszany w
miarę oddalania się od Słońca, lecz nie
osiągający prędkości naddźwiękowej. W
miarę wzrostu odległości od Słońca jego
prędkość maleje do zera. Daje to duże
gęstości wiatru w pobliżu Ziemi. W swo
im modelu Cham berlain otrzymał w oko
licach Ziemi prędkość 18 km/s, T = 2 x 104
K i gęstość 30 cm 5. Czasem nazywa się ten
model „bryzą słoneczną”.
W roku 1960 G r i n g a u z ze współ
pracownikami zaobserwował z pomocą Łunników 2 i 3 strum ień naładowanych czą
stek pochodzący ze Słońca. W roku 1961
uczeni z Massachusets Institute of Tech
nology uzyskali dokładniejsze dane na te-
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mat tego wiatru (Explorer 10), ale dopie
ro w roku 1962 lot M arinera 2 w kierunku
Wenus pozwolił na jego dokładniejsze zba
danie. Wiatr poruszał się ze średnią pręd
kością 400 km/s, składał się głównie z pro
tonów, elektronów i jonów helu. Znale
ziono też w nim niezaniedbywalne ilości
tlenu i węgla. Okazało się, że rację miał
Parker.
W spomniane wyżej modele Cham ber
laina i Parkera są bardzo proste, zakładają
jednorodny wypływ wiatru, nie biorą pod
uwagę obecności pól magnetycznych na
powierzchni Słońca jak i związanej z tym
włóknistej struktury korony.
Uwzględniając warunki panujące w
różnych obszarach korony słonecznej jak i
w znajdujących się pod nią chromosferze
oraz fotosferze, możemy oczekiwać odbi
cia tych warunków w wietrze słonecznym.
Jeszcze we wczesnych latach siedemdzie
siątych H u n d h a u s e n postawił pytanie,
czy istnieje coś takiego jak spokojny wiatr
słoneczny (opisywany prostym modelem
Parkera). Obecnie wydaje się, że wiatr, przy
najmniej blisko płaszczyzny ekliptyki, jest
niejednorodny; istnieją w nim szybkie stru
mienie przecinające się ze strumieniami
powolnymi (te ostatnie widoczne są jako
„bardziej zawinięte” spirale Archimedesa). Na ich styku powstają fale uderzenio
we, następuje dysypacja energii.
Na powierzchni Słońca często obser
wujemy tzw. rozbłyski — gwałtowne wy
zwolenie energii zgromadzonej w struktu
rach magnetycznych. Rezultatem jest wstrzy
kiwanie do wiatru słonecznego wiązek energetycznych cząstek jak również jego przy
spieszanie przez falę uderzeniową powsta
łą w rejonie wybuchu. W okolicach samej
fali powstaje turbulencja plazmowa pro
wadząca do emisji radiowych (tzw. wybu
chy radiowe II typu). Natomiast wiązki
cząstek o energiach rzędu keV (prowa
dzone wzdłuż spiralnych struktur wielkoskalowego pola magnetycznego Słońca) są
odpowiedzialne za inne emisje radiowe na
zywane wybuchami III typu.
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Plazma ze względu na duży zasięg od
działywań między cząstkami jest ośrodkiem
bogatym w sposoby przechodzenia do sta
nu równowagi — energia wiązki elektro
nów przechodzi w energię drgań plazmy,
te z kolei mogą dawać początek falom elek
tromagnetycznym opuszczającym rejon ge
neracji i docierającym do odległego ob
serwatora. Oprócz wspomnianych już wy
buchów typu II i III istnieje jeszcze typ I,
IV, V i tzw. U będący odm ianą typu III.
Wybuchy III typu obserwowane są z Z ie
mi już poczynając od lat 50-tych naszego
stulecia. W tym też okresie W i l d wysu
nął hipotezę o związku częstotliwości p ro
mieniowania wybuchów typu III z lokalną
gęstością plazmy w koronie. Albo inaczej:
plazmę łatwo wprowadzić w drgania na
częstotliwości zwanej plazmową, propo
rcjonalnej do pierwiastka kwadratowego
z gęstości. Przechodząc przez daną w ar
stwę plazmy wiązka (a właściwie jej czoło)
pobudza ją do drgań na określonej często
tliwości. Obserwując taki obszar po wy
wołaniu drgań widzimy zanikające „dzwo
nienie” plazmy. W chwilę później cząstki
docierają do obszarów bardziej odległych
od Słońca — gęstość maleje — plazma
drga na niższej częstotliwości. Problem po
lega na tym, że fale plazmowe są genero
wane lokalnie i nie oddalają się od obsza
ru generacji. Ttzeba znaleźć mechanizm
zamiany ich energii w energię fal elektro
magnetycznych. Ale to już inna historia,
która wcale nie jest do końca jasna. Po
wysłaniu aparatury w przestrzeń okołoziemską stwierdzono, że typ III obserwuje się
do orbity Ziemi a nawet dalej. Odbiorniki
na pokładzie satelitów ISEE były w stanie
zlokalizować położenie źródeł wybuchów
radiowych III typu na sferze niebieskiej.
W oparciu o model gęstości korony sło
necznej pozwoliło to na wyznaczenie trój
wymiarowej trajektorii wiązki. Okazało się,
że rzeczywiście wędruje ona wzdłuż spirali
Archim edesa, o której wspominaliśmy
wcześniej. Korona nie jest ośrodkiem jed
norodnym i fale zarówno plazmowe jak i
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elektromagnetyczne ulegają w niej rozpra
szaniu. Dla fal plazmowych sytuacja może
być bardzo drastyczna — zostają uwięzio
ne w niejednorodnościach gęstości i „ko
łaczą” się w nich dopóki wiatr słoneczny
nie wyniesie ich do rzadszych obszarów
korony. Te zjawiska mierzymy dopiero od
niedawna.
A co się stanie, jeśli nasze cząstki znaj
dą się nie w otwartej lecz zamkniętej stru
kturze magnetycznej pętli? Po dojściu do
jej wierzchołka będą musiały zawrócić. Czę
stotliwość promieniowania po chwilowym
spadku będzie z powrotem wzrastać, bo
cząstki wracają do gęstszych obszarów. To
są właśnie wybuchy typu U.
Olbrzymi bąbel „wydmuchany” w ośrod
ku międzygwiazdowym przez wiatr słonecz
ny nazywamy heliosierą. Jeszcze w jej wnę
trzu obserwujemy falę uderzeniową — turbulentną warstwę plazmową powstającą w
obszarze, gdzie wiatr słoneczny czując obecność ośrodka międzygwiazdowego zwal
nia do prędkości niższej od prędkości dźwię
ku. Ponieważ plazma przeniknięta jest po
lem magnetycznym to prędkością dźwię
ku nazywamy tu pierwiastek z sumy kwa
dratów prędkości dźwięku i prędkości tzw.
fal Alfvena. Ib ostatnie można traktować
jako zaburzenia kształtu lini pola mag
netycznego (traktowanych podobnie jak
napięte struny). Oczywiście wiatr wieje je 
szcze dalej i w pewnej odległości (nie wie
my dokładnie jakiej) jego ciśnienie rów
noważy ciśnienie napierającego z zewnątrz
lokalnego ośrodka międzygwiazdowego
składającego się nie tylko z gazu między
gwiazdowego, ale i z prom ieni kosmicz
nych. W tym miejscu powstaje tzw. heliopauza, będąca prawdziwą granicą wpływów
Słońca. Wiemy, że Słońce porusza się z
prędkością 19 km/s w kierunku gwiazdoz
bioru Herkulesa. Gaz międzygwiazdowy
napiera na heliosferę z prędkością więk
szą od lokalnej prędkości dźwięku. D late
go możemy oczekiwać, że heliosfera nie
będzie miała kształtu sferycznego, lecz bę
dzie wyciągnięta w kierunku przeciwnym
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do ruchu Słońca (a zgnieciona w kierunku
apeksu — tam można najszybciej dotrzeć
do jej granicy). Poza tym przed jej czołem
gaz międzygwiazdowy zwalnia i jego pręd
kość spada poniżej prędkości dźwięku. Po
jawia się kolejna fala uderzeniowa, tym
razem na zewnątrz heliosfery. Czy możemy
coś powiedzieć na tem at rozmiarów samej
heliosfery? Ostatnio pojawiły się wyniki ob
serwacji VOYAGERów (obydwa zmierzają
do granic Układu Słonecznego) rzucające
nowe światło na to zagadnienie. Jesienią
roku 1991 obydwa VOYAGERy jak i stacja
PIONEER 10 zarejestrowały mijające je za
burzenie w postaci fali uderzeniowej po
chodzącej ze Słońca. Powstała ona pra
wdopodobnie na przełomie maja i czerw
ca 1991 roku w wyniku potężnych roz
błysków na Słońcu. W lipcu 1992 roku
odbiorniki radiowe VOYAGERów zaczęły
odbierać narastający niskoczęstotliwościowy szum (między 1.8 a 3.5 kHz). Maksi
mum zaobserwowano w grudniu 1992 r.
Wiosną szum zanikł. Obydwie stacje od
bierały podobne natężenie szumu — wska
zuje to raczej na duże odległe źródło. Wy
gląda na to, że szum pochodził z obszaru
heliopauzy, gdzie plazma wiatru słonecz
nego zderza się z ośrodkiem międzygwiaz
dowym. Nie jest w pełni jasna rola wew
nętrznej fali uderzeniowej poprzedzającej
heliopauzę. W każdym razie szumy pocho
dzą z najprawdopodobniej z najbardziej
zewnętrznych obszarów wiatru słoneczne
go. Można próbować policzyć odległość od
promieniującego obszaru. Zakładając sta
łą prędkość zaburzenia otrzymano 125-170
j. a. W rzeczywistości należy raczej spo
dziewać się hamowania fali uderzeniowej
będącej pozostałością po rozbłysku słonecz
nym. Wtedy odległość od heliopauzy m o
że zmaleć o kilkadziesiąt jednostek astro
nomicznych. Żeby to sprawdzić musimy
jeszcze trochę poczekać — w roku 2015
VOYAGER 1 będzie 130 j. a. od Słońca,
VOYAGER 2 dotrze na odległość 110 j. a.
Jak już wspominaliśmy, pole magnety
czne jest wmrożone w plazmę i dlatego
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podporządkowuje się jej ruchom. W zwią
zku z tym ma strukturę niejednorodną.
Na takich niejednorodnościach mających
niekiedy strukturę zbliżoną do periodycznej (gdy w wietrze rozchodzą się tzw. fale
Alfvena) mogą rozpraszać się dużo bar
dziej energetyczne cząstki promieniowa
nia kosmicznego przychodzące do nas z
zewnątrz Układu Słonecznego. Już od daw
na wiadomo np. po pewnym czasie od wy
tworzenia przez Słońce obłoków energe
tycznych cząstek czy fal uderzeniowych ob
serwuje się obniżenie strum ienia prom ie
niowania kosmicznego. Zaburzenia pola
magnetycznego wiatru Słonecznego sku
teczniej niż zwykle rozpraszają przycho
dzące z zewnątrz cząstki. Najsilniej od
czuwają je cząstki o energiach poniżej 109
eV. Obserwuje się tu wyraźnie modulację
związaną z fazą cyklu słonecznego.
Innym rodzajem materii dostającym się
do wiatru słonecznego z zewnątrz jest gaz
neutralny nie oddziaływujący z polami elektrycznymi i magnetycznymi obecnymi
w koronie słonecznej. Cząstki gazu może
my traktować niezależnie. Poruszają się
one bez oddziaływania wzajemnego pod
wpływem siły przyciągania słonecznego oraz
ciśnienia światła. Najczęściej występujące
pierwiastki to wodór i hel Zanim zostaną
zjonizowane i poczują pola elektryczne i
magnetyczne, mogą poruszać się (do ok. 4
j. a. od Słońca) po swoich orbitach — naj
częściej hiperbolicznych. Wodór jest na
tyle lekki, że będzie też mocno odczuwał
ciśnienie światła, atomy będą odpychane
przez Słońce. W przypadku cięższego he
lu może przeważyć siła przyciągania ogni
skując atomy za Słońcem. Atomy neutral
ne można zobaczyć obserwując rozprasza
ne na nich ultrafioletowe światło słonecz
ne. Świecąca plama pochodząca od wodo
ru będzie widoczna w kierunku nadlatują
cych atomów, dla helu w kierunku prze
ciwnym. Z obserwacji pozaziemskich (bo
tylko tam udaje się zobaczyć wspomniane
świecenie) wyznaczono przybliżone para
metry tzw. VLISM (Very Local Interstellar
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Medium). Dla wodoru otrzymano N(H ) =
6.5(± 1) ■10-2 cm -\ T(H ) = 8000± 1000 K.
Podobne wartości dla helu to N (H e) =
8 (± 4)-10-2 cm-3, T (H e )= 7000 ±2000 K.
Prędkość względem Słońca to V (H )=
20±1 km/s i V(H e) = 21.5 ±2.5 km/s. Wy
nik ten prawdopodobnie będzie musiał ulec zmianie, gdyż mogą mieć na niego wpływ
efekty związane z cyklem słonecznym.
13 września 1994 roku stacja kosmicz
na ULYSSES — wspólny projekt NASA i
ESA (Europejskiej Agencji kosmicznej) —
przeleciał blisko południowego bieguna
Słońca osiągając 80.2 stopnia szerokości
heliograficznej w odległości 345 min km
(2.30 j. a.) od Słońca. Pozwoliło to na ba
danie obszarów dotychczas trudnych do
obserwacji — wszystkie znane stacje kos
miczne poruszały się wzdłuż orbit leżą
cych praktycznie w płaszczyźnie ekliptyki.
Struktura pola magnetycznego blisko po
wierzchni Słońca jest skomplikowana, za
burza to w istotny sposób wpływ wiatru
słonecznego. Stąd wspomniane już obser
wowane w pobliżu Ziem i zmiany szybkoś
ci wiatru, pojawianie się wydzielonych szyb
kich strum ieni, sektorowa struktura pola
magnetycznego. Wiatr w ogólności jest po
wolny — osiąga prędkość rzędu 400 km/s.
Obserwacje ULYSSESa przypadły na okres
minimum aktywności słonecznej, kiedy to
obszary biegunowe zdominowane są przez
wielkie dziury koronalne (chłodniejsze re
jony korony słonecznej) charakteryzujące
się otwartymi konfiguracjami pola mag
netycznego — cząstki plazmy wiatru sło
necznego mogą się w nich swobodnie po
ruszać, bo linie sił pola są otw arte w prze
ciwieństwie do linii sił np. pola magnety
cznego. Pole dipolowe dobrze ilustruje pole
zwykłego magnesu sztabkowego. W ob
szarze dziur koronalnych spodziewano się
szybkiego wiatru słonecznego (wynikało to
pośrednio z obserwacji odległych radio
źródeł zasłanianych przez koronę słonecz
ną). I tak rzeczywiście się stało — w ob
szarach biegunowych wiatr wieje z szyb
kością ok. 750 km/s. Była ona względnie
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stała podczas całego „przejścia bieguno
wego” ULYSSESa. Granica między powol
nym „okołoekliptycznym” wiatrem a szyb
kim „biegunowym” jest wyraźnie zdefinio
wana. Spodziewano się struktury pola di
polowego (takiego jak pole zwykłego mag
nesu sztabkowego) tzn. zagęszczania się
linii sił pola nad biegunami. W rzeczy
wistości widać pole jednorodne. Jest ono
co prawda słabe i „pofalowane” ale trzeba
jednak będzie przemyśleć od nowa sposób
wynoszenia pola magnetycznego Słońca w
przestrzeń międzyplanetarną. Oczekiwa
no znacznie słabszego niż w pobliżu ekliptyki rozpraszania promieni kosmicznych
(oczekiwano znacznie mniejszych zaburzeń
pola jak i mniejszego „zawijania” linii sił
pola spowodowanego obrotem Słońca) a
co za tym idzie, bardziej reprezentatywne
go składu chemicznego. Oczekiwano dzie
sięciokrotnego wzrostu natężenia, zaob
serwowano tylko dwukrotny. Natomiast u-
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dało się zobaczyć olbrzymie koronalne wy
rzuty materii ze Słońca, które w płaszczyź
nie ekliptyki wdzierają się jak rodzaj płu
gu w wiatr słoneczny, natomiast na dużych
szerokościach ekliptycznych poruszały się
znacznie szybciej, praktycznie razem z wia
trem słonecznym ekspandując po drodze i
wytwarzając dwie fale uderzeniowe: jedną
skierowaną ku, a drugą od Słońca. Obser
wacje ULYSSESa nie są jeszcze opracowa
ne w dostatecznym stopniu, poza tym oczekujemy przejścia nad północnymi ob
szarami Słońca, które powinno nastąpić w
okresie między czerwcem a listopadem ro
ku 1995. Gdyby udało się utrzymać kon
takt z ULYSSESem do roku 2000, to właś
nie w latach 2000-2001 miałyby miejsce
dwa następne przeloty nad biegunowy
mi obszarami Słońca. Wydarzyłoby się to
tym razem w okresie maksimum słonecz
nego, kiedy to dziury koronalne znacznie
by zmalały.

Bogdan Wszołek — Kraków

PYŁ MIĘDZYGWIAZDOWY
Często dziwnym i niezrozumiałym wydaje
się fakt, że nasza wiedza o strukturze od
ległych galaktyk jest nieraz obszerniejsza
niż znajomość budowy naszej Galaktyki.
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest mate
riał pochłaniający i rozpraszający promie
niowanie, występujący głównie w dysku
Galaktyki. Ponieważ Słońce wraz z Zie
mią znajduje się również w obszarze dys
ku, materiał ten ogranicza znacznie zdol
ność obserwacji ciał niebieskich. Ograni
czenie to sprawia, że obserwacjom optycz
nym jest dostępny w obrębie dysku zale
dwie obszar o promieniu ok. 2 kps, co jest
małą częścią ocenianej średnicy Galaktyki
(ok. 30 kps).
Pochłanianie światła przez materię roz
proszoną w ośrodku nie tylko ogranicza
zdolność obserwacji ciał niebieskich, ale
również może prowadzić do błędnych o-

cen fizycznych parametrów obserwowanych
obiektów. Ciało niebieskie zaobserwuje
my jako słabe zarówno w przypadku gdy
jest rzeczywiście słabym źródłem promie
niowania jak też w przypadku gdy jest sil
nym źródłem, ale mocno przysłanianym.
Obiekt może się jawić jako słaby bo jest
bardzo odległy, albo dlatego, że jego świa
tło po drodze do obserwatora jest mocno
absorbowane. Tbk istotne parametry, jaki
mi są odległość i dzielność promieniowa
nia ciała niebieskiego nie mogą być zmie
rzone jeśli nie jest znana zdolność pochła
niania światła w ośrodku.
Zarówno oceny rachunkowe, jak też
powszechnie doświadczana zdolność ob
serwacji odległych obiektów przy dobrej
widoczności, wykluczają gazową składową
materii jako główną przyczynę ekstynkcji
światła. Tlłk jak ograniczenie widoczności
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w warunkach ziemskich oznacza, że w at
mosferze, oprócz zawsze obecnego gazu
znajdują się również małe kropelki wody
(mgła), kryształki lodu czy pył, tak też i dla
ośrodka międzygwiazdowego, duże pochła
nianie światła w jakimś kierunku oznacza
obecność pyłu. Małe cząsteczki zestalonej
materii bardzo efektywnie osłabiają świa
tło. Osłabianie to na ziarenkach pyłu za
chodzi dzięki rozpraszaniu światła i dzięki
absorpcji. Łączny efekt rozpraszania i ab
sorpcji, noszący nazwę ekstynkcji, jest naj
silniejszy gdy ziarna pyłu mają rozmiary
porównywalne z długością fali prom ienio
wania.

* <Mm )

Rys. 1. W idmo w podczerwieni dla źródła Sgr A.
Struktury absorpcyjne przypisywane pyłowi międzygwiazdowemu są tu wyraźnie w idoczne (3.0 /im —
C H 3 O H , 3.4 /im — C H 4 , 9.7 i 18,5 /<m — krze
miany).

Informacje o pyle międzygwiazdowym
czerpie się głównie z analizy ekstynkcji świa
tła widzialnego przesłanianych ciał niebie
skich oraz z badań polaryzacji światła gwiazd,
a ostatnio również z obserwacji w pod
czerwieni.
Pył międzygwiazdowy w różnym stop
niu osłabia światło o różnych długościach
fali — promieniowanie krótkofalowe jest
pochłaniane i rozpraszane mocniej niż pro
mieniowanie długofalowe. Oznacza to, że
stosunkowo łatwo można oceniać ekstyn
kcję otrzymując z obserwacji tzw. wskaź
niki barwy obiektów, czyli różnice w jas
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nościach mierzonych w różnych zakresach
widma. Im wskaźnik barwy jest większy,
czyli im tzw. poczerwienienie jest większe,
tym większa jest ilość pyłu na linii łączącej
obserwatora z obiektem.
Obserwowane poczerwienienie składa
się z naturalnego, „wewnętrznego” wskaź
nika barwy obiektu oraz z poczerwienie
nia wynikającego z obecności pyłu w oś
rodku. Dla danego typu obiektów daje się
ocenić wartość „wewnętrznego” poczerwie
nienia. Można wtedy otrzymać tzw. nad
wyżkę barwy — jako różnicę między ob
serwowanym wskaźnikiem barwy a poczer
wienieniem „wewnętrznym” obiektu —
która jest miarą ekstynkcji (selektywnej)
ośrodka. Ściśle mówiąc nadwyżka barwy
jest tylko różnicą między ekstynkcją w róż
nych zakresach długości fali i nic daje je 
szcze informacji ile wynosi ta ekstynkcja
(całkowita) dla określonego zakresu. Dla
znajomości ekstynkcji całkowitej potrzeb
ny jest dodatkowo stosunek ekstynkcji cał
kowitej do selektywnej (zwykle oznaczany
literą R).
Ziarna pyłu mogą osłabiać światło bądź
rozpraszając je, bądź absorbując, pochła
niając. Dla ziaren przezroczystych głów
nym mechanizmem ekstynkcji jest rozpra
szanie, a dla ziaren nieprzezroczystych ma
my do czynienia, oprócz rozpraszania, z
dużą absorpcją. Ziarna o rozmiarach zna
cznie przewyższających długość fali pro
mieniowania pochłaniają i rozpraszają świa
tło w stopniu niezależnym od długości fa
li. Ta własność dużych pylinek nie zależy
ani od ich składu chemicznego, ani od kształ
tu. Małe ziarna, niezależnie od stopnia prze
zroczystości, zawsze powodują poczerwie
nienie. Analiza ekstynkcji światła w oś
rodku międzygwiazdowym może wobec po
wyższego dostarczać istotnych informacji
o pyle.
Inne źródło informacji o własnościach
pyłu międzygwiazdowego wynika z analizy
polaryzacji światła gwiazd. Światło poczer
wienionych obiektów prawie zawsze jest
częściowo spolaryzowane. Polaryzację tę
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tłum aczy się wydłużonym kształtem zia
ren pyłu. Światło oddziałując z wydłużo
nym ziarnem napotyka większy o p ó r gdy
drgania w ektora elektrycznego odbywają
się w zdłuż dłuższej osi ziarna niż gdy te
drgania zachodzą wzdłuż osi krótszej. Nie
w nikając tu w m echanizm y tw orzenia się
ziaren podłużnych należy zauważyć, że sam
kształt wydłużony jeszcze nie spow oduje
polaryzacji. W ydłużone ziarna m uszą być
uporządkow ane w taki sposób, aby glo
balny efekt oddziaływania św iatła z pyłem
dał obserw ow alną polaryzację. N ajp ro st
sza możliwość istnienia silnie wydłużonych
ferrom agnetycznych (na wzór igły m agne
tycznej) ziaren ustaw ionych wzdłuż linii
pola magnetycznego wymagałaby pól mag
netycznych o natężeniach 100-1000 razy
większych od tych jak ie się obserw uje dla
ośrodka międzygwiazdowego. W zupełnej
zgodzie z obserw acjam i pozostaje n a to 
m iast m echanizm porządkow ania ziaren
zwany relaksacją paramagnetyczną. W m e
chanizm ie tym zakłada się, że ziarna zbu
dow ane są z substancji słabo przew odzą
cej o własnościach paramagnetycznych. Wy
dłużone ziarenka w wyniku zderzeń z czą
steczkam i gazu w praw iane są w silną ro 
tację, przy czym najefektyw niejszą jest ro 
tacja w okół najkrótszej osi ziaren. Szybko
rotu jące w zew nętrznym polu magnetycz
nym ziarno będzie dążyć do takiego u sta
w ienia osi o b ro tu względem kierunku li
nii pola by proces ciągłego przem agnesowywania w jego objętości zm inim alizo
wać. Gdy ziarno w iruje w okół osi rów 
noległej do linii pola to w trakcie o b ro tu
żaden elem en t jego objętości nie m usi się
przemagnesowywać. Wirujące ziarno w zew
nętrznym polu m agnetycznym zachow uje
się pod o b n ie ja k w irujący bąk w polu gra
witacyjnym. Po pewnym czasie niespokoj
nego, precesyjnego w irow ania bąka, jego
ruch się stabilizuje przy czym oś o b ro tu
ustawia się w pionie. Podobnie ziarno p ara
magnetyczne dąży do ustawienia swojej osi
o b ro tu wzdłuż linii pola m agnetycznego.
Światło p ropagujące się w przestrzeni d o 
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kładnie wzdłuż linii pola napotyka ziarna
ustawione swoimi dużymi osiami we wszel
kich możliwych kierunkach, ale zawsze pro
stopadle do kierunku propagacji i nie zo
stanie spolaryzowane. Propagując się w kie
runku prostopadłym ,do linii pola, fale któ
rych w ektor elektryczny drga rów nolegle
do tych linii, czyli prostopadle do długich
osi większości ziaren, ulegają m niejszem u
osłabieniu niż fale z w ektorem elektrycz
nym drgającym w poprzek pola bo wtedy
na przeszkodzie staną nic tylko m ałe, ale i
duże przekroje ziaren. Oczywiście dla ką
tów pośrednich między równoległym i p ro 
stopadłym ustaw ieniem linii obserw acji
względem linii sił pola magnetycznego rów
nież stopień polaryzacji obserw ow anego
światła przyjm ie w artość pośrednią m ię
dzy w artością m inim alną i m aksymalną.
Analiza polaryzacji światła gwiazd wspar
ta dodatkow ym i obserw acjam i np. pom ia
ram i pola m agnetycznego czy ekstynkcji
pozwala wnioskować o kształcie ziaren, a
także po części o składzie chem icznym ,
rozm iarach i masie.
B adania pyłu międzygwiazdowego są
bardzo ważne jeśli chodzi o p o stęp w ro z
woju wielu teorii astrofizycznych. Jedną z
teorii dla której znajom ość własności pyłu
jest rzeczą niezm iernie ważną, je st teoria
form ow ania się gwiazd. O kazuje się, że
pył odgrywa bardzo ważną rolę przy utrzy
mywaniu rów nowagi cieplnej protogw iazdy we wczesnych fazach zapadania się gra
witacyjnego. Cząsteczki gazu wewnątrz protogwiazdy są m ało efektyw ne jeśli chodzi
o chłodzenie. Pył natom iast jest bardzo
wydajnym w tym zakresie. W łaściwości py
łu zatem określają jak dużo energii ciepl
nej powstałej podczas zagęszczania się za
padającej protogw iazdy zostanie wypromieniowane,* a jak w iele tej energii pozo
stanie w protogw ieździe przyczyniając się
do w zrostu jej tem peratury. O d własności
pyłu będzie zależeć jak długo protogw iazda będzie się zagęszczać przy stosunkow o
niskiej tem peraturze, w której możliwa jest
też fragm entacja protogwiazdy, praw do-
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podobnie będąca początkiem późniejszej
gromady gwiazd. Gdy zostanie osiągnięty
stan, w którym tempo chłodzenia jest zbyt
małe w stosunku do tempa generacji cie
pła, temperatura i ciśnienie zaczynają szyb
ko rosnąć, fragmentacja ustaje, a proces
zapadania powolnieje i dochodzi do pow
stania gwiazd ciągu głównego.
Inną teorią astrofizyczną, wymagającą
znajomości własności pyłu jest teoria for
macji molekuł. W ośrodku międzygwiaz
dowym obserwuje się wiele cząsteczek o
różnym stopniu złożoności. Próby tłuma
czenia powstawania cząsteczek w wyniku
zderzeń pomiędzy wolnymi atomami w oś
rodku gazowym prowadzą niejednokrot
nie do otrzymywania nierealnych warun
ków ośrodka międzygwiazdowego. Wobec
bardzo niskiej gęstości tego ośrodka zde
rzenia atomów mogące prowadzić do pow
stania cząsteczek są bardzo rzadkie. W do
datku nie każde zderzenie odpowiednich
dla danej molekuły atomów doprowadzi
do jej powstania. Problem tkwi w nadmia
rze energii powstającego układu. M ole
kuła będzie stabilną, czyli nie ulegnie na
tychmiastowemu rozpadowi tylko wtedy,
gdy nadm iar energii kinetycznej zderza
jących się składników zostanie w porę usunięty. Jednoczesna ze zderzeniem em i
sja kwantu promieniowania, który uniósł
by nadm iar energii, jest mało prawdopo
dobna. Aby pozostać w zgodzie z obser
wowanymi własnościami ośrodka między
gwiazdowego teorie formacji molekuł włą
czają pył.
Katalizująca rola pyłu miałaby polegać
na: 1) stosunkowo dużym przekroju czyn
nym na zderzenia z atom am i gazu, 2) du
żej powierzchni czynnej na której mogą
zachodzić reakcje chemiczne, 3) zdolności
natychmiastowego pochłonięcia nadmiaru
energii wchodzących w reakcję składników.
Pełna weryfikacja teorii formacji molekuł
z udziałem pyłu wymaga dobrej znajomo
ści procesów chemicznych na powierzchni
ciała stałego jakim .jest ziarno pyłu mię
dzygwiazdowego. Laboratoryjne badania
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z zakresu chemii powierzchni nawet w przy
padku znanych substancji są dość skom 
plikowane. Eksperymenty teoretyczne i la
boratoryjne nawiązujące do pyłu między
gwiazdowego będą możliwe dopiero wte
dy, gdy znany będzie skład chemiczny jego
ziaren.
Przytoczono tu tylko dwie spośród wie
lu teorii astrofizycznych włączających pył
jako ważny element. Zarówno teoria for
macji gwiazd jak i teoria formacji molekuł
domagają się znajomości składu chemicz
nego ziaren pyłu międzygwiazdowego. Prak
tykuje się dwa sposoby bezpośredniego po
dejścia do problemu identyfikacji składu
chemicznego pyłu. Pierwszy z nich polega
na zbieraniu ziaren pyłu podczas lotów
kosmicznych i na późniejszej analizie labo
ratoryjnej nagromadzonej substancji. Uzys
kane taką metodą wyniki odnoszą się jed
nak tylko do pyłu międzyplanetarnego w
naszym Układzie Słonecznym. Pył ten ma
prawo znacznie się różnić od międzygwiaz
dowego. Drugi stosowany sposób, mający
na celu identyfikację składu pyłu między
gwiazdowego to analiza spektroskopowa
światła poczerwienionych gwiazd. Należy
zdać sobie tutaj sprawę, że istnieje duża
różnica między cechami widmowymi ato 
mów i jonów jakie występują w atm osfe
rach gwiazd czy w gorących obłokach i ce
chami widmowymi molekuł zawartych w
zimnym (czasem poniżej 10 K) ciele stałym.
Tylko nieliczne spośród spotykanych w ziem
skich warunkach cząsteczek charaktery
zują się silnymi pasmami absorpcyjnymi w
zakresie widzialnym widma. Dla analizy
widmowej pyłu należy wykorzystać pro
mieniowanie podczerwone gwiazd. W za
kresie podczerwieni znajdują się bowiem
silne pasma oscylacyjno-rotacyjne olbrzy
miej większości molekuł. Chociaż astro
nomia podczerwieni cieszy się ogromny
mi sukcesami i to głównie w dziedzinie
badania pyłu, to m ateriał obserwacyjny w
postaci widm w podczerwieni o względnie
dobrej rozdzielczości jest jeszcze zbyt ubogi by móc dokonać pełnej identyfikacji

4/1995

U R A N IA

składu chemicznego ziaren pyłu międzygwiazdowego.
W widzialnym zakresie widma obser
wuje się wiele międzygwiazdowych stru
ktur absorpcyjnych niewiadomego pocho
dzenia. Struktury te są najprawdopodob
niej pochodzenia molekularnego, ale nie
wiadomo czy molekuły te występują w ośrodku w formie gazowej czy zestalonej.
Dotychczasowe próby z laboratoryjnymi
analogonam i ziaren pyłu międzygwiazdowego nie wyłoniły substancji, która dawa
łaby struktury absorpcyjne dobrze kore
spondujące ze wspomnianymi.
Wychodząc z aktualnej wiedzy odnoś
nie względnej obfitości pierwiastków we
Wszechświecie można się spodziewać, że
najobfitsze pierwiastki powinny być głów
nymi składnikami ziaren. Ani czysty wo
dór ani hel nie zamarzają w tem peratu
rach typowych dla większości ziaren pyłu
międzygwiazdowego (7-80 K). Niemniej,
stabilne związki wodoru z węglem, azo
tem i tlenem łatwo kondensują w takich
tem peraturach. Najbardziej popularnymi
składnikami ziaren pyłu byłyby więc woda,
m etan i am oniak (H 20 , CH4, NH3) z ma
łymi domieszkami tlenków metali. Wery
fikacja hipotezy o takim składzie ziaren
polegająca na: 1) zestalaniu w laborato
rium mieszaniny wymienionych gazów w
rozmaitych proporcjach, 2) poddaniu ze
stalonych gazów analizie spektralnej (za
kres optyczny i podczerwony), 3) porów
naniu otrzymanych struktur widmowych
z uzyskanymi na drodze obserwacji astro
nomicznych, nie wypadła jak dotąd po
myślnie.
Z obserwacji w podczerwieni wynika,
że jeśli woda miałaby być składnikiem zia
ren to jej ilość nie może przekraczać 10%
ich masy. Obserwacje te wskazują jedno
cześnie na obecność dużej ilości krzemia
nów w pyle międzygwiazdowym.
Często rozważa się też czysty węgiel
jako składnik ziaren. Poczerwienienie świa
tła gwiazd można łatwo tłumaczyć ziarna
mi grafitowymi o odpowiednich rozmia
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rach. Z obserwacji w ultrafiolecie wynika,
że na krótkich falach mamy do czynienia z
większą ekstynkcją niż ta, którą dałyby ziar
na grafitowe. Ten problem znika gdy za
miast ziaren grafitowych rozważyć ziarna
diamentowe. Kryształy diam entu, wbrew
dawniejszym przekonaniom, mogą się two
rzyć w środowisku par węglowodorowych
pod niskim ciśnieniem i w tem peraturach
- 1000 K, czyli w warunkach jakie panują
w atmosferach gwiazd węglowych. Poważ
nie rozważa się również trzecią odm ianę
alotropową węgla — fuleren, jako budu
lec ziaren pyłu. Intensywne badania takiej
możliwości są w toku.
Chociaż wiedza o pyle międzygwiaz
dowym jest bardzo daleka od pełnej, war
to przytoczyć na zakończenie aktualne po
glądy na tem at jego powstawania i dalszej
ewolucji. Zarodki pyłu miałyby się two
rzyć z materiału wyrzucanego przez gwiaz
dy. W miarę oddalania się od gwiazdy ma
cierzystej gaz stygnie. Gdy zostaną osiąg
nięte warunki korzystne dla zestalania się
poszczególnych składników gazu, zarodki
tworzą się spontanicznie. Ciśnienie pro
mieniowania gwiazdy sprawia, że świeżo
powstałe zarodki zaczynają oddalać się co
raz bardziej od gwiazdy, wchodząc przy
tym w kolizję z gazem międzygwiazdowym
i powiększając jednocześnie swoje rozmia
ry. Na trudno topliwym (np. krzem iano
wym czy węglowym) zarodku w miarę od
dalania się od gwiazdy i w miarę spadku
jego tem peratury osadzają się coraz lotniejsze gazy tworząc swego rodzaju płaszczowinę. W zależności od warunków ziar
no może rozrastać się do dużych rozmia
rów (gdy np. spędza długi czas wewnątrz
zimnego, gęstego obłoku molekularnego)
lub też ulegać procesom erozji (np. w wy
niku oddziaływania z promieniowaniem kos
micznym czy z promieniowaniem elektro
magnetycznym silnego źródła). Przemie
rzające przestrzeń ziarno pyłu może być
traktowane jako swoistego rodzaju labo
ratorium chemiczne. Na jego dużej po
wierzchni czynnej (strukturę wewnętrzną
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ziarna należy sobie wyobrażać jako bar
dzo porowatą, podobną do struktury zna
nego pumeksu) mogą zachodzić reakcje
chemiczne prowadzące do powstania naj
różniejszych cząsteczek. W czasie życia ziar
na trwającym często w iele m ilionów lat
jego skład chemiczny ulega ciągłej ew olu
cji. Na ewolucję tę ogromny wpływ ma
prom ieniowanie ultrafioletowe (gdy ziar
no jest poza gęstym obłokiem ) oraz pro
mieniowanie kosmiczne. Raz powstałe ziar
no ma dużą szansę przeżycia aż do czasu
gdy stanie się budulcem jakiejś nowo po-
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wstającej gwiazdy czy planety. W gorącym
środowisku wewnątrz gwiazdy takie ziar
no ulegnie całkowitemu rozpadowi na po
szczególne atomy. Jeśli ziarno pyłu ukoń
czy samodzielny żywot wchodząc w skład
ciała planetarnego, to nie ulegnie rozpa
dowi lecz będzie podlegać dalszej ew olu
cji wraz z całą planetą. Ewolucja chemicz
na jaką przeszło ziarno podczas swojej wę
drówki w ośrodku międzygwiazdowym mo
że mieć istotne znaczenie jeśli chodzi o
procesy przemian zachodzące już na sa
mej planecie.

KRONIKA
Czołowe zderzenie galaktyk
Miło popatrzyć jak piękne obrazy nieba uzys
kuje zreperowany teleskop kosmiczny H ST —
w styczniu na spotkaniu Amerykańskiego To
warzystwa Astronomicznego pokazano zdjęcie
leżącej w gwiazdozbiorze Rzeźbiarza galaktyki
nazwanej Cartwheel (ang. koło u wozu, patrz
zdjęcie na pierwszej stronie okładki). Galakty
ka ta, oddalona od nas o około 500 lat świetl
nych, zderzyła się czołowo z inną i dlatego oglądane na zdjęciu jej jądro otoczone jest og
romnym jasnym pierścieniem. Pierścień ów jest
zagęszczoną materią wybitą przez przelatujący
„pocisk” podczas zderzenia. Podobnie jak fala
utworzona przez wrzucony do wody kamień —
pierścień szybko (z prędkością około 300000
km/godz) rozszerza się. To, że pierścień jest
jasny i świeci niebieskawo świadczy o tym, że
zachodzą tam gwałtowne procesy gwiazdotwórcze — w zagęszczeniach rodzą się masywne,
gorące gwiazdy i właśnie gromady tych mło
dych gwiazd nadają kolor pierścieniowi. Samo
jądro galaktyki otoczone jest mniejszym pierś
cieniem, bardziej żółtym (z powodu poczerwie
nienia wywołanego obecnością materii międzygwiazdowej). Pierzaste „szprychy” są być może
pozostałością po ramionach spiralnych galak
tyki, bo wydaje się, że była to kiedyś zwykła
galaktyka spiralna. Mniejsze łuki materii i „bą
ble” na obrzeżach pierścienia to prawdopodob
nie pozostałości po wybuchach supernowych.
Zagadką pozostaje współwinny zderzenia — w
grę bowiem wchodzą aż dwie sąsiednie galak
tyki widoczne również na zdjęciach H ST Jed-

na (górna na obrazku) jest symetryczna (co by
świadczyło na niekorzyść zderzenia), ale po
zbawiona gazu międzygwiazdowego (co moż
na zderzeniem bardzo dobrze wytłumaczyć).
Druga natomiast jest wyraźnie „rozerwana” i
widać, że rodzą się tam młode gwiazdy (nawet
kolorem przypomina obręcz „Koła u wozu”).
MSK

Wyjątkowość Jowisza
Nie budząca poważniejszych sprzeciwów hipo
teza powstawania planet z materii zgrupowa
nej w dysku wokół tworzącego się Słońca sta
nęła przed poważnym wyzwaniem. Wywodzą
ce się jeszcze z koncepcji Kanta i Laplace’a
współczesne modele akrecji planet z gazu i py
łu pierwotnej mgławicy, z której utworzyło się
również Słońce, znajdują dziś wiele potwier
dzeń zarówno obserwacyjnych jak i teoretycz
nych. Najnowsze obserwacje młodych gwiazd
otoczonych obłokami gazowo-pyłowymi wska
zują jednak na znacznie szybszy niż dotychczas
sądzono proces utraty resztek tworzywa, z któ
rego powstały. W numerze tygodnika Nature
datowanym 9 lutego 1995 roku opublikowane
zostały wyniki obserwacji 20 gwiazd o wieku
rzędu kilku milionów lat. Okazuje się, że znaj
dujące się wokół nich dyski gazowe, będące
pozostałością pierwotnej mgławicy, tracą tak
szybko materię, że po upływie lO M O 7 lat osiągają masy rzędu masy Jowisza. W dyskach
takich nie mogą więc utworzyć się planety typu
Jowisza i Saturna, bowiem ich akrecja — we
dług obecnej wiedzy na ten tem at — też musi
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trwać co najmniej 107 lat. Czyżby więc plane
tarne olbrzymy gazowe w Układzie Słonecz
nym inaczej powstały niż dotychczas sądzono?
A może system planetarny Słońca jest jednak
czymś zupełnie wyjątkowym w świecie gwiazd?
Nie zapominajmy też, że właśnie Jowiszo
wi, którego masa przewyższa prawie dwa i pół
raza łączną masę pozostałych planet oraz pla
netoid, komet i materii międzyplanetarnej 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.
Jowiszowi w dużym stopniu zawdzięczamy więc i
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to także, że Ziemia nie jest już bombardowa
na materią kosmiczną tak intensywnie, jak to
zapewne miało miejsce w początkowym okre
sie jej ewolucji; a to należy przecież do czynni
ków umożliwiających po prostu nasze istnienie.
Krzysztof Ziolkowski

Atmosfera Europy
Główną osobliwością Europy, drugiego księ
życa galileuszowego Jowisza (odległego od środ
ka planety o ponad 9 jej promieni czyli 671
tys. km, okrążającego ją w okresie 3.55 doby i
mającego średnicę 3138 km) jest gładka i do
brze odbijająca światło słoneczne powierzch
nia. Z badań przeprowadzonych w latach sie-

Fragm ent globu Europy na zdjęciu wykonanym 9 lipca 1979 roku przez sondę Voyager 2 z odległości około 240
tys. km. Na powierzchni satelity można rozróżnić szczegóły o rozmiarach około 5 km (Fot. NASA/JPL).
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demdziesiątych za pomocą sond kosmicznych
Pioneer i Voyager okazało się, że satelita ten,
mający przypuszczalnie skalne wnętrze, otoczo
ny jest skorupą lodu wodnego o grubości nie
przekraczającej, jak się wydaje, 100 km. Wy
raźnie widoczna na jego powierzchni chaotycz
na sieć ciemnych linii i jasnych smug jest praw
dopodobnie wynikiem pęknięć lodu i zapełniania
powstałych szczelin wodą, pochodzącą z głębiej
położonych warstw, zmieszaną z różnymi m a
teriałami skalnymi powodującymi jej zabarwie
nie. Gładkość powierzchni Europy i prawie zu
pełny brak na niej kraterów uderzeniowych m o
że być także rezultatem długotrwałego bom
bardowania satelity przez cząstki naładowane,
których źródłem jest magnetosfera Jowisza.
Struktura powierzchni Europy uzasadnia
przypuszczenie o istnieniu wokół tego satelity
atmosfery tlenowej. Rozpad cząsteczek wody
(w wyniku np. fotolizy) prowadzi do powstania
molekuł wodoru i tlenu. Lżejsze molekuły H 2
stosunkowo łatwo mogły uciec w przestrzeń po
zostawiając przy powierzchni cięższe molekuły
O 2. Tę dawno już sformułowaną hipotezę po
twierdziły jednak dopiero obserwacje Europy
wykonane w dalekim nadfiolecie za pomocą
Teleskopu Kosmicznego H ubble’a w czerwcu
ubiegłego roku, których wyniki zostały opubli
kowane w numerze tygodnika Nature datowa
nym 23 lutego 1995 roku. Dostrzeżenie linii
emisyjnych tlenu atomowego w widmie pro
mieniowania odbitego od powierzchni tego sa
telity wskazuje na proces dysocjacji i wzbudza
nia molekuł O 2 przez elektrony pochodzące z
magnetosfery Jowisza. Atmosfera tlenowa E u 
ropy jest bardzo rzadka, jej ciśnienie przy po
wierzchni oceniono na zaledwie 1 0 11 ciśnienia
atmosfery ziemskiej na poziomie morza.
Europa jest czwartym satelitą planetarnym,
na którym odkryto atmosferę. Spośród sateli
tów Jowisza jeszcze tylko Io otoczony jest at
mosferą złożoną głównie z dwutlenku siarki.
Największy satelita Saturna Tytan posiada gę
stą atmosferę składającą się głównie z azotu i
metanu z domieszkami związków organicznych.
Ponadto atmosferę azotowo-metanową ma tak
że satelita N eptuna Tryton.
Krzysztof Ziolkowski

Kampania „Chiron w peryhelium”
N iedawno emocjonowaliśmy się losami kome
ty Shoemaker-Levy 9 i jej dramatycznym zej
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ściem z kosmicznej sceny. To nadzwyczaj rzad
kie zjawisko interesowało wszystkich, nie tylko
astronomów profesjonalnych i miłośników as
tronomii. Obserwowano je w wielu krajach, a
zebrany materiał obserwacyjny jest bardzo bo
gaty i wciąż wnikliwie badany, toteż nadal przy
bywać będzie wiadomości na ten temat. W każ
dym razie jeszcze raz się okazało, że współpraca
międzynarodowa w badaniach astronomicznych
jest pożądana i warto ją kontynuować. Celem
najbliższej tego rodzaju akcji ma być Chiron,
który — jak wiemy — został odkryty 1 listopada
1977 roku przez C. K o w a l a na kliszy eks
ponowanej 19 października tegoż roku za po
mocą kamery Schmidta w obserwatorium na
M t Palomar. Po obliczeniu prowizorycznej o r
bity przekonano się jednak, że mógł być znany
dużo wcześniej, gdyż został zarejestrowany ta
kże na kliszach eksponowanych w latach 1895,
1941, 1962, 1969 i 1976. Były one bardzo po
mocne przy wyznaczeniu dokładnych elem en
tów orbity nowo odkrytego obiektu. A zatem
Chiron porusza się po orbicie leżącej między
orbitami Jowisza i U rana. Oddziaływania gra
witacyjne planetarnych olbrzymów odpowied
nio ją modelują. Przeszłymi i przyszłymi losa
mi Chirona zajmował się właśnie M. S c h o l l ,
który badał zakłócający wpływ na jego ruch
czterech największych planet Układu Słonecz
nego (Jowisz, Saturna, U rana i Neptuna), do
chodząc do bardzo ciekawych wyników. Z prze
prowadzonej symulacji komputerowej wynika
bowiem, że obiekt ten na obecną orbitę dostał
się zaledwie przed 3-4 tysiącami lat i że w roku
1664 została ona nieco zmieniona pod wpły
wem szczególnie silnych perturbacji Saturna.
Dokonane obliczenia przewidują zmiany w ru
chu Chirona także w przyszłości, przyczyni się
do tego głównie Saturn (z jego orbitą krzyżuje
się przecież orbita planetoidy), a także Jowisz.
No i wreszcie pewne fakty przemawiają za tym,
iż oddziaływania grawitacyjne wymienionych pla
net mogą sprawić, że za jakieś 6 -8 tysięcy lat
zostanie on przerzucony na peryferia Układu
Słonecznego lub nawet zmuszony do jego opuszczenia na zawsze. Jest to więc nadzwyczaj
interesujący obiekt dla astronomów zajmują
cych się mechaniką nieba, ostatni raz przez aphelium swej orbity przeszedł 18 października
1970 roku i od tego czasu zbliża się do Słońca,
aby w peryhelium znaleźć się 9 lutego 1996
roku. Nadarza się zatem świetna okazja do bliż
szego poznania natury Chirona, w związku z
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czym astronomowie postanowili zorganizować
specjalną akcję, zwaną w skrócie CPC (ang.
Chiron Perihelion Campaign). Ma ona trwać
trzy lata (1995-1997), kiedy to przewiduje się
prowadzić częstsze niż zazwyczaj obserwacje planetoidy 2060 (taki numer porządkowy otrzy
mał Chiron). W kampanii tej zapowiedziały już
udział liczne obserwatoria, m. in. McDonald,
Kitt Peak, Cerro Tololo, Mauna Kea, Kuiper
Airborne Observatory, South African A stro
nomical Observatory, Pic du Midi. D o obser
wacji Chirona w tym okresie przewiduje się
również użycie Hubble Space Telescope.
Czego można oczekiwać od dobrze przy
gotowanej i — miejmy nadzieję — owocnej
kampanii obserwacyjnej? Trudno na to pytanie
odpowiedzieć, wszystkiego bowiem nie można
przewidzieć, a do rozwiązania pozostało wiele
ważnych problemów. Astronomowie chcieliby
zapewne dowiedzieć się czegoś więcej o aktyw
ności kometarnej Chirona, poznać jego skład
chemiczny (dotąd w komie stwierdzono obec-
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ność molekuł CO, CH 4 i N 2 ), wyznaczyć przy
bliżoną masę i ustalić rozmiary. Dla astrono
mów zajmujących się pochodzeniem i ew olu
cją Układu Słonecznego są to ważne zagad
nienia, bo Chiron — podobnie jak inne znane
obiekty z grupy Centaurów (5145 Pholus, 1993
Iła i 1994 TA) — pochodzi najprawdopodob
niej z pierścienia Kuipera. Niestety, przypusz
czalnie nawet podczas opozycji będzie świecił
słabo (jak obiekt 15-16 wielkości gwiazdowej),
toteż do jego obserwacji niezbędny będzie za
równo odpowiedniej wielkości teleskop (o śred
nicy co najmniej 35 cm), jak i duże doświad
czenie w tego rodzaju obserwacjach (trudno
znaleźć tak słaby obiekt wśród gwiazd). Mimo
to pewnie wielu miłośników podejmie to w ez
wanie i weźmie aktywny udział w kampanii „Chi
ron w peryhelium”, gdyż na następną taką okazję trzeba będzie czekać aż pół wieku (ko
lejne przejście Chirona przez peryhelium na
stąpi dopiero 25 października 2046 roku).
Stanisław K. Brzostkiewicz

KONFERENCJE I ZJAZDY
Czy sztuka jest uzupełnieniem nauki?
(XIV Krakowska Letnia Szkoła
Kosmologii w Łodzi)
M ożna zapytać, czy to była impreza na
ukowa, czy może popularnonaukowa, a
może po prostu ogólnokulturalna z na
ukowymi wstawkami. Krakowskie Letnie
Szkofy»Kosmologiczne odbywające się od
roku 1968 co dwa lata, i to bynajmniej nie
tylko w Krakowie, były dotąd organizowa
ne według schematu ogólnie przyjętego w
świecie. Ustalano wybrany tem at kosm o
logiczny, zapraszano stosownych wykła
dowców, ogłaszano szkołę, werbowano słu
chaczy, publikowano treści referatów. Nie
stroniono przy tym, przynajmniej od cza
su do czasu, od tematów niekonformistycznych, a ciekawych. Była więc szkoła o
nietypowych metodach badania rozmiesz
czenia obiektów w przestrzeni, była o hi
potezach kosmologicznych konkurujących
z hipotezą prawybuchu...
XIV Krakowska Szkoła w dniach od
29 sierpnia do 3 września 1994 r. w Łodzi

odbiegała istotnie od tego schematu. Tfemat szkoły „Struktura czasu i przestrzeni”
mieścił się wprawdzie w szerzej pojętym
zakresie kosmologii, ale postanowiono go
przedstawić nie tylko od strony kosm olo
gii, astronom ii, fizyki, matematyki, biolo
gii, medycyny, filozofii i teologii, lecz rów
nież muzyki i sztuk plastycznych. O rgani
zatorzy uważali bowiem, że sztuka uczy
nas rozumieć świat nie mniej niż to, co się
nazywa nauką.
Z początku zainteresowanie przygoto
wywaną szkołą było dość duże. Oprócz głów
nych organizatorów którymi były: Wolna
Europejska Akademia Nauk z siedzibą w
Rotterdam ie, Uniwersytet Łódzki i Fun
dacja Omega w Łodzi, chęć oficjalnego i
faktycznego udziału zapowiedziały również
łódzkie wyższe uczelnie: Akademia Sztuk
Pięknych, Wyższa Szkoła Muzyczna — Kon
serwatorium, oraz Wyższa Szkoła Film o
wo Ttlewizyjna. Wstępne rozmowy z przed
stawicielami różnych dyscyplin nauki i sztu
ki wypadły też nader obiecująco. W czasie
konkretnych przygotowań wycofały się jed-
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nak z oficjalnego udziału (jako instytucje)
wszystkie łódzkie szkoły artystyczne pod
pretekstem braku chętnych wykładowców
znających wystarczająco język angielski, w
jakim się odbywają krakowskie szkoły. Wy
cofało się też wielu zapowiedzianych pre
legentów. W niektórych przypadkach były
to przyczyny obiektywne, jak ważne zaję
cia służbowe właśnie w czasie trwania szkoły
lub wypadki losowe. Czasem jednak była
to chyba obawa przed udziałem w tak niety
powej imprezie, obawa naukowca przed
stawiania problemów naukowych przed „nie
znającymi dyscypliny myślenia” artystami
i lęk artystów przed eksponowaniem sub
telnych problemów sztuki przed „oschły
mi i nieczułymi na piękno” naukowcami.
Zjechało się na szkołę wprawdzie po
nad stu uczestników z 10 krajów, a m iano
wicie z Anglii, Czech, Francji, Holandii,
Polski, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Szwaj
carii, Ukrainy i Włoch, w tym 22 zaproszo
nych prelegentów. Zabrakło jednak liczą
cych się teologów. Dwóch zaproszonych
rzymskokatolickich specjalistów od pro
blemu czasu wymówiło się wcześniej, a je
dyny pozostały na placu teolog Wspólnoty
Chrześcijan ze Szwajcarii zachorował cięż
ko tuż przed rozpoczęciem szkoły i w re
zultacie ta dziedzina była reprezentowana
tylko przez ciekawy, ale nieco amatorski
plakat młodego uczestnika z Ukrainy. Je
szcze gorzej było z filozofami. Ci zawiedli
całkowicie, nawet jako słuchacze. Może
mieli w tym czasie inne, ważniejsze imprezy.
Nie będę wymieniał wszystkich wykła
dowców i tytułów wykładów. Byłoby to nu
żące. Wymienię tylko kilka z nich przy
kładowo. Proszę niewymienionych tu lu
minarzy sztuki i nauki o wybaczenie. Tbm
z tekstam i wykładów i referatów ukaże się
niebawem pod redakcją Wiesława T k a 
c z y k a nakładem Uniwersytetu Łódzkie
go i każdy go będzie mógł nabyć, poczytać,
pooglądać (reprodukcje obrazów). Ponad
to cała szkoła była sfilmowana w technice
wideo. W ideokasety m ożna zamówić w
Planetarium Łódzkim.
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Wykłady z zakresu muzyki i plastyki
były nie jakimiś przerywnikami, czy ilu
stracjami, ale rzeczywiście rozszerzały świa
domość naukową. Dam przykład. Czaso
przestrzeń była dotąd dla mnie wspaniałą
koncepcją ułatwiającą matematyczny opis
przebiegu zdarzeń i wiązała mi się w świa
domości przede wszystkim z einsteinowską teorią względności. W czasie szkoły
Lech S o k o ł o w s k i pokazał wyjątkowe
znaczenie matematycznej przestrzeni trój
wymiarowej motywując to jej korzystnymi
właściwościami dla fal jako nośników syg
nałów oraz innych procesów przemiesz
czania. Dalej (wykłady Piotra F 1 i n a i Je
rzego M a c h a l s k i e g o ) mogłem sobie
nie tylko przypomnieć, że w kosmologii
wędrówka w dal, jest jednocześnie wędrów
ką wsteczną w czasie, że obserwowane efekty czasowe często się splatają z prze
strzennymi tak ściśle, że nie sposób ich
oddzielić, ale się dowiedziałem od fizyka
(Franco S e l l e r i), że propozycje alter
natywne do teorii względności z koniecz
ności w taki czy inny sposób muszą wiązać
przestrzeń z czasem. Z wykładu ginekolo
ga Rudolfa K l i m k a , mogłem zrozumieć,
że czas rozwoju płodowego człowieka trze
ba mierzyć zupełnie innymi jednostkami,
niesynchronizowalnymi z zegarami astro
nomicznymi lub fizycznymi. Wykład R o
berto G a 11 i n o pouczył mnie, że wyniki
określania wieku metodą węgla radioak
tywnego są zupełnie ścisłe pod w arun
kiem... spełnienia założeń co do miejsca,
gdzie przebywał obiekt badany (znakomi
ty przykład nierozstrzygalności problem u
wieku Całunu Tliryńskiego metodą izoto
pów węgla). Jerzy N o w o s i e l s k i po
kazał, że zarówno przy tworzeniu, jak i
percypowaniu dzieł plastycznych czas jest
nierozerwalnie związany z przestrzenią. A
gdy wykłady muzyków (Christian G i n a t,
Wim V i e r s e n) dowiodły na przykładach
konkretnych utworów, że ich nie pojm ie
my, nie odczujemy w pełni, percypując tyl
ko jako czasowe następstwa dźwięków, a
nie uwzględniając ich budowy „architek-
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tonicznej”, uświadomiłem sobie ostatecz
nie, że nie ma problemów czysto geome
trycznych, przestrzennych niepowiązanych
z czasem i odwrotnie. Czasoprzestrzeń z
abstrakcyjnego pojęcia stała się dla mnie
codzienną realnością.
Strona organizacyjna szkoły wypadła pra
wie (błędy w rozesłanych zaproszeniach)
bez zarzutu. Standard zakwaterowania i
posiłków, przy niewygórowanych opłatach,
liczne i łatwo osiągalne (w umotywowa
nych przypadkach) zniżki dla uczestników
z Polski i sąsiadów ze wschodu, dobrze
zorganizowane imprezy towarzyszące (wy
cieczka do Żelazowej Woli i Arkadii, kon
cert kameralny, wieczór zapoznawczy, ban
kiet) — wszystko to było z fantazją po
myślane i dobrze wykonane przez lokalny
kom itet organizacyjny, którem u przewod
niczył nieoceniony w takich sprawach Mie
czysław B o r k o w s k i . Kom itet naukowy
szkoły, z Klemensem von G l e i c h e m na
pierwszym miejscu, był więc zupełnie wol
ny od trosk „bytowych” i mógł się właś
ciwie skupić na zadaniach merytorycz
nych.
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Szkoła była eksperymentem, którego
wynik i efekty trzeba będzie dobrze prze
myśleć. Mimo iż zdaniem uczestników, z
którymi mogłem rozmawiać, impreza była
zdecydowanie udana, nie zamierzamy szyb
ko eksperymentu powtarzać. Szkołę w ro
ku 1996 chcemy znów zorganizować w spo
sób czysto naukowy. Ale do idei powiąza
nia nauki ze sztuką powrócimy jeszcze.
Trzeba tylko tę ideę bardziej spopulary
zować wśród twórców nauki i sztuki. Trze
ba ich nauczyć mówić ściśle, a jednocześ
nie zrozumiale dla niespecjalistów, gdyż
było pewną wadą szkoły, że niektórzy pre
legenci zakładali zbyt dużą wiedzę audyto
rium, inni zaś niedoceniali inteligencji słu
chaczy i jakby się krępowali dogłębniejszego poruszania tematów. Tylko jakaś po
łowa wykładowców bez usterek sprostała
temu zadaniu. Umieć przedstawiać w istot
ny sposób istotne problemy dla inteligen
tnych przedstawicieli umiejętności innych
niż własna jest sztuką. Ale chyba takiej
sztuki potrzebuje ludzkość, dla stworze
nia całościowej kultury przyszłości.
Konrad Rudnicki

KĄCIK OLIMPIJCZYKA
Grubość atmosfery ziemskiej
W jednym z zadań drugiej serii I etapu
XXXVII Olimpiady Astronomicznej uczestnicy winni byli obliczyć grubość at
mosfery ziemskiej. Jedyną daną jaką dys
ponowali była informacja dotycząca nocy
astronomicznej. Noc astronomiczna roz
poczyna się po zapadnięciu zmierzchu as
tronomicznego czyli gdy Słońce znajdzie
się 18° pod horyzontem, w odróżnieniu od
zmierzchu cywilnego i żeglarskiego — od
powiednio 6° i 12° pod horyzontem. Tłeść
tego zadania była następująca:
Noc astronom iczna zapada w mom en
cie, gdy środek tarczy Słońca osiąga wy
sokość h = -18° (bez uwzględnienia refrak
cji). Przedyskutuj, jaka wynika stąd gru
bość atmosfery ziemskiej.

Rozwiązanie:
Zadanie można rozwiązać w sposób
bardzo prosty, poczynając od sporządze
nia właściwego rysunku. Patrząc na rys. 1
przyjmujemy następujące oznaczenia:
0 — położenie obserwatora,
C — środek Ziemi,
1 — powierzchnia Ziemi,
II — granica optycznie zauważalnej atm o
sfery,
R — prom ień Ziemi,
h o — wysokość Słońca,
H — szukana grubość atmosfery ziem
skiej.
Z zależności trygonometrycznych w trój
kącie prostokątnym (bez uwzględniania re
frakcji) mamy:
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- O s o b y , k t ó r e n ie p o d j ę ł y s ię r o z w i ą z a n i a z a d a n i a
- O so b y , k tó r e p o d ję ły p ró b ę ro z w ią z a n ia z a d a n ia
- O s o b y , k t ó r e p r a w id ło w o r o z w i ą z a ł y z a d a n i e

Rys. 1.

Rys. 2.

dalej liczymy z tego H,

Błędy jakie popełnili uczestnicy olim 
piady to:

R (l-c o s ^ p )

Podstawiając do ostatniego wzoru dane
liczbowe, przy założeniu, że promień Z ie
mi R = 6.4 x 10* m, otrzymujemy:
cos9°
Odp. Szukana grubość atmosfery ziemskiej
wynosi około 80 km.
Jest to wynik zgodny z rzeczywistym,
bowiem powyżej tej wartości atmosfera jest
tak rozrzedzona, że nie wpływa znacząco
na wartość refrakcji i ekstynkcji.
Komentarz:
Zadanie oceniłbym jako dość łatwe, cała
idea rozwiązania zamyka się w należycie
wykonanym rysunku. Pozostałe czynności
prowadzące do właściwego wyniku spro
wadzają się do zagadnień trygonometrii.

• stosowanie złych wzorów m atematy
cznych (bez podania źródła),
• pomyłki rachunkowe przy przekształ
caniu równań,
• bezmyślne akceptowanie otrzymanego
wyniku: otrzymane wyniki mieściły się
w przedziale od 1.9 km (!) do 800 km.
Na rys. 2 przedstawiono jaki był roz
kład zainteresowania oraz poprawności roz
wiązania tego zadania wśród uczestników.
Rysunki: Jan Desselberger.
Literatura-.
E. Rybka, Astronomia ogólna, PWN,
Warszawa 1983 (wyd. 7).
J. Kreiner, Astronomia z astrofizyką,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1992 (wyd. 2).
Słownik szkolny. Astronomia, praca
zbiorowa, WSiP, Warszawa 1994.
Jacek Szczepanik

OBSERWACJE
Amatorska astronom ia pozagulaktycznu
Teleskop

Tfeleskop, którym prowadzę obserwacje jest
produktem firmy Uniwersał z Żywca. Śred

nica lustra parabolicznego wynosi 150 mm,
a jego ogniskowa 900 mm ( f l : 6). Z powo
dzeniem dostrzegam gwiazdy 13mnawet w
czasie pełni Księżyca (odległość gwiazdy —
około 80°). Poza pełnią dostrzegam gwiaz-
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dy 14m. Gwiazdy w gromadach kulistych są
dobrze widoczne nawet w gromadzie M56
(8.2m) w Lutni. Podczas przejścia Ganimedesa na tle tarczy Jowisza (7.05.93) zo
baczyłem już przy powiększeniu 200 razy
tarczę tego księżyca (oświetlonego z inne
go kierunku niż Ziem ia) dokładnie cienki
czarny sierp czyli nieoświetloną część tar
czy (38 dni po opozycji). Najdalszym ob
serwowanym przeze mnie obiektem był
kwazar 3C273 (13m) w gwiazdozbiorze Pan
ny (a = 1 2 h26.5m, ó=2°20’) choć wiadomo,
że nie jest to żaden wyczyn, bo przecież
wszystko zależy od energii jaką wysyła cia
ło niebieskie. Odległość tego kwazara to
około 2 000 000 000 lat świetlnych. Od dnia
9 sierpnia 1991 r. do 6 lipca 1994 r. zna
lazłem na niebie 131 galaktyk, w tym 29
7-cm teleskopem, który używałem około
1.5 roku. Właśnie galaktyki są moim głów
nym celem obserwacji. Zacząłem szukać
galaktyk właśnie 7-cm teleskopem, po
nieważ im słabszy obiekt tym większa sa
tysfakcja z jego odnalezienia (teleskopem
tym widziałem gwiazdy 11.5m).
J a k wpadłem na pomysł szukania
supernowych

W grudniu 1992 r. i w styczniu 1993 r.
pokazano w telewizji edukacyjnej a potem
w „Kwancie”, serię filmów na temat gwiazd.
Był tam wywiad z Robertem E v a n s e m
— łowcą supernowych w galaktykach (pi
sał o nich również S. R. B r z o s t k i e w i c z w Uranii 2/94). Dowiedziałem się
wtedy, że supernowe w galaktykach moż
na znaleźć niedużym teleskopem. Jeżeli
szukam galaktyk, to czemu nie mógłbym
szukać supernowych w tych galaktykach?
Pod koniec 1993 r. kupiłem teleskop nr 8
z Żywca i od razu zacząłem obserwować
dostępne galaktyki.
Galaktyki na niebie

Na początku roku nad północno-wschod
nim horyzontem znajduje się kilkanaście
jasnych galaktyk (gwiazdozbiór Wielkiej
Niedźwiedzicy). Z upływem tygodni póź
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nym wieczorem znajdują się one nad na
szymi głowami. W lutym, już na sporej
wysokości nad horyzontem, wznosi się nad
horyzontem gwiazdozbiór Lwa z kilkuna
stoma jasnymi galaktykami. W marcu po
zachodzie Słońca, na wschodzie, widać wzno
szący się gwiazdozbiór Panny z wieloma
galaktykami.
Nad gwiazdozbiorem Panny znajduje
się Warkocz Bereniki, w którym również
jest kilkanaście jasnych galaktyk. G alak
tyki w gwiazdozbiorze Panny tworzą nie
regularną gromadę galaktyk. W centrum
tej gromady znajduje się galaktyka elipty
czna M 87. Galaktyki w Pannie, Warkoczu
Bereniki, Psach Gończych, Wielkiej Nie
dźwiedzicy, Lwie i Kruku oraz Lokalna
Grom ada Galaktyk tworzą razem Lokal
ną Supergromadę Galaktyk, w której cen
trum jest gromada galaktyk w Pannie. W su
mie na niebie wiosennym obserwuję 120
galaktyk. Wiosenne galaktyki powoli zni
kają, najpierw gwiazdozbiór Lwa, potem
Panny i Kruka. Zniżają się Psy Gończe,
Warkocz Bereniki zachodzi. Podczas wa
kacji obserwuję wieczorem tylko galakty
ki w Wielkiej Niedźwiedzicy i Psach G oń
czych (i nie szkodzi, że niebo w lipcu jest
jasne). Po północy, nad północno-wschod
nim horyzontem, wznoszą się galaktyki Lo
kalnej Gromady Galaktyk. W sierpniu, około godziny 2, M 31, M 33 i kilka innych
są już wysoko Jesienią obserwuję zaledwie
11 galaktyk. Później dochodzą już galak
tyki Wielkiej Niedźwiedzicy (po północy).
Pozostało mi jeszcze znaleźć kilkanaście
galaktyk w Erydanie i Piecu. Przy czystym
niebie obserwuję galaktyki do deklinacji
około -35°. W grudniu wznoszą się gala
ktyki Wielkiej Niedźwiedzicy — i tak w
kółko.
Ciekawe galaktyki

Spośród 131 galaktyk przedstawię te, któ
re prezentują się najlepiej (np. dobrze wi
doczna struktura spiralna). Wśród galak
tyk eliptycznych nie ma ciekawie wyglą
dających przedstawicieli.
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M 31 (NGC 224): a = 0h42.8m, d =
41°, v = 4.6m. Galaktyka ta ładnie prezen
tuje się przez lornetkę gdyż jest bliska.
W pogodne, spokojne noce przy powięk
szeniu 80 razy widać wyraźnie ramiona
spiralne.
M 33 (NGC 598): a = l h33.9"\ ó =
30°40\ v = 6.5m. W tej galaktyce najlepiej
chyba widać oddzielne ramiona spiralne.
Najlepiej są widoczne w czasie nocy z arktycznym powietrzem - strukturę spiralną
widać wtedy bez trudu.
N G C 253: a = 0h47.4m, ó = -25°18\ v
= 8.2m. Szkoda, że ta galaktyka jest wido
czna u nas nisko nad horyzontem. Mimo
to pięknie prezentuje się w teleskopie. Ma
długość ponad połowę tarczy Księżyca.
M 51 (NGC 5194 nieregularna i NGC
5195 spiralna): a = 13h39.9"\ d = 47°11’,
v = 9m. Tfc galaktyki są pięknym przykła
dem układu podwójnego galaktyk. Obie
są połączone mostem gwiazd widocznym
dobrze przez mój teleskop. Widziałem też
wyraźnie ramiona spiralne, między nimi
pył międzygwiazdowy (czerwiec 1994, po
większenie 120 razy).
M 81 (NGC 3031): a = 9h55.6m, ó =
69°04\ v = 7.9m. Słynna galaktyka spiralna
z poprzeczką. W pogodne noce obserwuję
oddzielnie ramiona spiralne — te dwa naj
bardziej na zewnątrz jądra.
M 82 (NGC 3034): a = 9h55.9m, ó =
69°41’, v = 9.6m. Dobrze widoczna galak
tyka nieregularna. Najlepiej, przy powięk
szeniu 120 razy, widać postrzępioną struk
turę galaktyki. W żadnej innej nie widać
tyle szczegółów.
N G C 4565: a = 12h36.3m, d = 26°, v =
10.6m. Często prezentowana galaktyka spi
ralna. Jest ustawiona do nas „kantem”.
Dzięki temu jest ładny efekt: wypukłe ją
dro (2’) i długie ramiona spiralne słab
nące w miarę oddalania się od jądra (dłu
gość w sumie 16’). Przez środek tej galak
tyki, nieco niżej płaszczyzny ramion, ob
serwuję już przy powiększeniu 80 razy pas
ciemnej materii. Przy spokojnej atmosfe
rze widać jak przecina ramiona spiralne.
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M 64 (NGC 4826): a = 12h56.7m, ó =
21°41\ v = 9.6m. Gdy obserwowałem ją w
noc z powietrzem arktycznym (2 maja 1994)
to przy powiększeniu 200 razy widziałem z
trudem ramiona spiralne gęsto upakowa
ne wokół pięknie widocznego jasnego,
punktowego jądra.
M 104 (NGC 4594): a = 12h39.9m, d =
-11°37’, v = 9.5m. Galaktyka spiralna zwa
na Sombrero, także popularna. Podobna
do N G C 4565 tylko mniejsza.
NGC 4762: a = 12h50.5"\<3 = ll°48\v
około 12m. Podobnie ustawiona do M 104
tyle, że jeszcze mniejsza. Ciemnej materii
nic widać.
N GC 4244: a = 12h17.5m,ó = 37°49\v
= 10.9m. Podobna do M 82 (postrzępiona)
lecz spiralna.
NGC 5907 w Smoku (koło M 102), v
= 11.8m. Spiralna ustawiona „kantem” z
ciemną materią, która ją „strzępi” — co
obserwuję.
Szukanie supernowych

Aby szukać supernowych trzeba najpierw
poznać dokładnie każdą galaktykę. Super
nowe w galaktykach nie różnią się w tele
skopie od gwiazd Galaktyki, których jest
całe mrowie i które znajdują się na linii
obserwator-galaktyka. Podczas prowadze
nia obserwacji, gdy robi się to często, ka
żdą galaktykę zna się na pamięć wraz z
gwiazdami przeszkadzającymi w obserwa
cjach.
Nie zaszkodzi jednak wykonywanie do
kładnych rysunków galaktyk i gwiazd wi
docznych na ich tle. Jest to niezbędne gdy
obserwuje się większą liczbę galaktyk. Naj
lepiej jest zapamiętać np. wygląd 10-20
galaktyk w ciągu jednej nocy i naszkico
wać je po obserwacjach. Używanie światła
przy obserwacjach galaktyk znacznie wy
dłuża obserwacje. Ewentualne poprawki
można zrobić przecież później. Naszkico
wanie 105 ze 120 obserwowanych galak
tyk zajęło mi na wiosnę 6 całych nocy. Nie
wystarczy spojrzeć raz na galaktykę; na
leży zrobić po dwa-trzy przeglądy każdej
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galaktyki i dopiero szkicować. Na tle ga
laktyk mogą znajdować się też słabe zmien
ne, które zwiększając swą jasność mogą
być mylnie brane za supernowe. Widząc
te gwiazdy po raz pierwszy myślimy, że to
supernowe i możemy się później rozcza
rować. Inną trudną przeszkodą są liczne
planetoidy, które w swej drodze po niebie
mogą przypadkowo znaleźć się na tle ga
laktyk. Ponieważ są one słabe mniej wię
cej tak jak supernowe to wniosek jest oczywisty. Dobrze więc sprawdzić Efeme
rydy Małych Planet. Obserwacje prowadzę
podobnie jak to było opisane w Uranii 2/94.
Maksimum obserwacji galaktyk przy
pada oczywiście na wiosnę. Kontroluję
wówczas około 100 galaktyk co czasem
zajmuje 3 godziny, czasem 2, a kiedy in
dziej (120 galaktyk) nawet 5. Zależy ile
czasu poświęca się galaktyce. Kontrolo
wanie galaktyk męczy przede wszystkim
oczy — stąd nie należy ich kontrolować
więcej niż 100 (teleskopem 150 mm). Pa
mięć nie sprawia mi większych problemów,
mam chyba „fotograficzną”. Jednak moje
rysunki niejednokrotnie mi się przydały
gdy byłem pewny, że widzę supernową. Rzut
oka na szkic rozwiewał moje emocje. Po
większenie, przy jakim poszukuje się su
pernowych powinno być takie, by dobrze
była widoczna galaktyka i aby supernowe
wybuchające blisko jądra były od niego
odróżnialne. Supernowe nie zawsze osią
gają swój maksymalny możliwy blask bo
wiem często „przesłonięte” są materią międzygwiazdową osłabiającą jasność o kilka
wielkości gwiazdowych. Oczywiście im więk
szy teleskop tym większe prawdopodobień
stwo że znajdzie się supernową (na praw
dopodobieństwo składają się też: częstość
prowadzenia obserwacji i liczba kontrolo
wanych galaktyk). Nie wolno darować so
bie obserwacji „bo nam się nie chce” jeśli
poważnie o poszukiwaniach myślimy. Ja
na przykład obserwuję jaśniejsze galakty
ki w okolicach pełni Księżyca oraz w złych
warunkach atmosferycznych (słabe chmu
ry). Nigdy nie wiadomo co, gdzie i kiedy
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się stanie. Trzeba mieć oczy szeroko otwartc!
Obserwacje supernowych: SN 1993 J,
SN 1994 D, SN 1994 J

Na skutek pecha i złej pogody nic udało
mi się znaleźć tych trzech supernowych.
Konkurencja jest liczna, bardziej doświad
czona i lepiej wyposażona (SN 1994 D zna
leziono, gdy miała około 15°9m). Jednak
nie zrażam się tym. Próbowałem wyzna
czyć jasność dwu ostatnich supernowych.
Teleskopem 15 cm nic było łatwo wyzna
czyć jasności będących na granicy zasięgu.
Do SN 1993 J nic miałem gwiazd porówna
nia. Śledziłem tylko pobieżnie zmiany jas
ności. Wlipcu 1993 przestałem ją widzieć.
SN 1994 D wybuchła w galaktyce NGC
4526 w Pannie. Współrzędne galaktyki
a = 1 2 h34.1m, <5=7°43’; supernowej a = 12h
34^ (5= 7"43’ v = l l m. Mapkę z gwiazdami
porównania otrzymałem od prezesa Od
działu Krakowskiego PTMA — pana Ja
nusza Płeszki. A oto wyznaczone jasności:
• 18.03.199421:00 UT 11.82” z błędem
0. 2™
• 30.03.199421:30 UT 11.9m z błędem
0.3m
• 31.03.199420:40 UT 12.0m z błędem
0.2m

• 2.05.1994 supernowa pojawiała się tyl
ko chwilami.
Jasność SN 1994 J mam wyznaczoną
tylko raz, niedokładnie: 13.04.1994 21:40
UT 13.44m z błędem 0.3m. Potem jej jas
ność szybko zmalała.
Zakończenie

Z tego co napisałem widać, że obserwacje
te nie są łatwe i nie są wdzięczne. Można
długi czas obserwować i nie znaleźć nic.
Teleskop 15 centymetrowy jest nieco za
mały do takich obserwacji, ale ostatecznie
może być. Nie wolno zrażać się początko
wymi niepowodzeniami. Tb potrzebna jest
cierpliwość.
Michał Siwak
Burzyn koło Tuchowa, woj. Tarnów
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PORADNIK OBSERWATORA
Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych
W Cassiopeae

W Cassiopeae
a = 0h54.9m d = +58°34’ (J. 2000)
A: 7.8m-12.5mv Max: 2444209 +405.57d
M -m = 0.46
Typ: M
Sp. C 7,le
Mniej więcej w połowie odległości mię
dzy alfą a y Kasjopei znajduje się zmienna
typu Mira Ceti oznaczona jako W Cassio
peae. Jak na gwiazdę typu Mira zmienna
ta ma stosunkowo niedużą amplitudę zmian
blasku. Nie jest to jednak typowa przed
stawicielka tej klasy gwiazd, co widać tak
że w widmie. Widmo tej gwiazdy zalicza
my do widm gwiazd określanych jako gwiaz
dy węglowe co oznacza, że obserwujemy w
nim pasma związków węgla CN, CO, C2.
Średnia am plituda zmian blasku zawiera
się w granicach 8.8m- l 1.8m. W Polsce gwiaz
da ta jest gwiazdą okolobiegunową i jest
dostępna obserwacjom przez cały rok.
Tomasz Krzyt

ELEMENTARZ URANII
Ziemia

Ziemia: trzecia (licząc wg rosnącej od
ległości od Słońca) planeta Układu Sło
necznego. Jest jedynym znanym obiektem
kosmicznym, na którym wiemy, że rozwi
nęło się życie. Wraz ze swoim naturalnym
satelitą — Księżycem, Ziemia porusza się
wokół Słońca w płaszczyźnie ekliptyki (do
kładniej — płaszczyzna orbity Ziemi wy
znacza płaszczyzną ekliptyki) po orbicie
eliptycznej o dużej półosi a = 149.6X 100
km i mimośrodzie e = 0.0167. Wielka
półoś ziemskiej orbity to z definicji tzw.
jednostka astronomiczna - 1 j. a. lub 1
AU (ang. astronomical unit). Okres obiegu
Ziemi wokół Słońca wynosi P = 365.256
dni. Ziem ię z Księżycem nazywa się cza
sem planetą podwójną, gdyż rozmiary i
masa satelity są porównywalne odpowie-
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dnio z rozmiarami i masą planety (stosu
nek promieni 27:100, mas 1:81). Księżyc
wywiera zatem znaczne działanie grawita
cyjne na Ziemię z czym wiążą się np. przy
pływy i odpływy morza „regulowane” przez
wspólne działanie Księżyca i Słońca. Obie
gając Słońce (ze średnią prędkością około
30 km/s) Ziemia obraca się jednocześnie
wokół osi przechodzącej przez jej środek i
nachylonej do płaszczyzny ekliptyki pod
kątem 66°33’. Okresy obrotu Ziemi do
okoła osi (doba) i obiegu Ziemi wokół
Słońca (rok) są najczęściej używanymi jed
nostkami czasu. Okresy te są niewspół
mierne (w ciągu pełnego obiegu dokoła
Słońca Ziemia obraca się 365.2524 razy)
co jest przyczyną wielu kłopotów przy ustalaniu kalendarza. Warto pamiętać, że
względem gwiazd Ziemia obraca się raz na
23.9345 godz. (doba gwiazdowa) a wzglę
dem Słońca (doba słoneczna) raz na 24
godz. Doba słoneczna jest dłuższa, gdyż
Ziemia musi „dogonić” różnicę wynika
jącą z ruchu orbitalnego. Masa Ziemi —
5.976X 1024 kg —jest 3 miliony razy mniej
sza niż masa Słońca. Ziemia ma kształt
prawie dokładnie kulisty — najlepiej opi
suje ją elipsoida obrotowa o promieniu
równikowym 6378 km a biegunowym 6357
(zatem spłaszczenie wynosi 0.03353). Krzy
wiznę tarczy ziemskiej można zaobserwo
wać np. w czasie zaćmienia Księżyca kiedy
na jego jasną tarczę nasuwa się kolisty
cień Ziemi. Średnia gęstość naszej plane
ty p = 5.52 g/cm3, a prędkość ucieczki z
równika — 11.2 km/s.
Ruchy Ziemi i nachylenie osi jej obro
tu do płaszczyzny ekliptyki pod kątem róż
nym od 90 stopni powodują zmianę oświetlenia jej powierzchni przez Słońce.
Dzień i noc są wynikiem ruchu obrotowe
go, a pory roku — ruchu obiegowego i
nachylenia osi obrotu. Kierunek bowiem
osi wirującego żyroskopu (jakim jest Zie
mia) pozostaje niezmienny w przestrzeni
co powoduje zmianę w ciągu roku kąta
padania promieniowania słonecznego na
dane miejsce Ziemi. Od kąta padania a
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zależy ilość energii docierającej na jed
nostkę powierzchni (£= cosa) i dlatego
zmiany kąta związane z ruchem Ziemi po
orbicie powodują roczne, sezonowe zmia
ny klimatu (lato gdy kąt ajest minimalny i
zimę gdy jest maksymalny). Podział Ziemi
na strefy klimatyczne wiąże się właśnie z
tym jakie wartości kąt amoże przyjmować
w południe czasu miejscowego. W stre
fach ciepłych, między Zwrotnikami Raka i
Koziorożca, dwukrotnie w ciągu roku Słoń
ce jest w zenicie (wówczas a —0); w stre
fach umiarkowanych, między zwrotnika
mi a kołami podbiegunowymi, w południe
zawsze 0°<a<90°; w strefach zimnych, za
kołami podbiegunowymi, okresowo kąt a
może być większy od 90°, Słońce jest tam
niewidoczne (panuje noc polarna).
Na Ziemi widzianej przez kosmiczne
sondy „z zewnątrz”, tzn. oglądanej tak jak
inne planety, widać błękitne wody, brązowo-zielone lądy i białe chmury. Porusza
jąc się w przestrzeni międzyplanetarnej Zie
mia jest silnie naświetlana przez Słońce
— w każdej sekundzie dociera na każdy
cm2 kuli o promieniu 1 j. a. prawie 2 cal
ciepła. Ponadto narażona jest na spotka
nia z międzyplanetarną materią. Mimo to
— akurat na tej planecie - wytworzyła
się cieniutka „skórka” (około 0.002 ziem
skiego promienia) — biosfera, w której
rozwinęło się (około 3.5 miliarda lat temu)
życie. Ziemia ma bowiem dwa „płaszcze”
— gazowy czyli atmosferę i magnetyczny
czyli magnetosferę. Odgradzają nas one
od nieprzytulnego otoczenia międzypla
netarnego. W atmosferze spalają się drob
ne ciałka napotkane przez Ziemię w cza
sie jej wędrówki wokół Słońca; atmosfera
osłabia, „zmiękcza” wpadające weń pro
mieniowanie kosmiczne i atmosfera chro
ni organizmy żywe przed intensywnym krót
kofalowym promieniowaniem słonecznym.
Ta gazowa otoczka otula Ziemię rozciąga
jąc się od jej powierzchni po czym prze
chodzi w sposób płynny w materię wypeł
niającą magnetosferę Ziemi. W skład ziem
skiej atmosfery wchodzą azot (78.084%
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Zdjęcie Ziemi wykonane przez satelitę meteorologicznego M eteosat z odległości około 36 tys. km (fot. ESA).

obfitości), tlen (20.947%) i argon (0.934%),
a także para wodna, dwutlenek węgla, neon,
hel, metan (razem 0.0002%). Tbn skład
chemiczny zmieniał się w trakcie ewolucji
Ziemi, w szczególności organizmy żywe,
dzięki fotosyntezie, wzbogacały atmosferę
w tlen. Nad każdym cm2 Ziemi mamy słup
powietrza o ciężarze około 1 kg — ozna
cza to, że atmosfera stale wywiera ciśnie
nie 100 barów na powierzchnię naszej pla
nety, a jego pomiar łącznie ze znajomoś
cią rozmiarów Ziemi (a więc i jej powierz

chni) pozwala obliczyć całkowitą masę tej
atmosfery. Jest ona równa około 5 x 1021 g
czyli mniej więcej jedną milionową masy
Ziemi. Mimo to — jak już wspominaliśmy
— wpływ atmosfery na wiele zjawisk wca
le nie jest zaniedbywalny. Pomijając spra
wy biosfery warto wspomnieć, że docie
rające do Ziemi światło od obiektów as
tronomicznych ulega w atmosferze refrak
cji i ekstynkcji. Oddalając się od powierz
chni Ziemi ciśnienie atmosfery gwałtow
nie maleje (od 1 atmosfery na powierzch-
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ni do 0.5 na wysokości kilku km i 0.1 na
kilkunastu km; coraz mniej m aterii jest
nad nami) natom iast tem peratura zmie
nia się nieregularnie co w naturalny spo
sób definiuje warstwy atmosfery. Najbli
żej powierzchni Ziemi, do wysokości 11
km, leży cienka troposfera zawierająca 75%
masy atmosfery. W niej zachodzą wszy
stkie zjawiska związane z pogodą (chmu
ry, deszcze, śnieg, grad), do jej górnej gra
nicy dolatują odrzutowce. Temperatura w
tej warstwie spada z wysokością, gdyż niż
sze jej partie są grzane przez oświetlony
Słońcem grunt. Na wysokości około 11 km
tem peratura spada do 220 K (tropopauza), a powyżej zaczyna rosnąć do około
273 K na wysokości 50 km. T& (11-50 km)
warstwa atmosfery nazywa się stratosferą, a
inwersja tem peratury jaką się tam obser
wuje wynika z absorpcji słonecznego ul
trafioletu w ozonosferze. Powyżej 50 km
rozciąga się mezosfera, dalej termosfera.
Druga „osłona” Ziemi związana jest z
jej polem magnetycznym. Ziemia jako ca
łość przypomina bowiem ogromny mag
nes — w bardzo dobrym przybliżeniu daje
się opisać jej pole jako pole dipola o osi
nachylonej do osi rotacji Ziemi pod ką
tem 11.7°. Natężenie jego na równiku 31 x 10~2gausa; moment dipolowy 7.9 x 1025
g ausaxcm 3; przesunięcie środka dipola
względem środka Ziemi 0.08 promienia.
W iatr słoneczny — napływając naddźwiękowo na to pole — tworzy rozległą magnetosferę, w której minimalna odległość
magnetopauzy od środka Ziemi równa się
10.4 prom ieni ziemskich. Pod magnetopauzą znajdują się dwa obszary wysoko
energetycznych cząstek uwięzionych w po
lu magnetycznym — tzw. pasy Van Allena.
W rezultacie pole magnetyczne Ziemi do
brze izoluje nas od naładowanych cząstek
znajdujących się w przestrzeni międzypla
netarnej (tylko niektóre wpadają w okoli
ce biegunów i tam wywołują zjawisko zórz
polarnych). Ziemia, jako planeta dość bli
ska Słońcu, powstawała w końcowym okre
sie (około 4.5 mld lat temu) zapadania się
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gazowo-pyłowego obłoku protosłonecznego. W wyniku akrecji tzw. planetozymali
najpierw tworzyły się protoplanety, któ
rych wokół protosłońca krążyło wiele. Roz
grzany (przez 1. rozpad pierwiastków pro
mieniotwórczych z pierwotnego obłoku,
2. bombardowanie meteorytami i 3. rodzą
ce się Słońce) materiał protoplanet ulegał
stopniowo topieniu. Ciężkie metale, głów
nie żelazo, spływały ku centrum tworząc
jądro, lżejsze skały wypływały — następo
wał proces rozwarstwiania. Jak wynika z os
tatnich badań około 4.4 mld lat temu zde
rzyły się dwie takie protoplanety i w wyni
ku tego zderzenia powstała nasza „plane
ta podwójna”. Od tej pory oba te ciała
poruszają się wokół Słońca razem. Zewnę
trzna skorupa Ziemi (podobnie jak Księ
życa) powoli zestalała się — narażona na
intensywne bombardowanie ciągle jeszcze
licznymi planetozymalami. Najlżejsze m a
teriały utworzyły atmosferę Ziemi — wzbo
gacaną sukcesywnie w tlen przez pojawia
jące się na Ziemi organizmy żywe. Jeśli cho
dzi o budowę wnętrza Ziem i — współczes
ne modele przewidują w jej środku żelazno-niklowe jądro (wewnętrzne, stałe o pro
mieniu 390 km i zewnętrzne, płynne między
390 a 3470 km) a nad nim płaszcz skalny o
grubości 2900 km (dolny, skały cięższe —
1900 km i górny — 1000 km) oraz skorupę
0 grubości około 40 km. Ttoarda skorupa
pływająca po roztopionym wnętrzu Ziemi
popękała i tworzy tzw. płyty tektoniczne,
których powolne ruchy są mierzalne meto
dami laserowymi (tzw. ruchy kontynentów).
Współcześni planetolodzy z naciskiem
podkreślają, że historia Ziemi potoczyła
by się inaczej gdyby nie rozwinęło się na
niej życie. Życiu zawdzięczamy obecność
wolnego tlenu w atmosferze, z kolei tlen
związany z innymi pierwiastkami (np. z
węglem) wywołuje tzw. efekt cieplarniany
1 ogrzewanie planety. Skomplikowane re
akcje chemiczne w oceanach prowadziły
do oddziaływań między procesami geolo
gicznymi i biologicznymi. Duża ilość płyn
nej wody oraz ruchy płyt tektonicznych (pły-
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wające lądy), zmiany prądów i klimatu —
wszystko to stwarzało możliwość miesza
nia się różnych organizmów i powstawa
nia różnorodnych form żywych. Może właś
nie dlatego Ziemia jest ojczyzną ludzi?
Badaniami kształtu Ziemi zajmuje się
geodezja, badaniami jej cech fizycznych

4/1995

— geofizyka, badaniami atmosfery dolnej
— meteorologia, górnej — aeronomia, ba
daniem powłoki ziemskiej i jej zróżnico
waniem pod względem przyrodniczym —
geografia; budową i dziejami Ziemi (głów
nie jej skorupy) — geologia.
MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Słońce: W lipcu Słońce wstępuje w znak
Lwa i wędruje po ekliptyce w kierunku
równika niebieskiego. W związku z tym
dni są już coraz krótsze, o czym świadczą
momenty wschodów i zachodów Słońca w
Warszawie podane dla kilku dat: l d wsch.
4h18m, zach. 21hl m; l l d: wsch. 4h27m, zach.
20h55m; 21d: wsch. 4h39m, zach. 20h44m; 31d:
wsch. 4h54m, zach. 20h30m.

Lipiec 1995 r.

wielk. w gwiazdozbiorze Lwa. J o w i s z
zachodzi po północy jako jasna gwiazda
około -2.5 wielk., ale dość nisko nad hory
zontem na granicy gwiazdozbiorów Wężownika i Skorpiona; przez lunety może
my śledzić ciekawe zjawiska w układzie
czterech najjaśniejszych księżyców Jowi
sza. S a t u r n widoczny jest już prawie
całą noc w gwiazdozbiorze Wodnika jako

Dane dla obserwatorów Słońca (na 14h czasu wschod.-europ.)
Data
1995
VII 1
3
5
7
9
11
13
15

P
-2969
-1.78
-0.88
+0.04
+0.94
+ 1.84
+2.74
+3.62

Bo
+2988
+3.10
+3.32
+3.53
+3.74
+3.94
+4.14
+4.34

Lo
113967
87.20
60.72
34.26
7.78
341.32
314.84
288.38

Data
1995
lii

VII 17
19
21
23
25
27
29
31

P
+4951
+5.38
+6.25
+ 7.10
+ 7.95
+8.79
+9.62
+10.42

Bo
+4953
+4.72
+4.90
+5.08
+5.24
+5.41
+5.56
+5.72

Lo
261992
235.46
208.98
182.52
156.08
129.62
103.16
76.70

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
10d4h7ra — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest w li
pcu następująca: pierwsza kwadra 5d22h,
pełnia 12d13h, ostatnia kwadra W O 11 i
nów 27d17h. Najbliżej Ziemi Księżyc znaj
dzie się 11 lipca, a najdalej od Ziemi 23
lipca.
Planety i planetoidy: Rankiem nisko nad
wschodnim horyzontem świeci W e n u s
jako jasna gwiazda -3.8 wielk., a w pobliżu
niej możemy próbować odnaleźć znaczniesłabszego M e r k u r e g o . M a r s za
chodzi wieczorem jako gwiazda ok. +1.2

gwiazda +1.2 wielk., podobnie U r a n (6
wielk.) i N e p t u n (8 wielk.), ale te nisko
nad horyzontem w gwiazdozbiorze Strzel
ca. P l u t o n dostępny jest tylko przez
duże teleskopy jako słaba gwiazdka około
14 wielk. na granicy gwiazdozbiorów Wężownika i Wagi.
Wieczorem przez większe lunety m o
żemy poszukiwać planetoidy J u n o wśród
gwiazd około 10 wielkości w gwiazdozbio
rze Wężownika. Podajemy równikowe współ
rzędne planetoidy dla kilku dat: VI. 30*:
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rekt. 17h38.7m, deki. -4°51’; VII. 12d: rckt.
17h29.4m, deki. -5°15’; 22d: rekt. 17h23.2m,
deki. -5°48’; VIII. l d: rekt. 17h19.0m, deki.
-6°30’.
Meteory: Od 15 lipca do 15 sierpnia pro
mieniują meteory z roju delta A k w a r y d ó w (maksimum aktywności przypa
da 27 i 28 lipca). Podwójny radiant meteo
rów leży w gwiazdozbiorze Wodnika i ma
współrzędne: rekt. 22h36m, deki. 0° i -17°.
W tym roku warunki obserwacji są bardzo
dobre.
*

*

*

4d O 4h Ziemia na swej okołosłonecznej orbicie znajdzie się najdalej od Słońca
w odl. 152 min km. O 7h Mars w złączeniu
z Księżycem w odl. 4°.
4/5d Księżyc 1 i jego cień przechodzą
na tle tarczy Jowisza. Obserwujemy po
czątek przejścia: księżyca o l h5m, cienia o
l h50m. Do brzegu tarczy planety zbliża się
także księżyc 3 i rozpocznie swoje przej
ście na jej tle o 3h2m.
5/6d Księżyc 1 przechodzi za tarczą Jo
wisza. O 22h12mobserwujemy początek za
krycia, a o l h10mkoniec zaćmienia (blisko
prawego brzegu tarczy w lunecie odwra
cającej).
6d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec
przejścia: księżyca o 21h43m, a cienia o
22h30m.
7d13h Saturn nieruchomy w rektascensji.
7/8d Tym razem księżyc 2 wraz ze swym
cieniem przechodzi na tle tarczy Jowisza.
Księżyc rozpocznie przejście o 0h16m, a jego
cień pojawi się na tarczy planety o l h51ra;
księżyc zakończy przejście o 2h46m, a jego
cień będzie widoczny na tarczy planety do
wschodu Słońca.
8d Wieczorem księżyc 3 ukryty jest w
cieniu Jowisza. O 22h20mpojawi się nagle
z prawej strony (w lunecie odwracającej)
w odległości równej prawie średnicy tarczy
planety od jej brzegu.
9d15h Złączenie Księżyca z Jowiszem w
odl. 2°. Tego wieczora obserwujemy koniec
zaćmienia 2 księżyca Jowisza: księżyc wyj
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dzie nagle z cienia planety o 23h33mblisko
prawego brzegu jej tarczy.
12d21h Księżyc w złączeniu z Neptu
nem w odl. 4°.
12/13d Księżyc 1 przechodzi za tarczą
Jowisza. Początek zakrycia obserwujemy
tuż przed północą (o 23h59m), a koniec
zaćmienia nastąpi dopiero o 3h4m.
13d5h Złączenie Księżyca z Uranem w
odl. 6°. Wieczorem księżyc 1 i jego cień
przechodzi na tle tarczy Jowisza; księżyc
rozpocznie przejście o 21h20m, a jego cień
pojawi się na tarczy planety o 22h14m, ko
niec przejścia księżyca nastąpi o 23h30m, a
cienia o 24h25m.
14d Księżyc 1 ukryty jest w cieniu Jowi
sza do 21h33m(koniec zaćmienia).
15/16d Księżyc 3 ukryty jest za tarczą
Jowisza. Patrząc na prawy brzeg tarczy (przez
lunetę odwracającą) dostrzeżemy koniec
zakrycia o 22h28ra. Księżyc 3 oddala się
teraz od brzegu tarczy i o 23h59mzniknie
nagle w cieniu planety (początek zaćmie
nia); koniec zaćmienia tego księżyca na
stąpi o 2h20m.
16/17d Od 21h40ra (początek zakrycia)
do 2h10m(koniec zaćmienia) księżyc 1 prze
chodzi za tarczą Jowisza.
17d O 6h Saturn w złączeniu z Księ
życem w odl. 6°. O 7h Neptun w przeciw
stawieniu ze Słońcem względem Ziemi (w
opozycji).
19/ 20* O l h48mobserwujemy początek
zakrycia 1 księżyca Jowisza przez tarczę
planety.
20/21d Księżyc 1 i jego cień przechodzą
na tle tarczy Jowisza. Początek przejścia
księżyca o 23h8m, cienia o 0h9m; koniec przej
ścia księżyca o l h19m, a cienia o 2h20m.
21d19h Uran w opozycji. Księżyc 1 Jo
wisza ukryty jest w cieniu planety; o 23h
28m obserwujemy koniec zaćmienia tego
księżyca (pojawi się on nagle blisko pra
wego brzegu tarczy, patrząc przez lunetę
odwracającą).
22/23d Księżyc 3 przechodzi za tarczą
Jowisza: początek zakrycia o 23h46m, ko
niec zakrycia o 2h3m.
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23d9h26mSłońce wstępuje w znak Lwa,
jego długość ekliptyczna wynosi wówczas
129°. O 24h4m obserwujemy początek za
krycia 2 księżyca Jowisza przez tarczę pla
nety.
25d D o 22h54mna tarczy Jowisza wido
czny jest cień jego 2 księżyca.
27/28d Księżyc 1 i jego cień przechodzi
na tle tarczy Jowisza. Obserwujemy po
czątek przejścia: księżyca o 0h58m, cienia o
2h4m.
28d4h Górne złączenie Merkurego ze
Słońcem.

28/29d Księżyc 1 przechodzi za tarczą
Jowisza. O 22h4m obserwujemy początek
zakrycia, a o l h23mkoniec zaćmienia tego
księżyca.
29/30d Księżyc 1 i jego cień przechodzą
na tle tarczy Jowisza. Obserwujemy ko
niec przejścia: księżyca o 21h36m, a cienia
o 22h43m.
Momenty wszystkich zjawisk podane
są w czasie wschodnio-europejskim (cza
sie letnim w Polsce).
Opracował G. Sitarski
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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładki: Zdjęcie galaktyki nazwanej „Kołem u wozu” (wykonane 16 października 1994 roku za pomocą
Teleskopu Kosmicznego H ubble’a), która praw dopodobnie zderzyła się z jedną z dwóch innych galaktyk widocznych
po prawej stronie (patrz K ronika).
Druga stro n a okładki: U góiy — rentgenowski obraz korony słonecznej, miejsca ciem ne to tzw. dziury koronalne, z
których startuje w iatr słoneczny. U dołu — sonda kosmiczna Ulysses podczas testów kontrolnych w ośrodku ESA w
Noordwijk (H olandia).
TVzecia stro n a okładki: Zdjęcie korony słonecznej wykonane za pomocą koronografu z wmontowanym w centrum (w takiej
samej skali) obrazem rentgenowskim korony (patrz trzecia strona okładki).
Czw arta strona okładki: Schemat linii słonecznego pola magnetycznego; przy biegunach linie są otwarte, a w okolicach
równika zawijają się w spiralę. Cząstki wiatru słonecznego łatwo mogą być wywiewane tylko wzdłuż linii, zatem w
płaszczyznie ekliptyki w iatr wieje wolniej niż w okolicach okołobiegunowych.
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Majowy numer naszego miesięczni
ka zdominowała czerwień: Reproduko
wane na okładce zdjęcie Marsa, zwane
go czerwoną planetą, zapowiada jego pre
zentację w Elem entarzu U ranii oraz de
monstruje jedną z najnowszych, spekta
kularnych fotografii uzyskanych telesko
pem kosmicznym Hubble’a, która zo
stała wykonana podczas tegorocznej opozycji. Początkujących obserwatorów
nieba zachęcamy nie tylko do przypo
mnienia sobie najważniejszych informa
cji o naszym kosmicznym sąsiedzie, lecz
także do przeczytania w Poradniku O b 
serw atora czym jest i kiedy następuje
opozycja czerwonej planety.
Artykuł Tadeusza JARZĘBOWSKIE
GO, któiym rozpoczynamy niniejszy nu
mer, poświęcony jest natomiast promie
niowaniu podczerwonemu. Jak podkre
śla Autor, niebo oglądane przez uczu
loną na podczerwień aparaturę okazało
się bardzo jaskrawe. Nic więc dziwnego,
że obserwacje astronomiczne w tym za
kresie widma elektromagnetycznego nio
są niezwykle bogaty ładunek wiadomo
ści o Wszechświecie. Wykonywanie ich
nie jest jednak łatwe przede wszystkim
dlatego, że promieniowanie podczerwo
ne jest emitowane przez całe nasze oto
czenie, a więc przez Ziemię, jej atm o
sferę, teleskop i oczywiście samego ob
serwatora. Ponadto znaczna jego część
jest pochłaniana przez atmosferę. Jak
współczesna technika pokonuje te trud
ności dowiemy się zarówno ze wstęp
nego artykułu ja k i następnego, będą
cego poniekąd kontynuacją opubliko
wanego w poprzednim numerze artyku
łu tego samego Autora o pyle międzygwiazdowym. Tym razem Bogdan WSZO
Ł E K opisuje eksperymenty laboratoryj
ne, które — w połączeniu z wynikami
obserwacji astronomicznych — pozwa
lają uzyskać znacznie więcej informacji
o składowej pyłowej materii międzygwiazdowej.

V__________________________
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Tadeusz Jarzębowski — Wrocław

OBSERWACJE ASTRONOMICZNE W PODCZERWIENI
W słowniku fizycznym, pod hasłem pro
mieniowanie podczerwone, podczerwień,
czytamy: niewidzialne dla oka prom ienio
wanie elektromagnetyczne o długości fali
w przedziale od 0.76 do 500 m ikrom e
trów. Przyjmowana przez astronomów de
finicja jest trochę inna; tu do podczerwie
ni zalicza się na ogół promieniowanie z
zakresu długości fal od 1 do 1000//m (10‘6
-1 0 3 m), tj. o częstotliwościach od 3 x 1014
do 3 x lO n herców. Tak przyjęte granice
narzuciła praktyka obserwacyjna; najpro
ściej bowiem zaczynać podczerwień w tym
rejonie długości fal, gdzie nie można już
stosować konwencjonalnych odbiorników
promieniowania widzialnego, a kończyć
tam, gdzie bardziej skuteczne są radiowe
techniki obserwacyjne. Podczerwień zwy
kło się dzielić jeszcze na bliską, średnią i
daleką; bliska kończy się już około 3/<m,
granicę średniej przyjmuje się na ogół przy
30 /<m, daleka to oczywiście ta reszta, gra
nicząca z zakresem radiowym.
Na możliwość istnienia promieniowa
nia podczerwonego (zwanego „heat radia
tion”) zwracał uwagę jeszcze Newton, ale
odkrył je dopiero astronom i muzyk (zna
ny zwłaszcza z odkrycia U rana) William
H e r s c h e l . Działo się to blisko dwieście
lat temu, w roku 1800. Herschel badał na
tężenie promieniowania w widmie Słońca
poprzez umieszczanie term om etru w róż
nych częściach jego widma. Ku wielkiemu
zdziwieniu stwierdził on, że termometr wy
kazywał wzrost tem peratury również i po
za widzialnym, czerwonym krańcem wid
ma. Fakt ten wskazywał jednoznacznie, iż
mamy do czynienia z podgrzewaniem ter
m om etru przez jakieś niewidzialne dla oka ludzkiego promieniowanie cieplne.
Musiało jednak minąć jeszcze całe stu
lecie, zanim Max P l a n c k opracował
spójną teorię promieniowania ciała do

skonale czarnego. Jest to promieniowanie
emitowane pod wpływem temperatury, stąd
nazwa: promieniowanie cieplne, termicz
ne; emisja związana jest tu ze wzbudza
niem atomów lub cząsteczek, wywołanym
przez ich ruch cieplny.
I minęło dalszych kilkadziesiąt lat, za
nim teleskopy odkryły pierwsze „gwiazdy
podczerwone”. Były to już lata sześćdzie
siąte naszego stulecia. Odtąd astronom ia
w podczerwieni — ang. infrared astronomy
— zaczęła rozwijać się szybko, a niebo oglądane przez uczuloną na podczerwień
aparaturę okazało się być bardzo jaskrawe.
Fale podczerwone mają jedną bardzo
istotną przewagę nad widzialnymi: im nie
przeszkadza pyl międzygwiezdny. Pyłu te
go jest niby niewiele, około dwa ziarenka
na milion metrów sześciennych, ale pro
mieniowanie widzialne, na trasie 28 ty
sięcy lat świetlnych — jaka dzieli nas od
centrum Galaktyki — zostaje przez pyl
osłabione około bilionkrotnie. Gdy więc
chodzi o dziedzinę widzialną, to centrum
naszego skupiska gwiezdnego jest całko
wicie przed nami ukryte. Natom iast fale
podczerwone mogą przebyć całą tę trasę,
ulegając niewielkiemu tylko osłabieniu; już
np. na długości fali 2.2 //m osłabienie jest
zaledwie kilkunastokrotne.
zależność
ekstynkcji międzygwiazdowej od długości
fali ilustruje rysunek 1.
Dzięki swobodnemu przenikaniu pro
mieniowania podczerwonego przez pył mo
żemy np. badać szczegóły struktury innych
galaktyk. Kopalnię tematyki stanowi np.
dobrze wszystkim znana, odległa o 1500
lat świetlnych, Wielka Mgławica w O rio
nie. Znajduje się tam wiele spowitych tu
manami pyłu i gazu młodych gwiazd; nie
dociera od nich światło widzialne, ale gwiaz
dy te można obserwować w podczerwieni.
Uzyskane stąd dane rozszerzają możliwo-
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Rys. 1. W ielkość ekstynkcji między gwiazdowej na odcinku Słońce — centrum Galaktyki w zależności od
długości fali promieniowania. Jak widać, dla X = 0.6/im (barwa pomarańczowa) osłabienie wynosi o koło 28
wielkości gwiazdowych, podczas gdy dla A rzędu 1 0 /im ekstynkcja jest już praktycznie równa zeru.

ści poznawania procesu formowania się
gwiazd.
Przyszłość obserwacji w podczerwieni
będzie miała bardzo istotne znaczenie dla
kosmologii. Wszechświat przecież rozsze
rza się, w następstwie czego, zgodnie z
prawem Dopplera, odbierane przez nasze
teleskopy promieniowanie wykazuje prze
sunięcie ku czerwieni — tym większe im
obiekt dalszy, reprezentujący wcześniejszą
epokę ekspansji Wszechświata. Emitowa
ne w nadfiolecie czy dziedzinie widzialnej
promieniowanie dalekich kwazarów ob
serwowane jest przez nas jako promienio
wanie podczerwone — jak to np widać na
rysunku 2. Tak więc młody, „niemowlęcy”
Wszechświat, obserwowalny jest w pod
czerwonej części widma.
„Świecący” teleskop, „świecący” obserwator
Przy obserwacjach astronomicznych w pod
czerwieni najpoważniejszą niewątpliwie

trudność stanowi fakt, że w tym właśnie
zakresie widma elektromagnetycznego emituje całe nasze otoczenie — a zatem
Ziemia, otaczająca ją atmosfera, teleskop,
jak też oczywiście i sam obserwator. Wnio
sek taki wynika natychmiast z praw pro
mieniowania cieplnego, najwyraźniej wi
dać to z prawa przesunięć Wiena
Amax = 2.898 K T ^ ,

gdzie Amax jest długością fali odpowiada
jącą maksymalnej zdolności emisyjnej cia
ła doskonale czarnego o temperaturze T.
Podstawiając za T np. średnią wartość tem
peratury powietrza przy powierzchni Zie
mi, wynoszącą 287 K ( + 14°C), otrzymamy
ICH m =10//m . Jest to średnia pod
czerwień. W tym zakresie długości fal, w
średniej podczerwieni, przypada zatem
maksymalna zdolność emisyjna otaczają
cego nas ośrodka. „Świecimy” w podczer
wieni również i my wszyscy, Amaxciała czło-
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R ys. 2. W id m o kwazara o bardzo dużym p rzesu n ięciu ku czerw ien i, A/A0 = 4 .8 9 7 . L inia w o d o r u L ym an alfa, o
laboratoryjn ej d łu g o śc i fali A0 = 0 .1 2 1 6 /im , w ystęp u je tu w rejo n ie A = 0 .7 2 /im ; linia w ęgla C1V, A0 = 0 .1 5 4 9
ft m , o b serw o w a n a je s t ju ż na 0.91 /im .

wieka = 9.4//m ; a moc emitowanego przez
nas promieniowania jest nawet spora —
około 50 watów; odpowiada to mocy prze
ciętnej domowej żarówki. A jednak widzi
my się wzajemnie tylko przy oświetleniu
zewnętrznym, odbitym od naszych ciał; na
tę emisję własną oczy nasze nie reagują.
Astronom , prowadzący z powierzchni
Ziemi obserwacje w podczerwieni, znaj
duje się w dość paradoksalnej sytuacji. Za
wyjątkiem niektórych najjaśniejszych źró
deł, otoczenie em ituje intensywniej niż obiekt obserwowany. Bywa, że sygnał od
bierany od badanego ciała niebieskiego jest
setki tysięcy razy słabszy niż emisja z oto 

czenia. A zatem to tak jak dostrzeganie
robaczka świętojańskiego przez obserwa
tora znajdującego się blisko latarni.
Atmosfera ziemska
Otaczająca naszą planetę atmosfera stwa
rza trudności przy wszelkich prawie ob
serwacjach astronomicznych. Rysunek 3
ilustruje problem przezroczystości atm o
sfery dla całego zakresu widma elektro
magnetycznego — od prom ieni gamma
po fale radiowe.
Jak wiadom o, względnie swobodnie
przenika do powierzchni Ziem i prom ie
niowanie z zakresu tzw. „okna” widział-
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Rys. 3. Przezroczystość atmosfery ziemskiej w zależności od długości fali. Przebieg krzywej wskazuje na
wysokość nad poziom em morza, do jakiej dociera już tylko 1% promieniowania ciał niebieskich; na mniejszych
wysokościach obserwacji na danej długości fali prowadzić już nie można.

nego (0.3-1.0/<m) oraz „okna” radiowego
(1 m m -30 m). Z podczerwienią jest już
znacznie gorzej; poprzez atmosferę prze
nika tylko niewielki procent prom ienio
wania z tego rejonu widma. Za absorpcję
odpowiedzialne są tu głównie molekuły pa
ry wodnej (H 20 ) i dwutlenku węgla (CÓ 2).
Może trochę fizyki.
Mechanizm absorpcji promieniowania
przez gazy jednoatomowe polega na wzbu
dzaniu elektronów; jest to absorpcja bar
dzo selektywna, zachodząca dla ściśle określonych długości fal; winny wystąpić tu
wąskie, absorpcyjne linie widmowe. Ina
czej przedstawia się jednak sprawa przy
absorpcji promieniowania przez cząstecz
ki (molekuły). Cząsteczka składa się z dwóch,
trzech lub większej liczby atomów. Stąd
oprócz energii elektronowej może posia
dać ona jeszcze dwa inne rodzaje energii,
mianowicie energię oscylacyjną i rotacyj
ną. Energia oscylacyjna ma związek z drga
niami, jakie wykonują wchodzące w skład
cząsteczki atomy; natom iast energia rota
cyjna wynika z ruchu obrotowego cząste
czki jako całości. A zatem proces absor
pcji polegać tu może na wzbudzaniu wyż

szych stanów oscylacyjnych oraz rotacyj
nych. Zbiór dopuszczalnych wartości ener
gii jest nieciągły; zgodnie bowiem z pra
wami mechaniki kwantowej, energia ato 
mów, jąder atomowych czy też cząsteczek
jest skwantowana. Stąd w procesie absor
pcji promieniowania przez cząsteczki po
jawią się zespoły wielu bliskich linii wid
mowych, będące rezultatem nakładania się
wzbudzeń stanów elektronowych, oscyla
cyjnych i rotacyjnych. Taki zespół linii ab
sorpcyjnych nazywamy pasmem absorpcji;
występują one głównie w podczerwieni oraz w radiowej części widma.
Na rysunku 4 ukazana jest absorpcja
promieniowania w atmosferze ziemskiej
dla bliskiej i średniej podczerwieni; jest to
bardziej szczegółowe przedstawienie od
powiedniego fragmentu widma z rysunku
poprzedniego. Widać tu wyraźniej owe pas
ma absorpcji H 20 i C 0 2, jest też pasmo
0 2 i 0 3. Między tymi pasmami są jednak i
fragmenty widma wolne od absorpcji mo
lekularnej, są to swego rodzaju „okienka”
przezroczystości. Gdy jednak chodzi o pod
czerwień daleką, od około 30 do 300 //m,
to w tym zakresie widma atm osfera jest
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całkowicie nieprzezroczysta (rys. 3) — i
do powierzchni Ziemi nic z lego zakresu
długości fal nie dociera.
Obserwacje z powierzchni Ziemi

Skoro w bliskiej i średniej podczerwieni
pojawiają się owe „okienka” przezroczys
tości, to stwarza to możliwość obserwo
wania poprzez nie. Teleskop do podczer
wieni głównie tym różni się od optyczne-

C Z U IO S C
OKA LUD ZKIEG O

nie wąskich zakresach widma, w jakich do
ciera do nas promieniowanie. Nawiązano
tu do powszechnego systemu U, B, V, roszerzając na siedem dalszych pasm w pod
czerwieni, oznaczonych R, I, J, K, L, M, N,
gdzie N przypada w rejonie 10.2/<m (poza
pasmem absorpcyjnym ozonu, por. rys. 4).
W charakterze dygresji zwróćmy uwa
gę, że pod jednym przynajmniej względem
przy obserwacjach w podczerwieni odczu-

DŁUGOŚĆ

FALI

^im

Rys. 4. P rzezroczystość atm osfery ziem skiej w bliskiej i średniej podczerw ieni. P rzebieg krzywej na rysunku
od p o w iad a absorpcji, z jak ą m am y d o czynienia obserw ując z niewielkiej wysokości nad poziom em m orza.
Z azn aczo n o zak res czułości oka ludzkiego (0 .4 -0 .7 /im ).

go, że w ognisku, zamiast kliszy fotografi
cznej czy fotopowielacza, znajduje się bolometr. Współczesne bolometry są ponad
bilion razy czulsze od zwykłego term om e
tru, jakim posługiwał się Herschel. Istot
ną częścią bolom etru jest materiał (pół
przewodnik, nadprzewodnik), którego opór elektryczny zmienia się przy zmianach
tem peratury — natom iast zwyżka tem pe
ratury następuje pod wpływem padające
go promieniowania. Z wielkości zmiany
oporu elektrycznego wnioskuje się o na
tężeniu promieniowania ciała niebieskie
go. Funkcjonowanie bolom etru wymaga
niskiej temperatury, chłodzony jest ciek
łym helem. Podstawowa trudność przy ob
serwacjach naziemnych to oczywiście prob
lem oddzielenia sygnału ciała niebieskie
go od sygnału tła; a niespodzianek może
tu być dużo, każda na przykład przelatują
ca przed teleskopem ćma będzie źródłem
silnego, fałszywego sygnału.
Fotom etria, jaką uprawia się z powie
rzchni Ziemi, realizowana jest w tych właś-

wa się wyraźną przewagę nad obserwacja
mi wizualnymi: tu znacznie mniej prze
szkadza rozpraszanie promieniowania (roz
praszanie rayleighowskie — to, odpowie
dzialne za błękit nieba). Jest ono bowiem
odwrotnie proporcjonalne do czwartej po
tęgi długości fali; dłuższe, podczerwone fale
podlegają więc tylko nieznacznemu roz
praszaniu.
Obserwatoria do badań w podczerwie
ni lokalizuje się możliwie wysoko nad po
ziomem morza. Jest to oczywiste, gdyż głów
ne czynniki absorbujące promieniowanie
— para wodna i dwutlenek węgla — kon
centrują się bliżej powierzchni Ziemi. Na
przykład na wysokości kilkunastu kilom e
trów, w rejonie tropopauzy, absorpcja w
bliskiej podczerwieni jest już praktycznie
równa zeru; natom iast z dalekiej podczer
wieni dociera do tej wysokości już ponad
80% promieniowania ciał niebieskich.
Miejscem na naszej planecie najbar
dziej znanym z badań w podczerwieni jest
wygasły wulkan M auna Kea na Hawajach
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o wysokości 4200 m n. p. m. Na jego szczy
cie znajduje się obserwatorium astron o
miczne z dwoma pracującymi w podczer
wieni teleskopami — jeden o średnicy zwier
ciadła 3 m, drugi (brytyjski) ze zwiercia
dłem 3.8 m. Ponad tymi teleskopami wystę
puje już tylko ok. 1/10 tej ilości molekuł
H :0 i C O :, jaka jest na poziom ie morza.
IRAS i C O BE
Przełomową datą w historii badań astro
nomicznych w podczerwieni był rok 1983,
w ciągu którego całe prawie niebo przeba
dane zostało w tej dziedzinie widma.

1RAS to w spólne dzieło U SA , Wiel
kiej Brytanii i Holandii. Teleskop o śred
nicy zwierciadła 57 cm, chłodzony za po
mocą ciekłego helu do temperatury ok. 2 K,
obiegał Ziem ię po prawie kołowej, biegu
nowej orbicie, w odległości 900 km. Start
nastąpił 25 stycznia 1983 roku, koniec mi
sji — 23 listopada tegoż roku — gdy skoń
czył się zapas ciekłego helu. A paratura
IR A S-a była lak czuła, iż — jak powie
dział jeden z jego twórców — gdyby pod
rzucić dostatecznie wysoko piłkę w N o 
wym Jorku, emitowane przez nią podczer
wone promieniowanie mogłoby być zare-
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Rys. 5. Zakres czterech rejonów widma, w jakich prowadzone były obserwacje za pomocą teleskopu do
obserwacji w podczerwieni z pokładu satelity IRAS.

Przedstawionych trudności obserwacyj
nych w podczerwieni można całkowicie uniknąć, jeżeli:
1. ochłodzi się teleskop do tem pera
tury bliskiej zera absolutnego,
2. wyniesie się go ponad atm osferę
ziemską.
Wówczas obserwacje, praktycznie nie
wykonalne przy użyciu dużego, ciepłego,
naziem nego teleskopu, będą mogły być
z powodzeniem zrealizowane przez mały,
ochłodzony teleskop, operujący ponad at
mosferą. R olę laką spełnił po raz pierwszy
IR A S — Infra-Red Astronomical Satelite.

jestrow ane w Kaliforni.
Pomiary prom ieniowania prowadzone
były w czterech zakresach średniej i dalekiej
podczerwieni, około 12, 25, 60 i 100 //m.
Bliżej ukazuje te zakresy czułości rysunek
5. W ciągu tych blisko dziesięciu miesięcy
przebadano 96% nieba. Rezultatem tej mi
sji jest katalog, zawierający 250 000 obiek
tów emitujących promieniowanie podczer
wone. (Zauważmy, że katalog H D , nad
którym pracowano kilkadziesiąt lat, zawie
ra mniej, bo 225 000 gwiazd).
Nowościom, związanym z misją IRA S-a,
poświęcimy jeszcze odrębny artykuł. A re-

136

URANIA

welacji jest tu sporo — od odkrycia swego
rodzaju protoplanetarnego systemu wo
kół Wegi po dalekie galaktyki, emitujące
99% promieniowania pod postacią fal pod
czerwonych.
COBE — Cosmic Background Explo
rer, który wystartował w roku 1989, był
instrumentem podobnej klasy co IRAS
(patrz zdjęcie na czwartej stronie okład
ki). Jego głównym zadaniem były obser
wacje na pograniczu podczerwieni i mili
metrowych fal radiowych celem badania
wypełniającego Wszechświat promienio
wania reliktowego (promieniowania tła).
Zebrane przez COBE dane obserwacyjne
mają doniosłe znaczenie dla kosmologii.
A nie można nie wspomnieć, że COBE
ukazał też nam widziany w podczerwieni
spłaszczony kształt naszej wyspy gwiezdnej.
Perspektywy na najbliższe lata
„Son of IRAS”, syn IRAS-a, wkrótce ma
przyjść na świat, tj. wejść na orbitę. Otrzy
ma imię ISO — Infrared Space Observa
tory (patrz zdjęcie na trzeciej stronie okładki). Gdyby dzieci nie przewyższały ro
dziców, nie byłoby postępu. ISO będzie
pracował w szerszym zakresie widma, od
2.5 do 200 //m, a ciekłego helu ma mu
starczyć na półtora roku. Przebada on m.
in. te fragmenty nieba, których nie zdążył
IRAS.
Mówi się też i o następnej generacji.
SIRTF — Space Infra-Red Tfelescope Fa
cility, teleskop o średnicy zwierciadła 90
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cm. SIRTF miałby prowadzić obserwacje
w całym praktycznie zakresie podczerwie
ni; aparatura około dziesięć razy czulsza,
a chłodzenia miałoby starczyć na 5 lat. Pier
wotnie planowano niską orbitę, ostatnio
zapadła decyzja, że SIRTF obiegać będzie
Ziemię po orbicie kołowej w odległości
100000 km. Zredukuje to w dużym sto
pniu niekorzystny wpływ cieplny Ziemi na
system chłodniczy; z tej odległości naszą
planetę widać już tylko pod kątem 7°. Kie
dy start? Wcześniej mówiło się o roku 1998,
ostatnio podano już rok pierwszy następ
nego tysiąclecia. Tb jednak kwestia po
trzebnych 1.3 miliardów USD.
Ale i bliżej powierzchni Ziemi też ma
ją dziać się rzeczy ciekawe. SOFIA to nie
tylko stolica Bułgarii, to też Stratospheric
Observatory For Infrared Astronomy. Sa
molot, wyposażony w teleskop o średnicy
zwierciadła 2.5 metra, prowadzić będzie z
wysokości 12.5 km obserwacje w całym za
kresie podczerwieni. Pierwszy lot plano
wany jest na rok 1998. Tb kosztować bę
dzie tylko 230 milionów USD (4-Boeing
747-SP).
Wreszcie przybędzie coś i na powierz
chni staruszki Ziemi, na szczycie wspo
mnianego wulkanu Mauna Kea. T&m, w
roku 1998, ma stanąć IRO — Infra-Red
Optimized Tfelescope o średnicy zwiercia
dła 8 metrów. Jako że nad nim atmosfera
ziemska, to tu zakres badań tylko do 30/<m.
IRO kosztować ma — bagatela — tylko
80 milionów USD.

Bogdan Wszołek — Kraków

OBŁOK MIĘDZYGWIAZDOWY W LABORATORIUM
W ciągu ostatnich 20 lat nastąpił bardzo
szybki postęp w dziedzinie astronomii pod
czerwieni. Dla wielu obiektów są dziś do
stępne widma o małej i pośredniej roz
dzielczości w zakresie 2-20 m. Ten obszar
widma jest nadzwyczaj interesujący gdyż
obejmuje większość molekularnych linii

oscylacyjnych. Obserwacje astronomiczne
w połączeniu z wynikami eksperymentów
laboratoryjnych dostarczają koniecznych
danych do badania składu pyłu międzygwiazdowego oraz do badania warunków
fizyko-chemicznych ośrodka w którym ten
pyl się znajduje. Eksperymenty laborato-
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ryjne są niezbędne dla interpretacji da
nych astronomicznych, jeśli chcemy z tych
danych wydobyć istotne informacje o pyle
między gwiazdowym.
O ile analizą widmową gazowej skła
dowej materii kosmicznej zajmowano się
już w X IX wieku, o tyle podobne badania
dla pyłu m ięd zygwiazd owego wykonuje się
zaledwie od kilkunastu lat. Choć o istnie
niu pyłu w ośrodku międzygwiazdowym
wiadomo już od kilku dziesięcioleci, to
dopiero teraz stało się oczywistym, że bez
dokładnej znajomości tej formy materii

Rys. 1. W id m o obiektu N G C 7538 E przedstawiają
ce struktury absorpcyjne przypisywane pyłowi we
wnątrz obłoków molekularnych.

nie sposób wyjaśnić ewolucji materii we
Wszechświecie. Notowany obecnie zwrot
zainteresowań w kierunku pyłu zawdzię
czamy rozwojowi technik astronomicznych
obserwacji w podczerwieni. Dla pełnego
wykorzystania wyników tych obserwacji ko
nieczne są badania laboratoryjne analogonów ziaren pyłu międzygwiazdowego, tj.
substancji wytworzonych sztucznie, a ma
jących przypominać pod pewnymi wzglę
dami prawdziwy pył międzygwiazdowy. Cho
dzi o stworzenie laboratoryjnych wzorców
pomocnych przy interpretacji danych as
tronomicznych.
Wśród wielu technik laboratoryjnych,
spektroskopia podczerwieni zajmuje na-
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czelne miejsce jeśli chodzi o określanie
składu pyłu. Wynika to stąd, że wyniki ba
dań laboratoryjnych można bezpośrednio
porównać z astronomicznymi widmami w
podczerwieni oraz stąd, że widmo pod
czerwone daje bardzo dobre informacje o
składzie substancji. Prawie wszystkie czą
steczki utworzone z. najobficiej występu
jących w przyrodzie pierwiastków posia
dają silne pasma oscylacyjne w zakresie
2.5-20//m.
Pewne grupy atomów w obrębie m o
lekuł absorbują (emitują) kwanty o typo
wej częstotliwości prawie niezależnie od
tego jaka jest struktura pozostałej części
cząsteczki. Prawie wszystkie molekuły po
siadające te grupy atomów będą posiadać
te same struktury absorpcyjne w swoich
widmach. Wobec tego analiza widm astro
nomicznych dostarczyć może jedynie in
formacji o istnieniu ustalonego rodzaju
wiązań chemicznych w ziarnach pyłu, a nie
jednoznacznej identyfikacji składu cząste
czkowego.
Badania laboratoryjne pozwoliły usta
lić typowe długości fali dla poszczególnych
grup atomów, interesujących z punktu wi
dzenia astrofizyki ośrodka międzygwiaz
dowego. W tabeli 1 zamieszczono niektó
re z nich.
Jednym z najbardziej aktywnych ob
szarów pracy laboratoryjnej jest analiza
własności zestalonych gazów o odpowied
nim składzie. O d niedawna rozszerzono
obszar analiz laboratoryjnych na policykliczne węglowodory aromatyczne, a już
całkiem niedawno również na fullereny.
Największe skupiska pyłu międzygwiaz
dowego występują w obłokach molekular
nych. Obserwacje radioastronomiczne po
zwoliły zidentyfikować ponad 50 wieloatomowych cząsteczek występujących w fazie
gazowej takich obłoków. Pył występujący
w większości w postaci małych (1260.1 //m)
ziaren o bardzo niskich temperaturach (czę
sto poniżej 10 K) pełni rolę swego rodzaju
domieszki do fazy gazowej. Molekuły ośrodka gazowego mogą osiadać na ziar-
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nach, ulegać ew olucji chem icznej na ich
pow ierzchni i znow u odrywać się pow ra
cając do fazy gazowej. Z iarna pyłu składają
się przypuszczalnie z trudno topliwego krze
m ianow ego jąd ra o raz płaszczowiny, o to 
czki z zestalonych gazów. W gazie osiadają
cym na ziarnach znajdują się atom y, ro d 
niki i molekuły. Biorąc to pod uwagę prze
w iduje się dwa typy molekularnych płaszczowin. Jeden typ to płaszczowiny składające
się głównie z prostych elem entów . Płasz
czowiny zaw ierające dużo bardziej złożo
nych molekuł należałyby natom iast do d ru 
giego typu.
Najprostsze płaszczowiny powstają pod
czas akrecji cząsteczek gazu na ziarno. Tb
reakcje chem iczne, k tó re nie m ogą zajść w
fazie gazowej często łatwo zachodzą na
pow ierzchni ziarna. W obec tego skład zia
ren nie jest prostym odzwierciedleniem skła
du gazu w obłoku. Z iarn a m ogą zawierać
też inne cząsteczki. Jako, że w odór atom o
wy występuje obficie przez długi czas życia
obłoku, atom y na pow ierzchni ziarna ta 
kie jak np. węgiel, azot czy tlen szybko
przyłączają w odór dając takie cząsteczki
ja k C H 4, N H 3 i H 20 . Cząsteczki p olarne
takie ja k np. H 20 czy N H 3 pozostan ą na
powierzchni wzbogacając chemicznie płaszczowinę. Cząsteczki niepolarne, takie jak
C H 4 po utw orzeniu się m ogą albo p ozo
stać na pow ierzchni albo wrócić do o śro d 
ka gazowego.
Z nacznie bardziej złożone płaszczowi
ny pow inny się tworzyć w w arunkach gdy
fotony ultrafioletow e i cząstki p ro m ien io 
w ania kosm icznego oddziałują z ziarnem .
W w arunkach oddziaływania z fotonam i
ultrafioletow ym i w laboratoryjnych analogonach płaszczowin pyłu międzygwiazdowego stwierdzono powstawanie całej gru
py złożonych cząsteczek począwszy od p ro 
stych ja k C 0 2 czy H 2C O , a na dużych p o li
merach skończywszy. Obserwacje astrono
miczne w podczerwieni wykonane dla kilku
źródeł w gęstych obłokach zdają się potwier
dzać istnienie bardzo złożonych cząstek w
płaszczowinach ziaren międzygwiazdowych.
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Tabela 1. Typowe długości fali m olekuł
m aterii międzygwiazdowej
Molekuła

n2o

Grupa atomów

X (/im)

nh

O -H
N -H

3.05
2.96

C-H
C-O
C-O

3.32

co
co2
CHjOH

O -H

3.08

C-H
C-O

3.35
9.75
9.7
10.0
9.5
9.8
11.2

3
ch4

MgSiOi
M g S i0 4
F e S i0 3
Fe7S i0 4
SiĆ

Si-O
Si-O
Si-O
Si-O

Si-C

4.67
4.27

Spektroskopia (absorpcyjna) w podczer
wieni dla gęstych obłoków międzygwiaz
dowych uzależniona jest od istnienia źró 
deł prom ieniowania podczerwonego w con
tinuum bądź to w tle obłoku bądź w jego
w nętrzu. Ź ródłem takim jest przew ażnie
podgrzany do ok. 1000 K pył występujący
w pobliżu jakiejś gwiazdy. G orący pył p ro 
m ieniuje w sposób zbliżony do p ro m ie
niow ania ciała doskonale czarnego dając
widm o ciągłe. Gdy to prom ieniow anie w
drodze do obserw atora wejdzie w oddzia
ływanie z pyłem w obłoku, to cząsteczki
zaabsorbują fotony odpowiadające ich cha
rakterystycznym częstościom i ślad tego
procesu uwidoczni się w w idm ie w postaci
pasm absorpcyjnych. S truktury absorpcyj
ne jakie się obserw uje w w idm ach tego
rodzaju pow stają w płaszczowinach zia
ren, a nie w ich jądrach.
Jeśli w lab o rato riu m chcemy naślado
wać sytuację rzeczywistą to m usim y za
troszczyć się nie tylko o źródło p ro m ie
niow ania w podczerw ieni oraz odpow ied
ni sp ek tro m etr, ale rów nież o sam pył, czy
ściślej o jego łatw otopliw ą płaszczowinę.
Proces zestalania gazów w celu otrzym a
nia analogonu pyłu odbywa się w kom orze
próżniowej. W kom orze umieszcza się tzw.
zimny palec — analogon ją d ra ziarna międzygwiazdowego (zimny palec to najczę
ściej kawałek metalu o możliwie najlepszym
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przewodnictwie cieplnym). Temperatura zi
mnego palca w zależności od rodzaju eks
perymentu może wynosić od kilku do kil
kudziesięciu stopni w skali Kelvina. Dla
otrzymania tak niskich tem peratur stosu
je się specjalne systemy chłodnicze, naj
częściej w oparciu o ciekły hel lub azot.
Poza kom orą przygotowuje się odpowied
nią mieszaninę gazów. T\i bardzo ważną
rzeczą jest by posiadać gazy o możliwie
najwyższym wskaźniku czystości i aby zmie
szać je w ściśle określonych proporcjach
masowych, bez dostępu gazu atmosferycz
nego. Przygotowany wcześniej gaz wdmu
chuje się do komory próżniowej kierując
jego strumień wprost na zimny palec W mia
rę dostarczania gazu tworzy się na powie
rzchni palca warstwa lodu imitując plaszczowiny ziaren pyłu międzygwiazdowego.
Otrzymaną substancję można poddać róż
nym czynnikom fizycznym. Do najczęściej
stosowanych należą naświetlanie fotona
mi ultrafioletowymi i bombardowanie jo 
nami (protony, jądra helu). Na ogół moż
na też zmieniać temperaturę zestalonej sub
stancji od wartości w której się kondensowała do tem peratury pokojowej. W przy
padku naświetlania ultrafioletowego po
trzebna jest odpowiednia lampa, a w przy
padku bombardowania jonam i konieczna
jest wiązka jonów z akceleratora. Komora
próżniowa musi być tak wykonana, by moż
na było dokonywać analizy spektroskopo
wej w podczerwieni (a czasem także w świe
tle optycznym i ultrafioletowym) w trybie
in situ. Do identyfikacji cząstek, będących
efektem erozji substancji osadzonej na zi
mnym palcu służy często spektrom etr ma
sowy. Chcąc analizować tem po erozji pod
wpływem promieniowania ultrafioletowe
go czy rozpędzonych jonów m ontuje się
też urządzenia pozwalające mierzyć gru
bości niezm iernie cienkich warstw zesta
lonych substancji.
Eksperymenty laboratoryjne pozwala
ją zmieniać tem peraturę, skład i czas na
świetlania badanej próbki. Dobierając te
czynniki na różne sposoby próbuje się o 
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trzymać (metodą prób i błędów podpartą
aktualną wiedzą o środowisku międzygwiazdowym) substancję, której charakterysty
ki spektralne będą takie jakie obserwuje
się w widmach astronomicznych.
Po odparowaniu substancji skonden
sowanej na zimnym palcu przy sprowa
dzaniu jej do norm alnego ciśnienia i tem 
peratury pokojowej, w zależności od skła
du i historii próbki, otrzymuje się pewną
pozostałość. Ta trwała substancja o barwie
żółtawej, (ang. Yellow Staff), może być pod
dawana dalszej analizie w innych labora
toriach. Tu trzeba się zatroszczyć o wypro
dukowanie takiej ilości substancji jakiej
wymagają techniki analizy, których zamie
rzamy użyć.
Chociaż idea eksperymentów labora
toryjnych jest prosta, to badacze muszą
pokonywać wiele bardzo poważnych pro
blemów. Jedna ich grupa wiąże się z tech
niczną stroną eksperymentów. Tu oprócz
koniecznych kosztów (te są duże) wyma
gane jest ogromne doświadczenie ekspe
rymentatorów. Druga grupa problemów
wiąże się z tym, że tak naprawdę symula
cja laboratoryjna ma szanse zaledwie w
małym stopniu naśladować warunki jakie
panują w obłokach międzygwiazdowych.
Jeśli nawet pominąć fakt, że próżnia labo
ratoryjna daleka jest od próżni jaka panu
je w obłokach międzygwiazdowych to pro
blemów nastręcza olbrzymie tem po pro
dukcji substancji w laboratorium oraz tem
po ewolucji tej substancji narzucone przez
warunki eksperymentu. Wobec tego, że wa
runki te różnią się znacznie od tych, które
chce się naśladować istnieje konieczność
dokonania pewnego rodzaju transform a
cji z warunków laboratoryjnych na w arun
ki panujące w obłokach międzygwiażdowych. To nie zawsze daje się łatwo wyko
nać. Dodajmy jeszcze, że wiedza fachowa
potrzebna do prowadzenia tego rodzaju
badań wielokrotnie przewyższa możliwoś
ci jednego specjalisty. Musi tu zatem dzia
łać zespół składający się z fachowców z
dziedziny astrofizyki, chemii i fizyki.

140

URANIA

Wobec dużych trudności towarzyszą
cych badaniom pyłu od strony laborato
ryjnej (tu nic wspomnę o problemach do
pokonania w zakresie odpowiednich ob
serwacji astronomicznych) nie istnieje je
szcze w świecie takie laboratorium , które
spełniałoby wszystkie wymogi stawiane idealnemu laboratorium astrofizycznemu.
Chociaż obecnie istnieje kilka prężnych
ośrodków tego rodzaju, to każdy z nich
cierpi na brak jakiegoś istotnego elem en
tu. Jeśli np. jest możliwość naświetlania
zestalonej na zimnym palcu substancji pro
mieniowaniem ultrafioletowym, to nie ma
możliwości bombardowania jonami. Jeśli
jest spektrom etr masowy, to nie ma spe
ktrom etru do podczerwieni, itp. L abora
toria dziś podejmujące problemy astrofi
zyczne, zbudowane były z myślą o innych
zadaniach. Uzupełnienie istniejącego la
boratorium o nowy istotny elem ent (np.
dołączenie spektrom etru podczerwonego
tam, gdzie go wcześniej nie było) jest albo
nie możliwe, albo bardzo trudne. Zanim
powstanie laboratorium astrofizyczne z
prawdziwego zdarzenia należy zadowolić
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się stosowaniem eksperymentu równole
głego. W dwóch (lub więcej) laboratoriach
stwarza się identyczne warunki kondensa
cji i ewolucji próbki dokonując innego ro
dzaju analizy; np. w jednym otrzymuje się
widma podczerwone, a w drugim wykonu
je się spektroskopię masową. Tym sposo
bem, łącząc wyniki, chciałoby się otrzymać
to co w jednym, lepiej wyposażonym labo
ratorium.
Dotychczasowe osiągnięcia z racji po
łączenia astronomicznych obserwacji spe
ktroskopowych oraz analiz laboratoryjnych
polegają głównie na udanej identyfikacji
niektórych grup atomów, które występują
w cząsteczkach wewnątrz ziaren pyłu międzygwiazdowego. Te grupy atomów mogą
być same cząsteczkami albo tylko fragmen
tami większych cząsteczek. Dla pełniejszej
identyfikacji potrzebne są astronom iczne
widma w podczerwieni o bardzo dobrej
jakości. Takich widm w niedalekiej przy
szłości dostarczy zapewne orbitalne ob
serwatorium do obserwacji w podczerwie
ni ISO (patrz zdjęcie na trzeciej stronie
okładki).

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza

CZY HIPOTEZY O PHAETONIE, WULKANIE
I PLANECIE X TO JUŻ TYLKO HISTORIA?
Większość astronomów zajmujących się
pochodzeniem i ewolucją Układu Słonecz
nego na zadane w tytule pytania odpowia
da twierdząco. Co więcej — stanowisko to
odpowiednio uzasadniają, lecz nie uprze
dzajmy faktów, gdyż mamy do czynienia z
wyjątkowo ciekawym i — jak się przeko
namy — wcale nie nowym tematem. Po
jawi! się on właściwie już na początku
XVII wieku, kiedy to dzięki zastosowaniu
lunety do obserwacji astronomicznych do
konano interesujących odkryć, między in
nymi poznano cztery największe księżyce
Jowisza. Zajmujący się wówczas ruchami
planet Johann K e p l e r (1571-1630)

zwrócił uwagę na duży odstęp między o r
bitami Marsa i Jowisza, toteż jako pier
wszy wystąpił z tezą, że między nimi może
krążyć jakaś nieznana planeta. Po prostu
przyjmował — opierając się właściwie wy
łącznie na postępie arytmetycznym — że
o ile Ziemia ma tylko jeden Księżyc, to
Mars powinien mieć dwa księżyce, nie
znana planeta — trzy, a Jowisz — cztery.
To niczym nie uzasadnione przypuszcze
nie Keplera wydawało się wprost niepod
ważalne po odkryciu w latach 1655-1684
pięciu księżyców Saturna; dziś wspomina
ne jest jako zabawna ciekawostka astro
nomiczna.

Jakże inny stosunek mamy do trzech
praw Keplera i dobrze zdajemy sobie spra
wę z ich wpływu na rozwój astronomii.
Przede wszystkim unowocześniły one teo
rię heliocentryczną Mikołaja K o p e r n i k a, wyjaśniły zarówno niejednostajny ruch
planet, jak i pozwoliły poznać stosunki od
ległościowe między nimi, czym już w XVIII
wieku zajmował się Johann Daniel T i t i u s (1729-1796). To on właśnie w roku
1766 sformułował swoje słynne „prawo”,
zwane dziś regułą Titiusa-Bodego, ponie
waż sześć lat później zainteresował się nim
bliżej i upowszechnił je Johann Elert B o d e (1747-1826). Zgodnie z powyższą re
gułą średnie odległości planet od Słońca
wyrażone w jednostkach astronomicznych
spełniają zależność:
a = 0.4 +0.3/1,
gdzie a jest poszukiwaną wielkością, a n
dla kolejnych planet od Merkurego do
Saturna przybiera odpowiednio wartości
0, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Gdy wyznaczymy te
Tabela 1. Odległości od Słońca wynikające
z reguły Titiusa-Bodego i średnie odle
głości rzeczywiste (w j. a.) dla planet zna
nych przed odkryciem Urana.
Nazwa
planety
Merkury
Wenus
Ziemia
Mars
?
Jowisz
Saturn
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Odległość obliczona z Odległość
reguły Titiusa-B odego rzeczywista
0.4 (4 + 0 =
0.7 (4 + 3 =
1.0 (4 + 6 =
1 .6 (4 + 1 2 =
2.8 (4 + 2 4 =
5.2 (4 + 4 8 =
10.0 (4 + 9 6 =

4)
7)
10)
16)
28)
52)
100)

0.39
0.72

1.00
1.52
9
5.20
9.54

wielkości dla znanych w tym czasie sześciu
planet i zestawimy w tabeli, wówczas bę
dziemy mogli się przekonać, iż rzeczywi
ste odległości tych planet od Słońca są
prawie całkowicie zgodne z odległościami

wynikającymi z reguły Titiusa-Bodego. Każ
dy pewnie też zauważy, że gdyby miała ona
być bezwzględnie słuszna, to między M ar
sem a Jowiszem, w średniej odległości 2.8
j. a. od Słońca, winna krążyć jakaś plane
ta*. Tymczasem takiej planety nie znano i
najprawdopodobniej w tym czasie mało
kto wierzył w jej istnienie, toteż nie po
djęto systematycznych obserwacji cel cm
odszukania tajemniczego obiektu. Pod tym
względem sytuacja zmieniła się gruntow
nie dopiero w roku 1781, kiedy to Fricderick William H e r s c h e 1 (1738-1822)
odkrył siódmą planetę — Urana. W krótce
stwierdzono bowiem, iż jej średnia odle
głość od Słońca wynosi 19.2 j. a., a więc
jest tylko nieznacznie mniejsza od odle
głości wynikającej z reguły Titiusa-B ode
go (0.4 +0.3-64 = 0.4 +19.2 = 19.6).
Ttbela 2. Odległości od Słońca z reguły
Titiusa-Bodego i średnie odległości rze
czywiste (w j. a.) dla planet odkrytych za
pomocą lunety (w tym także dla dwóch
M anet h ip o te ty cz n y c h ).
Nazwa
planety
Uran
Neptun
Pluton
Xi
X2

Odległość obliczona z Odległość
reguły Titiusa-B odego rzeczywista
19.6 (4 + 1 9 2 = 1 9 6 )
-

38.8 (4 + 3 8 4 = 3 8 8 )
72.2 (4 + 7 6 8 = 7 7 2 )
154.0 (4 + 1 5 3 6 = 1 5 4 0 )

19.2
30.1
39.5
?
?

Teraz, już nawet najwięksi sceptycy za
częli wierzyć w możliwość istnienia plane
ty okrążającej Słońce między orbitami Mar
sa i Jowisza. W roku 1787 zaczął ją po
szukiwać Franz Xawer von Z a c h (17541832), lecz po dwóch latach bezowocnych
obserwacji doszedł do wniosku, że to zbyt
trudne zadanie dla jednego człowieka i w
związku z tym postanowił zaprosić do współ
pracy innych obserwatorów. Okazja ku te-

* L uką m iędzy o rb ita m i M arsa i Jow isza interesow ał się naw et Im m anuel K a n t (1 7 2 4 -1 8 0 4 ). D oszedł on
d o w niosku, że w tym m iejscu U kładu S łonecznego nie ma planety, bo po pro stu nie miała o n a z czego pow stać.
W ypełniającą niegdyś tę przestrzeń m aterię prasłonecznej mgławicy całkow icie bow iem zużył na sw oje potrzeby
p o tężny Jow isz.
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mu nadarzyła się 21 w rześnia 1800 roku,
kiedy to grupka astronom ów przybyła do
miejscowości L ilienthal w pobliżu Bremy,
aby spotk ać się w dom u Jo h an n a H ieronim usa S c h r o e t e r a (1745-1816) i p rze
dyskutow ać różne problem y naukow e. W
sp o tk an iu tym obok gospodarza wziął udział W ilhelm M atthias 0 1 b e r s (17581840), K arl Ludwig H a r d i n g (17651834) i w spom niany ju ż Z ach, który o p o 
w iedział kolegom o swoim niepow odze
niu w poszukiw aniu nieznanej planety i
zaproponow ał, by utworzyć stow arzysze
nie składające się z 24 astronom ów i by
każdem u z nich przydzielić do zbadania
określony odcinek zodiaku. Propozycja ta
spodobała się uczestnikom spotkania, wkrót
ce też wysłano odpow iednie listy do a stro 
nom ów w innych krajach, a między innymi
także do G iu sep p e P i a z z i e g o (17461826), który w Palerm o prow adził o b ser
wacje nieba celem popraw ienia katalogu
gwiazd.
Niestety, w owych czasach pocztę p rze
woziły k o n n e dyliżanse i list do Palerm o
do tarł d o p iero w styczniu 1801 roku. Tym
czasem w noc sylwestrową 1800 roku niewiedzący o niczym Piazzi dostrzegł w gwiaz
dozbiorze Byka dość jasny obiek t telesk o 
powy, którego nie było właśnie w k atalo 
gu, ale który z nocy na noc wyraźnie zm ie
niał swe położenie wśród gwiazd. Był prze
konany, że ma do czynienia z niew ielką
ko m etą i tajem niczy o b iek t system atycz
nie śledził przez parę tygodni, lecz niesp o 
dziew anie się rozchorow ał i zm uszony był
przerwać obserwacje. D om niem ana kom e
ta byłaby niechybnie zaginęła, gdyby nie
pom oc „księcia m atem atyków ” - ja k n ie
kiedy zwano K arla Friedricha G a u s s a
(1777-1855). Tb o n bow iem w oparciu o
obserw acje Piazziego obliczył o rb itę zagi
nionego o b iek tu i jednocześnie wskazał
rachunkiem m iejsce na niebie, gdzie „zgu
b a” powinna się aktualnie znajdować. O ka
zało się wówczas, że tajem niczy obiekt obiega Słońce po niem al kolistej orbicie w
średniej odległości 2.77 j. a., a więc w luce
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między orbitam i M arsa i Jowisza. N ie była
to zatem kom eta, lecz — jak się przynaj
mniej wtedy wydawało — poszukiwana pla
neta, przez Piazziego nazw ana C ererą. J a 
kież jednak było zaskoczenie, gdy 28 m ar
ca 1802 roku O lbers znalazł drugi taki obiekt i dał mu nazwę Pallas. O dkrycie to
wywołało duże poruszenie w śród ówczes
nych astronom ów , bo zam iast jednej pla
nety poznano dwie, w krótce zaś doszły dal
sze: 2 w rześnia 1804 roku H arding odkrył
p lanetoidę Ju n o , a 29 m arca 1807 roku
znowu O lbers odnalazł W estę. D o chwili
obecnej odkryto i skatalogow ano ponad
6000 planetoid, zwanych niekiedy planetkam i łub asteroidam i.
Na tem at pochodzenia p lanetoid p o 
wstały oczywiście różne hipotezy. A u to 
rem jednej z pierwszych był w łaśnie O l
bers, który doszedł do przekonania, iż nie 
gdyś w tym rejonie U kładu Słonecznego
krążyła jedna większa planeta, lecz z n ie
znanych powodów rozpadła się na wiele
części i dziś obserw ujem y je w postaci pla
netoid. Przy współczesnym stanie wiedzy
tru d n o wyobrazić sobie m echanizm , który
mógłby doprow adzić do tego rodzaju ka
tastrofy, ale w owym czasie nikt się tym
w cale nie przejm ował. H ipoteza ta zyskała
w ielu zw olenników i chociaż w m iarę upływu czasu astronom ow ie zyskują coraz
więcej faktów przem awiających przeciw 
ko tem u poglądowi, to jed n ak w zm ianki o
P h aeto n ie — ja k usiłow ano nazwać h ip o 
tetyczną planetę — wciąż pojaw iają się w
różnych publikacjach, zwłaszcza p o p u la r
nonaukowych. Istnieją przy tym dwa róż
ne w arianty jej nieuzasadnionej — jak się
przekonam y — hipotezy:
1 — plan eto id y pow stały w wyniku
rozpadu planety ziem skiego typu,
2 — plan eto id y pow stały w wyniku
rozpadu planety typu jowiszowego.
Z w olennikam i pierwszej z w ym ienio
nych wyżej hipotez byli głównie niektórzy
uczeni radzieccy. D ow odzili oni, iż w luce
między orbitam i M arsa i Jow isza krążyła
niegdyś planeta ziem skiego typu, ale jej
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m asa była około 2.5 raza większa od masy
Ziem i. N a planecie tej — ich zdaniem —
panow ały w arunki zbliżone do w spółczes
nych w arunków globu ziem skiego, to też i
tam istniało życic, a dow odem tego m ają
być związki organiczne odnajdywane w nie
których m eteorytach. A utorzy tych poglą
dów jakoś nie zwracają uwagi na to, iż
takie sam e związki odkryto rów nież w obłokach międzygwiazdowych, gdzie prze-

a Jowiszem. N iektóre z nich pozostah na
miejscu i tworzą dziś pierścień planetoid,
chociaż spora ich liczba skierow ana zo
stała ku wewnętrznym rejonom Układu Sło
necznego. Spadały one na naszą plan etę i
na krążący w okół niej księżyc, zwłaszcza
na jego odw rotną stronę. D latego w łaśnie
- dowodzą autorzy hipotezy — jest lam
więcej dużych kraterów niż na półkuli zwró
conej stale ku Ziem i.

Tabela 3. D o m niem ane elem enty orbity planety X (T ransplutona) według różnych
autorów .
R. S. Harrington

A. T. Lawton

1635
59.93575 j. a.
0.07
55.74 j. a.
64.13 j. a.

1789 VIII 6
101.2 j. a.
0.411'
59.61 j. a.
142.79 j. a.

1795
62.5 j. a.
0.52
32.5 j. a.
92.5 j. a.

120°
64 lata

32.4°
1000 lat

?
495 lat

J. L. Brady
moment przejścia przez peryhelium — T
wielka półoś orbity — a
mimośród orbity — e
odległość peryhelium — q
odległość aphelium — Q
kąt nachylenia płaszczyzny orbity
do płaszczyzny ekliptyki — i
okres obiegu wokół Słońca — P

cież nie m ogło pow stać i rozwijać się ży
cie. W idocznie hipo tezą o istnieniu rozw i
niętego życia na P h aeto n ie najłatwiej wy
tłumaczyć jego zagładę; po p ro stu m iesz
kańcy tej planety mogli poznać tajem nicę
atom u, dokonywali zatem nieodpowiedzial
nych eksperym entów i w końcu doprow a
dzili do niekontrolow anej reakcji łańcu
chow ej, w wyniku czego planeta rozpadła
się na tysiące części*. Jed en z takich frag
m entów uderzył w najdalszy księżyc Sa
tu rn a i zm ienił k ierunek jego ruchu, drugi
fragm ent trafił zaś w najbliższy księżyc tej
planety, rozbił go na d ro b n e okruchy i z
czasem powstały z nich w spaniałe p ier
ścienie. Jeszcze inny fragm ent P h aetona
doleciał aż do orbity U ran a, zderzył się z
nim i zm ienił położenie jego osi rotacyj
nej. A przecież i P lu to n to też nic innego,
jak tylko jed en z większych fragm entów
planety krążącej niegdyś między M arsem

T&k więc zwolennicy powyższej h ip o 
tezy katastrofą P haeto n a usiłują rozw ią
zać w iele trudnych problem ów kosm ogonicznych. A m bicji takiej zdaje się nie m iał
T hom as van F 1a n d e r n, bo i on swego
czasu dopuszczał m ożliwość istnienia p la
nety obiegającej niegdyś Słońce w luce m ię
dzy orbitam i M arsa i Jowisza. Z akładał
jednak, że była to planeta typu jow iszow e
go i że posiadała ona m asę około 90 razy
większą od masy Z iem i. P laneta ta m iała
mieć niewielkie jądro, które na skutek prze
biegających w nim jakichś bliżej n ieo k re
ślonych procesów eksplodow ało i to właś
nie jego fragm enty obserw ujem y dziś w
postaci planetoid. A le i tę nęcącą na p ier
wszy rzut oka hipotezę trzeba odrzucić,
poniew aż m eteoryty pochodzące z głów
nego pasa planetoid m ają różny układ che
miczny i nie m ogą być cząstkam i rozpadu
jednego obiektu. Są to raczej fragm enty

* M ożliwość rozpadu hipotetycznego Phaetona na skutek zderzenia z innym ciałem niebieskim raczej nie
wchodzi w rachubę. Teoretycznie byłoby to wprawdzie możliwe, ale dopiero przy założeniu, iż ciało to miało
m asę zbliżoną do jeg o masy. A zatem musiałaby ona być co najmniej dwa razy większa od masy Ziemi.
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różnych ciał, uform ow anych najpraw do
podobniej w różnych rejonach Układu Sło
necznego, skutkiem czego tak różnią się
między sobą. Ich m acierzyste ciała ulegają
w zajem nym kolizjom , dzielą się na m niej
sze części i zapew ne w ten sposób tworzą
się rodziny planetoid, któ re ju ż w roku
1 9 1 8 o d k ry łK iy o tsu g u H ira y a m a (18741943). O becnie dysponujem y innymi jesz
cze argum entam i odrzucającym i k a ta stro 
ficzną hipo tezę i większość uczonych o p o 
wiada się za poglądem , że w tym miejscu
U kładu Słonecznego nie mogła pow stać
jed n a duża planeta. Po prostu zbyt blisko
pasa p lanetoid krąży potężny Jowisz, jego
oddziaływania graw itacyjne uniem ożliw ia
ły taki proces, pow odując rozpad każdego
ciała osiągającego w trakcie rozrastania
zbyt dużą masę.
A zatem nadszedł ju ż chyba czas uznać
za chybioną hipotezę o P h aeto n ie i o d e 
słać ją w reszcie do lam usa historii. Tlik
właśnie już dawno uczyniono z W ulkanem,
czyli z p lan etą m ającą rzekom o krążyć bli
żej Słońca niż M erkury i swym oddziały
w aniem grawitacyjnym zakłócać jej ruch
orbitalny. Po raz pierwszy na powyższą nie
praw idłow ość zwrócił uwagę nie byle kto,
bo sam Jean Jo sep h L e v e r r i e r (1811—
1877), którego obliczenia doprowadziły do
odkrycia N eptuna. Z dokonanych przez
niego obliczeń jednoznacznie wynikało, iż
w ystępują dość pow ażne odchylenia m ię
dzy teoretycznym i a rzeczywistymi p o ło 
żeniam i M erkurego na niebie i że istnieją
tylko dwa n astępujące w ytłum aczenia te
go problem u:
1 — masa W enus jest nieco większa
niż przyjm ow ano,
2 - pom iędzy M erkurym a Słońcem
krąży nieznana planeta.
Pierwszą z wyżej wym ienionych m ożli
wości L everrier po wnikliwych rozw aża
niach zdecydow anie odrzucił. Byłaby ona
bowiem możliwa do przyjęcia dopiero w te
dy, gdyby W enus miała o około 10% w ięk
szą m asę, ale to z kolei m usiałoby się w
jakiś sposób odbić na ruchu naszej p lan e
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ty, a czegoś takiego nie stw ierdzono. W
związku z tym druga m ożliwość wydawała
mu się bardziej realna i zaapelow ał do as
tronom ów o podjęcie obserwacji mających
na celu wykrycie owej hipotetycznej pla
nety. A pel nie pozostał bez echa, bo 22
grudnia 1859 roku L everrier otrzym ał list
od niejakiego L e s c a r b a u l t a , który
praktykow ał jak o lekarz w O rgćes pod
O rleanem , a który — ja k sam napisał —
am atorsko zajm ował się obserw acjam i as
tronomicznymi. Donosił w nim, że 26 m ar
ca 1859 roku obserw ow ał Słońce i widział
przesuwający się po jego tarczy czarny, okrągły obiekt. Wyglądał jak planeta i prze
suwał się po tarczy słonecznej tak sam o,
jak M erkury podczas przejścia 8 maja 1845
roku, k tó re podobno L escarbault o b ser
wował. Informacje te najwidoczniej nie za
dowoliły L everriera i dlatego postanow ił
udać się do O rgćes, aby porozm aw iać z
rzekom ym odkrywcą i dow iedzieć się od
niego czegoś więcej na ten tem at. Sławny
astronom był zadow olony z rozmowy, uwierzył w rzetelność lekarza i p o g ratu lo 
wał mu odkrycia W ulkana — jak p ro p o n o 
wał nazwać nową planetę, a naw et sprawił,
iż ten w krótce potem został udekorow any
O rderem Legii H onorow ej. Na podstaw ie
otrzym anych od niego danych L everrier
obliczył elem enty orbity owej planety, lecz
cała ta praca okazała się darem na, gdyż
nikt więcej jej nie obserwował. N iektórzy
zaczęli się już zastanaw iać, czy aby prawa
m echaniki obow iązują w układach o d n ie
sienia, w których zazwyczaj opisuje się ru 
chy planet. A le w ątpliwości te były nieuza
sadnione, bo ruch peryhelium M erkurego
m ożna wyjaśnić na podstaw ie ogłoszonej
w roku 1915 przez A lberta E i n s t e i n a
(1879-1955) ogólnej teorii względności.
Co w takim razie widział przem iesz
czającego się na tle tarczy słonecznej L e
scarbault? N ie ma przecież podstawy, by
posądzać go o brak rzetelności w relacjach,
k tóre zaakceptow ał L everrier i uznał za
wiarygodne. Być m oże lekarz z O rgćeres
miał wyjątkowo dużo szczęścia i w roku
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1859 obserwował przejście przed tarczą sło
neczną jakiejś większej planetoidy lub ko
mety? Takiej możliwości wykluczyć nie moż
na, bo w praw dzie W ulkan na pew no nie
istnieje, to jednak przestrzeń między Słoń
cem a M erkurym nie zawsze jest pusta.
O d czasu do czasu zapędzają się tu b o 
wiem różne obiekty, a jed en z nich odkry
to w łaśnie 11 października 1983 roku za
pom ocą satelity IRAS. Świecił bardzo sła
bo, jego jasność wynosiła tylko 15, 5 w iel
kości gwiazdowej, przy czym szybko prze
mieszczał się na tle gw iazdozbioru S m o
ka. D alsze obserw acje wykazały, iż jest to
niezwykła planetoida, która otrzymała p ro 
w izoryczne oznaczenie 1983 TB, a k tó rą
później nazw ano P haetonem (nie ma to
nic wspólnego z hipotetyczną planetą). Jej
niezwykłość polega na tym, że w aphelium
oddala się w praw dzie od Słońca na o d 
ległość 2.512 j. a. (porusza się więc wów
czas w głównym pasie plan eto id ), ale w
peryhelium zbliża się do niego zaledwie
na odległość 0.135 j. a., czyli bardziej niż
M erkury (w peryhelium jego odległość od
Słońca wynosi 0.307 j. a.). Co więcej —
elem enty orbity planetoidy 1983 TB są b ar
dzo zbliżone do elem entów o rb it 13 meteoroidów , k tó re sfotografow ano w roku
1961, a k tó re należały do roju G em inid. A
zatem — sądzi F red L. W h i p p 1 e — naj
praw dopodobniej mamy tu do czynienia z
„wygasłym” jąd rem kom ety będącej m a
cierzystym ciałem tego roju (dziś p la n e 
toida m a nie więcej niż 2 km średnicy).
I taki niezwykły koniec ma historia Wulkana i rzekom o jego oddziaływania g ra
witacyjnego na ruch M erkurego*. Czyżby
to wszystko m iało się pow tórzyć rów nież
w odniesieniu do planety X, któ ra ma k rą
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żyć za orb itą Plutona, ale której m im o
w ieloletnich poszukiw ań nie udało się o d 
naleźć? Takiego rozwiązania wykluczyć nie
m ożna, wszystkie dotychczasow e ustale
nia wyraźnie na to wskazują, choć najwięksi
optym iści nie tracą nadziei i wciąż w ierzą
w jej istnienie. 1 taka postaw a przed kilku
zaledwie laty mogła isto tn ie liczyć na szer
sze poparcie, poniew aż P luton odkryty w
roku 1930 przez Clyde W. Tom baugha okazał się być bardzo małym ciałem i nie
spełniał oczekiwań ubiegłowiecznych as
tronom ów . No bo cóż to za planeta, m ają
ca zaledwie 2360 km średnicy i m asę nie
przekraczającą 0.0025 masy globu ziem 
skiego? Pod tym względem P luton przy
pom ina raczej średnich rozm iarów księ
życ i w związku z tym kilku astronom ów
(Issei Y a m a m o t o w roku 1934, Ray
m ond R. L y 111e t o n w roku 1936, G e 
rard P. K u i p e r w roku 1956) faktycznie
wystąpiło z poglądem, że w przeszłości mógł
on w tym charakterze krążyć dokoła N ep
tuna, lecz został od niego oderw any przez
przechodzącą w pobliżu nieznaną dotąd
planetę. A m oże — zastanaw iają się inni
— był właśnie jej księżycem i po tym spotka
niu zaczął sam odzielnie obiegać Słońce* *?
Tak czy inaczej problem istnienia dzie
siątej planety, w literaturze naukowej i po
pularnonaukow ej zwanej TYansplutonem
lub po p rostu planetą X, dotychczas nie
został definityw nie rozwiązany. W o p a r
ciu o różne kryteria, przede wszystkim zaś
0 różnice między obserw ow anym i a te o 
retycznymi położeniam i na niebie U rana
1 N eptuna, kilku astronom ów (Joseph L.
B r a d y, R obert S. H a r r i n g t o n , A n 
thony T . L a w t o n ) wyznaczyło przybliżo
ne elem enty orbity hipotetycznej planety.

* W przeszłości n iektórzy uczeni plam y słoneczne m ylnie brali za m ałe planety krążące rzek o m o d ookoła
Słońca w niew ielkich odległościach. D ał się na to n ab rać także O tto n G u e r i c k e (1 6 0 2 -1 6 8 0 ), który w
m onografii pośw ięconej słynnym kulom m agdeburskim zam ieścił rysunek U kładu Słonecznego. W idać na nim
zaró w n o o rb ity sześciu znanych w tedy plan et (M erkury, W enus, Z iem ia, M ars, Jow isz, S atu rn ), ja k i o rbity
dw óch „p lan et B u rb onów " (uchodzity za nie właśnie plam y słoneczne).
** O sta tn io pojaw iła się trzecia hipoteza na tem at n atury P lutona. M a to być po p ro stu coś w rodzaju
„em b rio n u p la n e ta rn e g o ”, który z jakichś pow odów nie „w yrósł” na p lan etę i dziś m oże uchodzić za relikt z
wczesnych dziejów U kładu S łonecznego. N ie został w yrzucony na jeg o p eryferie z pow odu rezonansu sw ego
ru ch u z ru ch em N ep tu n a (sto su n e k okresów ich obiegów wynosi 2 :3 ).
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Uzyskali wprawdzie różne wyniki, lecz m i
m o to winny o n e ułatw ić zadanie o b ser
w atorów , których jed n ak wysiłki na razie
okazały się darem ne. O statn io natom iast
pojawiły się zupełnie now e okoliczności i
chociaż nie wykluczają one możliwości ist
nienia planety X, to przynajm niej dla sp e
cjalistów od m echaniki nieba stała się ona
zbędna. N a podstaw ie bow iem przelo tu w
pobliżu w ielkich p lanet sondy kosmicznej
Voyager 2 wyznaczono ich dokładniejsze
masy i z otrzym anych w ten sposób przez
Myles S t a n d i s h a danych wynika, że
N ep tu n m a nieco większą m asę niż dotąd
przyjmowano. Gdy to uwzględniono, wów
czas „niew yjaśnione” odchylenia w ruchu
U ran a stały się bardzo m ałe, mieszczące
się w granicach błędów obserwacji. N ie
znaczy to oczywiście, by hipotezę o istn ie
niu planety X m ożna już było odrzucić,
gdyż m oże ona krążyć bardzo daleko od
Słońca i jej oddziaływ anie graw itacyjne na
znane planety jest bardzo słabe, a p o n a d 
to płaszczyzna orbity takiej planety m oże
być nachylona pod dość dużym kątem wzglę
dem płaszczyzny ekliptyki i należy p rze
szukać niem al całe niebo. W każdym razie
najzagorzalsi zw olennicy istnienia Trans-
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p lutonium nic zam ierzają kapitulow ać, a
niektórzy z nich opow iadają się naw et za
tezą, z jaką parę lat tem u wystąpił W ła
dim ir W. Radzijewskij. Z godnie zaś z jego
poglądem za orb itą Plutona m ają jeszcze
krążyć co najm niej dwie planety (planeta
X, i X 2).
A zatem na ostateczne rozstrzygnięcie
powyższego problem u przyjdzie nam jesz
cze długo czekać. Pewną nadzieję uczeni
pokładają w czterech sondach kosmicznych
(Pionier 10, P ionier 11, Voyager 1, Vo
yager 2), k tó re ak tu aln ie przem ieszczają
się przez peryferie U kładu Słonecznego, a
z którymi wciąż utrzymywana jest łączność
radiowa. Każda przy tym zm ierza w innym
kierunku od Słońca i gdyby jedna z nich
przelatywała w pobliżu ciała o c h ara k te
rze planetarnym , jego oddziaływ anie gra
w itacyjne w inno wpłynąć na ruch tej so n 
dy, w wyniku czego zdradziłoby on o swoje
istnienie. "Uik więc pełną odpow iedź na
zadane w tytule artykułu pytanie możemy
otrzym ać już ju tro lub d o p iero po upływie
ćwierci w ieku (łączność radiow a z Voyagerem 1 ma być utrzymywana aż do roku
2025!)*.

KRONIKA
Kolejne misje marsjańskie
Jak wiele osób zapewne pamięta — natych
miast po fiasku misji Mars Observer (patrz Ura
nia 10/1993) zaczęto myśleć o następnych mi
sjach do tej planety. Jest to o tyle ważne, że z
całą pewnością Mars będzie pierwszą planetą,
na której wylądują ludzie, a możliwie szcze
gółowe poznanie warunków tam panujących wa
runkuje bezpieczeństwo załogi. W marcu N A 
SA ogłosiła, że w ramach projektu Mars Sur
veyor zostaną wystrzelone w 1998 roku do Mar
sa dwa pojazdy kosmiczne — orbiter i lądow-

nik. Zgodnie z ostatnio lansowaną polityką N A 
SA budować się będzie pojazdy małe i tanie.
W przyszłym roku poleci do Marsa Mars G lo
bal Surveyor (orbiter) i Mars Pathfinder (naj
mniejszy do tej pory zbudowany lądownik). Na
ich pokładach znajdzie się miejsce dla części
aparatury jaka została po misji Mars Observer
(patrz Urania 3/1995). Natomiast orbiter 1998
będzie zaopatrzony w kamerę i drugi z instru
mentów po Mars Observer, który nie zmieści
się na sondzie 1996. Sondy w 1998 r. będą
sondami nowej generacji — dwukrotnie lżej
sze od ich odpowiedników z 1996 r. Dzięki

* Szeroki pas nieba wzdłuż równika (w deklinacji od -5 0 ° do + 5 0 ° ) został w latach 1920-1943 dokładnie
spenetrowany przez Clyde W. Tombaugha. Na 338 parach klisz, otrzymanych za pom ocą 33 cm refraktora
obserwatorium w e Flagstaff, zarejestrowano ok oło 90 m ilionów gwiazd. A le poza Plutonem nie znaleziono
żadnego innego obiektu m ogącego uchodzić za planetę o jasności nie mniejszej niż 1 6-17 wielkości gwiazdowej
(niektóre fragmenty zbadanego obszaru obejmują jedynie obiekty do 14-15 wielkości gwiazdowej).
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temu rakieta Delta II (która jeszcze wyniesie
na orbity sondy przyszłoroczne) zostanie za
stąpiona inną — także o połowę lżejszą M edLite. Wystrzelenie będzie miało miejsce mię
dzy grudniem 1998 a lutym 1999 r., a głów
nym celem będzie badanie historii zmian kli
matycznych na Marsie oraz szukanie wody w
marsjańskim gruncie. Ponadto będą zbierać —
wykorzystując wyniki sond z 1996 r. — dane
dla przyszłych lądowań i sprawdzać, czy prymi
tywne życie kiedykolwiek było na Marsie (np.
poszukując skamielin). NASA przewidział na
ten cel blisko 100 milionów dolarów.
M SK

Meteoryty z Ziemi?
Meteoryty są to fragmenty skał pochodzących
z innych ciał Układu Słonecznego, które spa
dają na Ziemię. Wydaje się, że definicję tę trze
ba będzie nieco rozszerzyć.
Większość meteorytów spadających na Zie
mię pochodzi z małych planetek krążących wo
kół Słońca między orbitami Marsa i Jowisza.
Znamy również meteoryty pochodzące z Księ
życa oraz z Marsa. Meteorytów księżycowych
jest 13 zaś meteorytów z Marsa — 10. Odkry
cie meteorytów z Księżyca i Marsa pozwala
przypuszczać, że istnieje wymiana materii mię
dzy planetami ziemskimi podczas silnych zderzeń.
Dwaj uczeni amerykańscy H. J. M e l o s h
i W. B. T o n k s postanowili sprawdzić, jak za
chowuje się materia wyrzucana z planet pod
wpływem silnych uderzeń w ich powierzchnię
wielkich brył.
Fragmenty wyrzucone z Merkurego prawie
wszystkie trafiają ponownie na jego powierz
chnię. Tylko kilka procent ląduje na Wenus, a
na pewno nie trafiają one do dalszych planet.
Podobnie fragmenty wyrzucone z Wenus w więk
szości spadają na nią ponownie, ale około 30%
ląduje na Ziemi, kilka procent na Marsie a
około 20% jest wyrzucone z Układu Słonecz
nego przez Jowisza.
Fragmenty wyrzucone z Ziemi również w
większości wracają na nią, około 30% trafia na
Wenus, około 5% na Marsa, a około 20% jest
wyrzucane przez Jowisza.
W przypadku Marsa produkty wyrzucane
z jego powierzchni są podzielone bardziej spra
wiedliwie. Prawie równe części spadają na We
nus i Ziemię, nieco więcej powraca na Marsa i
kilka procent spada na Merkurego. Około 20%
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jest wyrzucane przez Jowisza poza Układ Sło
neczny, co jest porównywalne z ilością wyrzu
caną przez Jowisza w przypadku odłamków z
Wenus i Ziemi.
Wędrówka odłamków skalnych z planety
na inną planetę lub powrót na nią samą trwa
od kilku do ponad stu milionów lat. Dla przy
kładu fragmenty skał wyrzucone z M erkurego
trafiają z powrotem na tę planetę po około 30
min lat. Z Wenus na Ziemię wędrują około 12
min lat. Z Ziemi na Wenus około 15 min lat,
zaś na Marsa 150 min lat. Powrót na Ziemię
odłamków wyrzuconych z Ziemi następuje po
około 5 min lat.
Z przeprowadzonych przez Melosha i Tonksa obliczeń wynika, że na Ziemi możemy spo
dziewać się nie tylko meteorytów z Marsa, co
zostało już potwierdzone, ale także z Wenus.
Nie ma natomiast szans na znalezienie na Z ie
mi meteorytów z Merkurego. Ponieważ znacz
na część odłamków Ziemi spada ponownie na
jej powierzchnię należy oczekiwać, że w końcu
zostaną znalezione ziemskie meteoryty. Od ziem
skich skał będą się one różnić tym, że nosić
będą ślady długotrwałego bombardowania pro
mieniami kosmicznymi oraz będą miały sko
rupę obtopieniową po przejściu przez atm o
sferę ziemską.
Jadwiga Biała

Międzynarodowa organizacja
badaczy meteorytów
Niewielkie grono założycieli pierwszej na świecie organizacji zrzeszającej badaczy meteory
tów na zebraniu w Muzeum Historii N atural
nej w Chicago w dniach 21 i 22 sierpnia 1933
roku powołało Society for Research on M e
teorites. Prezydentem honorowym organizacji
został Oliver Cummings F a r r i n g t o n .
Geolog Farrington był wybitnym badaczem
meteorytów oraz kuratorem kolekcji meteory
tów w tym samym Muzeum Historii Naturalnej
w Chicago. Napisał pierwszą w Stanach Zjedno
czonych książkę o meteorytach: Meteoryty: ich
struktura, skład oraz w iązki ńetnskie. Książkę
tę Farrington wydał prywatnie w 1915 roku i
rozdawał wszystkim zainteresowanym badaniem
meteorytów. W przedmowie do książki Farring
ton podaje trzy powody badania meteorytów,
które i teraz nic nie straciły ze swej aktualności:
1. Meteoryty są jedynym dotykalnym źródłem
wiedzy o oddalonym od nas Wszechświecie.
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2. Są one fragmentami ciał pozaziemskich.
3. Są one częścią zasobów Przyrody. Ż a
den opis Przyrody nie może być uważany za
kompletny, jeśli nie zawiera relacji o nich.
W zebraniu założycielskim Farrington nie
brał udziału, bo był ciężko chory a w kilka
tygodni później, 2 listopada, zmarł.
Ojcami założycielami towarzystwa byli: Fre
derick Charles L e o n a r d i Harvey llarlow
N i n i n g e r.
Leonard został pierwszym prezydentem tego
towarzystwa oraz przez wiele lat był redakto
rem czasopisma publikującego głównie prace
z dziedziny meteorytyki, ale także wyniki ba
dań: ciał Układu Słonecznego (planet, księży
ców, planetoid, komet), materii międzyplane
tarnej i międzygwiezdnej, meteorytów, krate
rów, tektytów oraz powstania i ewolucji U kła
du Słonecznego.
Początkowo czasopismo nazywało się Con
tributions o f the Society fo r Research on M e
teorites. Tomy: pierwszy i drugi zawierały rocz
niki 1936-1941, zaś tom trzeci roczniki 19421946. Kiedy w 1946 zmieniono nazwę Towa
rzystwa, zmienił się również tytuł czasopisma
na Contribution o f the Meteoritical Society. Tom
czwarty obejmował roczniki 1947-1952. Od
1953 czasopismo nosi nazwę Meteoritics i w
roku 1995 wyjdzie jego trzydziesty tom, licząc
od tomu pierwszego w 1953 roku.
Leonard urodził się w roku 1896. Bardzo
wcześnie zainteresował się astronomią. Jako kil
kunastoletni chłopak pisywał notki do czaso
pisma astronomicznego. Mając 15 lat ogłosił
się dyrektorem Obserwatorium Leonarda. To
obserwatorium, to był 3-calowy refraktor za
montowany na dachu jego rodzinnego domu
w Madison Park w stanie Illinois. Po studiach
astronomicznych uzyskał w roku 1919 stopień
magistra na Uniwersytecie w Chicago, a w ro
ku 1921 stopień doktora na Uniwersytecie Ka
lifornijskim w Berkeley, lem atem pracy dok
torskiej byty widma gwiazd wizualnie podwój
nych. W rok później Leonard rozpoczął na
uczanie astronomii na Uniwersytecie Kalifor
nijskim w Los Angeles. Gdy Leonard rozpo
czynał pracę nie było na uniwersytecie katedry
astronomii. Po dziesięciu latach Leonard zor
ganizował katedrę i kierował nią do końca ży
cia. Zmarł 23 czerwca 1960 roku. Zgrom adzo
ną przez niego kolekcję meteorytów, zgodnie
z jego wolą przekazano uniwersytetowi.
Krótko po śmierci Leonarda wdowa po nim
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Rhoda oraz synowie: Frederick i Roderick ufundowali na jego cześć medal. Medal L eo
narda przyznaje Meteoritical Society każdego
roku za wybitne osiągnięcia w szeroko rozu
mianych badaniach meteorytów oraz w dzie
dzinach z tym związanych.
Pierwszy medal Leonarda otrzyma! w roku
1966 Carlyle S. B e a i s z Kanady. Wśród uhonorowanych Medalem Leonarda jest wielu
uczonych znanych nie tylko z prac poświęco
nych meteorytom: Ernst O p i k, Harold U r e y,
Fred W h i p p l e , John W o o d , Eugene M.
S h o e m a k e r , Masatake H o n d a .
Drugi z ojców założycieli — Nininger —
biolog i od 1920 roku nauczyciel w M cPher
son w stanie Kansas, miał nieprawdopodobny
talent w poszukiwaniach meteorytów. Pierwszy
znaleziony przez Niningera meteoryt to Coldwater w roku 1923. Od tego czasu Nininger
stał się prawdziwym „Łowcą meteorytów”. W
każdej wolnej chwili wyjeżdżał w teren na po
szukiwania. Rozmawiał z farmerami, pokazy
wał im meteoryty i zachęcał do poszukiwań.
Wygłasza! setki odczytów dla uczniów i szero
kiej publiczności. Pisał artykuły do prasy i roz
dawał tysiące ulotek informujących czym są me
teoryty, jak wyglądają i jak je rozpoznawać. La
ta 1933-1939 okazały się rekordowe, jeśli cho
dzi o poszukiwania. Nigdy w historii meteory
tyki nie znaleziono tak wiele meteorytów w tak
krótkim czasie. Wiele zawdzięcza Nininger swej
żonie Adalie, synowi Robertowi oraz licznym
przyjaciołom, którzy pomagali mu w poszuki
waniach.
W dniu 9 października 1946 roku Ninin
ger otworzył własne przydrożne muzeum m e
teorytów w pobliżu słynnego krateru m eteo
rytowego w Arizonie. W muzeum wyekspono
wano około 5000 okazów 526 różnych m eteo
rytów. Muzeum było dostępne dla każdego, kto
chciał zobaczyć meteoryty i dowiedzieć się o
ich budowie i pochodzeniu. Można tam było
nabyć książki o meteorytach, małe okazy róż
nych meteorytów oraz biżuterię z wmontowa
nymi okruchami meteorytów. W sezonie tury
stycznym w roku 1947 muzeum odwiedziło ty
siące ludzi. Później jednak otwarto nową dro
gę i turyści przestali odwiedzać muzeum. We
wrześniu 1953 roku muzeum przeniesiono do
nowego budynku w miejscowości Sedona rów
nież w Arizonie. Kustoszami muzeum do jego
zamknięcia w 1959 roku byli: córka Niningera
Margaret oraz jej mąż Glenn Huss.
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K olekcję m e te o ry tó w z S ed o n y n abył U n i
w e rsy tet S ta n u A riz o n a. D ziś je s t to n ajw ięk 
sza n a św iecie u n iw ersy teck a k olekcja m e te o 
rytów .
N in in g er dożył 99 lat i z m a rł 1 m a rc a 1986
ro k u . C a łe d łu g ie i p ra co w ite życie pośw ięcił
m e te o ry to m — ich p o szu k iw an io m , k o lek c jo 
n o w a n iu i b a d a n iu . A le p rz e d e w szystkim o k a 
zał się niezwykłym popularyzatorem . M ożna z a 
ryzykow ać stw ie rd ze n ie , że w tej d ziedzinie nie
d o ró w n a ł m u nikt.
Ju ż przed dru g ą w ojną światową liczba człon
ków tow arzystw a przek ro czy ła se tk ę. Byli to
głów nie A m e ry k an ie, ale było też kilku u c zo 
nych z E u ro p y . S to p n io w o u d ział badaczy z
E u ro p y ró sł i o b e c n ie sta n o w ią oni z n aczącą
część w śró d p o n a d 700 członków .
O d p o c z ą tk u d ziałalności tow arzystw o o r 
g a n izo w ało d o ro c z n e sp o tk a n ia członków p o 
łączone z sesjam i referatow ym i. Jedynie w czasie
w ojny w lata ch 1940, 1942, 1943, 1944 i 1945
spotkania się nie odbyły. Przez długie lata sp o t
k a n ia odbyw ały się tylko w S ta n ac h Z je d n o 
czonych, co było u z a s a d n io n e sk o ro w to w a 
rzystw ie działali głów nie A m e ry k an ie.

Pierw szy zjazd p o z a S ta n a m i Z je d n o c z o 
nym i odb y ł się w O ttaw ie w K a n ad z ie w ro k u
1963, w trzy d ziestą ro czn icę p o w sta n ia to w a 
rzystw a.
P o te m przyszła kolej n a E u ro p ę . W 1971
ro k u zjazd odbył się w T ubingen w N iem czech.
N a s tę p n e zjazdy tow arzystw a o d b y w a ją się na
p rz e m ia n w S ta n ac h Z je d n o c z o n y c h i w E u r o 
pie. Były ju ż w N ie m c ze c h , F ra n c ji, W ielkiej
B rytanii, A u strii, D anii i o sta tn i z jazd w C z e 
c h ac h w P ra d z e .
W sz e śćd ziesiątą ro czn icę p o w sta n ia M e teo ritical Society F re d L. W h ip p le stw ierdził:
„To była najzw yczajniejsza a m a to rs k a g ru p a i
o n a p rzek ształciła się w d o św ia d c zo n e to w a 
rzystw o n a u k o w e ” . J e s t to o b e cn ie pre stiż o w e
m ię d z y n aro d o w e tow arzystw o n a u k o w e , s k u 
piające wybitnych a stronom ów , geologów i che
m ików zajm ujących się b adaniam i m eteorytów .
O g ro m n ie cen io n y je s t w kład czło n k ó w to w a 
rzystw a w rozw ój plan eto lo g ii o ra z k o sm ogonii
U k ła d u Słonecznego, w których to dziedzinach
wyniki b a d a ń m e te o ry tó w od g ry w ają d e c y d u 
ją c ą rolę.
Jadwiga Biała

KĄCIK OLIMPIJCZYKA
Prędkości nadświetlne
W trzecim zadaniu pierwszej serii I etapu
XXXVIII Olimpiady Astronomicznej uczestnicy mieli wykazać, iż istnieje m o
żliwość zaobserwowania prędkości więk
szej niż prędkość światła.
Tteść tego zadania brzmiała następu
jąco:
Z jąder aktywnych galaktyk wyrzucane
są strugi materii zwane dżetami. Obser
wowana prędkość takiej materii wyrzuca
nej z kwazara 3 C 273 wym>-< !()c, gdzie c
jest prędkością światła. Jakie warunki mu
siałyby być spełnione aby taki wynik ob
serwacji był realny?
Rozwiązanie:
Istnieje możliwość zaobserwowania nadświetlnej ekspansji, która jest efektem kinematyczno-geometrycznym, występującym
gdy prędkość rzeczywista porównywalna
jest z prędkością światła i kąt 0 rys. 1

(kierunek ekspansji dżetu — linia widze
nia) jest odpowiedni.
v sin©
obs
l - v / cc o s 0 ’
i ;
gdzie: V 0bs — prędkość obserwowana, v —
prędkość rzeczywista, c — prędkość świa
tła, 0 — kąt dżet-obserwator.
Z e wzoru (1) wynika więc:
V,
v = ---------------- — -------------(2)
(sin Q + V obJc c o s © ) '
'
Z treści zadania wiemy, że V abs = 10 c a
zatem musi zachodzić v < c.
v =

(sin © +10C
10cos© )
10c
c >
(sin@ +10cos© )
s in 0 + lO c o s 0 > 10.

(3)
(4)
(5)

Z (1), (2), (3), oraz z trygonometrii
wynika 0 G (0°; 11°), jeżeli 0 = 0° to
wynika, że v = c, co wydaje się mało praw-
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rys.1

obserw ator

dopodobne, zaś dla 0 = 1 1 ° otrzymujemy
v=0.999 c.
Odp. Aby można było obserwować ma
terię wydostającą się z jądra galaktyki z
prędkością dziesięciokrotnie większą niż
prędkość światła, prędkość rzeczywista mu
si być relatywistyczna, zaś kąt obserwacji
powinien się zawierać w przedziale (0°; 11°).
Komentarz:
Zadanie oceniłbym jako trudniejsze, wy
magało bowiem znajomości współczesnej

literatury i poruszanych tam zagadnień.
Błędami popełnianymi przez rozwiązują
cych były np. bezkrytyczne stwierdzenie:
...nie istnieje taka możliwość, aby zaobser
wować prędkość większą niż prędkość świa
tła, przy korzystaniu ze wzorów nie poda
wano źródeł.
Na rys. 2 przedstawiono jaki był roz
kład zainteresowania oraz poprawności
rozwiązania tego zadania wśród uczestni
ków.
Literatura:
M. Jaroszyński, Galaktyki i budowa
Wszechświata, PWN, Warszawa 1993,
Słownik szkolny. Astronomia, praca
zbiorowa, WSiP, Warszawa 1994.
Jacek Szczepanik

PORADNIK OBSERWATORA
Opozycje Marsa
Co miłośnik astronom ii, pragnący poważ
nie traktować obserwacje Marsa, powi
nien wiedzieć na początku swej działal
ności? Ano przede wszystkim musi sobie
uświadomić, iż są to wyjątkowo trudne
obserwacje i żeby miały one jakąś wartość
naukową, do ich dokonywania niezbędny
jest większy instrum ent. Ponadto powi
nien pamiętać o tym, że Marsa — podob
nie jak wszystkie planety górne — najdo-

godniej obserwować podczas opozycji. Nie
jest to może zbyt ścisłe określenie, gdyż w
praktyce okres ten zaczyna się już około 3
miesiące przed datą opozycji i kończy do
piero około 3 miesiące po tej dacie. W
tym czasie Mars najbardziej się zbliża do
Ziem i i świeci na ziemskim niebie niemal
przez całą noc.
Początkującego obserwatora takie wy
jaśnienie nie może oczywiście zadowolić.
Jeżeli bowiem okresy opozycji są tak do
godne do obserwacji Marsa, to niewątpli-
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wie chciałby on również wiedzieć, jak czę
sto się one powtarzają i od czego jest to
uzależnione? Chcąc odpowiedzieć na po
wyższe pytania musimy przeprowadzić pew
ne obliczenia, ale żeby ich zbytnio nie kom
plikować zakładamy, iż Ziemia i Mars okrążają Słońce po dokładnie kolistych o r
bitach, a ich ruchy są równomierne, czyli
poruszają się ruchem jednostajnym. D o
kładne okresy gwiazdowych obiegów obu
planet od dawna dobrze znamy, bo — jak
każdemu wiadomo — nasza planeta jed
nego obiegu wokół Słońca dokonuje w cią
gu 365.25636 średnich dób Słonecznych, a
Mars potrzebuje na to 686.97982 takich
dób. Wyobraźmy sobie teraz, że planety te
obserwujemy ze środka Słońca i że w da
nym czasie widzimy obie w pobliżu tej lub
innej gwiazdy. Dalsze obserwacje wyka
załyby, iż oddalają się one od tej gwiazdy,
lecz po pewnym czasie znowu do niej po
wracają, choć już nie jednocześnie, ale w
odstępach czasu równych okresom ich gwiaz
dowych obiegów. W tym bowiem czasie,
gdy Mars dokonuje jednego obiegu wokół
Słońca, to Ziemia wykonuje prawie dwa
takie obiegi. Po prostu w ciągu jednego
dnia (mamy oczywiście na myśli średnią
dobę słoneczną) przemieszczają się one
na niebie o taki oto łuk:
Ziemia: 360°: 365.25656 = 0.98560° =
59.1360’ = 3548.16"
Mars: 360°: 686.97982 = 0.52403° =
31.4418’ = 1886.51"
Obie planety, dla obserwatora znajdu
jącego się na Słońcu, poruszają się po swych
orbitach stale w tym samym kierunku (z
zachodu na wschód). Jeżeli zatem Ziemia
po swej orbicie biegnie szybciej, to siłą
rzeczy każdego dnia oddala się na niebie
od Marsa na wschód o — jak łatwo obliczyć - 1661.65" (3548.16,,-1886.51").
My chcemy się dowiedzieć, kiedy ta nie
ustannie wzrastająca odległość między obu planetami osiągnie wartość równą 360°,
bo wtedy dopiero (dla obserwatora znaj
dującego się na Słońcu) znowu spotkają
się one na niebie i wówczas właśnie doj
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dzie do kolejnej opozycji Marsa. Łatwiej
nam będzie obliczyć długość tego okresu,
gdy 360° zamienimy na sekundy kątowe
(1°=3600", czyli 360°x3600"=1296000"),
a otrzymany wynik podzielimy przez war
tość łuku (wyrażamy go w sekundach ką
towych), o który każdego dnia obie plane
ty oddalają się od siebie i w ten sposób
otrzymamy liczbę dni upływającą średnio
między jedną a drugą opozycją. W danym
przypadku odpowiednie działanie rachun
kowe będzie miało następującą postać:
1296000°
.
I t ó T ś y “ 779.948 d n ,=
= 2 lato 49.948 dni.
Tyle właśnie czasu upływa średnio między
dwiema kolejnymi opozycjami Marsa. Każ
dy pewnie zauważy, iż okres ten odpowia
da jego synodycznemu obiegowi, który wy
nosi właśnie 779.92 dni. Ale i w tym przy
padku idzie tylko o wartość średnią, wyni
kającą po prostu z założenia, że obie pla
nety poruszają się ruchem jednostajnym
po orbitach kołowych. A tymczasem nie
równomierna szybkość ich ruchu i ekliptyczność orbit powodują, iż długość obie
gu synodycznego Marsa waha się od 765
do 811 dni i że warunki do jego obserwacji
podczas każdej opozycji są inne. Bo wpraw
dzie ziemska orbita mało różni się od okręgu (jej mimośród wynosi 0.0167), to
jednak marsjańska orbita jest już bardziej
wyciągnięta (mimośród tej orbity wynosi
0.0934), skutkiem czego odległość Marsa
od Ziemi podczas opozycji zmienia się w
pewnych granicach i tym samym zmie
niają się rozmiary kątowe tarczy planety
na ziemskim niebie. Najkorzystniejsze wa
runki do jej obserwacji występują wtedy,
gdy opozycja wypada podczas przejścia Mar
sa przez peryhelium orbity. Odwrotnie,
najmniej dogodne warunki do jej obser
wacji bywają wówczas, kiedy jest w opozy
cji i jednocześnie przechodzi przez aphelium orbity. W praktyce oznacza to, że w
tych dwóch skrajnych przypadkach odle
głość Marsa od Ziemi zmienia się w gra
nicach od 55500000 km do 101 000000
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km*. A tym samym pozorna wielkość marsjańskiej tarczy na ziem skim niebie dość
znacznie się zm ienia (od około 26 do 14
sekund kątowych).
K ró tk o mówiąc — nie wszystkie o p o 
zycje M arsa są jednakow o dogodne dla
ziem skiego obserw atora. N ajkorzystniej
sze z nich przypadają w m iesiącach letnich
(lipiec, sierpień i wrzesień), ponieważ w te
dy Z iem ia znajduje się praw ie naprzeciw
peryhelium jego orbity (dokładnie „m ija”
je 29 sierpnia). N atom iast w lutym nasza
p lan eta przebiega w pobliżu aphelium o r
bity M arsa i dlatego opozycje przypadają
ce w m iesiącach zimowych (styczeń, luty i
m arzec) są najm niej dogodne do obserw a
cji tej planety. N ależałoby się zatem za
stanowić, jak często wypadają opozycje peryheliowe, przez astronom ów zwane „wiel
kim i”? Z an im zajmiemy się odpow iedzią
na to pytanie trzeba przypom nieć, że Z ie 
m ia okrąża Słońce raz na 365.25656 dni,
podczas gdy M ars takiego obiegu dokonu-
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niu jakiegoś ciała niebieskiego względem
obserwatora znajdującego się w środku Słoń
ca. Jest ona liczona od punktu rów nonocy
wiosennej z zachodu na wschód i wyraża
na w m ierze kątowej (od 0° do 360°).
Nie są to zbyt tru d n e rachunki i z pew 
nością każdy m iłośnik astronom ii sto su n 
kowo łatwo się z nimi upora. Należy po
prostu wyrażoną w ziem skich latach w ar
tość marsjańskiego roku gwiazdowego m no
żyć przez kolejne liczby całkowite, aby po
wykonaniu iluś tam działań przekonać się
wreszcie, że 8 obiegów gwiazdowych M ar
sa to 15.04652 ziem skich lat (8 x 1.88082).
A zatem m niej więcej po 15 latach obie
planety znowu „spotkają” się prawie w tych
samych częściach swych orbit; jeżeli na przy
kład w roku 1988 m iała m iejsce „wielka”
opozycja, to po upływie około 15 lat, czyli
w roku 2003 będzie kolejna „w ielka” o p o 
zycja, chociaż nie będą to dwie identyczne
opozycje i wystąpi pewna różnica w poło
żeniu M arsa. Łatw o ją m ożna wyliczyć,

D ane o „w ielkich” opozycjach M arsa w X X wieku
Data opozycji
23
23
23
10
10
28

IX 1909 r.
VIII 1924 r.
VII 1939 r.
IX 1956 r.
VIII 1971 r.
I X -1988 r.

Data największego zbli
żenia Marsa do Ziemi*
18 IX 1909 r.
22 VII 1924 r.
28 VII 1939 r.
7 IX 1956 r.
12 VIII 1971 r.
22 IX 1988 r.

Najmniejsza odległość
Marsa od Ziemi
58.2
55.7
57.7
56.5
56.0
58.8

min
min
min
min
min
min

km
km
km
km
km
km

Maksymalna średnica
kątowa tarczy Marsa
24.0"
25.1"
24.1"
24.7"
24.9"
23.6"

* M om ent największego zbliżenia Marsa do Ziem i różni się zazwyczaj o kilka dni od daty opozycji, ponieważ
orbity obu planet są elipsam i i nie leżą dokładnie w tej samej płaszczyźnie.

je w ciągu 686.97982 ziem skich dni, czyli
raz na 1.88082 (=886.97982:365.25656)
ziem skiego roku. Pozostaje nam tylko us
talić, kiedy w ielokrotność jego obiegów
osiągnie najpełniejszą liczbę ziemskich lat,
a więc kiedy będzie on znajdował się mniej
więcej w tej samej co Z iem ia długości heliocentrycznej, któ ra mówi nam o położe-

gdyż w ciągu 0.04652 ro k u Z iem ia przesu
nie się po swej orbicie o 16.75° i o tyleż
nasza planeta wyprzedzi M arsa po 8 jego
obiegach w okół Słońca. A poniew aż Z ie 
mia każdego dnia wyprzedza go o 0.46157°,
to — jak nie tru d n o obliczyć — kolejna
opozycja w ypadnie o 36.29 dni wcześniej
(16.75°: 0.46157). W ciągu zaś 36.29 dni

* O dległość ta wynosiłaby tylko 54 000 km, gdyby podczas opozycji Mars znajdował się dokładnie w peryhe
lium swej orbity, a Ziem ia dla odmiany była dokładnie w aphelium orbity. Niestety, do takiego „spotkania” obu
planet m oże dojść — jak sw ego czasu wyliczył J. A . Pearce — dopiero za ok oło 276 300 lat!
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Powtarzanie się opozycji Marsa
Liczba obiegów Marsa
1
8
25
42
151
193

Różnica położeń Marsa
na orbicie podczas opozycji

Liczba odpowiadających
im ziemskich lat
1.88082
15.04652
47.02039
78.99425
284.00314
362.99739

Mars przesunie się na orbicie o 19.017° i
to jest właśnie szukana przez nas różnica
w jego położeniu.
Wykonując podobne obliczenia moż
na znaleźć inne wspólne wielokrotności
okresów obiegów Marsa i Ziemi. Otrzy
mywane wartości będą dokładniejsze, cho
ciaż wciąż tylko przybliżone do rzeczywis
tych, gdyż w tych rachunkach nie uwzględ
niamy tego, że planety poruszają się po
eliptycznych orbitach i że ich ruchy nie są
jednostajne. Jednak dla celów miłośniczych
taka dokładność w zupełności wystarcza, a
przy tym mamy możliwość się przekonać,
iż najkorzystniejsza w tym stuleciu „wiel
ka” opozycja Marsa z roku 1924 powtórzy
się po upływie 363 lat, czyli dopiero w
2287 roku. Ale opozycja w roku 2003 też
będzie bardzo dogodna (różnica położe
nia Marsa wyniesie tylko 2.4°) i dlatego
obserwatorzy już dziś powinni czynić od
powiednie przygotowania do obserwacji
planety („zwykłe” opozycje wypadną w la
tach 1995,1997,1999 i 2001*).
Stanisław R. Brzoslkiewicz

48.7°
19.2°
8.6°
2.4°
1.6°
0.8°
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W izualne obserwacje gwiazd zmiennych
V Bootis

V Bootis
a = 14h29.8ra 6 = +38°52’ (J. 2000)
A: 7.0m-12.0mv Max: 2444780+258“
M -m = 0.49 Typ: SRa Sp. M5.5e
W odległości 43’ na północny zachód
od gwiazdy y Bootis znajduje się intere-

+ 20°

• 7

•

.

•

•

.1 0 4
30'

• HO

sująca zmienna V Bootis. Należy ona do
klasy zmiennych półregularnych o dość wy
raźnie zaznaczonym okresie 8 miesięcy.
Zwraca tutaj uwagę dosyć duża jak na tę

* Opozycja z 30 maja 2001 roku nie będzie wcale „najgorsza”. Najmniejsza odległość Marsa od Ziemi ma
wynosić 77.2 min km, a średnica kątowa jego tarczy osiągnie 18.1 sekundy łuku.
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klasę zmiennych maksymalna amplituda
zmian blasku, choć zwykle zmiany są mniej
sze 7.5m-10.7m. Na krzywej zmian blasku
obserwujemy wyraźnie określone maksi
ma, a pomiędzy nimi blask gwiazdy pozo-
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staje prawie stały. Najdogodniejszymi mie
siącami do obserwacji są miesiące wiosen
ne, gdyż wtedy gwiazdę tę możemy ob
serwować bardzo blisko zenitu.
Tomasz Krzyt

KRONIKA PTMA
Luneta ks Mettlera w Potarzycy
Z okazji 75 lecia działalności Polskiego
Tbwarzystwa Miłośników Astronomii warto
przypomnieć historię niektórych instru
mentów astronomicznych zbudowanych w
pierwszym okresie istnienia towarzystwa,
a działających do dnia dzisiejszego.
Należy do nich luneta pochodząca z
amatorskiego obserwatorium astronomi
cznego w Częstochowie założonego w 1929
r. przez ks. kanonika Bonawenturę M e t 
t l e r a , ucznia francuskiego astronoma Ca
milla F l a m m a r i o n a . Ks. Bonawentu
ra Mettler i major Wincenty S k r z y w a n
wyposażyli obserwatorium w przyrządy ob
serwacyjne. Wśród nich znalazła się ama
torska luneta z obiektywem Zeissa o śred
nicy 11 cm i ogniskowej 204 cm. Obiektyw
złożony jest z dwóch soczewek oddzielo
nych warstwą powietrza i oprawionych w
mosiężny gwintowany z jednej strony pierś
cień. Na jego obudowie wybiły jest napis
Carl-Zeiss Jena Nr 12081A f = 204 cm.
W bardzo dobrym stanie zachowane zo
stały zewnętrzne powierzchnie soczewek.
Drobne porysowania widać tylko pod po
większeniem. Tubus lunety oraz jej m on
taż paralaktyczny wykonane są z mosią
dzu. Na brzegu dolnej części montażu znaj
duje się ozdobnie wygrawerowany napis
„Majora W. S. Skrzywana”. Ruch lunety w
rektascensji równoważony jest przez cięż
ką 12 kilogramową przeciwwagę o śred
nicy 32 cm i grubości 2.5 cm. Gwint um oż
liwia płynną zmianę jej położenia. Oś deklinacyjna wyposażona jest w blokadę, a
jej dwa długie pokrętła wyprowadzone są
obok okularu. Oś godzinna posiada koło

ślimakowe, z którym współpracuje rucho
my ślimak. Można go podnosić i opusz
czać, co powoduje unieruchomienie lune
ty. Luneta zaopatrzona jest też w mały
szukacz o średnicy 4 cm i ogniskowej 20 cm
dający powiększenie 10 razy. W całości jest
to instrument bardzo ciężki i dzięki temu
stabilny, nie poddający się większym po
wiewom wiatru lub innym drganiom.
Luneta była wykorzystywana w Obser
watorium Astronomicznym w Częstocho
wie od 1929 r. W sierpniu 1993 r. Z G
Polskiego Tbwarzystwa Miłośników Astro
nomii przekazał ją dla pierwszego plane
tarium zbudowanego w szkole podstawo
wej w Potarzycy k. Jarocina (Poznański
Oddział PTMA).
Chciałbym szczególnie podziękować Pa
nu doktorowi Henrykowi B r a n c e w i 
eź o w i, sekretarzowi Z G P T M A za prze
kazanie nam tego cennego dla nas instru
mentu astronomicznego.
Dzięki tej lunecie uczniowie mojej szko
ły oraz wiele osób zainteresowanych as
tronomią mają okazję zachwycać się pięk
nem otaczającego nas wszechświata. W ro
ku szkolnym 94/95 Wojewódzki Ośrodek
Metodyczny w Kaliszu zorganizował w pla
netarium w Potarzycy cykl obserwacji as
tronomicznych dla nauczycieli fizyki z wy
korzystaniem tej lunety.
D o obserwacji wykorzystuję mikrosko
powe okulary Huygensa. Przy zastosowaniu
okularu 5x powiększenie kątowe lunety
wynosi ok. 40 x, a przy zastosowaniu okula
ru 15 x powiększenie wzrasta dook. 127 x.
Telekonwerter fotograficzny 2x um ie
szczony przed okularem 15 x pozwala uzy
skać powiększenie do 254x.
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L uneta nadaje się rów nież do fotografowania. Wyciąg okularow y posiada gwint
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42/1 umożliwiający przykręcenie ap aratu
fotograficznego.
Andrzej Owczarek

ELEM ENTARZ URANII
M ars
M ars, czerw ona planeta: czwarta (licząc
wg rosnącej odległości od Słońca) planeta
U kładu Słonecznego. Ju ż w starożytności
otrzymała imię krwawego boga wojny, gdyż
jej blask ma wyraźny czerwonawy kolor.
O kres obiegu M arsa po okołosłonecznej
orbicie rów na się P = 1.88 roku, półoś
wielka tej orbity a = 227.94 m in km, jej
m im ośród e - 0.0934, a nachylenie do
płaszczyzny ekliptyki i = 1.850°. Średnia
prędkość na orbicie wynosi 24.13 km/s.
Biegnąc w okół Słońca M ars obraca się
praw ie tak sam o szybko jak Z iem ia — raz
na 24.62 godz. — w okół osi nachylonej do
ekliptyki pod kątem £ = 25.19°. M asa M ar
sa = 6.421 x lO26 g — jest ponad 3 miliony
razy m niejsza od masy Słońca, prom ień
równikowy — 3393 km — stanow i 0.532
prom ienia Ziem i, a średnia gęstość — 3.95
g/cm3 — jest m niejsza od średniej gęstości
Ziem i (5.52 g/cm3), a bliższa gęstości K się
życa (3.34 g/cm3). Prędkość ucieczki z rów
nika planety rów na się 5 km/s.
D oskonała przezroczystość atm osfery
M arsa pozwalała od dawna obserw ow ać
jego pow ierzchnię, dop iero jed n ak so n 
dom M A R IN E R i V IK IN G zawdzięcza
my szczegółowe poznanie tej planety. Na
rozległych rów ninach w ystępują wysokie
łańcuchy górskie, w górach — duże i małe
doliny, mało zerodow ane kratery oraz kra
tery „zawiane śniegiem ”, stru k tu ry przy
pom inające suche koryta rzek (których wo
da m usiała być w chłonięta przez szczeliny
po upadkach m eteorytów ), wygasłe w ul
kany, uskoki po trzęsieniach m arsjańskiego gruntu. C harakterystyczne są dwa ogro m n e pouderzeniow e baseny: H ellas i
A ryge na południow ej półkuli M arsa. N a
to m iast na półkuli północnej znajduje się

największy w całym U kładzie Słonecznym
wygasły w ulkan — O lim pus M ons. Jego
wysokość równa się około 25 km (praw ie
trzy razy tyle co M ount E verest), krater
ma 20 km średnicy, a pow ierzchnia u po d 
stawy jest porów nyw alna z pow ierzchnią
Polski (patrz zdjęcie na okładce Uranii 6/93).
C harakterystyczna dla M arsa jest też D o 
lina M arinerów — gigantyczna szczelina
w pow ierzchni planety odkryta przez so n 
dy M A R IN E R . Rozciąga się ona w o k o li
cach równikowych na przestrzeni mniej
więcej 5000 km, jej szerokość dochodzi do
200 km, a głębokość do 5 km. Inne „kan
ały na M arsie” nie istnieją. Nazwę czerwo
na planeta zawdzięcza Mars licznym związ
kom żelaza w skałach skorupy planety —
około 1/5 zawartości m arsjańskiego g ru n 
tu stanowi tlenek żelaza czyli rdza. W o k o 
licach m arsjańskich biegunów pojaw iają
się sezonow o jasne czapy polarne, w k tó 
rych do dziś zachowała się woda. Ich głów
nym składnikiem jest „suchy ló d ” — ze
stalony C 0 2 i szron. Z im ą czapy są ro z
ległe, m arsjańską w iosną „lody” sublim ują i czapy gwałtownie m aleją. Sublim uje
najpierw dw utlenek węgla i dlatego latem
czapa polarna składa się ze zwykłego lodu.
M arsjański „klim at” jest bardzo ostry —
ilość bowiem energii docierająca w ciągu
sekundy na jednostkę pow ierzchni u sta
wioną w średniej odległości M arsa od Słoń
ca prostopadle do padającego pro m ien io 
wania (odpow iednik ziem skiej stałej sło
necznej) stanow i tylko 0.426 tego co d o 
ciera do Z iem i.
W spółczesne m odele w ew nętrznej b u 
dowy M arsa o p a rte są między innym i na
wynikach pom iarów rozchodzenia się fal
sejsmicznych. M ars ma rozległe (o p ro 
m ieniu 1700 km) żelazo-niklow e jądro,
nad nim skalisty płaszcz o grubości 1660
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km oraz cienką (33 km) skorupę pokrytą
warstwą regolitu i pyłów bogatych w związki
żelaza. Nad powierzchnią Marsa unosi się
śladowa atmosfera.
Jest to gaz bardzo rzadki (ciśnienie 0.007
bara), o średniej tem peraturze przy po
wierzchni 218 K, składający się z dwutlen
ku węgla C 0 2 (95%), cząsteczkowego azotu N2 (2.7%) i argonu Ar (1.6%). Wy
kryto tam także śladowe ilości tlenu 0 2 i
O 3, tlenku węgla CO, wody H 20 , neonu
Ne, kryptonu Kr oraz ksenonu Xe. Nad
samą powierzchnią planety obserwuje się
w atmosferze zmienną ilość pyłów (co po
woduje zmiany temperatury, bo pył po
chłania promieniowanie słoneczne); sezo
nowo zmienia się ilość szronu na powierz
chni i mogą pojawiać się chmury. Fluktu
acje gęstości i ciśnienia atmosfery sięgają
30%. Duże różnice tem peratur powierz
chni Marsa (latem: w południe — 300 K,
przed świtem — 170 K, zimą prawie stale
273 K) powodują to, że bardzo często na
czerwonej planecie wieją huragany (do 300
km/godz.) i obserwuje się pyłowe zamie
cie. Niszcząca siła tych wiatrów jest jed
nak niewielka z powodu małej gęstości at
mosfery. Na Marsie nigdy nie padają de
szcze — latem tem peratura rzadko prze
kracza tem peraturę topnienia lodu, zimą
nawet dwutlenek węgla zamarza. W atm o
sferze jest najwyżej 0.001 tyle wody co w
atmosferze ziemskiej. Skąd zatem na Mar
sie twory do złudzenia przypominające wy
schnięte koryta rzeczne? Czy woda na M ar
sie była czy jest? Jest to jedna z zagadek
Marsa, a jej rozwiązanie ma także znacze
nie... praktyczne.
Mars bowiem, chociaż tylko w połowie
tak duży jak Ziemia, jest do niej (w po
równaniu z innymi planetami) najbardziej

podobny. Ma zimy i lata, według astrono
micznych standardów charakteryzuje się
umiarkowaną tem peraturą. W rezultacie
jest jedynym, oprócz Księżyca, miejscem,
które serio można rozważać jako cel wy
prawy człowieka. Taka wyprawa planowa
na jest na początek trzeciego tysiąclecia.
Zatem rozwiązanie problem u obecności
wody na M arsie jest sprawą bardzo istot
ną i emocjonującą.
Jak było napisane na początku — naj
dokładniejsze dane o M arsie zawdzięcza
my sondom serii M A R IN ER i VIK1NG.
Pierwszy przelot koło Marsa (MARINER 4)
miał miejsce w 1965 r., a lądowanie sondy
VIKING 1 — w 1976 r., dokładnie w 200
rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych
Ameryki. Sondy VIKING 1 i 2 dokonały
pierwszych miękkich lądowań na czerwo
nej planecie — głównie w celu poszukiwa
nia tam śladów życia. Jednak wszystkie eks
perymenty „biologiczne” przyniosły nega
tywne wyniki — żadna z zaplanowanych
reakcji chemicznych nie wykazała istnie
nia związków organicznych. Niemniej jed
nak VIKINGI przekazały na Ziemię wiele
innych interesujących materiałów, w szcze
gólności barwne zdjęcia powierzchni Mar
sa, wyniki pomiarów atmosferycznych itd.
Po informacje o planowanych misjach marsjańskich warto sięgnąć do Uranii 3/95 i
do Kroniki w tym numerze. Wokół Marsa
krążą dwa księżyce — Fobos i Dejmos.
Fobos, bliższy, jest nieregularną (19x22
x27 km) bryłą, której długa oś stale jest
skierowana do Marsa. Podobny kształt ma
Dejmos (1 1 x 1 2 x 1 5 km). Oba księżyce
przypominają węgliste chondryty i praw
dopodobnie są przechwyconymi przez M ar
sa planetoidami.
MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Słońce: W sierpniu Słońce wstępuje w znak
Panny i jego długość ekliptyczna wynosi
wówczas 150°. Dni są coraz krótsze: w
Warszawie 1 sierpnia Słońce wschodzi o
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Sierpień 1995 r.

4h55m, zachodzi o 20h28m, a 31 sierpnia
wschodzi o 5h44m, zachodzi o 19h28m.
Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest w sierp
niu następująca: pierwsza kwadra 4d5h, peł-
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D an e dla obserw atorów Słońca (na 14h czasu w schod.-europ.)

Data
1995
VIII 1
3
5
7
9
11
13
15

P

Bo

+ 10.82
+ 11.61
+12.38
+ 13.14
+ 13.88
+ 14.61
+ 15.31
+16.00

r + 5.80
+ 5.94
+ 6.07
+ 6.20
+ 6.32
+6.44
+ 6.54
+ 6.64

Lo
63.48
37.03
10.58
344.14
317.69
291.25
264.81
238.37

Data
1995
VIII 17
19
21
23
25
27
29
31

P

Bo

+ 16.68
+17.33
+ 17.96
+18.57
+ 19.16
+19.74
+20.28
+ 20.82

+ 6.74
+ 6.84
+ 6.90
+ 6.98
+ 7.04
+ 7.10
+ 7.14
+ 7.18

Lo
21 1.93
185.50
159.06
132.64
106.22
79.78
53.36
26.94

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
6d9 h12m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

nia 10d2 0 \ o statn ia kwadra 18d5h i nów
26d7h. Najbliżej Z iem i Księżyc znajdzie
się 8 sierpnia, a najdalej od Z iem i 20
sierpnia.
W sierpniu tarcza Księżyca zakryje M ar
sa, ale zjawisko to będzie widoczne na pół
kuli południow ej.
Planety i planetoidy: Praktycznie tylko dwie
jasn e planety w idoczne są na sierpniow ym
niebie: w ieczorem J o w i s z jak o jasna
gwiazda oko ło -2 .2 wielk., ale dość nisko
nad horyzontem na granicy gw iazdozbio
rów W ężownika i S k orpiona (przez lu n e
ty m ożem y śledzić ciekawe zjawiska w układzie czterech najjaśniejszych księżyców
Jow isza), a przez całą noc S a t u r n w
gw iazdozbiorze W odnika jako gwiazda
+ 0 .9 wielk. M a r s zachodzi ju ż o zm roku
ja k o czerw ona gwiazdka + 1 .4 wielk. U ran
(6 w ielk.) i N e p t u n (8 wielk.) też są
w idoczne w ieczorem , ale nisko nad hory
zo n tem w gw iazdozbiorze Strzelca, n a to 
m iast P l u t o n dostępny jest tylko przez
duże teleskopy jak o słaba gwiazdka około
14 wielk. na granicy gw iazdozbiorów W ę
żow nika i Wagi. M e r k u r y i W e n u s są
niew idoczne.
W ieczorem przez większe lunety m o
żemy odnaleźć plan eto id ę J u n o w śród
gwiazd około 11 wielkości w gwiazdozbiorze
W ężownika. Podajem y rów nikow e w spół
rzędne planetoidy dla kilku dat: l d: rekt.

17h19.0m, deki. -6 °3 0 ’; l l d: rekt. 17h16.9m,
deki. -7 °1 8 ’; 21d: rekt. 17h17.1m, deki.
-8 °9 ’; 31d: rekt. 17h19.4"\ deki. -9 °3 ’.
M eteory: O d 25 lipca do 18 sierpnia p ro 
m ieniują słynne P e r s e i d y, rój o n ajb ar
dziej regularnej corocznej aktywności. R a
diant m eteorów leży w gwiazdozbiorze Perseusza i ma współrzędne: rekt. 3h4m, deki.
+58°. M aksim um aktywności przypada około 13 sierpnia, ale w tym roku w arunki
obserw acji są niedobre (Księżyc kilka dni
po pełni przeszkadza swym blaskiem ).
*

*

*

l d O 17h M ars w złączeniu z Księżycem
w odl. 2°. Księżyc 2 Jowisza przechodzi
wraz ze swym cieniem na tle tarczy p lan e
ty; początek przejścia księżyca o 20h39m, a
cienia o 22h56m, księżyc kończy przejście o
23h10m, a cień widoczny jest na tarczy pla
nety do zachodu Jowisza.
2d Księżyc 3 Jowisza przeszedł na tle
tarczy planety i widoczny jest przy jej brze
gu, natom iast od 21h58mdo 24h19mna ta r
czy Jow isza widoczny jest cień 3 księżyca.
O 24h Jow isz nieruchom y w rektascensji.
4d Księżyc 1 zbliża się do brzegu tarczy
Jowisza i o 23h55mnastąpi początek zakry
cia tego księżyca przez tarczę planety.
5d O 22h złączenie Jow isza z Księżycem
w odl. 2°. Księżyc 1 i jego cień przechodzą
na tle tarczy Jowisza; obserw ujem y po-
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czątek przejścia: księżyca o 21h17m, a jeco
cienia o 22h27m.
6d Wieczorem księżyc 1 ukryty jest w
cieniu Jowisza. O 21h47m nastąpi koniec
zaćmienia tego księżyca: pojawi się on na
gle z prawej strony tarczy (w lunecie od
wracającej) w odległości równej prom ie
niowi tarczy planety.
8d Wieczorem księżyc 2 zbliża się do
brzegu tarczy Jowisza i o 23h8m rozpocz
nie przejście na jej tle.
9d Dziś nastąpi seria złączeń cial na
sklepieniu niebieskim: o 6h Księżyca z Nep
tunem w odl. 5°, o 14h Księżyca z Uranem
w od). 6°, a o 18h M erkurego z Regulusem,
gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdoz
biorze Lwa (w odl. 1°). Wieczorem od
21hl m do 23h20ra księżyc 3 przechodzi na
tle tarczy Jowisza i jest niewidoczny.
10d Księżyc 2 ukryty jest za tarczą, a
potem w cieniu Jowisza; o 23h17mnastąpi
koniec zaćmienia tego księżyca. O 23h Zie
mia przechodzi przez płaszczyznę pierś
cieni Saturna ze strony południowej na
północną, a więc pierścienie oglądane przez
lunetę powinny być widoczne jedynie w
postaci cienkiej kreski przecinającej tar
czę planety.
12d6h Pluton nieruchomy w rektascensji. Księżyc 1 zbliża się do brzegu tarczy
Jowisza by o 23h9mrozpocząć przejście na
jej tle.
13d13h Złączenie Księżyca z Saturnem
w odl. 5°. Księżyc 1 przechodzi za tarczą
Jowisza od 20h15m (początek zakrycia) i
przez strefę cienia planety do 23h42m (ko
niec zaćmienia).
14d Do 21h2m na tarczy Jowisza wido
czny jest cień jego 1 księżyca.
15d8h Planetoida Juno nieruchoma w
rektascensji, zmienia kierunek swego ru
chu wśród gwiazd na sklepieniu niebieskim.
17d Księżyc 2 Jowisza ukryty jest za
tarczą planety od 20h46m.
20d Wieczorem księżyc 3 ukryty jest w
cieniu Jowisza, a księżyc 1 zbliża się do
brzegu tarczy planety. O 22h8mobserwuje
my początek zakrycia księżyca 1, a o 22h
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20ra koniec zaćmienia księżyca 3, który po
jawi się nagle z cienia planety w odległości
nieco większej niż średnica jej tarczy, z
prawej strony u góry (patrząc przez lunetę
odwracającą).
21d2h G órne złączenie Wenus ze Słoń
cem. Wieczorem na tle tarczy Jowisza prze
chodzi jego księżyc 1, a od 20h46m na tar
czy planety widoczny jest także cień tego
księżyca; koniec przejścia księżyca 1 na
stąpi o 21h41m, a jego cienia o 22.h57m.
23d16h17m Słońce wstępuje w znak Pan
ny, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 150°.
24d Księżyc 2 zmierza w kierunku brze
gu tarczy Jowisza, by skryć się za nią o
23h19m.
26d Do 22h39m po tarczy Jowisza wę
druje cień jego 2 księżyca.
27d O 15h Mars w złączeniu ze Spiką
(Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej wiel
kości w gwiazdozbiorze Panny (w odl. 2°).
Księżyc 3 ukryty był za tarczą Jowisza do
21h6m i oddala się teraz od brzegu tarczy,
ale o 23h53ra zniknie nagle w cieniu plane
ty (początek zaćmienia).
28d O 9h złączenie M erkurego z Księ
życem w odl 1.8°. Wieczorem na tle tarczy
Jowisza przechodzi księżyc 1 i jego cień;
obserwujemy początek przejścia: księżyca
1 o 21h25m, a jego cienia o 22h41m.
29** Księżyc 1 ukryty jest za tarczą Jo 
wisza, a potem w jego cieniu. O 22hl mob
serwujemy koniec zaćmienia tego księży
ca, który pojawi się nagle z prawej strony
tarczy (w lunecie odwracającej) w odle
głości równej promieniowi tarczy od jej
brzegu.
30d6h Bliskie złączenie Marsa z Księ
życem; zakrycie planety przez tarczę Księ
życa widoczne będzie we wschodniej In
donezji, na Borneo, na Filipinach, w pół
nocnej Australii, na Nowej Zelandii i na
Pacyfiku.
Momenty wszystkich zjawisk podane
są w czasie w schodnio-europejskim (cza
sie letnim w Polsce).
Opracował G. Sitarski
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OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA
Wczesną jesienią zamierzamy w Puławach zorganizować konferencję — „Gwiazdy zmienne”.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: Ryszard Cnota, Puławski Oddział PTMA, ul.
Filtrowa 32, 24-100 Puławy.
Przepraszamy wszystkich, którzy przysłali pieniądze na książkę „Bolidy i meteoryty’’, a jeszcze
jej nie otrzymali. Niestety opóźnia się druk. Ale prosimyoczekiwać cierpliwie. Książka z pew
nością zostanie przysłana.
Obecnie wysyłamy członkom (i sympatykom) następujące materiały astronomiczne. (Podane
kwoty w nowych zdenominowanych złotych obejmują koszty wraz z opłatami pocztowymi.
Pieniądze prosimy przesyłać przekazem pocztowym na adres PTMA. Wpłata na konto PTMA
opóźnia otrzymanie materiału, a dodatkowo PKO pobiera duże prowizje.)
Amatorski Teleskop Zwierciadlany
2.00, —
Najdalsze Planety Układu Słonecznego
2.50, —
Kalendarz Miłośnika Astronomii na rok 1995
4.30, Uniwersytet Krakowski jako miejsce duchowych narodzin Mikołaja Kopernika
2.70, —
Poradnik Obserwatora Meteorów
4.00, —
Bolidy i meteoryty, czyli o kamieniach, które spadają z nieba
5.00, Obrotowa Mapa Nieba
2.80, —
Diagram faz Księżyca z mapą Księżyca
2.80, —
Paski ze zdjęciami — W Naszej Galaktyce; Księżyc (dołączamy do innych przesyłek)
po 0.50, —
W wypadku zamawiania wielu pozycji prosimy o kontakt, gdyż wtedy będą mniejsze opłaty
pocztowe. W sprawie starych numerów Uranii prosimy o kontakt listowy. O ile pieniądze
zostały wysłane pocztą i minęły trzy tygodnie (bądź wpłacone na konto i minęło 5 tygodni) a
Zarząd nie nadesłał zamówionych materiałów - prosimy o interwencję listowną.

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 ,1 5 -6 0 1 Białystok,
Częstochowski, Instytut Fizyki WSP, p. 185, Al. Armii Krajow ej, 4 2 -2 0 0 Częstochow a,
Gliwicki - ul. K orfantego 2 3 /1 ,4 4 -1 0 0 Gliwice,
G rudziądzki - P lanetarium , ul. H ofm ana 5 ,8 6 -3 0 0 G rudziądz,
Jeleniogórski — Plac Piastowski 18, 58 -5 6 0 Jelenia G óra,
Krakowski - Z G PT M A , ul. Św. Tomasza 30/8, 31-027 K raków (jest to także ad res Sekcji
O bserw acji Gwiazd Zaćmieniowych o raz adres Sekcji Gwiazd Zm iennych i Sekcji O bserw a
torów K om et),
K rośnieński — Czajkowskiego 92, 38 -4 0 0 K rosno,
Lubelski — Instytut Fizyki, Plac M. C urie-Skłodow skiej p. 254, 20-031 Lublin,
Łódzki — P lanetarium , ul. Pom orska 16, 91 -4 1 6 Łódź, tel. 3 3 -1 3 -6 3 (jest to rów nież adres
Sekcji O bserw acji Pozycji i Zakryć),
N ow osądecki — ul. Śniadeckich 6 /1 0 ,3 3 -3 0 0 Nowy Sącz,
Poznański — ul. D m ow skiego 3 7 ,6 1 -7 7 2 Poznań,
Puławski — ul. Filtrowa 3 2 ,2 4 -1 0 0 Puławy,
Szczeciński D . K. „H etm a n ” ul. 9 -g o M aja 1 7 ,7 0 -1 3 6 Szczecin,
Śląski — P lanetarium Śląskie, skr. poczt. 1 0 ,4 1 -5 0 0 Chorzów,
Toruński — ul. K opernika 42, 87 -1 0 0 Toruń (jest to również ad res Sekcji O bserw atorów
Słońca),
Warmijski — O bserw atorium , ul. Żołnierska 1 3 ,1 0 -5 5 8 Olsztyn, przy oddziale działa Komisja
W spółpracy Planetariów Polskich, ul. M.P. J. Piłsudskiego 30, 10-450 Olsztyn, przy oddziale
pracuje Sekcja M eteorów i M eteorytów , skr. poczt. 6 ,1 4 —530 F rom bork,
Warszawski — CAM K, ul. B artycka 18, 00 -7 1 6 W arszawa (jest to rów nież ad res Sekcji
Instrum entaln ej),
Z ielonogórski — Z akład Astrofizyki WSP, ul. L ubuska 2 ,6 5 -0 6 9 Z ielona G óra.
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OGŁOSZENIA
Sprzedam teleskop Newtona firmy „U niw ersał” <p 150 mm, F = 900 mm na statywie paralaktycznym z pełnym wyposażeniem. Kraków, tel 58-50-21.
Sprzedam obiektyw MTO-1000, Marcin Filipek, 32-048 Jerzmanowice, Jerzmanowice.
Tanio sprzedam a) teleskop Newtona <p=170 mm, f= 8 5 0 m, b) zwierciadło ^ = 1 5 0 mm, f= 1 8 0 0
m, Paweł Turek, tel. (0-12) 37-02-11.
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OBJAŚNIENIA Z D JĘ Ć NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładki: Zdjęcie Marsa wykonane za pomocą Teleskopu Kosmicznego llu b b le’a
25 lutego 1995 roku gdy odległość planety od Ziemi wynosiła około 103 min km; zdolność
rozdzielcza obrazu wynosi około 50 km (fot. Ph. James, S. Lee, NASA).
D ruga strona okładki: Luneta ks. Mettlera w planetarium w Potarzycy koło Jarocina (patrz
K ronika PTMA) i zdjęcie Księżyca wykonane w jej ognisku za pomocą aparatu Zenit TTL
podczas ekspozycji 1/125 s na filmie Konica Super X G 400 (fot. A. Owczarek).
TVzecia strona okładki: Prace konstrukcyjne przy satelicie ISO w Deutsche Aerospace w M ona
chium; jego start przewidziany jest w końcu tego roku.
Czwarta strona okładki: Satelita COBE przeznaczony do badania promieniowania tła, wyniesio
ny na orbitę w listopadzie 1989 roku.
U RA N IA — 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 wydawcy: Zarząd Główny
PTM A, 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 3.20 zł. Uranię rozprowadza się w ramach
składki członkowskiej; w 1995 roku 36 zł (zniżka 30 zł). Cena poza PTM A 3.20 zł (32 000 starych
złotych). Nr indeksu 380016.
Druk: Zakład Poligraficzny Wydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189, 32-060 Liszki
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W każdej dziedzinie badań przyrodni
czych pewną rolę odgrywają czynniki nie po
chodzące bezpośrednio z doświadczenia i ob
serwacji, jak np. reguły interpretacji wyni
ków, czy też sposoby odróżniania prawdy od
fałszu. W przypadku kosmologii wydają się
one szczególnie ważne, zwłaszcza nasze nie
do końca uświadomione przekonania o natu
rze Wszechświata. Zwraca na to uwagę we
wstępnym artykule Grzegorz W A R D Z IŃ 
SKI, student Uniwersytetu Wrocławskiego,
laureat X X X V Olimpiady Astronomicznej
w 1992 roku. Publikowany tekst jest oparty
na wykładzie wygłoszonym przez niego pod
czas tegorocznego X X I X Przedszkola Fizyki
Teoretycznej w Karpaczu.
W niniejszym numerze znajdziemy
ponadto wiele innych przykładów aktywno
ści miłośnikóiu astronomii. Zachęcamy więc
do poznania wyników akcji śledzenia Perseid
w ubiegłym roku, które zgodnie prezentują
liderzy różnych grup obserwatorów meteo
rów iv naszym kraju (Obserwacje). Oma
wiamy przebieg i przedstawiamy laureatów i
finalistów XXXVI I I Olimpiady Astronomi
cznej oraz drukujemy treści pierwszej serii
zadań kolejnych zawodów w nadziei, że
przysporzy to nowych olimpijczyków (Ką
cik Olimpijczyka). Informujemy także o
ciekawym spotkaniu młodzieży w Europej
skim Centrum Kosmicznym zv Belgii, w któ
rym uczestniczyło kilka osób z Polski dzięki
staraniom Krajowego Funduszu na Rzecz
Dzieci (Konferencje i Zjazdy). I wreszcie
wzorem lat ubiegłych ogłaszamy konkurs na
wakacyjne zdjęcie nieba (Poradnik Obser
watora).
Piękna fotografia Jowisza reprodukowana
na okładce zapowiada natomiast garść podstawoim/ch informacji o tej planecie w Ele
mentarzu Uranii oraz sygnalizuje pierw
szą część przeglądu najnowszych ciekawo
stek ze świata planet i księżyców, opracowa
nego przez naszego niestrudzonego współ
pracownika Stanisława R. BRZOSTKIEW ICZA.

162

URANIA

6/1995

G r z e g o r z W A R D Z I Ń S K I - Wrocław

PODSTAWY WSPÓŁCZESNEJ KOSMOLOGII
Wstęp
Panuje powszechne przekonanie, że na
uki empiryczne polegają na gromadzeniu fa
któw - obserwacji, wyników doświadczeń i tylko na ich podstawie wysnuwają wnioski,
przechodzą od przypadków szczególnych do
praw ogólnych. Jednak przekonanie to musi
upaść ju ż w chwili, gdy zapytamy o metody,
jakim i osiągamy owe prawa, o reguły odróż
niania prawdy od fałszu, wniosków słusz
nych i wartościowych od prowadzących na
manowce nauki. Ponadto jako obserwatorzy
jesteśm y ograniczeni, nie wszystko podlega
naszemu poznaniu; im więcej niewiado
mych tym większej liczby założeń a priori
potrzeba, aby skonstruować teorię tłumaczą
cą to, co potrafimy dostrzec i zmierzyć.
Aby uporządkować nasze rozważania nad
rolą czynników innych niż obserwacje (ro
zumiane szeroko, także jako eksperymenty)
w naukach empirycznych, postarajmy się je
sklasyfikować.
I®’ U samego szczytu stoi pozornie najbanal
niejsze założenie: o przyczynowości i ce
lowości świata, o tym, że w ogóle istnieją
rządzące nim prawa i można ich poszuki
wać. To przekonanie jest akurat wspólne
dla wszystkich nauk, jest przekonaniem
czysto indukcyjnym powstałym z do
strzegania prawidłowości w naszym oto
czeniu. Jednakże warto pamiętać, że
zmieniać się może pojęcie słowa “pra
w o”, tak jak fizyka klasyczna przyzwy
czaiła nas do praw deterministycznych, a
mechanika kwantowa zmusiła do za
akceptowania ich probabilistycznej inter
pretacji.
**■Niezbędne są reguły określające wewnę
trzną spójność teorii, inaczej mówiąc, lo

gika. Nie muszą one być takie oczywiste;
filozofia zajmuje się logiką trójwartościo
wą, która np. uniemożliwia metodę do
wodu nic wprost, tak częstą w matematy
ce. Ponieważ jednak wszystkie nauki do
świadczalne zgadzają się na logikę mate
matyczną, nie będziemy się tym proble
mem zajmować.
■a’ Zasady określania słuszności teorii, jej
zgodności z rzeczywistością. Popperowska zasada falsyfikowalności mówi, że
żadnej teorii, która potwierdziła się w
skończonej ilości przypadków nie można
uznać nigdy za bezwzględnie prawdziwą,
jednak zawsze można jej zaprzeczyć po
jedynczym przypadkiem niezgodnym z
regułą. Pozorna elegancja tego sformuło
wania jest jednak nie do przyjęcia przez
każdego, kto choć raz zetknął się z do
świadczeniem fizycznym i zadawał sobie
pytanie, czy to jego teoria jest błędna, czy
też źle przeprowadził albo zinterpretował
doświadczenie. Często w takich wypad
kach naukowcy posługują się regułą, że
każda teoria powinna być tak prosta, jak
to możliwe. Jeśli utrzymanie teorii wy
maga jej znacznego skomplikowania, to
może należy ją odrzucić? Trzeba jednak
najpierw uznać słuszność tej zasady, a
może przyjąć ją z góry, tak jak pierwsze z
naszych założeń? Doskonałym przykła
dem działania owej reguły może być mo
del ruchu planet posługujący się nastę
pującymi po sobie i mnożącymi się w nie
skończoność, w miarę jak rosła dokład
ność obserwacji astronomicznych, deferentami i epicyklami, model, który uległ
prostszemu wyjaśnieniu, zawartemu w
prawach Keplera. Wspomnę jeszcze
później o szczególnych regułach uznawa-
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nia praw dziw ości teorii, stosow anych w
fizyce.
“ar W szystkie intuicyjne przekonania o świecie, często tak podstaw ow e i pozornie
oczyw iste, że nie uśw iadam iam y sobie
ich. dopóki nie dokona się przełom , uka
zujący now e zjaw iska - tak, ja k teoria
w zględności połączyła przestrzeń i czas,
a m echanika kw antow a obaliła zasadę
bezw zględnego determ inizm u. W arto za
uw ażyć, że te założenia są w w iększości
typow o indukcyjne, biorą się z życia, ob
serw acji najbliższego otoczenia. N ie za
w sze jed n ak - u podstaw w spom nianego
m odelu deferentów i epicykli leżało prze
konanie o doskonałości figury, ja k ą je st
koło; teoria geocentryczna czerpała z
w iary w w yjątkow ość człow ieka.
» Z poprzedniego rodzaju założeń często
w ynikają inne, bardziej szczegółow e.
W spom niałem ju ż o nich: jeśli w danej
chw ili coś nie je st dostępne naszem u po
znaniu, a w iedza o tym okazuje się nie
zbędna dla dalszej konstrukcji teorii, jej
brak uzupełniam y apriorycznym i założe
niam i. które m ogą pochodzić bądź z
w cześniejszych, podobnych obserw acji,
bądź z naszych przekonań o naturze obie
ktu badań.
w Z upełnie inną, jed n ak w ażną grupę zało
żeń stanow ią założenia upraszczające,
przyjm ow ane dla łatw iejszego uzyskania
w yników . C zasam i uproszczenia są
w ręcz niezbędne dla otrzym ania rezulta
tów , choć nie da się dow ieść ich zasadno
ści. D oskonałym przykładem m ogą być
m odele ew olucji gw iazd, tw orzone przez
astrofizyków . U w zględnienie niejedno
rodnego rozkładu m aterii, obecności pól
m agnetycznych często nieskończenie
utrudnia obliczenia i niezbędne są uprosz
czenia, choć w iadom o, że pom ijane bądź
tryw ializow ane efekty m ają duży w pływ
na ew olucję gw iazdy.
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Natura kosmologii
A by uśw iadom ić sobie niezw ykłość kos
m ologii, w arto dokonać porów nania m iędzy
nią, fizyką i astronom ią. U praszczając nieco,
m ożna pow iedzieć, że astronom ia, to fizyka
w skali kosm icznej. D o jak ich konsekw encji
prow adzi fakt, że obiekty badań astronom ii
znajdują się nie w laboratoriach, nie na Z ie
mi ale tysiące czy tryliony kilom etrów stąd?
Przede w szystkim oznacza to ograniczenie
m etod badaw czych. Po pierw sze dlatego, że
nie jesteśm y w stanie dokonyw ać ekspery
m entów , zarów no ze w zględu na skalę odle
głości (a więc i czasu), ja k i dla ogrom nej
energii badanych procesów . Po drugie, na
w et obserw acje są utrudnione - począw szy
od tego, że w istocie obserw ujem y tylko rzu
ty trójw ym iarow ych obiektów na sferę nie
bieską, tracąc część w iedzy o nich, a koń
cząc na tym, że nie sposób podejść do gw iaz
dy i zm ierzyć ją czy zw a ży ć .. .Trudno było
by stosow ać uznaną w fizyce zasadę, że po
w tarzalność dośw iadczenia je st w arunkiem
koniecznym (choć oczyw iście nie dostatecz
nym ), aby pow ażnie traktow ać je g o wyniki.
C zęsto m am y do czynienia z obiektam i, zda
rzeniam i jedynym i w sw oim rodzaju, a nie
zaw sze m ożna pow tórzyć obserw acje - np.
przy w ybuchu supernow ej. Jasne jest, że
prow adzi to do niedostatku danych, który
uzupełniany je st przy użyciu w spom nianych
założeń.
K osm ologia podlega tym sam ym ograni
czeniom , co astronom ia; podobnie ja k astro
nom ow ie czerpią z odkryć dokonanych
przez fizyków , tak kosm ologow ie korzystają
z w yników uzyskanych przez astronom ów .
Podstaw ow ą cechą kosm ologii je st to, że
obiekt jej badań - W szechśw iat - je st jed y 
ny i niepow tarzalny. Ponadto znajdujem y
się w ew nątrz niego i niejako z definicji nie
m ożem y go ogarnąć. C o to oznacza? Przede
w szystkim całkow ity upadek zasady powta-
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rzalności obserw acji. N ie m am y m iejsca,
gdzie m oglibyśm y testow ać nasze teorie,
gdyż opisują one jeden, jedyny obiekt. Nie
m ożem y obserw ow ać całego W szechśw iata:
z jednej strony jesteśm y ograniczeni ja k o 
ścią naszych przyrządów , z drugiej - teorią
w zględności, która dopuszcza naszym ob
serw acjom tylko ograniczony obszar w cza
soprzestrzeni. N ie potrafim y opisać, ja k
W szechśw iat w ygląda “z zew nątrz” , ja k od
działyw ałby z innym i obiektam i - nie je st to
w iedza nieistotna, teoria z przeciw nego koń
ca skali odległości, teoria cząstek elem entar
nych w gruncie rzeczy zajm uje się w yłącz
nie oddziaływ aniem interesujących ją obie
któw . “Inne w szechśw iaty” to brzmi dosyć
fantastycznie, je d n ak odrzucenie takiej m o
żliw ości brzm iałoby tak, ja k tw ierdzenie ży
jąceg o na sferze przysłow iow ego ju ż płasz
czaka, że trzeci w ym iar nie istnieje. W arto
zauw ażyć, że ograniczenie zasięgu naszych
badań prow adzi nieuchronnie do osłabienia
kryteriów falsyfikow alności pow stających
teorii, gdyż ogranicza zakres, w którym m o
glibyśm y badać ich słuszność.

Fundamenty kosmologii
Przyjrzyjm y się ostatecznie założeniom ,
ja k ie przyjm uje w spółczesna kosm ologia.
P rzede w szystkim niezbędne je st przyjęcie,
że praw a fizyki nie zm ieniają się w czasie i
przestrzeni. O czyw iście nie m am y po temu
żadnych bezpośrednich dow odów , gdyż in
form ację o odległych czasoprzestrzennie ob
szarach uzyskujem y zw ykle dzięki zastoso
w aniu praw fizyki poznanych na Ziem i. N aj
m ocniejszym tego przykładem są w nioski,
że obserw ow ane poczerw ienienie prom ie
niow ania docierającego z odległych gala
ktyk spow odow ane je st ich oddalaniem się efekt D opplera jesteśm y w stanie spraw dzić
bezpośrednio w niew ielkiej skali. T ak więc
zakładam y coś, czego praw dziw ości bynaj
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mniej nie znam y, bez tych założeń jed n ak w
ogóle nie m oglibyśm y prow adzić badań. W
gruncie rzeczy je st to ja k b y w zm ocnienie
pierw otnego założenia o tym , że W szech
św iat w ogóle poddaje się badaniom . P odo
bnie zakładam y stałość w czasoprzestrzeni
podstaw ow ych w ielkości fizycznych: p ręd
kości św iatka, stałej graw itacyjnej, stałej
Plancka, ładunku elektronu.
Z ałożeniem z grupy “upraszczających”
je st przyjęcie, że W szechśw iat w “dostatecz
nie dużej skali” je st jednorodny i izotropo
wy. D ostateczność oznacza tyle, że nie
jednorodności są na tyle m ałe, że m ożna je
zaniedbać rozpatrując globalną ew olucję (a
więc istotnie upraszczając model; w gruncie
rzeczy rozw iązania rów nań E insteina dają
się uzyskać analitycznie tylko w tym przy
padku, choć i tak czasow a zależność niektó
rych w ielkości m oże być w yliczona jedynie
num erycznie), na tyle zaś duże, że prow adzą
do tak dużej różnorodności obserw ow anego
W szechśw iata. W praktyce w ygląda to tak,
że obserw acje astronom iczne dają inform a
cję o skali niejednorodności i tw orzone teo
rie stosują się do niej. D la w iększego jeszcze
zam ętu w spom nę, że sposób ustalania odle
głości we W szechśw iecie silnie zależy od
przyjętego m odelu jeg o o p isu ...
N iew ątpliw ie najpow ażniejszą grupą za
łożeń są ta k ie ...o których nie w iem y. Przyj
rzyjm y się historii kosm ologii, a zobaczym y,
że w istocie jej rozw ój był ciągiem rew olucji
w sposobie naszego patrzenia na W szech
św iat, ciągiem przełam yw ania barier przez
genialne jednostki.
W średniow ieczu w ielu uw ażało za oczy
w iste, że Z iem ia znajduje się w środku
W szechśw iata. Z ałożenie to, pochodzące
częściow o z prostych obserw acji (przecież
niebo w w idoczny sposób obraca się dooko
ła Ziem i w cyklu dobow ym i rocznym ), czę
ściow o w spierane przez chrześcij aństw o, tak
silnie zakorzeniło się w naszej kulturze, że
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potrzeba było setek lat. aby je wykorzenić.
W początkach naszego stulecia Albert
E i n s t e i n , tworząc ogólną teorię względ
ności, wprowadził do swoich równań tzw.
stałą kosmologiczną. Nie miała ona jasnej
interpretacji fizycznej, zabezpieczała jednak
niezmienność Wszechświata w czasie, sta
łość rozmiarów i gęstości, które uczonemu
wydawały się oczywiste. W szechświat po
winien być doskonały, a więc niezmienny.
Od wielu lat w kosmologii króluje model
wielkiego wybuchu, zgodnie z którym
Wszechświat powstał kilkanaście miliardów
lat temu, a od tej chwili ciągle się rozszerza.
Zaproponowano jednak model konkurencyj
ny - W szechświata wiecznego, w którym
materia kreowana jest bez przerwy. Obecnie
upadł po odkryciu promieniowania relikto
wego, które zdecydowanie przesądziło na
korzyść W ielkiego Wybuchu, jednakże
wcześniej możliwości obu modeli były po
dobne. Model z kreacją materii napotkał na
duży opór w środowisku kosmologów.
Twórcy jednak argumentowali: “Czy zało
żenie. że materia w niewielkich ilościach bez
przerwy powstaje z niczego jest bardziej
nonsensowne niż to, że nagle powstała z ni
czego ogromna ilość materii?”. Wyjaśnienie
faktu, że łatwiej nam zaakceptować jednora
zowe stworzenie Wszechświata leży, jak są
dzę, w pierwszym zdaniu księgi Genesis,

Stanisław

165

którą nasza cywilizacja zna od tysiącleci...
Od tych, którzy setki lat temu próbowali
dowiedzieć się, jaki jest W szechświat jeste
śmy bardziej doświadczeni, na ich błędach
nauczyliśmy się, że nie należy niczego uwa
żać za oczywiste, ufać własnym intuicjom.
Jednakże nadal nie do końca potrafimy
wyjść poza ramy własnego umysłu, poza
przekonania, które powstały w nas dzięki
dziedzictwu wielu pokoleń czy też poprzez
obserwacje otoczenia. Dlatego tak ważne
jest, jak sądzę, dokładne “prześwietlenie”
każdego faktu, każdego założenia, każdej re
guły, którą włączamy do teorii, a która nic
pochodzi bezpośrednio z obserwacji.
Należy pamiętać o jeszcze jednym fakcie.
Na teorie fizyczne nakładamy zwykle wa
runki brzegowe, które często prowadzą do
jednoznacznego wyboru rozwiązania. W
kosmologii, wobec niedostatku informacji,
warunki brzegowe są niezwykle ubogie, nie
wątpliwie niedostateczne, a więc zapewne
można stworzyć wiele różnych teorii, swo
bodnie dobierając ich parametry tak, aby
zgadzały się z dostępnymi nam danymi.
Przecież nie potrafimy nawet obliczyć obe
cnej gęstości Wszechświata. Pamiętajmy o
tych wszystkich niedostatkach, niejednozna
cznościach i pułapkach kosmologii, gdy
znów usłyszymy o bezsprzecznym sukcesie
tego czy innego modelu.

R. B R Z O S T K I E W I C Z - Dąbrowa Górnicza

“NOWINKI” ZE ŚWIATA PLANET I KSIĘŻYCÓW (I)
Od blisko czterdziestu lat astronautyka
nadzwyczaj wydajnie wspomaga astrono
mów i dostarcza bezcennych informacji o
ciałach Układu Słonecznego. Przywykliśmy
już nawet do tego, że napływ nowych wiado
mości o tym lub innym obiekcie nasila się
głównie wtedy, gdy jakaś sonda kosmiczna

przelatuje blisko niego, zostaje przekształ
cona w jego sztucznego satelitę lub wprost
na nim ląduje. W ydaje się to być w pełni
zrozumiałe, chociaż wiedza o planetach i
księżycach wzbogaca się właściwie nie
ustannie, także w przerwach między po
szczególnymi eksperymentami astronauty-
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cznym i. D zieje się tak z następujących
trzech pow odów : po pierw sze - m ateriał
przekazyw any przez sondy kosm iczne je st
bardzo bogaty i potrzeba w ielu lat na jeg o
w nikliw ą analizę, po drugie - techniki obser
w acyjne są w ciąż doskonalone i na podsta
w ie naziem nych obserw acji teleskopow ych
też m ożna uzyskać sporo w artościow ych in
form acji na ten tem at, a po trzecie - od 24
kw ietnia 1990 roku po orbicie okołoziem skiej krąży teleskop kosm iczny w skrócie
zw any H ST (H ubble Space T elescope) i
otrzym yw ane za je g o pom ocą dane św ietnie
uzupełniają dane przekazyw ane przez sondy
kosm iczne. W szystko to razem spraw ia, że
od czasu do czasu w arto zrobić coś w rodza
ju przeglądu tych rzekom o “drobnych” od
kryć w św iecie planet i księżyców . W brew
pozorom byw ają one niekiedy rew elacyjne i
rzucają zupełnie now e św iatło na naturę tego
lub innego ciała U kładu Słonecznego.

Lód na Merkurym
Jeszcze parę lat tem u m ożliw ość w ystę
pow ania na M erkurym w ody lub lodu w od
nego całkow icie w ykluczano. W iadom o
przecież, że ze w szystkich planet U kładu
Słonecznego krąży on najbliżej Słońca i w
zw iązku z tym je st najlepiej nasłoneczniony,
toteż tem peratura je g o pow ierzchni - j a k ob
liczono - w punkcie podsłonecznym m oże
dochodzić do 825 kelw inów . W takich zaś
w arunkach w oda nie m oże istnieć pod żadną
postacią, bo - biorąc pod uw agę brak atm o
sfery - m usiałaby w krótkim czasie zupełnie
w yparow ać, a w łaściw ie w ysublim ow ać i
um knąć w przestrzeń kosm iczną. Z drugiej
jed n ak strony nie m ożna zapom inać o tym,
iż oś obrotu planety ustaw iona je st niemal
prostopadle do płaszczyzny orbity, skutkiem
czego dna kraterów położonych w pobliżu
biegunów M erkurego pow inny być stale po
grążone w cieniu i - ja k dow odzi D avid A.
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Paige z U niw ersytetu K alifornijskiego w
Los A ngeles - tem peratura najpraw dopo
dobniej nigdy nie podnosi się tam pow yżej
112 kelw inów . A w tych w arunkach lód po
chodzący ze spadków ją d e r kom etarnych lub
pow stały w w yniku zam arznięcia wody
w ydobyw ającej się z w nętrza planety m ógł
by się ju ż trw ale utrzym yw ać.
H ipoteza o obecności lodu w odnego na
planecie krążącej najbliżej Słońca w św ietle
najnow szych badań i w spom nianych wyżej
rozw ażań w ydaje się być w ielce praw dopo
dobna. W praw dzie obrazy otrzym ane w ro
ku 1974 za pom ocą sondy M ariner 10 nic na
ten tem at nie m ów ią, to jed n ak dzięki odpo
w iedniem u nachyleniu płaszczyzny orbity
M erkurego w zględem płaszczyzny ekliptyki
je g o obszary okołobiegunow e m ożna od
czasu do czasu z Ziem i bezpośrednio obser
w ow ać, co pozw oliło na uzyskanie ju ż pew 
nych dow odów potw ierdzających w jak im ś
stopniu te przypuszczenia. Przem aw iają za
tym przede w szystkim jasn e plam y w okoli
cy północnego bieguna planety, odkryte w
roku 1991 przez D uane O. M u h l e m a n a ,
B ryana J. B u r a (C altech) i M artina A.
S 1 a d e (Jet Propulsion L aboratory w P asa
denie). W ykorzystali oni 70 m radioteleskop
w G oldstone i za je g o pom ocą w ysyłali w
kierunku M erkurego fale radiow e o określo
nej częstotliw ości, a ich słabe odbicia od pla
nety przechw ytyw ali za pom ocą 27 anten
radiointerferom etru V ery L arge A rray w
N ow ym M eksyku. Echo odbite od polarnych
okolic było tak spolaryzow ane, ja k echo od
bite od czap polarnych M arsa lub od lodo
w ych pow ierzchni galileuszow ych księży
ców Jow isza. Identyczne w yniki otrzym ał
John K. H a r m o n , który w roku 1994 w raz
ze sw ym i w spółpracow nikam i badał za po
m ocą 300 m radioteleskopu w A recibo
(Puerto R ico) południow y biegun M erkure
go i też odkrył “ja sn e ” plam y na stokach
znajdujących się tam kraterów . Sugeruje to,
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że w rejonach obu biegunów planety w ystę
puje być m oże coś w rodzaju lodow ców , po
krytych cienkim i w arstw am i pyłu poddane
go długotrw ałem u oddziaływ aniu prom ie
niow ania kosm icznego.
O dkryte w pobliżu biegunów M erkurego
tajem nicze “ja sn e ” plam y stały się tem atem
różnych spekulacji. M iejm y nadzieję, że
zainteresują się nim i rów nież uczeni m ający
w pływ na ustalanie program ów badaw czych
N A SA i że w niedalekiej przyszłości dzięki
ich sugestiom zostanie w kierunku tej plane
ty w ysłana sonda kosm iczna, w yposażona
naturalnie w odpow iednią aparaturę nauko
wą. U zyskane w ten sposób dane m ogą defi
nityw nie rozw iązać pow yższy problem i
w tedy ostatecznie się przekonam y, czy w
pobliżu biegunów M erkurego istotnie znaj
dują się ja k ieś lodow ce i czy są one utw orzo
ne z lodu w odnego.

Ostatnie pół miliarda lat ewolucji
Wenus
Pół m iliarda lat to w cale niem ało naw et w
astronom icznej czy też geologicznej skali
czasu. W każdym razie je st go w ystarczająco
dużo, by ta lub inna planeta gruntow nie
zm ieniła sw oje oblicze zarów no w w yniku
oddziaływ ania zew nętrznych czynników ,
ja k i - a m oże naw et przede w szystkim procesów przebiegających w jej w nętrzu. Za
przykład m oże służyć Ziem ia, którą ze zro
zum iałych w zględów najlepiej poznano, a
która - ja k to w ykazują w spółczesne badania
- przed m ilionam i lat w yglądała zupełnie
inaczej niż dziś. G dyby na przykład 200 mi
lionów lat tem u U kład Słoneczny odw iedzili
przybysze z innego układu planetarnego, to
nie ujrzeliby znanych nam z lekcji geografii
konturów kontynentów . Po prostu w tych
odległych czasach - zdaniem geologów istniał tylko jed en przeogrom ny ląd, zw any
Pangeą.
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A ja k przed pół m iliardem lat w yglądała
nasza sąsiadka kosm iczna - W enus ? N ieste
ty, na to pytanie nie potrafim y udzielić je d 
noznacznej odpow iedzi, chociaż nie popeł
nim y chyba w iększego błędu tw ierdząc, że
ju ż wtedy różniła się bardzo od naszej plane
ty. Bo w praw dzie Z iem ia i W enus uform o
wały się w bliskim sąsiedztw ie, m ają zbliżo
ne rozm iary i niem al takie sam e m asy, to
jed n ak ich ew olucja potoczyła się innymi
drogam i. W każdym razie około 500 m ilio
nów lat tem u - sądzą planetolodzy - gw ał
tow nie nasiliła się aktyw ność w ulkaniczna i
tektoniczna W enus, toteż całkow icie zostały
zatarte ślady daw niejszych w ydarzeń i dziś
nie potrafim y nic w łaściw ie pow iedzieć o
pierw otnym w yglądzie tej planety. O dram a
tycznym przebiegu tych procesów m ów ią
nam obrazy radarow e, otrzym ane w ostat
nich latach za pom ocą sondy M agellan, po
kryw ające około 99% ogólnej pow ierzchni
globu w enusjańskiego. N a ich podstaw ie
udało się zestaw ić plastyczną m apę W enus,
na której rozdzielczość poziom a dochodzi
do 120 m, pionow a naw et do 80 m. N a m apie
tej m ożna rozróżnić około 16 000 w ulkanów
różnych typów , przy czym najw iększym z
nich je st M aat M ons, m ający około 8,5 km
w ysokości i podstaw ę o średnicy 450 km.
N iektórzy pow ierzchnię W enus określają
m ianem “raju w ulkanicznego” . Jest to w ja 
kim ś stopniu uzasadnione, nie znajdziem y
tam bow iem niew ielkiego naw et zakątka, by
nie było na nim przejaw ów tej aktyw ności.
W ystępują tam najprzeróżniejsze form acje
w ulkaniczne, począw szy od typów w ulka
nów spotykanych na Ziem i, a skończyw szy
na utw orach w ulkanicznych, po raz pier
w szy obserw ow anych w łaśnie na W enus.
Jednak pow ierzchnia tej planety to nie tylko
“raj w ulkaniczny”, lecz i “piekło tektonicz
ne”. G dzie tylko skierujem y oczy, tam do
strzegam y przeogrom ne zapadliska, m niej
sze i w iększe uskoki, liczne szczeliny i wiel-
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Radarow y obraz całej powierzchni W enus uzyskany za pom ocą sondy M agellan. Lewa i praw a krąwędź prostokąta
odpow iada 240° długości wschodniej, a górna i dolna krawędź odpowiednio 90° szerokości północnej i 90° szerokości
południowej (fot. NASA/JPL).

ce zagadkow e form acje, o pochodzeniu któ
rych na razie nie potrafim y nic pew nego po
w iedzieć.
Jedno zdaje się nie ulegać najm niejszej
w ątpliw ości - tak silna aktyw ność w ulkani
czna i tektoniczna m usiała gruntow nie prze
obrazić topografię planety. Przede w szy
stkim z pow ierzchni W enus znikły najstar
sze utw ory uderzeniow e, pow stałe podczas
“w ielkiego bom bardow ania” , co najpra
w dopodobniej m iało m iejsce 3,8 - 3,0 m i
liarda lat temu. O dkryto w praw dzie i tam
kratery m eteorytow e, ale nie są one ju ż tak
liczne ja k na M erkurym i M arsie, a ponie
w aż nie w ystępują w jak ich ś “uprzyw ilejo
w anych” rejonach planety, m uszą być tw o
ram i stosunkow o m łodym i. Z dokonanej
analizy obrazów radarow ych w ynika, że naj
starsze kratery m eteorytow e na W enus liczą
sobie nie w ięcej niż 300 m ilionów lat i na tej
w łaśnie podstaw ie uczeni w nioskują, iż
przed 500 m ilionam i lat doszło tam do w spo
m nianej “przebudow y” pow ierzchni. Od te
go czasu aktyw ność w ulkaniczna i tektoni
czna planety stopniow o słabła, a dziś przy

puszczalnie je st nie w iększa niż na Ziem i.
G dyby nie ta okoliczność, to najpraw dopo
dobniej w iększość z w ystępujących tam kra
terów uderzeniow ych uległaby całkow itej
zagładzie lub przynajm niej nie zachow ałyby
się one w tak dobrym stanie. A tym czasem dow odzi R. G. S t r o m - aż 63% w enusjańskich kraterów m eteorytow ych je st nienaru
szonych, m niej zaś niż 3% częściow o zosta
ło zalanych lawą. Są to oczyw iście w yłącz
nie kratery duże i średnich rozm iarów (naj
większy z nich M ead m a 275 km średnicy).
N ajm niejsze z odkrytych na W enus krate
rów uderzeniow ych m ają 2-3 km średnicy.
M niejszych form acji tego typu tam nie znaj
dziem y, gdyż w enusjańska atm osfera - ja k
w iadom o - je st około 90 razy gęstsza od
ziem skiej, toteż m ogą ją przebić tylko w ię
ksze bryły m eteorytow e. Składa się ona
głów nie z dw utlenku w ęgla (około 97% ), co
- biorąc pod uw agę o dkrycia dokonane dzię
ki sondzie M agellan - odpow iada hipotezie,
z którą przed laty w ystąpił astronom kijo
wski Siergiej K. W s i e c h s w i a t s k i j
(1905-1984). D ow odził on, że obecna atm o-
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sfera W enus pow stała w w yniku silnej
aktyw ności w ulkanicznej, w ystępującej na
planecie - m ożnaby dodać - skąpej w wodę.
W tam tejszej atm osferze stw ierdzono
w praw dzie obecność pary w odnej, ale je st
jej bardzo m ało, nie w ięcej niż je d n a stuty
sięczna ilości pary w odnej w ziem skiej at
m osferze. Po prostu m am y tu do czynienia z
“suchą” planetą, chociaż należy sądzić, że w
przeszłości i na W enus nie brakow ało wody.
N ajpraw dopodobniej - przypuszcza D. H.
G r i n s p o n n - planeta pozbyła się jej
około m iliarda lat temu!

Co zagraża życiu na Ziemi?
W ostatnich latach dużo się m ów i i pisze
o “dziurze ozonow ej” nad A ntarktydą i o
niebezpieczeństw ie “efektu cieplarniane
go” . Jedno i drugie zagraża życiu na Ziem i,
toteż uczeni zajm ujący się ekologią usilnie
starają się nas o tym przekonać i przede
w szystkim nakłonić, byśm y się nieco opa
miętali i przynajm niej zastanow ili nad skut
kam i naszego nieodpow iedzialnego postę
pow ania. Prognozy zaś są przerażające, bo
jeżeli na przykład w najbliższym czasie nie
zm niejszym y em isji dw utlenku w ęgla do at
m osfery, to - ja k tw ierdzi J. W h i t e ze
sw ym i w spółpracow nikam i - średnia tem pe
ratura na pow ierzchni naszej planety w zroś
nie w X X I w ieku o około 7°C i skutkiem
tego poziom w ody w oceanach podniesie się
o około 1,8 m. W rezultacie zm niejszy się
pow ierzchnia lądów , pod w odą znajdą się
najżyźniejsze obszary, co dla produkcji żyw 
ności nie m oże być obojętne.
N a w spom niane wyżej zagrożenia m am y
jed n ak w pływ i od nas sam ych zależy, czy
potrafim y im w porę zapobiec. A le trzeba
pam iętać o tym , że Z iem ia nie porusza się w
pustej przestrzeni kosm icznej i w zw iązku z
tym - ja k w ykazują badania - istnieje ryzyko
zderzenia globu ziem skiego z jak im ś ciałem
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niebieskim . W iem y o tym od daw na, po raz
pierw szy bow iem na takie niebezpieczeń
stw o zw rócił uw agę ju ż w roku 1752 fizyk
francuski Pierre L ouis M oreau de M a u p e r t i u s (1698-1759), czym oczyw iście
długo nikt się nie przejm ow ał. Przecież dłu
go nie w ierzono w “spadające z nieba” ka
m ienie i dopiero w roku 1794 fizyk niem ie
cki Ernest Florence Friedrich C h 1 a d n i
(1756-1827) zdołał przekonać uczonych, że
m eteoryty faktycznie istnieją i że pochodzą
z przestrzeni m iędzyplanetarnej. A le trzeba
było czekać do roku 1932, kiedy to astrono
m om udało się odkryć pierw szy obiekt, któ
ry w ym yka się z głów nego pierścienia pla
netoid i przedostaje się do w nętrza orbity
Ziem i. M am y na m yśli planetoidę A pollo (nr
porządkow y 1862), obiegającą S łońce raz na
1,81 lat, w pery helium zapędzającej się aż do
w nętrza orbity W enus. Do końca 1992 roku
takich “krzyżujących się” z ziem ską orbitą
obiektów znano ju ż pokaźną liczbę (skatalo
gow ano ich 163), przy czym najw iększym
okazała się być planetoida lvar (nr porząd
kowy 1627), m ająca około 8 km średnicy.
T eoretycznie w szystkie te obiekty stanow ią
pow ażne zagrożenie dla życia na naszej pla
necie.
T ego rodzaju niebezpiecznych obiektów
je st zapew ne dużo więcej i dobrze byłoby
w szystkie je skatalogow ać. N iestety, w edług
oceny C larka C h a p m a n a
i D avida
M o r r i s o n a znamy zaledw ie 5% ciał o
średnicach pow yżej 1 km, mniej zaś niż 1%
m niejszych obiektów , których średnice
przekraczają 100 m. C iała o średnicy poniżej
50 m w łaściw ie nie stanow ią dla nas zagro
żenia, poniew aż ich energia kinetyczna je st
m ała (nie przekracza 101 J), toteż z reguły
eksplodują w ysoko w atm osferze. N ajw ię
kszego zagrożenia należy oczekiw ać od
obiektów o rozm iarach od 0,5 do 5 km, a
tych - jak to w ynika z m atem atycznego m o
delow ania - ciągle przybyw a, do czego
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przyczynia się potężny Jowisz, który wy
chwytuje takie obiekty i kieruje je do wnę
trza Układu Słonecznego. Wcześniej lub
później zderzają się one z planetami ziem
skiej grupy, a mniej więcej jedna trzecia ta
kich zderzeń przypada na Ziemię. Oczywi
ście dochodzi do tego bardzo rzadko, nie
częściej niż raz na kilkadziesiąt lub nawet
kilkaset milionów lat. Ostatnio do takiej takastrofy doszło przypuszczalnie około 65
milionów lat temu, w wyniku czego - jak
niektórzy sądzą - wyginęły dinozaury. Po
zostałością tego wydarzenia mają być od
kryte niedawno na północnym Jukatanie i w
południowej części Zatoki Meksykańskiej
ślady krateru o średnicy około 200 km.
Każdego jednak roku - zdaniem C. F.
C h y b y i innych badaczy - w górnych war
stwach atmosfery ziemskiej dochodzi do
eksplozji meteoroidu o energii 21 kt TNT
(energia porównywalna z energią bomby
atomowej zrzuconej na japońskie miasto Hirosima). Nie zagrażają one życiu na Ziemi,
bo byłoby to realne dopiero wtedy, gdyby
energia kinetyczna intruza wynosiła co naj
mniej 2 Mt TNT. I taką zdaje się miał słynny
meteoryt tunguski, który eksplodował ran
kiem 30 czerwca 1908 roku nad Wyżyną
Środkowosyberyjską. Ludzkość miała wów
czas dużo szczęścia, gdyby bowiem do zde
rzenia Ziemi z tym intruzem doszło parę go
dzin później, eksplozja nastąpiłaby nad Eu
ropą i niewątpliwe byłoby to o wiele
groźniejsze w skutkach (dewastacji mogły
ulec gęsto zamieszkałe obszary naszego
kontynentu, ale jeszcze groźniejsze byłoby
ośmiogodzinne opóźnienie, ponieważ wtedy
meteoryt eksplodowałby nad Atlantykiem i
- j a k się ocenia - po obu jego brzegach po
wstałyby fale o wysokości około 200 m. W y
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rządziłyby one niemałe szkody gospodarcze
i mogły pochłonąć wiele istnień ludzkich .

Nareszcie mapa Księżyca bez “białej
plamy”
Księżyc - o czym chyba wszystkim wia
domo - zwraca ku Ziemi stale jedną i tę samą
półkulę swego globu. Teoretycznie zatem
ziemski obserwator może widzieć tylko po
łowę jego powierzchni, choć w rzeczywisto
ści nie jest aż tak źle, gdyż dzięki pewnym
wahaniom usytuowania Księżyca (libracja)
z Ziemi możemy obserwować wąski brzeg
jego odwrotnej strony. Leżące tam utwory są
oczywiście bardzo źle widoczne na skutek
skrótu perspektywicznego, toteż mogliśmy
dokładnie się im przyjrzeć dopiero wtedy,
gdy do akcji wkroczyła astronautyka. Szcze
gólnie duże w tym zasługi ma sonda Łuna 3,
bo przecież to ona po raz pierwszy 4
października 1959 roku znalazła się nad od
wrotną stroną Księżyca i wkrótce potem
przekazała na Ziemię obraz tej półkuli. Ale
dokładnie poznaliśmy ją dopiero w latach
1966-1967, kiedy to glob Księżycowy był
badany za pomocą pięciu sond z serii Lunar
Orbiter. Pierwsze trzy z nich okrążały Księ
życ w płaszczyźnie równika, dwie ostatnie
zaś poruszały się pod odpowiednio wzglę
dem niego nachylonych orbitach i przelaty
wały nad tamtejszymi biegunami. Przekaza
ne przez te sondy obrazy posłużyły do opra
cowania dokładnej mapy obu półkul Księży
ca.
Niestety, obrazy otrzymane za pomocą
sond Lunar Orbiter nie pokrywają całej po
wierzchni Księżyca i zestawiona na ich pod
stawie mapa zawiera jeszcze “białą plamę”.
Chodzi o okolice bieguna południowego, a

W przypadku »meteorytu tunguskiego* eksplozja - jak sądzi P.C.Thom as - nastąpiła około 8 km nad pow ie
rzchnią Ziemi. Uwolniła się wówczas energia 6.10 1 J, co odpowiada energii wyzwolonej podczas wybuchu
15 Mt TNT. T aką energię niósł - zdaniem wspom nianego badacza - meteoryt kamienny o średnicy 100 m.
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ściślej mówiąc - o niewielki obszar od stro
ny wschodniej graniczący z kraterami Hau
sen i Drygałski, od strony zaś zachodniej - z
kraterami Petzval i Zeeman (współrzędne
selenograficzne owej “ziemi nieznanej” są
następujące: 60°- 90° szerokości południo
wej i 90°- 120° długości zachodniej). Obra
zy tej okolicy Księżyca otrzymano dopiero
w roku 1994 za pomocą sondy Clementine i
to właśnie dzięki nim mogła wreszcie znik
nąć z mapy naszego sąsiada kosmicznego
ostatnia “biała plama” .

0 wulkanach i o wodzie na Marsie
Do najczęściej opisywanych i tym samym
najlepiej znanych regionów Marsa należy
niewątpliwie W yżyna Tharsis. Tu bowiem
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ny wulkan tworzy popiół wulkaniczny i
drobniejszy gruz skalny. Natomiast w wul
kanach lawowych wypływ lawy odbywa się
na ogół spokojnie, a na kształt takiego wul
kanu duży wpływ ma charakter lawy. Jeżeli
jest ona bardzo płynna, wówczas rozlewa się
szeroko, tworząc rozległe pokrywy lawowe.
Lawy bardziej lepkie i szybko krzepnące nie
mogą płynąć daleko, toteż tworzą kopuły la
wowe. W ulkany mieszane, zwane stratowulkanami lub wulkanami warstwowymi, wy
dzielają równocześnie lub na zmianę popio
ły, gazy i lawę. Tworzą charakterystyczne
stożki, zbudowane z naprzemianległych
warstw tufów i zakrzepłej lawy. W najwyż
szej części stożka znajduje się zazwyczaj za
padlisko, zwane kalderą.
Wszystkie trzy typy wulkanów najpra

znajdują się największe wulkany, wśród któ
rych prym wiedzie Olympus Mons, mając
około 25 km wysokości, podstawę o średni
cy około 600 km, a na szczycie kalderę o
rozmiarach 85x65 km. Pod względem wiel
kości mało ustępują mu leżące w południo
wo-zachodniej części Wyżyny Tharsis trzy
inne wulkany (Arsia Mons, Pavonis Mons i
Ascraeus Mons).
Obrazy tego regionu Marsa otrzymane w
drugiej połowie lat siedemdziesiątych za po

wdopodobniej występują również na Mar
sie. Za przykład wulkanu lawowego może
służyć Uranius Patera, utwór leżący na pół
nocny zachód od Ascraeus Mons, mający za
ledwie 3 km wysokości (współrzędne areograficzne: 26° szerokości północnej i 93°
długości zachodniej). Przypomina on hawaj
skie wulkany, powstałe - jak wiadomo- w
wyniku długiego i spokojnego wylewu lawy.
Natomiast położone nieco na wschód Ceranius Tholus (współrzędne areograficzne: 24°

mocą sond Viking Orbiter były wnikliwie
studiowane przez planetologów. Nic ma w
tym nic dziwnego, na podstawie wyglądu
wulkanu można wnioskować o siłach, które
daną erupcję wywołały i w jaki sposób to
wszystko się odbywało. Jeżeli chodzi o wul
kany na naszej planecie, to geolodzy dzielą
je na trzy główne typy: eksplozywne, lawo
we i mieszane. W pierwszym przypadku ma

szerokości północnej i 97° długości zachod
niej) i Uranius Tholus (współrzędne areogra
ficzne: 26° szerokości północnej i 98° długo

my do czynienia z gwałtownym wyrzuca
niem dużej ilości bomb wulkanicznych, pyłu
1gazu. Powstaje niezbyt wysoki stożek, przy
czym ma on tym bardziej strome zbocza, im
zbudowany jest z większych okruchów skal
nych. Zbocza te są bardziej łagodne, gdy da

ści zachodniej) zdradzają eksplozywny cha
rakter, chociaż uczeni na razie dysponują
zbyt skąpym materiałem, aby je ostatecznie
sklasyfikować. W każdym razie są podstawy
sądzić, że w przeszłości aktywność wulkani
czna Marsa - tak samo jak na Ziem i - miała
różne przejawy. Dziś na tej planecie nie ma
ju ż czynnych wulkanów, ale niegdyś były to
żywe procesy i erupcje wulkaniczne niewąt
pliwie miały jakiś wpływ na kształtowanie
się ówczesnego klimatu tej planety. Przecież
pamiętny wybuch filipińskiego wulkanu
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O kolica Doliny Ares z zaznaczonym lądowiskiem sondy Mars Pathheinder (obraz otrzym any za pom ocą sondy Viking
Orbiter).

M ount Pinatubo doprowadził na krótko do
nieznacznego spadku temperatury na Ziemi.
Jednym z najbardziej interesujących wul
kanów na M arsie wydaje się być Apollinaris
Patera (współrzędne areograficzne: 8° sze
rokości południowej i 186° długości zachod
niej). Jest to utwór osamotniony, leżący da
leko na południe od wulkanów Równiny
Elysium, tysiące kilometrów na zachód od
Wyżyny Tharsis. M a około 5 km wysokości
i podstawę o średnicy około 240 km, a więc
w pierwszym i drugim przypadku znacznie
ustępuje wulkanowi Olympus Mons. A mi
mo to Apollinaris Patera zasługuje również
na baczną uwagę, ponieważ w utworze tym
można rozpoznać twory charakterystyczne
zarówno dla wulkanu eksplozy wnego, jak i
dla wulkanu lawowego. Na zboczach znaj
dują się głębokie doliny, które zdają się
świadczyć o tym, że stożek tego wulkanu
tworzy głównie wyrzucony popiół wulkani
czny. Ale obsunięcia od zachodniej strony
m ówią raczej o tym, iż ta część wulkanu po

wstała z zakrzepłej lawy. To samo można
powiedzieć o szerokim wachlarzu na połu
dniowej stronie wulkanu i w ogóle o połu
dniowych jego stokach, gdyż najprawdopo
dobniej uformowały się one w wyniku spo
kojnego, długotrwałego wylewu lawy. Wy
gląda to tak, jakby Apollinaris Patera była w
młodości wulkanem eksplozywnym, później
zaś przeobraziła się w wulkan lawowy. W
przypadku wulkanów naziemnych zdarza
się to wtedy, gdy dochodzi do gwałtownego
odgazowania lawy lub gdy zetknie się ona z
dużą ilością wody.
Ale czy na Marsie mogła kiedyś występo
wać woda i to w tak ogromnych ilościach? I
na to pytanie planetolodzy nie potrafią dziś
udzielić jednoznacznej odpowiedzi, toteż na
rozwiązanie tej zagadki przyjdzie nam cze
kać co najmniej do roku 1997, kiedy to na
powierzchni marsjańskiego globu ma osiąść
sonda Mars Pathfinder. Na lądowisko wy
brano okolicę Doliny Ares (współrzędne
areograficzne: 19°,5 szerokości północnej i
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32°,8 długości zachodniej), która - jak się
przypuszcza - powstała w wyniku gwałtow
nego przepływu dużej ilości wody. Pojawiła
się ona na powierzchni planety - twierdzi
V. R. B a k e r - właśnie na skutek silnej
aktywności wulkanów na Wyżynie Tharsis.

Z tajemnic Phobosa
Dwa maleńkie księżyce Marsa wciąż fa
scynują niejednego planetologa. Szczególne
interesującym obiektem wydaje się być Phobos z kraterem Stickney, którym ostatnio
zajmowali się E. A s p h a u g i H. J. M e 1o s h, zwracając uwagę na jego niemal kry
tyczną wielkość. Phobos bowiem - jak to
wynika z pomiarów dokonanych za pomocą

sond kosmicznych - przypomina kształtem
trój osiową elipsoidę o rozmiarach 19x22x27
km, przy czym uczeni przyjmują, że średnia
gęstość tego księżyca wynosi 1,95 gęstości
wody. A ponieważ krater Stickney ma aż
11,3 km średnicy, musiał zatem powstać w
wyniku zderzenia Phobosa ze stosunkowo
dużym obiektem, toteż katastrofa ta o mało
nie doprowadziła do rozpadu tego minia
turowego księżyca. Nie uszło mu to jednak
całkiem bezkarnie, o czym zdają się świad
czyć liczne, równolegle względem siebie
biegnące szczeliny. Takie właśnie ma być zdaniem wymienionych wyżej planetologów - pochodzenie tych tajemniczych do
niedawna tworów Phobosa.

K R O N IK A
Czyżby powrót komety z roku 574?
Komety ju ż przed wiekami zwracały
uwagę człowieka i dawały okazję do robie
nia najprzeróżniejszych spekulacji. Pod tym
względem właściwie mało się zmieniło, cho
ciaż w naszych czasach tymi urodziwymi
ciałami niebieskimi interesują się prawie
wyłącznie astronomowie i miłośnicy astro
nomii. Jakieś poruszenie wśród szerokich
kręgów społeczeństwa wywołują bowiem
tylko takie obiekty, jak kometa Halleya czy
też kometa Shoemaker-Levy 9, która - jak
pamiętamy - zderzyła się z Jowiszem. A
przecież od czasu do czasu na niebie poja
wiają się inne ciekawe komety, za przykład
zaś może służyć kometa M cNaught-Russell
(1993 v), odkryta 17 grudnia 1993 roku
przez Roba M c N a u g h t ’a i Kenneth
R u s s e l l na kliszy eksponowanej za po
mocą 1,22 m kamery Schmidta obserwato
rium w Siding Spring (Australia). W chwili
odkrycia świeciła bardzo słabo (17,5m), lecz

jej jasność dość szybko rosła i w połowie
lutego 1994 roku była już niemal o 5 wielko
ści gwiazdowych większa.
Elementy orbity komety z roku 574 i orbity
komety McNaught-Russell
574

T
q

e
i
tl
(0

574. 03. 25,00
0,730 j.a.
1,000
54°,0
154°,0
342°,0

1993 V
1994. 03.31,09
0,868 j.a.
0,993
51°,6
166°,4
353°,5

Objaśnienia: T - moment przejścia przez peryhelium; q -odległość peryhelium; e - mimośród orbi
ty; i - kąt nachylenia płaszczyzny orbity do płasz
czyzny ekliptyki; £2 - długość węzła wstępującego;
to - odległość peryhelium od węzła wstępującego.

W naszych szerokościach geograficznych
kometa McNaught-Russell stała się dostę
pna do obserwacji dopiero w drugiej deka
dzie marca 1994 roku. W tym czasie zbliżała
się zarówno do Ziemi, jak i do Słońca, by na
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początku kwietnia osiągnąć największą ja s
ność (6,2m). Ponieważ przechodziła wów
czas blisko naszej planety, po niebie poru
szała się wyjątkowo szybko (3° w ciągu do
by). Potem jasność komety zaczęła wolno
spadać, na początku czerwca wynosiła zale
dwie 12,3m , toteż w tym mniej więcej czasie
przestała być widoczna za pomocą amator
skich przyrządów.W ynika z tego, że kometa
McNaught-Russell zachowywała się zupeł
nie “normalnie” i zapewne poza wąskim
gronem specjalistów nie zwróciłaby na sie
bie uwagi. Do jej rozgłosu przyczynił się ja 
poński astronom Synichi N a k a n o. który
zainteresował się bliżej elementami orbity i
w oparciu o nie wysunął niezwykłą hipotezę.
W ynika z niej, że kometa McNaught-Russell
(1993 v) i kometa obserwowana przez Chiń
czyków w okresie od 4 kwietnia do 9 czerw
ca 574 roku to najprawdopodobniej ten sam
obiekt. W każdym razie elementy orbit obu
komet bardzo mało różnią się od siebie,
okres obiegu komety 1993 v wynosi około
1440 lat, a zatem - jak łatwo obliczyć - po
przednio powinna gościć na ziemskim nie
bie gdzieś w drugiej połowie VI wieku. Tak
więc pozornie wszystko pasuje i gdyby przy
puszczenia Nakano istotnie się potwierdziły,
kometa McNaught-Russell stałaby się obie
ktem o najdłuższym okresie obiegu, obser
wowanym oczywiście podczas dwóch po
wrotów. Niestety, hipoteza japońskiego
astronoma ma pewne słabe punkty i uczeni
nie potrafią ich na razie wyeliminować. No
bo jak wytłumaczyć fakt, że orbita komety z
roku 574 pod względem gometrycznym była
nieco mniej korzystnie usytuowana wzglę
dem Ziemi niż orbita komety 1993 v, a mimo
to pierwsza z nich osiągnęła większą jasność
od drugiej i była przez 67 dni obserwowana
gołym okiem? Musiała to być okazała kome
ta, miała wspaniały warkocz, jego długość
wynosiła około 15° (długość warkocza ko
mety 1993 v nie przekroczyła 20’). W ma

ksimum blasku jej jasność nie mogła być
mniejsza niż 3m, czyli jasność absolutna ko
mety z roku 574 musiała być o 5-7 wielkości
gwiazdowych większa od jasności absolut
nej komety 1993 v. Jak wytłumaczyć ten
wyraźny spadek jasności absolutnej komety
w ciągu dwóch po sobie następujących po
wrotów?
A może w tym przypadku wcale nie cho
dzi o dwa powroty jednej i tej samej komety?
Zdarza się przecież, że po podobnych orbi
tach porusza się więcej ciał, które powstały
prawdopodobnie z rozpadu jednego wię
kszego jądra kometarnego, a więc są one je 
dynie genetycznie z sobą związane. Można
po prostu założyć, że taki właśnie los spotkał
jądro komety z roku 574 i odkryta w roku
1993 kometa to tylko jeden z mniejszych
jego fragmentów. Może właściwa kometa z
roku 574 dopiero zbliża się do Słońca i na jej
powrót trzeba będzie poczekać jeszcze parę
lat? Co więcej - może się ona również po raz
pierwszy pojawić na południowej półkuli
nieba i znowu pierwsi dostrzegą ją McNaught i Russell, gdyż ostatnio obserwatorium
w Siding Spring wykazuje wyraźny wzrost
aktywności w odkrywaniu nowych komet?
W każdym razie takiej ewentualności nie
można wykluczyć.
Stanisław R. Brzostkiewicz

Nazwy kraterów odkrytych na
powierzchni Gaspry
Niedawno donosiliśmy o nadaniu nazw
trzem krainom na powierzchni Gaspry (Ura
nia Nr 3/1995, str.82). Okazało się jednak,
że nie była to w pełni wyczerpująca informa
cja, gdyż nazwy otrzymały nie tylko te trzy
krainy (Dunne Regio, Yeates Regio i Neujmin Regio), ale i leżące na ich powierzch
niach kratery. Z doborem nazw dla nich były
pewne problemy, bo przecież w tym przy
padku odpadały zarówno imiona postaci
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mitologicznych, jak też nazwiska sławnych
ludzi (uczonych, pisarzy, malarzy, muzy
ków), ponieważ noszą je ju ż kratery odkryte
na planetach i księżycach. Postanowiono za
tem, że kratery na powierzchni Gaspry
otrzymają nazwy sławnych miejscowości
uzdrowiskowych. Wśród uhonorowanych w
ten sposób kurortów znalazło się niemieckie
Baden-Baden (uzdrowisko znane z radio
aktywnych źródeł solankowych), ukraińska
Alupka (uzdrowisko i kąpielisko leżące nad
Morzem Czarnym), czeskie Karlovy Vary
(uzdrowisko słynące z gorący źródeł) i oczy
wiście perła naszych uzdrowisk - Krynica
(kąpiele borowinowe i jedne z najsilniej
szych w Europie szczawi alkalicznych).
Stanisław R. Brzostkiewicz
Spór o górę Cerro Paranal
Doskonale wiadomo, że coraz trudniej
jest znaleźć na Ziemi dobre miejsce pod ob
serwatorium astronomiczne. Gdy okazało
się, że w Chile ciągle jeszcze jest to możliwe
- inwestycje posypały się lawinowo. Już
obecnie jest tam kilka bardzo znanych placó
wek:
1) Obserwatorium La Silla ( czyt. La Sija), na wysokości 2400 m.- jest własnością
ESO ( European Southern Observatory). Or
ganizacja ta, utworzona w 1962 r., zrzesza
obecnie 8 krajów : Belgię, Danię, Francję,
Holandię, Niemcy, Włochy, Szwajcarię i
Szwecję. Władze mieszczą się w Garching
pod Monachium. W La Silla stanął pierwszy
teleskop nowej technologii, tzw. NTT (New
Technology Telescope, cienkie zwierciadło i
optyka adaptacyjna) o średnicy 3.5 m ; roz
począł on regularne obserwacje w 1990 r.
2) Obserwatorium Cerro Tololo (czyt.
Serro Tololo, na wysokości 2200 m - jest
obserwatorium amerykańskim. Władze mie
szczą się w La Serena. W sumie jest tam już
zainstalowanych 6 teleskopów, w tym czte

rometrowy “bliźniak” teleskopu z Kitt Peak
w Arizonie, teleskop 1.5 i 92 cm.
3) Obserwatorium Las Campanas, na po
łudniowym skraju pustyni Atacama, na wy
sokości 2180 m. Jest własnością fundacji
Carnegie Institution of W ashington. W przy
szłości ma tam stanąć polski teleskop (patrz
Urania 12/1993).
Ponadto ESO zaczęło zagospodarowy
wać górę
4) Cerro Paranal, wysokość 2665 m.
Na początku przyszłego dziesięciolecia
mają tam stanąć 4 kopuły z jednakowymi
teleskopami o średnicy 8 m; gdy będą praco
wać wszystkie razem ( tzn. jednocześnie ob
serwować ten sam obiekt, interferometria
optyczna) będą dawać wyniki jak teleskop o
średnicy 16 m - europejski VLT. Obok pla
nuje się trzy inne teleskopy, po 1.8 m średni
cy.
Niestety od kilku miesięcy toczy się o to
miejsce zacięta walka. Do lokalnego chilij
skiego sędziego wpłynął wniosek rodziny
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Lattory o odebranie terenu ESO. Oskarżają
inwestorów o bezprawie i twierdzą, że tery
torium pod obserwatorium zostało nielegal
nie przekazane ESO w czasach wojskowej
dyktatury generała Augusta Pinocheta w
1988 r. Sędzia zarządał zaprzestania prac
przy budowie, a europejscy inwestorzy nie
zastosowali się do tego ( w końcu chodzi o
największy w świecie teleskop). Już w 1963
roku Chile wydało pozwolenie na budowę i
E SO się tą decyzją podpiera. W tej sytuacji
chilijska policja zablokowała drogę do ob
serwatorium! Inwestorzy są organizacją
międzynarodową i nie chcą się wtrącać do
chilijskich praw - nie mogą jednak wstrzy
mać prac na polecenie miejscowego sędzie
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go. “Jest to spór bez precedensu w relacjach
międzynadrodowych” - twierdzą przedsta
wiciele ESO. Ambasadorowie zaintereso
wanych państw ogłosili protest przeciw ta
kiemu traktowaniu przez lokalne władze
międzynarodowych umów. A rodzina Latorre twierdzi, że teren nie tylko został jej nie
zgodnie z prawem zabrany, ale żąda zwrotu
terytorium w... nienaruszonym stanie. Jest to
tak absurdalne, że widać wyraźnie iż chodzi
tu po prostu o duże pieniądze. Czy i co uda
się wytargować - zobaczymy. Faktem jest
jednak, że, jak widać, nie tylko w Polsce
prawa własności potrafią być skomplikowa
ne.
MSK

KĄCIK O LIM PIJC ZYK A
X X X V III Olimpiada Astronomiczna
W pierwszych dniach marca br. Planeta
rium Śląskie gościło 15-osobową grupę ucz
niów zakwalifikowanych do finałowych za
wodów olimpiady astronomicznej. Po kilku
miesiącach kolejnych etapów eliminacji, 6
marca ogłoszone zostały wyniki tegorocznej
olimpiady.
Zwycięzcą X X X V III Olimpiady Astro
nomicznej i laureatem I nagrody został M ar
cin O s t r o w s k i - uczeń IV klasy I Lice
um Ogólnokształcącego im. M ikołaja Ko
pernika w Łodzi.
Drugie miejsce, również z tytułem laure
ata, zajęli ex aequo: Artur G a w r y s z 
c z a k - uczeń V klasy Zespołu Szkół Tech
nicznych w Chełmie oraz Adam R y c e r z

nia tytułem finalisty otrzymali: Rafał N o 
w a k o w s k i - IV kl. I Liceum O gólno
kształcącego Ziemi Kujawskiej we W łocła
wku (IV miejsce) i Tomasz P a w ł o w s k i
- IV kl. Liceum Ogólnokształcącego im. Bo
lesława Chrobrego w Szprotawie (V miej
sce). Na dalszych miejscach uplasowali się,
w kolejności alfabetycznej: W itold B ed y k - I V k l . I L . O. w Łodzi, Marcin G a w 
r o ń s k i - IV kl. V II L.O. w Zielonej Górze,
Wojciech K r ó l - IV kl. L.O. w Biłgoraju,
Albert P a l a - III kl. IX L.O . w Częstocho
wie, Arkadiusz P i w o ń s k i - III kl. I L.O.
we Włocławku, Jarosław S t e p h a n - I I
kl. V I L.O. w Bydgoszczy, Bartosz W a l 
t er

- IV kl. I L.O. w Poznaniu, Robert

W e s o ł o w s k i — IV kl. I L.O. w Łodzi,
Łukasz W y r z y k o w s k i - III kl. L.O. w

- uczeń III klasy V Liceum Ogólnokształ
cącego im. A. W . Witkowskiego w Krako

Choszcznie.
Olimpiada rozpoczęła się z początkiem

wie. Trzecie miejsce i tytuł laureata zajął To
masz R o m a ń c z u k i e w i c z - uczeń II
klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. B.

roku szkolnego. W pierwszych dniach
września do szkół średnich dotarły afisze z
informacjami regulaminowymi i pierwszym

Nowodworskiego w Krakowie. W yróżnie

zestawem zadań. Rozwiązania tych zadań
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podjęło się 101 uczniów , którzy w ten spo
sób zgłosili swój udział w olim piadzie.
W pierw szej serii zadań I etapu w ym aga
ne było rozw iązanie trzech spośród pięciu
zadań: w yznaczyć najm niejszą szerokość
geograficzną, na której m ożna jeszcze oglą
dać choć raz w m iesiącu nie zachodzącą tar
czę K siężyca; obliczyć m ożliw e prędkości
radialne dw óch gw iazd położonych bliżej i
dalej niż S łońce od centrum G alaktyki; okre
ślić w arunki, w jakich realne je st zaobserw o
w anie prędkości dżetów w yrzucanych z
kw azara, przew yższającej 10-krotnie pręd
kość św iatła; opisać w spółczesne konstru
kcje obiektyw ów najw iększych teleskopów .
D odatkow e, piąte zadanie zaw ierało algo
rytm pozw alający obliczyć ekliptyczne
w spółrzędne K siężyca - na- podstaw ie ich
analizy należało m.in. w yznaczyć granice, w
jak ich oscylują odstępy czasu m iędzy kolej
nym i przejściam i K siężyca przez węzły.
D ruga seria zadań I etapu olim piady, w y
słana im iennie do w szystkich uczestników ,
zaw ierała kolejne cztery problem y: spośród
20 gw iazd o podanej jasności, odległości i
tem peraturze efektyw nej w ybrać dw ie o eks
trem alnych m ocach prom ieniow ania oraz
obliczyć ich m oce i prom ienie w zględem
Słońca; oszacow ać datę całkow itego za
ćm ienia S łońca (z ostatnich 10 lat), podczas
którego w podanej odległości od Słońca wi
doczny był R egulus; w yznaczyć m aksym al
ne w ysokości gór na pow ierzchniach planet
ziem skich przy założonej w artości ciepła to
pnienia ich budulca; om ów ić zjaw isko soczew kow ania graw itacyjnego i zam iary w y
korzystania go w astronom ii. Spośród przy
toczonych zadań w ym agane było rozw iąza
nie trzech.
D o rozw iązań drugiej serii zadań należało
dołączyć rozw iązanie zadania obserw acyj
nego, w ybranego spośród trzech zapropono
w anych ju ż w afiszu z pierw szą serią: wy
znaczyć obserw acyjnie przynajm niej jeden
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m om ent przejścia K siężyca przez węzeł;
w yznaczyć kątow ą odległość pom iędzy
K siężycem i Saturnem podczas jed n eg o z
ich najw iększych zbliżeń zaobserw ow anych
w końcu ubiegłego roku lub leż przesłać w y
niki innych w łasnych obserw acji astronom i
cznych dokonanych w 1994 roku. Ł ączna
ocena 6 zadań z obydw u serii pierw szego
etapu oraz zadania obserw acyjnego stanow i
ła podstaw ę zakw alifikow ania do drugiego
etapu olim piady, do którego aw ansow ano 56
uczniów .
Zaw ody II stopnia przeprow adzono w
Łodzi i w K atow icach 9 stycznia 1995 roku.
W czasie 4 godzin, pod kontrolą, należało
tym razem poradzić sobie z kolejnym i czte
rem a zadaniam i: oszacow ać, na ile w cześ
niej m ożliw e je st zauw ażenie asteroidy
przed potencjalnym je j zderzeniem z Z ie
mią; na podstaw ie w ykresu zm ian m ocy pro
m ieniow ania Słońca w trakcie je g o ew olucji
obliczyć zm iany w zajem nej odległości Z ie
mi i Słońca oraz tem peraturę ciała doskonale
czarnego w tych odległościach podczas
przejścia do fazy czerw onego olbrzym a i w
czasie błysku helow ego; obliczyć w ysokość
góry księżycow ej w pobliżu term inatora
znając długość cienia rzucanego przez nią w
pierw szej kw adrze K siężyca; w yznaczyć
prędkość radialną radiogalaktyki 3C256 w
oparciu o w idm o jej prom ieniow ania.
R ozw iązania zadań drugiego etapu przy
niosły tym razem aw ans do trzeciego, finało
w ego etapu piętnastoosobow ej grupie ucze
stników olim piady. Z aw ody finałow e roze
grano w dniach 3 i 4 m arca br. w chorzow 
skim Planetarium . F inałow a ryw alizacja po
legała na rozw iązaniu kolejnych sześciu za
dań: znaleźć m iejsce na orbicie kom ety z
obłoku O orta, w którym im pulsow y w pływ
zew nętrznej gw iazdy m ógłby doprow adzić
do upadku kom ety na Słońce; obliczyć ja s 
ność K siężyca w now iu, pochodzącą od tzw.
św iatła popielatego; w yliczyć, czy m ożliw e
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jest wyrzucenie z Układu Słonecznego son
dy kosmicznej pod wpływem pola grawita
cyjnego Urana; korzystając z równania
Friedmanna znaleźć zależność gęstości ma
terii W szechświata od czasu w modelu Einsteina-de Sittera.
Zadanie praktyczne, realizowane trady
cyjnie pod sztucznym niebem planetarium,
polegało na określeniu m.in. szerokości geo
graficznej i przybliżonej daty obserwacji
oraz identyfikacji wskazanych obiektów
podczas dwóch różnych projekcji nieba.
Szczególnej biegłości wymagało rozszyfro
wanie nieba przy 50-procentowym zachmu
rzeniu - podczas projekcji zasłonięto bo
wiem połowę rzutników gwiazd.
Złą tradycją olimpiad astronomicznych
zdaje się stawać brak od kilku lat pogodnego
nieba w piątkowe wieczory, na kiedy to
organizatorzy przygotowują zadanie obser
wacyjne. I tym razem pomysł obserwacji
wrócił „do szuflady” , a zastępcze zadanie
polegało na wyznaczeniu współrzędnych
geograficznych miejsca, dla którego podano
godziny wschodów i zachodów Słońca w
ciągu roku.
Na olimpijskie „sito” złożyło się więc łą
cznie 21 zadań przedstawionych uczestni
kom w kolejnych etapach eliminacji.
Dla najwytrwalszych i najlepszych były
jak zwykle dyplomy laureata lub finalisty
oraz nagrody rzeczowe i książkowe. Dzięki
znaczącej dotacji otrzymanej od Fundacji
Stefana Batorego nagrody w tegorocznej
olimpiadzie były szczególnie atrakcyjne.
Głównym trofeum dla zwycięzcy tegorocz
nej olimpiady był tym razem „szukacz ko
m et’ ’ - teleskop 150/900 mm systemu New
tona, zaś dwa teleskopy 90/900 mm i refraktor 47/500 mm przypadły w udziale pozo
stałym laureatom. Novum w tegorocznej
olimpiadzie były prenumeraty czasopism
astronomicznych - Sky and Telescope, Ura
nii i Postępów Astronomii jako nagrody dla
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Z w yciężca tegorocznej olim piady, Marcin Ostrowski
przyjmuje dyplom laureata z rąk przew od niczącego
Kom itetu G łów n ego O lim piady A stronom icznej, prof.
Jerzego M. Kreinera. Fol. G. Sowa.

laureatów i wyróżnionych finalistów, a także
dla dziewięciu pedagogów mogących po
szczycić się wychowaniem licznych olim
pijczyków. Tradycyjnie, fundatorami na
gród były również: Polskie Towarzystwo
Miłośników Astronomii i Zakład Budowy
Teleskopów U n i w e r s a ł w Żywcu.
Warto zauważyć, że aż siedmiu (a więc
niemal połowa) uczestników finału brało już
udział w finale poprzedniej olimpiady. Trzej
spośród nich poprawili w tym roku swą loka
tę - największego skoku w końcowej klasy
fikacji dokonał tegoroczny zwycięzca. Z tej
siódemki dwaj mogą się wspiąć jeszcze wy
żej w przyszłej olimpiadzie, zaś pozostali to
już tegoroczni maturzyści.
Wszyscy potencjalni uczestnicy XXXIX
Olimpiady Astronomicznej, rozgrywanej w
roku szkolnym 1995/96, już teraz mogą za
poznać się na łamach Uranii z pierwszą serią
zadań I etapu.
Życzymy powodzenia!
Jan Desselberger
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Pierwsza seria zadań I Etapu X X X IX
Olimpiady Astronomicznej

1. W trzech galaktykach zaobserwowano
następujący rozkład prędkości v gwiazd po
ruszających się po orbitach kołowych w od
ległości ro d środka galaktyki:.
1. v(r)_ r 2 2. v(r)_ r 3. v(r)= const.
Przedyskutuj rozkład masy w tych gala
ktykach.
2. Określ dogodne okresy, w jakich bę
dzie można przeprowadzić obserwację kra
teru Lansberg na Księżycu w grudniu 1995
roku. Potrzebne dane wyszukaj samodziel
nie.
Zakładamy dobre warunki pogodowe i
pomijamy efekty libracji.
3. Krótko omów najważniejsze wyniki
badań uzyskane dotychczas za pomocą tele
skopu Hubble’a.
4. Obecnie układem gwiazdowym poło
żonym najbliżej Słońca jest układ potrójny
a Centauri. Wskaż, która z gwiazd, leżących
obecnie w odległości nic większej niż 15 lat
świetlnych, w przyszłości może się znaleźć
bliżej Słońca niż a Centauri. Załóż, że
gwiazdy poruszają się w przestrzeni ze stały
mi prędkościami po torach prostoliniowych.
Dane kinematyczne gwiazd znajdują się w
tabelce.
R
a Cen
Gw. Bernarda
Wolf 359
BD + 36'2147
a CMa
UV Cet
Kos 254

R os248

e Eri
R o s128
Lm/ten 789-6
62 c m

1a CMi

4,34
5,98
7,63
8.23
8,69
8,79
9,59
10,32
10,76
10,94
10,94
11,16
11,36

H
3,68
10,34
4,71
4,78
1,32
3,36
0.72
1,60
0,98
1,40
3,25
5,22
1,25

Vr
-25
-108
+13
-86
-8
+29
-4
-81
+15
-1 3
-60
-64
-3
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R

e Ind
BD + 43 ’44A
IBD

+

5 9 ‘1915A

t Cet
C D - 3615693
B D + 5*2665

lcD -39'14192
Gw. Kapteyna
Kruger 60 A
Ross 614 A
B D -1 2 ‘4523
Wolf 424 A
BD

+

50 ’1725

CD - 37’15429

11,44
11.73
11,73
11,85
11,94
12,26
12,78
12,99
13,09
13,15
13,36
14,30
14,68
14,89

Vr
4,69
2,90
2,29
1,92
6,90
3,73
3,47
8,72
0,87
1,00
1,18
1,78
1,45
6,11

-40
+14
+1
-16
+10
+26
+211
+242
-24
+24
-1 3
-5
-2 7
+241

R - odległość w latach świetlnych, n - ruch własny
wyrażony w sekundach łyku na rok, Vr - prędkość
radialna w km/s

Rozwiązania 3 dowolnie wybranych za
dań należy nadesłać za pośrednictwem szko
ły pod adresem: KOM ITET GŁÓWNY
OLIMPIADY ASTRONOM ICZNEJ, Pla
netarium i Obserwatorium Astronomiczne
im. Mikołaja Kopernika, 41-501 Chorzów 1,
skrytka pocztowa nr 10, do dnia 17 paździer
nika 1995 r.
Zadania obserwacyjne

1. Na podstawie podanych w tabelce efe
meryd zakryć gwiazd przez Księżyc wy
znacz z dokładnością do jednej sekundy mo
ment co najmniej jednego zakrycia gwiazdy
zaobserwowanego w Twojej miejscowości.
Tabela zawiera kolejno: moment zakrycia
dla Warszawy w czasie środkowoeuropej
skim (miesiąc, dzień, godzinę i minutę), oz
naczenie gwiazdy, jej współrzędne równiko
we na epokę 1950.0: rektascensję i deklina
cję, jasność obserwowaną gwiazdy oraz
wiek Księżyca.
Uwaga: Tabelka zawiera przybliżone mo
menty zakryć dla Warszawy. W innych
miejscowościach momenty te mogą się róż-
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h m

m -c

d

VII

08 21 03 44

IX

Sgr

a

8

h m

•

19 19 -17

m
*

Wiek

Moment

Gwiazda

nić o kilka minut.

do b y

57 4.0

11

02 19 47

16 54 -19 28 6.1

7

IX

04 20 03

18 57 -18

X

29 16 14 44

X

30 17 17 9

38 6.3

9

Sgr

19 19 -17 57 4.0

5

Cap

20 18 -14

6

56 3.2

2. Na podstawie obserwacji fotograficz
nej wyznacz odległość kątową Gwiazdy Po
larnej od północnego bieguna niebieskiego.
3. Jako rozwiązanie zadania obserwacyj
nego można również nadesłać opracowane
wyniki innych własnych obserwacji astrono-
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micznych prowadzonych w 1995 roku.
Rozwiązanie zadania obserwacyjnego
powinno zawierać: dane dotyczące przyrzą
dów użytych do obserwacji i pomiarów, opis
metody i programu obserwacji, standardowe
dane dotyczące przeprowadzonej obserwa
cji (m.in. datę, czas, współrzędne geografi
czne, warunki atmosferyczne), wyniki ob
serwacji i ich opracowanie oraz ocenę do
kładności uzyskanych rezultatów. W przy
padku zastosowania metody fotograficznej
należy dołączyć negatyw.
Rozwiązanie jednego zadania obserwa
cyjnego należy nadesłać wraz z rozwiąza
niami drugiej serii zadań zawodów I stopnia
- do dnia 21 listopada 1995 r.

KONFERENCJE I ZJAZDY
Trening z astronautami
W dniach od 25 do 27 listopada 1994 r„
w Europejskim Centrum Kosmicznym w
Belgii, miała miejsce Trzecia Europejska
Konferencja dla M łodych Europejczyków.
Organizatorem było między innymi EURISY - organizacja powstała z okazji Roku
Kosmosu. W spotkaniu wzięło udział 130
osób z większości państw naszego konty
nentu. Każdy uczestnik prezentował swój
plakat dotyczący zastosowania kosmicznej
technologii do monitorowania środowiska
naturalnego. Grupa polska przedstawiła na
stępujące prace: - Łukasz F a r k a s (o śle
dzeniu rozprzestrzeniania się pożarów),
W ojciech T r z e b i ń s k i (oobserw acjach
dynamicznych zmian litosfery), Sebastian
S o b e r s k i ( korelacje aktywności słone
cznej i klimatu), Jan M a c e k ( dołączone
do poprzedniego tematu - własne obserwa
cje meteorologiczne).

Oprócz autorów plakatów pojechali do
belgii Andrzej K u d l i c k i jako opiekun
grupy i Paweł G 1i w a jako obserwator.
Europejskie Centrum Kosmiczne (ESC)
zostało otwarte w czerwcu 1991 r. Położone
jest w belgijskich Ardenach w Transinne.
Takie usytuowanie sprawiło, że miejsco
wość ta nazywana jest sercem Europy ( znaj
duje się w połowie drogi między Brukselą i
Luksemburgiem. Ośrodek wyposażony jest
w najnowocześniejszą aparaturę wykorzy
stywaną do treningu astronautów. Cały zgro
madzony tam sprzęt służył uczestnikom
konferencji do treningu odbywanego pod
okiem prawdziwych astronautów, a czasami
wraz z nimi.
Spośród wielu urządzeń na uwagę zasłu
guje symulator mikrograwitacji. Jest to głę
boki na 15 m basen w kształcie walca. W a
runki panujące pod wodą przypominają stan
nieważkości w kosmosie. Innym ciekawym
obiektem był symulator promu kosmicznego
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Autor artykułu przed budynkiem Europejskiego Centrum K osm icznego w Transinne (B elgia).

AMICITIA, który od prawdziwego promu
różnił się tylko rodzajem użytych do jego
budowy materiałów. Oprócz urządzeń tre
ningowych w obrębie ESC znajduje się rów
nież planetarium, holorama oraz “show
scan” . Równolegle z treningiem i wystawą
plakatów prowadzone były również wykła
dy z zakresu astrofizyki i astronautyki. Wy
kładowcami byli astronauci z różnych kra
jów . W śród nich: Claude N i c o 11 i e r - m i
sja promu Endeavour 93 (Francja), Drix
F r i m o n t - lot promem Atlantis (Belgia),
Dymitrii P r u n a r i n - misja Salut 6, Sojuz
40 (Rumunia).
N ajwiększą popularnością cieszył się
Claude Nicollier. Uczestniczył on w 1993
roku w misji promu Endeavour. Celem wy
prawy była naprawa Kosmicznego Telesko
pu H ubble’a - najlepszego na świecie ( ści
ślej - w pobliżu Ziemi) przyrządu do obserwacjii nieba. Skorzystałem z okazji aby
przeprowadzić z nim krótki wywiad:

— Kiedy podjął Pan decyzję zostania
astronautą?
CN: Już jako kilkunastoletni chłopiec
interesowałem się lotnictwem i astronomią.
Oczami dziecka obserwowałem kolejne eta
py podboju kosmosu, pierwsze wyprawy. To
wszystko wpłynęło na moją decyzję zostania
astronautą. Uważam, że była to decyzja traf
na. Mając możliwość ponownego wyboru
postąpiłbym tak samo.
— Jak wygląda życie na orbitującym stat
ku kosmicznym?
CN: Pobyt w przestrzeni okołoziemskiej
daje bardzo wiele radości. Można podziwiać
z “góry” wspaniałą Ziemię. W idok ten jest
czymś niezwykłym. Można też zobaczyć
zanieczyszczenia na powierzchni naszej pla
nety dokonane przez człowieka. Obszary de
gradacji ekologicznej środowiska naturalne
go są łatwo rozpoznawalne z kosmosu.
Oprócz niesamowitych widoków cały czas
towarzyszy nam stan nieważkości. Począt-
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kow o człow iek m usi w łożyć bardzo wiele
w ysiłku w to, aby nauczyć się w ykonyw ania
najprostszych czynności. N aw et taka try
w ialna rzecz ja k przygotow anie posiłku to w
kosm osie cała skom plikow ana procedura,
której om inięcie je st niem ożliw e. Każdy
przedm iot, który n ie jest przym ocow any, ży
je w łasnym życiem . U nosi sie sw obodnie, a
niechcący potrącony krąży długo po całej
kabinie. T akie przedm ioty m ogą być czasa
mi niebezpieczne dlatego m usim y zachow y
wać szczególną dyscyplinę je śli chodzi o po
rządek.
—
W 1993 roku uczestniczył Pan w misji
prom u kosm icznego E ndeavour. Celem była
napraw a teleskopu HST. Czy nie odczuw ał
Pan strachu podczas tego przedsięw zięcia od
kórego pow odzenia zależało tak w iele?
CN : Tak, bałem się bardzo, ale ten strach
był dobry poniew aż m obilizow ał m nie do
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w iększego w ysiłku. W trakcie dokonyw ania
napraw y m iałem św iadom ość tego, że od
m ojego działania zależy pow odzenie bardzo
kosztow nej misji. Z aufano nam i pow ierzo
no sprzęt w artości m iliardów dolarów .
— Czy chciałby Pan znow u polecieć w
kosm os?
CN : O czyw iście! M yślę, że m oje pra
gnienie pow rotu na orbitę będzie spełnione
ju ż w 1996 roku.
— Życzę Panu w ielu pasjonujących misji
w kosm osie. D ziękuję za rozm ow ę.
O grom ne podziękow ania należą się panu
R yszardow i R a k o w s k i e m u , d yrektoro
wi K rajow ego F unduszu na rzecz D zieci,
który był polskim orgaizatorem w yjazdu na
konferencję w Transinne. K onferencja była
bardzo udana. N aw iązaliśm y w iele konta
któw z koleżankam i i kolegam i z Europy.
Sebastian Soberski - G rudziądz

OBSERWACJE
Perseidy 1994
Z a tw órczynię Perseid uw aża się kom etę
P /Sw ift-T uttle. M a ona dość duży okres
obiegu i w zw iązku z tym do niedaw na m ie
liśm y tylko dw a udokum entow ane jej po
w roty w okolice Słońca (lata 1737 i 1862).
Brak dobrych instrum entów astronom icz
nych w tym czasie uniem ożliw ił w yznacze
nie jej dokładnej orbity. Pew nych obliczeń
podjął się je d n ak znany am erykański badacz
ruchów kom et Brian M a r s d e n. O trzym ał
on, że kolejne przejście kom ety P/Sw ift-Tuttle przez peryheluim pow inno nastąpić na
początku lat 80-tych obecnego stulecia. N a
darm o je d n ak łow cy kom et prow adzili sw o
je poszukiw ania - kom ety ja k nie było tak
nie było. M arsden nie zrezygnow ał jed n ak i
po kolejnych obliczeniach uw zględniają
cych w iększą liczbę obserw acji otrzym ał, że

m om ent przejścia przez peryhelium nastąpi
w grudniu 1992 roku.
Biorąc pod uw agę pow iązania kom ety
P/Sw ift-T uttle z rojem Perseid nie dziwi
fakt, że przez całe lata 80-te był on dość
uw ażnie obserw ow any. Co najciekaw sze
obserw acje te dały w końcu bardzo w ym ier
ne rezultaty. W roku 1988 bow iem zaobser
w ow ano po raz pierw szy now e, ostre m ak si
mum Perseid poprzedzające o pół dnia sta
ry, o w iele m niej ostry i w ysoki pik. Od tego
m om entu now e m aksim um obserw ow ano co
roku.
26 w rześnia 1992 roku w szystko stało się
jasne. Tej nocy japoński m iłośnik astronom ii
T suruhiko K i u c h i odkrył w gw iazdoz
biorze W ielkiej N iedźw iedzicy now ą ko m e
tę. Po obliczeniu jej orbity okazało się, że
pokryw a się ona z orbitą kom ety P/Sw iftTuttle. W yjaśniło się też pochodzenie nowe-
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D rieo eierpma (UT)

go maksimum. O ile za występowanie stare
go maksimum odpowiedzialne są cząstki
wyrzucone z komety podczas jej odległych
w czasie powrotów, to nowy pik powstaje
dzięki materiałowi naniesionemu podczas
dwóch ostatnich powrotów. Uwzględniając
te fakty pojawia się następujące pytanie: je 
żeli meteoroidy naniesione w latach 1737 i
1862 dają liczby godzinne w zakresie 200300 meteorów, to co będzie działo się w
sierpniu 1993 roku, gdy Ziemia wpadnie w
świeżą dawkę meteoroidów pozostawionych
w tym miejscu przez kometę na przełomie
lutego i marca? Podobne warunki w listopa
dzie 1966 roku dały w efekcie piękny deszcz
Leonid, podczas którego obserwowano na
wet 40 meteorów w ciągu sekundy. Mniej
udokumentowany deszcz z 1833 roku uwa
żany jest za jeszcze obfitszy.
Nic więc dziwnego, że specjaliści od ma
łych ciał Układu Słonecznego spodziewali
się maksimum z liczbami godzinnymi rzędu
100 tys. zjawisk! Jak dobrze wiemy rzeczy
wistość okazała się o wiele mniej ciekawa.
Nowe maksimum, które wystąpiło w mo
mencie 1993.08.12,13 UT dało ZHR rzędu
300-350, natomiast stare, które wystąpiło
około godziny 0.00 UT 13 sierpnia, nieco
ponad 100 zjawisk. Na pocieszenie pozosta
ły nam obliczenia astronomów Iwana P.
W i 11 i a m s a i Zidiana W u z Queen Ma
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ry and Westfield College w Londynie, któ
rzy twierdzili, że deszcz Perseid powinien
wystąpić właśnie w 1994 roku. Co prawda
zdecydowanie nie zgadzał się z nimi Marsden, ale i tak optymiści wierzyli tym pier
wszym.
Rację i to pod wszelkimi względami miałBrian Marsden. Nie dość, że dobrze przewi
dział niekorzystny dla obserwatorów w Pol
sce moment wystąpienia maksimum, to tak
że nie pomylił się co do aktywności tegoro
cznych Perseid. Popatrzmy więc na rysunki
1 i 2. Na pierwszym z nich mamy zobrazo
waną aktywność Perseid w dniach 7-16
sierpnia 1994 roku. Wykres ten sostał spo
rządzony z obserwacji wykonanych przez
obserwatorów International M eteor Organi
zation i publikowany jest tu dzięki uprzej
mości szefa sekcji wizualnej IMO Rainera
A r 11 a. Drugi rysunek to powiększony frag
ment rys. 1 przedstawiający aktywność roju
w dniach 11-14 sierpnia. W idać na nim
wyraźnie dwa maksima - wyższe w momen
cie 1994.08.12.458 UT z Zenitalną Liczbą
Godzinną równą 230±25, drugie mniej stro
me i niższe w momencie 1994.08.13,08 UT
z ZHR = 103+10. Na szczęście drugie ma
ksimum można już było obserwować w Pol
sce i jak się za chwilę przekonamy otrzyma
liśmy bardzo podobne rezultaty.
Mogłoby się wydawać, że upalne lato i na
ogół bezchmurne niebo powinny sprzyjać
Perseidy 1994

11

ll.fi

12

12.fi
Dzień sierpnia (lłT)

13

13.5

14
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obserwacjom astronomicznym. Jak wykaza
ła praktyka było zupełnie inaczej - pyłowa
zawiesina i silnie nagrzane warstwy atmo
sfery zdecydowanie pogarszały widoczność.
Szczególnie dało się to odczuć w północ
nych rejonach naszego kraju, gdzie i tak no
ce są dość jasne. Gdy wreszcie w sierpniu
noce zdecydowanie wydłużyły się, układ
środków barycentrycznych zmienił się na
niekorzyść i po 12 sierpnia chmury skutecz
nie przesłoniły nieboskłon. W związku z ta
kimi zmianami warunków, rozłożenie obser
wacji Perseid w czasie było bardzo niejedno
rodne i zdecydowana ich większość pocho
dzi z okresu przed maksimum.
Gwiazdozbiór Perseusza, w którym znaj
duje się radiant Perseid w lipcu i sierpniu,
szczególnie po północy, jest wysoko nad ho
ryzontem i ogólna widoczność tej części nie
ba jest bardzo dobra. Strumień cząstek w
przestrzeni międzyplanetarnej jest szeroki i
warunki geometryczne sprawiają, że Ziemia
przebywa w nim ponad miesiąc. Znajomość
parametrów orbit Ziemi, komety P/SwiftTuttle i strumienia Perseid pozwala wykazać
okresowość wystąpień maksimów dla coro
cznego pojawienia się roju. Obliczenia te
ułatwia program komputerowy MAXME-

6/1995

TEO (obejmuje on kilka najaktywniejszych
rojów nieba północnego, a opracowany za
stał przez jednego z niżej podpisanych J. K.). Program przetestowano na obserwa
cjach Perseid z okresu od roku 36 do 1993.
Rzecz jasna pracuje on dla równomiernie
rozłożonych cząstek, tak więc wyznacza tyl
ko momenty drugiego słabszego maksimum.
I tak wyznaczone symulacyjnie momenty te
w latach 1990-2000 przedstawiają się nastę
pująco:
1990.08.12.8 1991.08.13,0
1992.08.12.3 1993.08.12,6
1994.08.12.9 1995.08.13,1
1996.08.12.4 1997.08.12,7
1998.08.12.9 1999.08.13,0
2000.08.12,2
Biorąc pod uwagę, że stały błąd wyzna
czenia wynosi 0.2 doby wynik dla roku 1994
dość dobrze zgadza się z danymi uzyskany
mi przez IMO.
Natomiast jeśli chodzi o Księżyc, to nie
był on bardzo dużą przeszkodą - w okoli
cach maksimum znajdował się pomiędzy
nowiem a pierwszą kwadrą.
Przejdźmy więc do polskich obserwacji.
Akcja Perseidy ’94 trwała w tym roku od 15
lipca do 17 sierpnia. W tym okresie 34 obser-
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watorów wykonało 197.2 godzin obserwacji
odnotowując pojawienie się ponad 2000 zja
wisk z roju Perseid. Biorąc pod uwagę fakt,
że w zeszłym roku mieliśmy 26 obserwato
rów i 1562 meteory, a dwa lata temu 25 ob
serwatorów i 625 zjawisk, notujemy ciągły
wzrost zainteresowania obserwacjami Per
seid. Miejmy tylko nadzieję, że ta tendencja
utrzyma się i w latch przyszłych.
W tabeli 1 możemy znaleźć nazwiska
tych 34 obserwatorów, których trud i pracę
po części wieńczy niniejsze opracowanie.
Warto jeszce dodać, że wszystkie obserwa
cje wykonene przez te osoby zostały wysła
ne do IMO i będą na pewno sporym wkła
dem w poznanie tego ciekawego roju.
Tak więc popatrzmy na rysunek 3, na któ
rym zobrazowaliśmy aktywność Perseid w
okresie 15 lipca - 17 sierpnia obserwowaną
przez polskich obserwatorów. Wykres ten w
tym roku wygląda trochę inaczej niż w la
tach zeszłych, bowiem na osi pionowej tym
razem odłożyliśmy nie zwykłą liczbę go
dzinną lecz tzw. Zenitalną Liczbę Godzinną
- ZHR (ang. Zenithal Hourly Rate), która z
definicji je st liczbą meteorów jaką obserwo
wałby jeden obserwator w idealnych warun
kach (widoczność 6.5 mag.) w momencie,
gdy radiant roju jest w zenicie. Dla Perseid
wyraża się ona wzorem:
<: (6.S-M)

ZHR =

.
sin (h+ 6 )
gdzie N - liczba obserwowanych meteo
rów, M -ja sn o ść najsłabszych gwiazd wido
cznych gołym okiem, h - wysokość radiantu
nad horyzontem.
Widać wyraźnie, że nasz wykres dosyć
dobrze zgadza się z wynikami przedstawio
nymi na rysunku 1. Rzecz jasna nie ma na
nim nowego piku, który w Polsce nie był
widoczny. Co najciekawsze dzięki Małgo
rzacie i Lechowi J a s z o w s k i m i ich
amerykańskiemu znajomemu, którzy pro
wadzili obserwacjie w Bear Valley, 250 km

185

od San Francisco, możemy w pewnym sen
sie z pierwszej ręki powiedzieć co się działo
w okolicach maksimum.

I

Liczba obserwac i [h]
O b se rw a to r

Miejsce
obserwacji,

Janusz Kosiński

Frombork

Marcin Gajos

Zagórze

15

Krzysztof Gdula

Brodnica

15

16

Arkadiusz Olech

Pruszcz Gdański

Jerzy Zagrodnik

Krosno

Krzysztof Socha

Frombork

Lech Jaszowski

Bear Valley
(USA)

8.2

Małgorzata Jaszowska

Bear Valley
(USA)

8.2
8.2

Bob Madden Bear

Valley (USA)

Maciej Reszelski

Szamotuły

Maria Woźniak

Pruszcz Gdański

Tomasz Fajfer

14.2
14
10

8
8
8

Marek Krzyśków

Jadwisin

Łukasz Sanocki

Wola
Dębowiecka

Tomasz Piotrowski
Janusz Płeszka

GdańskFrombork
Lubomir

Krzysztof Starowicz

Lubomir

Krzysztof Kaszewski

Frombork

7
6.5
6
5
5
4

Dorota Szymańska

Frombork

4

Bartosz Dąbrowski

Frombork

3

Marcin Filipek

Lubomir

3

Marek Gierliński

Frombork

2

Bartosz Gołuszewicz

Pruszcz Gdański

2

Tomasz Rudnicki

3

Grzegorz Kaczmarczyk Gdańsk

2

Krzysztof Kida

Elbląg

2

Frombork

2

1Ireneusz Sławiński

Bogusława Staszewska Elbląg
Piotr Zieliński

Dominów

2
2

Maciej Cybulski

Brusy

1

Anna Kasperska

Ligota Książęca

1

Maciej Kwinta

Kraków

1

Urszula Majewska
Krzysztof Żurek

Pruszcz Gdański
Lubomir

1

1
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I tak w okresie 05.23 - 10.17 U T dnia 12
sierpnia, obserw ując w bardzo dobrych w a
runkach atm osferycznych, zaobserw ow ali
oni pojaw ienie się, aż 571 m eteorów , przy
czym w ciągu ostatnich 30 m inut aż 141 zja
wisk! Pozostaje nam tylko żałow ać, że taki
fajerw erk om inął obserw atorów w E uropie i
pozazdrościć tym, którzy w odpow iednim
czasie znajdow ali się na zachodnim w ybrze
żu A m eryki Północnej.
R ysysunek 4 obrazuje d la odm iany liczbę
obserw ow anych m eteorów w zależności od
ich jasności. W ykres ten dla Perseid w ygląda
co roku podobnie i w idać z niego w yraźnie,
że do jasności 2 m ag. liczba m eteorów co
każdą w ielkość gw iazdow ą zw iększa się 2.5
krotnie. Później w ykres raptow nie załam uje
się. N ic w tym dziw nego, bow iem są na nim
naniesione jasności m eteorów ze w szystkich
godzin obserw acji, a więc i z takich, podczas
których w idoczność w ynosiła tylko 3.5-4
m ag. W takich w arunkach rzecz ja sn a trudno
obserw ow ać m eteory z zakresu 3-6 mag.
stąd więc ich niedobór i załam anie w ykresu.
Przejdźm y teraz do om ów ienia danych
statystycznych dotyczących Perseid 1994.
T ak w ięc z ponad 2000 obserw ow anych m e
teorów jasn o ść oceniono dla 921 zjaw isk.
Ś rednia jasn o ść tegorocznych Perseid (bez
popraw ek na w ysokość m eteoru nad hory
zontem ) w yniosła y.ę> = 1.9 mag. Jest to w ar
tość zbliżona do danych uzyskanych przed
rokiem i dw om a laty (odpow iednio 1.8 mag.,
1.9 m ag.). N ajaśniejszy zaobserw ow any
zaobserw ow any m eteor m iał jasność -5 mag.
i zarejestrow any został przez T om asza
F a j f e r a i T om asza R u d n i c k i e g o
12 sierpnia o godzinie 23.43 UT. O bserw a
torzy odnotow ali rów nież pow stanie krótko
trw ałego śladu, rozpadnięcie się ciała i
„szum ” (?!).
D la 894 zjaw isk oceniono barwę. I tak
83.7% m eteorów było białych, 10.1% żół
tych, 1.8% biało-niebieskich, 1.2% czerw o

6 /1 9 9 5

nych. Ślady pozostaw iło 11.9% zjaw isk,
sm ugi ciągnęło za sobą 26.3 %, a efektow ny
rozbłysk zakończył życie 0.3 % m eteorów .
Średnia prędkość została określona na 4.7,
co w skali opisow ej oznacza m eteory zbliżo
ne do „szybkich” . O dpow iada to dobrze
prędkości spotkaniow ej, tj. około 60 km/s.
P odsum ow ując tegoroczną akcję P ersei
dy 1994 m ożna śm iało stw ierdzić, że była
ona udana. W porów naniu do lat ubiegłych
w zrosła ilość obserw atorów , zaobserw ow a
nych m eteorów i godzin obserw acji. O w iele
lepsza je st też w iarygodność prezentow a
nych w yników . Szczególnie bogaty w obser
w acje był bow iem okres najciekaw szy w
aktyw ności Perseid tzn. od 4 do 13 sierpnia.
W tym czasie było kilka nocy, podczas któ
rych w yznaczono kilkanaście liczb godzin
nych. N ajw ięcej obserw acji zebraliśm y z no
cy z 11 na 12 sierpnia i było ich aż 19! U śre
dnione w yniki są więc m iarodajne i w idać
w yraźnie ich zgodność z danym i IMO
przedstaw ionym i na rysunku 1.
N iestety w tym roku czeka nas trochę
mniej atrakcji za spraw ą naszego naturalne
go satelity. Podczas m aksim um Perseid bę
dzie on bow iem dokładnie w pełni i na pew 
no skutecznie utrudni obserw acje słabszych
zjaw isk. N a pocieszenie pozostaje fakt, że i
astronom ow ie z Q ueen M ary and W estfield
C ollege w L ondynie i B rian M arsden są
zgodni w tym, że w zm ożona aktyw ność P er
seid potrw a do 1997 roku. Poza tym niebiosa
będą dla nas łaskaw sze pod w zględem m o
mentu m aksim um głów nego, m a ono bo
wiem w ypaść około godziny 17.00 U T (błąd
tego oszacow ania w ynosi 3 godz.), czyli o
19.00 czasu lokalnego dnia 12 sierpnia. Jeśli
w ięc Perseidy nie spłatają żadnego figla bę
dziem y m ogli podziw iać końców kę m aksi
mum głów nego.
W szystkich zainteresow anych obserw a
cjam i m eteorów (nie tylko z roju Perseid) ju ż
teraz zapraszam y do w spółpracy. Jeśli chce-
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cie dowiedzieć się czegoś więcej na temat
obserwacji tych ciekawych zjawisk, poznać
ludzi o podobnych zainteresowaniach, brać
udział w seminariach astronomicznych orga
nizowanych w Centrum Astronomicznym
PAN w W arszawie, w Stacji Obserwacyjnej
Obserwatorium Astronomicznego UW w
Ostrowiku i w Obserwatorium Astronomicz
nym im. M. Kopernika na Żurawiej Górze
koło Fromborka, piszcie pod adres: Pracow

nia Komet i Meteorów, Arkadiusz Olech, ul.
Żwirki i Wigury 11/34, 83-000 Pruszcz
Gdański lub Sekcja Meteorów i Meteorytów
PTMA, Dział Meteorów i Geofizyki, skr.
poczt. 22, 14-530 Frombork (prosimy o
przesłanie zaadresowanej do siebie koperty
wraz ze znaczkiem pocztowym).
Arkadiusz Olech
Przem ysław Woźniak
Janusz W. Kosiński

PORADNIK OBSERWATORA
W izualne obserwacje gwiazd zmiennych
WW Aurigae, RT Aurigae

6h30m

•*

1
1
' WW

1

W W Aurigae
a = 6h25m 9
8 = +32*31’.5 (1900.0)
A: 5m 6 - 6m 25 v
Min: 2432945.53930 + 2d.52501922
D = 0.10 Typ: EA
Sp. A7 V + A7 V
R T Aurigae

a = 6h22m. 1
5 = +30°33’.3 (1900.0)
A: 5m.06 - 5m 83 v
Min: 2420957.466 + 3d.728261
M -m = 0.27 Typ: C8
Sp. F5.5 - G9 Ib

W W Aurigae
We wschodniej części gwiazdozbioru
W oźnicy, znajdują się blisko siebie, dwie
jasne gwiazdy zmienne. Są to WW i RT Aur.
W W Aurigae jest zmienną zaćmieniową po
dobną do Algola. Jasność w minimum wtór
nym wynosi 6m. 10 i jest tylko o 0m. 15 wię
ksza od jasności w minimum głównym. Li
nia apsyd układu najprawdopodobniej rotuje
z okresem równym 40 000 okresów orbital
nych.
Epoka
minimum
wtórnego
2432945.53910 + 2.52501880 (E + 0.5).

1

O RT
K

• 58
t_ • :

• 5^

64*

5°

0

AUR
OEM

j

®

Mjg

AVVSO

/.i

® ^
Atlan

W W i R T A ur

RT Aurigae
Zmienna ta należy do klasycznych cefeid.
Szybko zmienia jasność z okresem nieca
łych czterech dni i ma dosyć asymetryczną
krzywą blasku. Jej jasność nigdy nie spada
poniżej szóstej wielkości gwiazdowej i dzię
ki temu może być obserwowana gołym
okiem w czasie cał ego cyklu. W skaźnik bar
wy zmienia się od +0.42 do +0.81. Najle
pszym okresem do obserwacji tych zmien
nych są miesiące zimowe. Oznaczenie
gwiazd porównania 50=5m.0
Tomasz Krzyt
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Wakacyjny konkurs Uranii - 1995
Rozpisując konkurs po raz pierwszy mie
liśmy trochę tremy - jak zareagują nasi Czy
telnicy, czy zechcą podzielić się wymi do
świadczeniami, pokazać swoje osiągnięcia,
ujawnić warsztatowe tajniki astronomicznej
fotografii. Teraz już tych obaw nie mamy wydaje nam się, że pomysł konkursów za
owocował żywszym kontaktem z miłośnika
mi astronomii i jest na tyle pożyteczny, że po
raz czwarty ogłaszamy konkurs na W AKA
CYJNE ZDJĘCIE NIEBA ! A skoro konkurs
to wypada podać o co, oprócz satysfakcji,
gramy czyli jakie przewidujemy nagrody.
Nagrodą pierwszą będzie teleskop ufundo
wany ( już po raz trzeci !) przez firmę Uni
wersał z Żywca. Dziękujemy ! Nagrody dal
sze to bezpłatna prenumerata Uranii na 1996
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rok oraz nagrody książkowe. Termin nadsy
łania prac upływa 25 października br. Pasjo
nujące zajęcie dla miłośników nieba i foto
grafii - warto spróbować! Dla porządku
przypominamy, że opis obserwacji powinien
zawierać: nazwę fotografowanego obie
ktu,jego położenie na niebie, dokładną datę,
czas i miejsce dokonywania obserwacji, na
zwę instrumentu, z jakiego korzystamy (apa
ratu fotograficznego, błony, czasu naświet
lania, przesłony). Pomaga to początkującym
miłośnikom rozpocząć fotograficzne zmaga
nia z astronomią bez kosztownych i dener
wujących prób i błędów. Zatem: miłych wa
kacji, ładnej pogody, wielu bezchmurnych
nocy no i oczywiście udanych zdjęć życzy
Redakcja

ELEMENTARZ URANII
Jowisz
Jowisz: p ią ta , licząc według rosnącej od
ległości od Słońca, planeta Układu Słonecz
nego. Jest planetą bardzo jasną (od - 2.2 do
-1.9 wielkości gwiazdowej) i majestatycz
nie, wolno poruszającą się po niebie - dlate
go w starożytności otrzymała imię ojca bo
gów. Okres obiegu Jowisza wokół Słońca
wynosi P - 11.8623 lat, półoś wielka orbity
a - 778.33 min km, mimośród tej orbity e 0.0483, a jej nachylenie do płaszczyzny
ekliptyki i = 1.308°. Biegnąc po orbicie ( ze
średnią prędkością 13.06 km/s) Jowisz bar
dzo szybko obraca się wokół osi nachylonej
do ekliptyki pod kątem £ = 3.12°. Powoduje
to bardzo duże - 0.064 - spłaszczenie tarczy
planety widoczne nawet w małych instru
mentach.
Prędkość obrotu zależy od szerokości
jowigraficznej - na równiku pełen obrót
trwa 9.841 godz. (0.41 dnia ziem skiego), w

większych szerokościach jest nieco wolniej
szy. Masa Jowisza równa się 1.9xl0“7kg ,
jego promień równikowy ma 71492 km, a
średnia gęstość wynosi 1.33 g/cm'i.
Prędkość ucieczki z powierzchni planety
równa się 59.6 km/s. Masa Jowisza przekra
cza sumę mas wszystkich pozostałych planet
i ich księżyców (stanowi 70% tej masy) i
stanowi 0.001 masy Słońca (a 317.89 mas
Ziemi). Promieniowanie podczerwone emi
towane przez tę planetę jest 1.67 razy silniej
sze niż to wynika z otrzymywanej od Słońca
energii. Fakt ten świadczy o intensywnym
grzaniu wewnętrznym (na koszt powolnego
stygnięcia głębokich warstw rozgrzanych
pierwotnym, grawitacyjnym kurczeniem się
planety). To grzanie wywołuje wyraźnie wi
doczne ruchy konwektywne. Właśnie kon
wekcja oraz szybki obrót Jowisza są odpo
wiedzialne za wygląd tej planety - równo
leżnikowo ułożone przemienne struktury
jasne i ciemne (patrz zdjęcie na pierwszej
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stronie okładki). Te jasne, zw ane strefam i, to
cieplejsze, w znoszące się ku górze w ypię
trzenia atm osfery. N atom iast ciem ne, zw ane
pasam i, to m ateria chłodniejsza, opadająca
w dół. T a pasiasta tarcza planety to jej atm o
sfera - gruba na ponad 1000 km, stanow iąca
około 1,4% prom ienia planety, w arstw a ga
zu składającego się głów nie z w odoru, helu
i am oniaku. M inim um tem peratury (120K)
osiąga przy ciśnieniu 0,1 bara. Poniżej, w
w yższym ciśnieniu i tem peraturze m ogą
tw orzyć się chm ury am oniaku N H 3 , głebiej
pasm a chm ur z m etanem C H 4 , w odorosiarczkiem am onow ym N H 4 SH oraz kryształka
mi lodu, a naw et (najniżej) kropelkam i w o
dy. P rocentow a zaw artość w odoru i helu nie
odbiega drastycznie od zaw artości tych pier
w iastków w atm osferze S łońca czy innych
gw iazd, obecność bogatych w w odór zw iąz
ków (m etanu, am oniaku i w ody) też nie była
zaskoczeniem . N atom iast nie spodziew ano
się na Jow iszu acetylenu C 2 H 2 , tlenku w ęgla
C O ani cjanow oduru H CN - tw orzą się one
najpraw dopodobniej pod w pływ em słonecz
nego ultrafioletu, w yładow ań atm osferycz
nych i w ew nętrzenego grzania. N ieregularne
plam y (na tle stref i pasów ) są efektem wy
stępujących w jow iszow ej atm osferze w i
rów. N ajbardziej znaną je st tzw. W ielka
C zerw ona Plam a - wir, który przetrw ał ju ż
300 lat, a przypuszcza się, że żyje znacznie
dłużej patrz zdjęcie na czw artej stronie
okładki). Jest to ow al na południow ej półkuli
Jow isza, kilka km nad najw yższą w arstw ą
jo w iszow ych
obłoków ,
o rozm iarach
4 0 000x14000 km (tzn. je st w iększa od Z ie
m i!). Pełen obrót m aterii w tej plam ie trw a 6
dni, a czerw ony kolor w iru w ynika z dużej
koncentracji fosforu. C zerw ień, brąz i błękit
pojaw iające się na barw nych zdjęciach tar
czy Jow isza św iadczą o obecności nie tylko
fosforu i siarki, ale też zw iązków organicz
nych (krótko żyjących).
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W spółczesne m odele przew idują, że Jo
w isz m a dość m ałe skalisto-żelazne jąd ro
(około 0.2 prom ienia planety) otoczone
płynną m ieszaniną w ody, m etanu i am onia
ku (m iędzy 0.2 a 0.25 prom ienia), wyżej
znajduje się płynny w odór m etaliczny (m ię
dzy 0.25 a 0.65 prom ienia) i m olekularny
(pow yżej 0.65 prom ienia), nad którym unosi
się ponad 1000 km gazow a atm osfera. Jo
w isz bow iem nie m a tw ardej pow ierzchni jeg o płynne w nętrze w tę atm osferę przecho
dzi w sposób ciągły.
C harakterystyczną cechą Jow isza je st je 
go silne pole m agnetyczne (50 razy silniej
sze od słonecznego). W grubym przybliże
niu m ożna je opisać ja k o pole dipola o osi
nachylonej do osi rotacji Jo w isza pod kątem
9.5°. N atężenie pola na ró w n ik u - w ynosi 4.2
gausa, a przesunięcie środka dipola w zglę
dem środka Jow isza rów na się około 10%
jow iszow ego prom ienia. Pole to je st skiero
w ane przeciw nie niż pole Ziem i. W iatr sło
neczny - napływ ając na nie naddźw iękow o
- tw orzy w yjątkow o rozległą m agnetosferę,
w której m inim alna odległość m agnetopauzy rów na się aż 65 jo w iszo w y ch prom ieni.
C ałość tej m agnetosfery je st najrozleglejszym “obiektem ” w U kładzie Słonecznym rozciąga się aż do orbity Saturna. N a Jow i
szu. podobnie ja k na Ziem i, obserw uje się
zorze polarne.
W okół Jow isza krąży co najm niej 16
księżyców - cztery najw iększe znane są ju ż
od czasu G alileusza i m ożna je dostrzec na
w et przez m ałą lornetkę. Są to Io, Europa,
G anim edes i Kalisto. G dyby je d n ak w yli
czać w szystkie to najbliżej Jo w isza krąży
M etis, a dalej kolejno A drastea, A m althea,
T hebe, Io, Europa, G anim edes, Kalisto, Leda, H im alia, L ysithea, Elara, A nanke, K ar
mę, Pasiphae i Sinope.
O prócz księżyców krążą w okół Jow isza
także bardzo cienkie pierścienie. Są to 3
w spółśrodkow e, w ąziutkie “obręcze” znaj-
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dujące się w płaszczyźnie równika planety,
w odległości między 1.4 a 3 promieni Jowi
sza. Złożone są z okruchów materii o roz_3
miarach 10'" mm. Najbliższy Jowisza, tzw.
halo, rozciąga się od 1.4 do 1.72 promienia i
jest tak samo szeroki jak gruby (20 000 km),
pierścień “główny” leży między 1.72 a 1.81
promienia i ma 6400 km szerokości a zale
dwie 30 km grubości, natomiast trzeci, tzw.
“pajęczy”, między 1.81 a około 3 promienia
mi, jest najrzadszy i bardzo rozmyty. Pier
ścienie Jowisza znamy dopiero od niedawna,
gdyż świecą ponad 300 000 razy słabiej niż
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sama planeta. Gęstość powierzchniowa tych
pierścieni to 10"1° -10' g/cm3, a albedo wy
nosi tylko 0.05; dla Saturna odpowiednie da
ne to 10-100 g/cm3 oraz 0.25 do 0.6.
Najdokładniejsze dane o Jowiszu za
wdzięczamy sondom PIONEER 10 (1973) i
11 (1974) oraz VOYAGER 1 i 2 (1979).
Ostatnio przeleciała obok niego sonda
ULISSES, a zmierza do Jowisza GALILEO
(amerykańska sonda wystrzelona z wahad
łowca ATLANTIS w 1989 roku).
MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Słońce: Wędrując po ekliptyce Słońce po
raz drugi w tym roku przekracza równik nie
bieski, tym razem w punkcie równonocy je 
siennej, wstępując 23 września w znak W a
gi. Mamy wówczas początekjesieni astrono
micznej, a dni stają się coraz krótsze. W
W arszawie 1 września Słońce wschodzi o
5h46m, a zachodzi o 19h25m, a 30 września
wschodzi o 6h43m, zachodzi o 18h 17m.
Księżyc: Bezksiężycewe noce będziemy
mieli w drugiej połowie miesiąca, bowiem
kolejność faz Księżyca jest we wrześniu na
stępująca: pierwsza kwadra 2dl lh, pełnia
9d6h, ostatnia kwadra 16d23h i nów 24d19tl.
W perygeum Księżyc znajdzie się dwukrot
nie, 5 i 30 września, a w apogeum 17 wrześ
nia.
Planety i planetoidy: Tylko dwie jasne pla
nety widoczne są na wrześniowym niebie:
wieczorem J o w i s z jako jasna gwiazda
około -2 wielk., ale nisko nad horyzontem na
granicy gwiazdozbiorów W ężownika i
Skorpiona (przez lunety możemy jeszcze
obserwować ciekawe zjawiska w układzie
czterech najjaśniejszych księżyców Jowi
sza), a przez całą noc S a t u r n w gwiaz-

Wrzesień 1995 r.

D ane dla o b se rw a to ró w S ło ń ca (na 14h c z a 
su w s ch o d .-e u ro p .)

P

D ata

1995
IX

X

Bo
f]

n

3

f]
+21.08
+21.57

5

+22.04

7.24

320.90

7

+22.50

7.25

294.48

9

+22.92

7.25

268.08

11

+23.33

7.24

241.66

13

+23.71

7.22

215.26

15

+24.06

7.20

188.85

17

+24.40

7.17

162.45

19
21

+24.70

7.13

136.04

+24.98

7.08

109.64

23

+25.24

7.02

83.25

25

+25.46

6.96

56.85

27

+25.66

6.88

30.46

29

+25.84

6.80

4.06

1

+25.98

6.72

337.67

1

13.74

7.20
7.22

347.32

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy; Bo, Lo - heliograficzna szerokość i długość środka tarczy;
2d14h57m i 29d21 h23m- momenty, w których heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0'.
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d ozbiorze W odnika ja k o gw iazda +0.7
wielk. Przez lunetę w idoczny je st w ieczo
rem U r a n
(6 w ielk.) i N e p t u n
(8
w ielk.), nisko nad horyzontem w gw iazdoz
biorze Strzelca, natom iast P l u t o n dostę
pny je st tylko przez duże teleskopy ja k o sła
ba gw iazdka około 14 wielk. na granicy
gw iazdozbiorów W ężow nika i W agi. Pozo
stałe planety są niew idoczne.
Przez w iększe lunety m ożem y jeszcze
p róbow ać odnaleźć planetoidę J u n o
w śród gw iazd około 1 1 w ielkości w gw iaz
d ozbiorze W ężow nika. Podajem y rów niko
w e w spółrzędne planetoidy dla kilku dat: 2d:
rekt. 17h20.m2, deki. - 9 '1 3 ’; 12d: rekt.
17h2 4 m9, deki. -10°6’; 22d: rekt. 17h31.m5,
deki. - 10°57’; X. 2d: rekt. 17h39.m7, deki.
-11°43’.

* * *
2d O 6 h złączenie K siężyca z Jow iszem w
odl. 3°. W ieczorem księżyc 2 zbliża się do
brzegu tarczy Jow isza, by o 20h6m rozpo
cząć przejście na jej tle.
4 d K siężyc 2 ukryty był za tarczą Jow isza,
a potem w cieniu planety. O 20h22m obser
w ujem y koniec zaćm ienia tego księżyca: po
jaw i się on nagle z praw ej strony tarczy (pa
trząc przez lunetę odw racającą) w odległości
rów nej średnicy tarczy od jej brzegu.
5d K siężyc znajdzie się w złączeniu z
d w iem a planetam i: o 13h z N eptunem w odl.
5°, a o 21h z U ranem w odl. 6°. O 20h27m
obserw ujem y początek zakrycia 1 księżyca
Jow isza przez tarczę planety.
6d K siężyc 1 i je g o cień przechodzą na tle
tarczy Jow isza. O bserw ujem y koniec przej
ścia księżyca o 20h0 m, a je g o cień w idoczny
będzie na tarczy planety do 21 hl5 m.
7d D o 2 0 h2 0 m na tarczy Jow isza w idocz
ny je st cień je g o 3 księżyca.
9d O 6 h M erkury znajdzie się w najw ię
kszym w schodnim odchyleniu od Słońca
(27°), ale je s t w tak niekorzystnym położe
niu na swej orbicie w zględem Słońca i Z ie
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mi, że na niebie je st zbyt blisko S łońca i jest
praktycznie niew idoczny. O 19h nastąpi złą
czenie S aturna z K siężycem w odl. 6°.
1 l d K siężyc 2 ukryty je st w cieniu Jow i
sza i je st niew idoczny do zachodu Jow isza w
Polsce.
13d K siężyc 1 przechodzi na tle tarczy
Jow isza i je s t niew idoczny, ale o 21h0m na
tarczy planety pojaw i się cień tego księżyca.
14d O 17h Saturn w opozycji. O 20h21m
obserw ujem y koniec zaćm ienia 1 księżyca
Jow isza; pojaw i się on nagle z praw ej strony
tarczy (w lunecie odw racającej) w odległo
ści rów nej prom ieniow i tarczy od jej brzegu.
18d K siężyc 2 zbliża się do brzegu tarczy
Jow isza. O 20h3 1m obserw ujem y początek
zakrycia tego księżyca przez tarczę planety.
2 0d9h Z łączenie Jow isza z A ntaresem (w
odl. 5°), gw iazdą pierw szej w ielkości w
gw iazdozbiorze S korpiona (N iedźw iadka).
21d K siężyc 3 zbliża się do brzegu tarczy
Jow isza, aby o 20h5 7 m rozpocząć przejście
na jej tle.
2 2d8h M erkury nieruchom y w rektascensji.
23d14h13m Słońce w stępuje w znak W a
gi, je g o długość ekliptyczna w ynosi w ów 
czas 180°. M am y początek jesien i astrono
m icznej.
26dl h Z łączenie M erkurego z K siężycem
w odl. 3°.
27d O 20h M ars w złączeniu z K siężycem
w odl. 2°. W pobliżu Jo w isza dostrzegam y
brak je g o 2 księżyca, który przechodzi n a tle
tarczy planety i je s t niew idoczny, natom iast
w idoczny je st na niej cień tego księżyca; o
20h6 m księżyc 2 kończy przejście na tle tar
czy Jow isza.
28d K siężyc 1 zbliża sie do brzegu tarczy
Jow isza i o 20h4 9 m skryje się za tarczą pla
nety. O 23h nastąpi złączenie M erkurego i
W enus w odl. 5°.
29d O 17h K siężyc w złączeniu z Jo w i
szem w odl. 3°. Po tarczy Jo w isza w ędruje

192

6/1995

URANIA

cień jego 1 księżyca, a sam księżyc jest nie
widoczny do 20 2 1 m, kiedy to nastąpi ko
niec jego przejścia na tle tarczy planety.

Momenty wszystkich zjawisk podane są
w czasie wschodnio-europejskim (czasie let
nim w Polsce).
O pracował G.Sitarski

OGŁOSZENIA
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Starając się aby każdy Czytelnik mógł
znaleźć w Uranii interesujący dla siebie ma
teriał publikujemy od czasu do czasu teksty
trudniejsze, wymagające być może większe
go niż zazwyczaj wysiłku dla ich zrozumie
nia. Miesiące wakacyjne sprzyjają podejmo
waniu takich wyzwań i dlatego wydają się
dobrym czasem dla zmierzenia się miłośni
ków astronomii z jednym z najbardziej dziś
intrygujących problemów astronomicznych
jakim jest poszukiwanie ciemnej materii we
Wszechświecie. Zachęcamy więc do przestu
diowania obszernego podsumowania stanu
wiedzy na ten temat zawartego w artykule
Marcina KIRAGI, młodego astronoma z
Uniwersytetu Warszawskiego. Wprawdzie
ostatnio poruszaliśmy ju ż kilkakrotnie to za
gadnienie (m.in. w numerach 6/1993 i
11/1994), niemniej jednak proponujemy po
nowne zainteresowania się nim za względu
na jego aktualność, niezwykle dynamiczny
obecnie rozwój badań w tym zakresie oraz
przeglądowość ujęcia tej problematyki.
Trud lektury pierwszego artykułu zre
kompensuje być może przeczytanie drugiego,
który w lekkiej i łatwej formie przybliża naj
nowsze ciekawostki ze świata planet i księży
ców. Podobnie jak w poprzednim numerze
Stanisław R. BRZOSTKIEW ICZ omawia
tym razem m.in. problem wukanizmu sateli
ty Jowisza lo, niedawne pojawienie się na
powierzchni Saturna tajemniczej białej pla
my, a także najnowsze badania powierzchni
jednego z najciekawszych księżyców naszego
Układu Planetarnego jakim jest satelita Sa
turna Tytan (którego zdjęcia, wykonane
ostatnio za pomocą teleskopu kosmicznego
Hubble'a, zdobią okładkę). Saturnowi jest też
poświęcony Elementarz Uranii tego nume
ru. Majsterkowiczom polecamy natomiast
artykuł w Poradniku Obserwatora, które
go autor dzieli się swymi doświadczeniami
dotyczącymi budowy amatorskiego telesko
pu.

v____________________ __ y
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Ciemna materia we Wszechświecie.
1. Wstęp
Problem ciemnej materii wynika z roz
bieżności pomiędzy masą szacowaną na
podstawie obserwowanej jasności obiektów
astronomicznych, a masą wyznaczaną inny
mi sposobami. Większość masy, którą obec
nie obserwujemy bezpośrednio (to znaczy
dzięki dochodzącym do nas fotonom) za
warta jest w gwiazdach, gazie i pyle. Masy
gwiazd wyznaczamy na podstawie ich typu
widmowego i klasy jasności, które otrzymu
jem y z obserwacji. Związek pomiędzy masą
gwiazd, a ich jasnością dla poszczególnych
klas jasności był przez długie lata przedmio
tem badań i obecnie zależność ta jest dość
dobrze znana. Na przykład dla gwiazd ciągu
głównego w zakresie mas 0.8-10 Mo (Mo
jest masą Słońca) ich jasność jest w przybli
żeniu proporcjonalna do czwartej potęgi ma
sy. Oznacza to, że mając taką samą masę
zawartą w gwiazdach o masie 1 Mo i 10Mo
grupa gwiazd o masach 10 Mo będzie świe
ciła 1000 razy jaśniej niż grupa gwiazd o
masach 1 Mo (choć tych ostatnich jest 10
razy więcej). Na szczęście dość łatwo jest
ocenić jakie gwiazdy wchodzą w skład dane
go układu i sumując liczbę gwiazd o określo
nej jasności otrzymamy całkowitą masę za
wartą w gwiazdach. W niektórych wypad
kach większe kłopoty możemy mieć z oceną
masy gazu.
Masę interesującego nas układu możemy
szacować na podstawie obserwacji prędko
ści ciał wchodzących w jego skład i założe
nia, że jest on związany grawitacyjnie. Naj
prostszym przypadkiem jest przyjęcie, że
układ znajduje się w stanie równowagi i mo
żemy skorzystać z twierdzenia o wiriale, łą
czącego energię kinetyczną i potencjalną
układu (U = -2K, U - energia potencjalna, K

- energia kinetyczna). Dla sferycznie syme
trycznego rozkładu masy daje to zależność:
G M (r)/r = v2
rot (r)
Zrów nania (1) możemy w yznaczyćM(r),
gdzie M(r) jest masą zawartą w kuli o pro
mieniu r, Vroi(r) jest prędkością na orbicie
kołowej o promieniu r, a G jest stałą grawi
tacji. Dla porównania założenie, że obiekt o
prędkości v, odległy od środka układu o r,
jest z nim związany grawitacyjnie daje osza
cowanie na masę:
M(r) = v ( r f r / 2 G
a więc dwa razy mniejszą niż w poprze
dnim przypadku.
Ostatnio możemy wyznaczać masę ukła
dów na podstawie obserwacji powodowane
go przez nie zjawiska soczewkowania gra
witacyjnego. O różnych możliwościach z
tym związanymi pisali m.in. Krzysztof S t a n e k (Urania 6/1993 str. 162) i Maria Ł y s i k (Urania 11/1994 str. 299). Problem jest
jednak trudny i najczęściej trzeba przyjąć
wiele upraszczających założeń. W najpro
stszym przypadku, gdyby soczewka była
punktową masą, dla pojedyńczego źródła
światła obserwowalibyśmy jego dw a obra
zy. Dla najbardziej prawdopodobnych odle
głości do źródła i soczewki w płaskim mode
lu kosmologicznym odległość kątowa po
między obrazami, które mają porównywalną
jasność wynosi:
(p = 10^( M/Mo )W
,
gdzie cp wyrażone jest w sekundach luku,
a M jest masą soczewki. Widzimy stąd, że
wyznaczanie masy może być niepewne i wy
maga najczęściej wielu upraszczających za
łożeń. Dowody na istnienie ciemnej materii
są jednak bardzo poważne.
W 1932 roku J. O o r t badając prędkości
gwiazd w kierunku prostopadłym do dysku
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G alaktyki stw ierdził, że gęstość m aterii w
okolicy S łońca pow inna być rzędu 0.2
M o/ps3 (ps oznacza parsek). O bserw ow ana
gęstość m aterii w naszym otoczeniu w ynosi
je d n ak tylko około 0.1 M o/ps3 i tak się poja
w ił problem ciem nej m aterii w dysku G ala
ktyki (albo szerzej: w dyskach galaktyk spi
ralnych). W 1933 roku F. Z w i c k y używ a
ją c pom iarów prędkości radialnych dla gala
ktyk w grom adzie C om a stw ierdził, że ko
rzystając z tw ierdzenia o w iriale otrzym uje
się m asę grom ady ponad 100 razy w iększą
niż m asa obserw ow anych w niej galaktyk (a
raczej gw iazd św iecących w tych galakty
kach). P odobne w yniki otrzym ał w 1936 r
S. S m i t h badając grom adę galaktyk w
Pannie (ciem na m ateria w grom adach gala
ktyk). W 1973 roku J. O s t r i k e r i P. P e 
e b l e s stw ierdzili, że aby dyski galaktyk
m ogły być stabilne pow inny znajdow ać się
w m asyw nej otoczce (ciem na m ateria w halo
galaktyk spiralnych). T e w yniki zostały uzu
p ełnione, tak że od połow y lat siedem dzie
siątych istnienie ciem nej m aterii zostło za
akceptow ane przez w iększość astronom ów .
Ile je st tej ciem nej m aterii, ja k je s t rozłożona
i z czego się składa - są to p ytania o w ielkim
znaczeniu dla w ielu działów w spółczesnej
astrofizyk i. P róbą krótkiego podsum ow ania
dzisiejszej w iedzy na ten tem at je s t niniejszy
artykuł.
P oruszając problem y zw iazane z istnie
niem ciem nej m aterii w ygodnie je s t w pro
w adzić stosunek m asy w ystępującej w d a
nym obszarze do jasności ja k a z niego po
chodzi. N ajlepiej m ierzyć go w jed n o stk ach
słonecznych M q/L q , gdzie L o o znacza ja s 
ność Słońca. D la znanych części U kładu
S łonecznego je s t on bardzo bliski je d n o ści, a
średnia w artość dla gw iazd obserw ow anych
w galaktykach w ynosi M /L ~ 3.
Z e w zględu na znaczenie ja k ie m a p ro b 
lem ciem nej m aterii w e w spółczesnej k o s
m ologii dobrze je st w prow adzić kilka w iel
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kości i param etrów najczęściej w kosm olo
gii w ystępujących. M iarą dzisiejszej ekspan
sji W szech św iatajest stała H ubble’a (Ho). W
izotropow ych i jednorodnych m odelach kos
m ologicznych w iąże prędkość z ja k ą oddala
ją się obiekty we W szechśw iecie na skutek
je g o rozszerzania się ( vh ) z odległością po
m iędzy nim i (/). D la prędkości znacznie
m niejszych od prędkości św iatła m ożem y
zapisać:
vh = Ho /.
W artość stałej H ubble’a Ho = 100h
km /s/M ps, gdzie param etr h je st m iarą na
szej nieznajom ości Ho i jeg o przyjm ow any
zakres w ynosi 0.5 — 1. Szczególnym m ode
lem kosm ologicznym je st m odel o zerowej
krzyw iźnie - m odel płaski. Średnia gęstość
W szechśw iata w ynosi wtedy:

P^ = W

= 1 -8 7 > < 1 0 ' 2 V g /c m 3 5 =

=2.8 x lO V M o /p s 3.
P aram etr gęstości £2 je st stosunkiem
średniej gęstości W szechśw iata po do gęsto
ści m odelu płaskiego.
= p o /p KO becnie średnia jasn o ść w yprom ieniow yw ana przez gw iazdy w ynosi około
2 x l 0 8h L o/M ps3 czyli dla W szechśw iata
stosunek MIL odpow iadający gęstości kryty
cznej
(Q = 1) w ynosi około 1400 h.

2. Ile jest ciemnej materii?
Pew ien nadm iar m asy obserw ow any je st
ju ż w dysku G alaktyki w otoczeniu Słońca.
O becność ciem nej m aterii staje się coraz
w yraźniejsza gdy przechodzim y do coraz
w iększych skal: poprzez galaktyki i ich oto
czenie, grupy i grom ady galaktyk, aż do naj
w iększych obserw ow anych obecnie stru
ktur.
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2.1 Ciemna materia w dyskach galaktyk
spiralnych.
Obserwacje prędkości gwiazd w kierunku
prostopadłym do dysku Galaktyki w połą
czeniu ze znajomością ich pozycji są podsta
wą do szacunków gęstości powierzchniowej
dysku (masy materii zawartej w kolumnie
prostopadłej do powierzchni dysku i jedno
stkowym polu przekroju) i średniej gęstości
materii w naszym otoczeniu. Pierwsze prace
Oorta z lat trzydziestych sugerowały, że po
łowy materii w naszym otoczeniu nie obser
wujemy. Ostatnio prowadzone w podobny
sposób badania nie dały jednoznacznych re
zultatów. W swoich pracach z lat 1989—
1 9 9 1 K u j i k e n i G i l m o r e na podsta
wie badania karłów typu K stwierdzili, że do
wytłumaczenia ich prędkości nie potrzeba
żadnej ciemnej materii związanej z dyskiem
Galaktyki. Prace J. B a h c a 11 z roku 1986
i 1992, w których analizowano prędkości ol
brzymów typu K dowodzą, że model, który
jest najbardziej zgodny z obserwacjami, za
wiera 50% więcej materii ciemnej niż wi
dzialnej. Wyniki zależą jednak od założone
go rozkładu ciemnej materii. Ostatnie obser
wacje sugerują, że budowa Galaktyki, a w
szczególności dysku, jest inna niż do tej pory
zakładano. Z tego powodu na wyjaśnienie
problemu ciemnej materii związanej z dys
kiem Galaktyki trzeba jeszcze trochę pocze
kać. Pomiary dyspersji prędkości gwiazd w
galaktykach, których płaszczyzna dysku jest
prostopadła do kierunku obserwacji, sugeru
ją, że masa zawarta w ich dyskach jest około
dwa razy większa niż masa obserwowanych
gwiazd. Ze względu na możliwe błędy po
miarów należy uznać problem za otwarty.

2.2 Masywne otoczki galaktyk
1. Krzywe rotacji galaktyk spiralnych.
Najlepsze informacje o rozkładzie masy
w galaktykach spiralnych otrzymujemy ba
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dając prędkości rotacji ich dysków. Przy za
łożeniu kołowości orbit ciał w dysku może
my korzystać ze wzoru (1) i mierzyć masę
znajdującą się wewnątrz orbity. Oszacowa
nie masy znajdującej się wewnątrz orbity
Słońca przy założeniu prędkości rotacji
vrot=220 km/s i odległości do centum
ro=8.5 kps daje M(ro) = 1 0 '1 M q . Większość
obserwowanych galaktyk spiralnych ma sta
łe, a nawet rosnące z odległością od centrum,
prędkości rotacji, aż do najbardziej odległe
go miejsca gdzie potrafimy je zmierzyć.
Świadczy to o zależności M{r)~r jeżeli
przyjmiemy stałe prędkości rotacji. Ponie
waż całkowita jasność galaktyk rośnie dużo
wolniej w dużych odległościach od centrum,
można sądzić, że zewnętrzne części galaktyk
zdominowane są przez ciemną materię. Sto
sunek MIL dla galaktyk spiralnych do odle
głości, na której możemy mierzyć prędkość
rotacji dysku wynosi najczęściej około 20 h,
(dla Galaktyki 15-20, dla M31 około 20),
chociaż dla niektórych galaktyk jest poniżej
8 h.
2. Otoczki galaktyk spiralnych
Dla większych odległości masy galaktyk
możemy oceniać obserwując prędkości
związanych z nimi obiektów. Dla Galaktyki
możliwe są pomiary dla gwiazd, gromad ku
listych i pobliskich galaktyk karłowatych.
Obserwacje te sugerują, że masa Galaktyki
rośnie liniowo aż do odległości 70 - 100 kps
i całkowita masa z nią związana wynosi ok.
1012 Mo, co daje MIL ~ 60. Badania otoczek
galaktyk spiralnych (na podstawie obserwa
cji sąsiadujących z nimi galaktyk karłowa
tych) wykazują możliwość istnienia masyw
nych otoczek aż do odległości 200 kps i sto
sunek MIL > 100.
3. Galaktyki eliptyczne
Masywne otoczki obserwowane są rów
nież wokół galaktyk eliptycznych. Galaktyki
eliptyczne najczęściej mają bardzo mało ga
zu i nieduże (bądź pomijalne) prędkości ro-
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tacji. Możemy obserwować za to dyspersję
jfrędkości radialnych wchodzących w ich
skład gwiazd oraz takich obiektów jak mgła
wice planetarne i gromady kuliste. Dla wido
cznych części galaktyk eliptycznych M/L
wyznaczone na podstawie pomiarów dys
persji prędkości gwiazd jest rzędu 7-20.
Niektóre duże galaktyki eliptyczne znajdu
jące się w centrum gromad galaktyk są oto
czone gorącym gazem obserwowanym w
promieniowaniu rentgenowskim. Jedną z
najczęściej badanych galaktyk eliptycznych
jest M87 w gromadzie galaktyk w Pannie.
Obserwacje promieniowania rentgeno
wskiego, pomiary prędkości gromad kulis
tych i sąsiednich galaktyk oraz dyspersja
prędkości gwiazd w galaktyce dowodzi, że
jej masa rośnie liniowo od 0.3 do blisko 300
kps, a całkowita masa jest około 1013 M© i
M/L > 100. Podobne wyniki otrzymuje się
również dla innych wielkich galaktyk elipty
cznych.
4. Gaktyki karłowate
Badania dyspersji prędkości gwiazd w
pobliskich galaktykach karłowatych stwier
dzają możliwość istnienia w nich dużej ilo
ści ciemnej materii, lecz wyniki obdarzone
są dużymi błędami. W przypadku gdyby ist
nienie masywnych otoczek wokół galaktyk
karłowatych zostało potwierdzone, w pe
wien sposób ograniczałoby to liczbę możli
wych kandydatów mogących tworzyć cie
mną materię. Aby hipotetyczne cząstki ele
mentarne mogły być odpowiedzialne za oto
czki galaktyk karłowatych musiałyby mieć
masę powyżej 100 eV.
5 .Galaktyki podwójne
Badanie układów podwójnych gwiazd
było i jest nieocenionym źródłem informacji
o masach gwiazd. Możliwe było dzięki te
mu, już w dziewiętnastym wieku stwierdze
nie istnienia Syriusza B i Procjona B, przed
ich optycznym odkryciem. W przypadku ga
laktyk podwójnych pomiary prędkości ra
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dialnych i przyjęcie odległości pomiędzy ga
laktykami takiej, jaka wynika z rzutu na sfe
rę niebieską, daje minimalną masę układu.
Musimy tu oczywiście założyć, że całkowita
energia jest mniejsza od zera, że galaktyki są
ze sobą związane. Stosunek M/L dla par ga
laktyk w odległości 100 kps wynosi najczę
ściej około 70 (gdy założymy orbity koło
we).
2.3 Ciemna materia w grupach i groma
dach galaktyk
1. Grupy galaktyk
Grupa Lokalna jest układem w którym
znajdują się dwie duże (M31 i Galaktyka),
kilka mniejszych i kilkadziesiąt karłowatych
galaktyk. Masa całości oceniana jest na 2-6
x 1012 Mo. Daje to M/L rzędu 40-120. Bada
nia 90 grup galaktyk wykazały, że przy za
stosowaniu twierdzenia o wiriale ich średnie
MIL wynosi 170 h.
2. Gromady galaktyk
Masy gromad galaktyk oceniamy na pod
stawie dyspersji prędkości występujących w
nich galaktyk i obserwacji promieniowania
rentgenowskiego pochodzącego z międzygalaktycznego gazu. Średnia wartość
M/L dla bogatych gromad galaktyk wynosi
300±100. Jest to znacznie więcej niż suma
mas galaktyk wchodzących w ich skład, na
wet gdy przyjmiemy dla pojedynczej gala
ktyki M/L = 50. Może to świadczyć o istnie
niu w gromadach galaktyk odrębnej składo
wej ciemnej materii.
W niektórych przypadkach możemy już
podać oszacowania mas galaktyk i gromad
galaktyk dzięki obserwacjom soczewkowania grawitacyjnego. Obserwowane odległo
ści pomiędzy soczewkowanymi obrazami
oraz zniekształcenia galaktyk tła potwier
dzają dużą masę soczewek. Istnieje jednak
kilka przykładów, kiedy brak zauważalnych
efektów soczewkowania daje górne ograni
czenie na masę galaktyk.
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3. Wielkoskalowe przepływy materii
W yznaczanie odległości do galaktyk nie
korzystające z prawa Hubble’a pozwoliło na
stwierdzenie nałożonych na ekspansję
W szechświata wzajemnych ruchów gala
ktyk i ich gromad. Obecność pola prędkości
obejmującego gromady galaktyk na prze
strzeni dziesiątków megaparseków świad
czy o niejedorodnościach rozkładu gęstości i
wymaga Q>0.3, co jest zgodne z przyjęciem
średniego MIL > 400h. Jest to porównywalne
z MIL otrzymywanym dla bogatych gromad
galaktyk. Obecna dokładność pomiarów
prędkości wielkoskalowych przepływów
jest jednak nieduża i wynik ten zależy w du
żej mierze od tego jak dokładnie rozkład ga
laktyk odtwarza rozkład masy we Wszechświecie.

2.4 Jaka jest średnia gęstość Wszech
świata?
Masa świecąca daje średnią gęstość rzędu
Q.L ~ 0.002h-1 5. Teoria pierwotnej nukleosyntezy
przewiduje
średnią
gęstość
barionów
biorących
w niej
udział
O-b = (0.01-0.02)h-2. Masy gromad i supergromad galaktyk oraz wielkoskalowe prze
pływy pozwalają określić średnią gęstość
W szechświata na Q = 0.3. M ająca wielu
zwolenników teoria inflacji przewiduje, że
Q = 1 z bardzo dużą dokładnością. Porów
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nanie i i i i Qb świadczy o tym, że w obser
wowanych gwiazdach i gazie znajduje się
około 10- 20 % barionów biorących udział w
pierwotnej nukleosyntezie. Pozostałe 8090% musi się znajdować w innej postaci.
Proponowanymi kandydatami na barionową
ciemną materię są najczęściej brązowe karły
i czarne dziury. Pomiędzy Q/_ i Qb zachodzi
dość duża rozbieżność. Może być ona wyni
kiem innego niż powszechnie przyjmowany
przebiegu pierwotnej nukleosyntezy, lub też
obecnością we W szechświecie masywnych
cząstek niebarionowych, które mogą stano
wić większość jego masy. W przypadku kie
dy Q = 1, dość duża ilość materii powinna
nie być związana z gromadami galaktyk i
mieć w miarę równomierny rozkład w prze
strzeni. Najprawdopodobniej byłoby to tło
masywnych cząstek elementarnych.
Najczęstszym argumentem przeciw dużej
ilości ciemnej materii jest przyjęcie, że obie
kty, którym mierzymy prędkości, mogą nie
być na trwale związane grawitacyjnie. Nie
mamy na to dowodów gdyż czas potrzebny
do zaobserwowania zmian wzajemnych po
łożeń galaktyk jest znacznie większy od cza
su przez jaki do tej pory prowadziliśmy ob
serwacje. Najczęściej korzystamy z zależno
ści pomiędzy energią potencjalną i kinetycz
ną dla układów znajdujących się w stanie
równowagi, a nie możemy wyznaczyć przy-

Tabela 1
Ciemna materia
I DM
D
H
Gr
T

status
?
+
+

?

QDM
~ 0.001
0.01-0.1
0.1-0.2
ś1

p lok (Mo/ps3)
0.1
0.01
?
-10"7

Najczęściej proponowani kandydaci |
br. k„ bi. k„ ?
CDM, br. k., m. cz. d., ?
CDM/HDM, br. k„ m. cz. d., ?
HDM, ???

Kolumna 1: DM - Dark Matter - ciemna materia: związana z dyskami galaktyk - D, związana z halo
galaktyk — H, związana z gromadami galaktyk — Gr, kosmicznego tła — T
Kolumna 2 - istnienie: + dosyć pewne, ? kontrowersyjne
Kolumna 3 - wkład poszczególnych składników ciemnej materii do Cl
Kolumna 4 - szacunkowa gęstość masy w okolicy Słońca.
Kolumna 5 -główni kandydaci: br.k. - brązowe karty, bi.k. - białe karły, m.cz.d - masywne czarne dziury
o masach 10-10 Mo, CDM - 'zimna’ ciemna materia, HDM - 'gorąca'ciemna materia.
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śpieszenia jakiem u podlegają obserwowane
obiekty. W niektórych przypadkach grupy
galaktyk mogą być tylko efektem rzutu na
sferę niebieską galaktyk znajdujących się w
różnych odległościach. Obserwacje soczewkow ania grawitacyjnego pozwalają na wy
znaczenie w niezależny sposób mas gala
ktyk i gromad galaktyk. Pierwsze wyniki
wydają się potwierdzać duże masy zarówno
galaktyk ja k i ich gromad.

3. Co tworzy ciemną materię?
Istnieje wiele klas obiektów, których obe
cnie nie potrafimy wykryć. M ożemy jednak
w niektórych przypadkach podać dość dobre
oszacowanie na masę, która może być za
warta w obiektach danego typu.

3.1 Barionowa ciemna materia
1. Gaz i p ył
W ydawało się do niedawna, że posiada
my dość dokładne dane o rozkładzie gazu i
pyłu w Galaktyce. Obecnie wiemy, że gaz
może być rozłożony bardzo nierównom ier
nie i poprzednie oszacowania zaniżały ilość
gazu znajdującego się w płaszczyźnie dysku.
W ykrycie nowych struktur tworzonych
przez chłodny gaz może znacznie zwiększyć
całkow itą masę gazu. Przyjmowana do nie
dawna średnia wartość gęstości kolumnowej
gazu w dysku Galaktyki — około 5 Mopc-2
została zwiększona do 12 Mopc~2. W ielkość
ta w ydaje się dobrze potwierdzona, lecz jak
widać trudno przyjąć ją za pewną. Obecnie
posiadamy następujące inform acje o gazie
wokół galaktyk i przestrzni międzygalaktycznej. Promieniowanie rentgenow skie do
chodzące z gromad galaktyk świadczy o
ogromnej ilości gazu znajdującego się w
centralnych częściach gromad. Jego masa
jest jednak za mała aby w ytłumaczyć obser
wowaną nadwyżkę masy gromad. W prze
strzeni międzygalaktycznej obserwujemy
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obłoki gazu o pierwotnym składzie chemicz
nym - obłoki Lya. Całkowita ilość gazu w
nich zawarta szacowana jest na Q = 0.003.
Ilość neutralnego wodoru w przestrzeni mię
dzygalaktycznej daje wkład do Q mniejszy
niż 10”8. Nie mamy na razie dobrego ograni
czenia na ilość zjonizowanego wodoru w
przestrzeni międzygalaktycznej. Na podsta
wie obecnych ograniczeń jego gęstość może
być porównywalna z Clb wynikającą z pier
wotnej nukleosyntezy. Nie potrafimy na ra
zie wykryć gazu jeżeli znajdowałby się w
postaci zwartych chłodnych obłoków, np. w
otoczkach galaktyk.
2. Meteroidy i komety
Ilość materii znajdującej się w postaci
meteorów i komet może być oceniana na
podstawie obserwacji tych obiektów w
Układzie Słonecznym. Szacunki te, oparte
na założeniach równomiernego rozkładu
obiektów dają dolne ograniczenia na masę
obiektów ciemnej materii dysku na 1022g i
ciemnej materii halo na 1021g, jeżeli miałyby
dawać znaczący wkład do masy dysku i ha
lo. Ze względu na małą ilość ciężkich pier
wiastków po pierwotnej nukleosyntezie ko
mety w przestrzeni międzygalaktycznej mu
siałyby składać sie głównie z wodoru. M o
żliwa kondensacja wodoru w bryły o masach
poniżej 1023g jest ograniczana przez mikro
falowe promieniowanie tła.
3. Obiekty planetarne
Przez najbliższe lata najbardziej obiecu
jącym sposobem na wykrycie obiektów o
masie 10 7—10“3 Mo wydają się obserwacje
mikrosoczewkowania grawitacyjnego. Ze
spół badawczy MACHO (zespół naukowy
australijsko-amerykański poszukujący przy
padków mikrosoczewkowania grawitacyj
nego) nie rejestrując krótkotrwałych zjawisk
mikrosoczewkowania grawitacyjnego dla
blisko 105 gwiazd w W ielkim Obłoku Ma
gellana obserwowanych przez 10 miesięcy
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około 40 razy na noc stwierdził, że obiekty o
masie 10-7—10-4 M q nie mogą mieć znaczą
cego wkładu do masy otoczki Galaktyki.
4. Brązowe karły
Obiekty o masie poniżej około 0.08 Mo
nie mogą już w swoich wnętrzach zapewnić
warunków do stabilnych reakcji termojądro
wych. Głównym ich źródłem energii jest
grawitacyjne kurczenie się, a następnie już
tylko stygnięcie. Na początku ich jasność i
temperatura efektywna może być podobna
do tej, jaką posiadają najmniej masywne
gwiazdy (stąd obiekty o najmniejszych ja s
nościach są najczęściej nazywane kandyda
tami na brązowe karły). Najbardziej obiecu
jącym sposobem na stwierdzenie ile materii
zawartej jest w postaci brązowych karłów
wydają się obserwacje zjawiska mikrosoczewkowania grawitacyjnego. Obecnie
wydaje się, że większość obserwowanych
zjawisk tego typu było powodowanych ra
czej przez małomasywne gwiazdy niż przez
brązowe karły (ocena średniego czasu trwa
nia mikrosoczewkowania). Realizowane
obecnie programy obserwacji zjawiska
mikrosoczewkowania grawitacyjnego w
ciągu paru lat powinny dać odpowiedź, czy
brązowe karły są obiektami mogącymi mieć
istotny wkład do masy galaktyk. Przy wię
kszej liczbie zaobserwowanych przypadków
stanie się możliwe podanie oszacowania li
czby brązowych karłów w stosunku do licz
by obserwowanych gwiazd. Kolejnym waż
nym krokiem w kierunku obserwacji brązo
wych karłów będzie wyniesienie orbitalnego
laboratorium podczerwonego, które powin
no pozwolić na obserwacje kilkudziesięciu kilkuset brązowych karłów na stopień kwa
dratowy (przy założonej gęstości masy
0.01-0.1 A/o/pc3).
5. Małomasywne gwiazdy
Jasność gwiazd w bardzo silny sposób za
leży od ich masy. Postać zależności masa jasność dla małomasy wnych gwiazd nie jest
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dokładnie znana. Dla gwiazd o najmniejszej
masie zapewniającej stabilne reakcje termo
jądrowe (ok. 0.08 Mo) jasność bolometryczna jest około 0.001 Lo, a jasność w filtrze V
poniżej 0.0001 L q . Gwiazdy o masach po
wyżej 0.3 Mo nie mogą stanowić ciemnej
materii, gdyż po prostu są za jasne. Ograni
czenia na ilość mniej masywnych gwiazd
mamy na podstawie ich zliczeń w naszym
otoczeniu i obserwacji innych galaktyk w
podczerwieni. Ostatnie obserwacje telesko
pu kosmicznego pozwoliły stwierdzić, że li
czba gwiazd o masach poniżej 0.2 Mo (a
więc takich, które mogłyby być kandydata
mi na ciemną materię) jest znacznie mniej
sza niż oczekiwano i masa w nich zawarta
jest znacznie mniejsza od masy zawartej w
pozostałych gwiazdach.
6. Białe karty
Powstają jako końcowy etap ewolucji
gwiazd o masie mniejszej od 4-8 Mo. Proces
stygnięcia białego karła powoduje, że 109 lat
po powstaniu jego jasność spada do około
10~3L q , a po 1010 lat (mniej więcej tyle ile
ma Galaktyka) do poniżej lO^Lo- Przy zało
żeniu, że tempo powstawania gwiazd w Ga
laktyce było takie jak kiedyś obecna ich gę
stość masy w naszym otoczeniu powinna
być rzędu 0.007 Mo/ps3, co jest bliskie ob
serwowanej wartości. Istnieje możliwość, że
we wczesnych etapach rozwoju galaktyki
mogło powstać dużo białych karłów, któ
rych obecna jasność byłaby bardzo mała.
7. Gwiazdy neutronowe
Gwiazdy o masie powyżej 8 Mo kończą
swoją ewolucję wybuchem supernowej. Po
zostałością po takich gwiazdach mogą być
gwiazdy neutronowe lub czarne dziury. A r
gumentem przeciw dużej liczbie gwiazd
neutronowych jest fakt, że podczas wybuchu
supernowej, produkty reakcji termojądro
wych są wyrzucane w ośrodek między
gwiezdny. W przypadku gdyby gwiazdy
neutronowe miały znaczący udział w masie
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galaktyk liczba ciężkich pierwiastków m u
siałaby być znacznie większa niż obserwuje
my.
8. Czarne dziury powstające w wyniku ewo
lucji gwiazd
Gwiazdy o masie powyżej 20 - 40 Mo
m ogą pozostawić po sobie czarne dziury. W
przypadku czarnych dziur część materiału
wyrzuconego w przestrzeń podczas wybu
chu supernowej mogłaby spaść do czarnej
dziury i zostać tam zatrzymana. Nie znamy
dokładnie przebiegu wybuchów superno
wych, ale wydaje się, że ilość wyrzuconego
w przestrzeń materiału byłaby za duża w sto
sunku do obserwowanej zawartości pierwia
stków ciężkich. Dodatkowym argumentem
na rzecz niewielkiej ilości czarnych dziur w
dysku galaktyki jest obecność układów po
dwójnych o długich okresach obiegu. Gdyby
w dysku znajdowała się duża liczba obie
któw o masie powyżej 2 Mo układy takie
uległyby rozpadowi.
9. Masywne i supermasywne czarne dziury
Obiekty o masie powyżej 300 M o pow in
ny ulec całkowitemu zapadnięciu (po utracie
stabilności) prowadzącemu dla mniej m a
sywnych gwiazd do wybuchu supernowej,
co nie dostarczałoby w przestrzeń ciężkich
pierwiastków. Dzisiaj nie obserwujemy tak
masywnych gwiazd, lecz gdyby ich znaczna
liczba była kiedyś obecna, powinno się ob
serwować jej wkład do promieniowania tła.
Obiekty o masie powyżej 105 M o powinny
ulec całkowitemu zapadnięciu bez rozpo
częcia reakcji termojądrowych. Halo nie
może się jednak składać z obiektów o masie
powyżej 106 M o , gdyż miałyby zbyt silny
wpływ na dysk Galaktyki i gromady kuliste.
Masy czarnych dziur w gromadach galaktyk
m uszą być mniejsze niż 109 M o ze względu
na brak obserwacji niewyjaśnionych zabu
rzeń kształtu galaktyk. Na podstawie ob
serwacji soczewkowania grawitacyjnego
stwierdzono, że całkowita masa zawarta w
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czarnych dziurach o masach 107—109 M o od
powiada £2 < 0.4, a dla mas 1011- 1013 M o

£2 < 0 . 02 .
3.2 Cząstki elementarne i obiekty pocho
dzące sprzed pierwotnej nukleosyntezy
Przełomem we współczesnej kosmologii
było odkrycie mikrofalowego promieniowa
nia tła. Ma ono rozkład energii odpowiada
jący promieniowaniu ciała doskonale czar
nego o temperaturze 2.7 K i jest jednym z
głównych obserwacyjnych dowodów teorii
Wielkiego Wybuchu. Parametr gęstości
związany z promieniowaniem tła wynosi
Q ,t = 2.5 x 10-5, a gęstość fotonów rzędu
400 c m '3 świadczy, że liczba fotonów we
Wszechświecie jest około 109 razy większa
od liczby barionów. Wiemy, że z okresu kie
dy W szechświat był bardzo gorący mogły
pozostać jeszcze inne cząstki. Popularnymi
kandydatami na ciemną materię są słabo od
działujące masywne cząstki (WIMP - W e
akly Interacting Massive Particles), które
m ogą zawierać większość masy W szech
świata. Generalnie cząstki elementarne mo
gące być pozostałością po Wielkim W ybu
chu dzielimy na ’gorące’ (HDM) i ’zimne’
(CDM) w zależności od tego czy w czasie
utraty stanu równowagi termodynamicznej z
otoczeniem były relatywistyczne, czy też
nie. O możliwościach detekcji cząstek ele
mentarnych mogących być składnikami cie
mnej materii można przeczytać w artykule
Marii Ł y s i k ( Urania 11/1994, s. 299).
ledynym kandydatem na niebarionową
ciemną materię, o którym wiemy, że istnieje
są neutrina. Obecna gęstość neutrin i antyneutrin tła powinna wynosić około 100 cm-3
dla każdej rodziny neutrin (znamy 3 rodzi
ny). W przypadku gdyby neutrina miały ma
sę związany z nimi parametr gęstości jest
£2v = h“2mv/94eV, gdzie mv jest średnią ma
są neutrin trzech rodzajów. Aby neutrina
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mogły tworzyć masywne otoczki wokół ga
laktyk karłowatych ich masa musiałaby być
rzędu kilkuset eV. Jaka jest masa neutrin tego jeszcze nie wiemy. Znamy tylko ogra
niczenia na ich masę, która dla neutrina ele
ktronowego wynosi poniżej kilku elektronowoltów. Neutrino jest typowym przedstawi
cielem HDM. Do tej pory nie jesteśmy w
stanie zarejestrować neutrin pozostałych po
Wielkim Wybuchu. Pozostałe cząstki, które
są kandydatami do wyjaśnienia problemu
ciemnej materii, znane są na razie tylko z
rozważań teoretycznych, nie potrafiliśmy
ich do tej pory wykryć doświadczalnie.
WIMP o masach spoczynkowych 10-100
eV zalicza się do HDM, o masach rzędu keV
do ’ciepłej’ ciemnej materii i a masach spo
czynkowych rzędu MeV i więcej do CDM.
Teoria przewiduje poza WIMP jezcze wiele
cząstek elementarnych mogących tworzyć
ciemną materię i odpowiednio wchodzących
w skład HDM i CDM. Pozostałe propozycje
dotyczące obiektów mogących zawierać
znaczną część masy Wszechświata to min:
powstałe przed pierwotną nukleosyntezą
czarne dziury, grawitacyjne promieniowanie
tła, monopole magnetyczne, supersymetrycze struny, itd...
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4. Krótkie podsumowanie.
Obserwacje wskazują, że ciemna materia
składa się najprawdopodobniej z kilku
składników. Obecne modele powstawania
struktury we Wszechświecie potrzebują naj
częściej obecności zarówno CDM jak i
HDM. CDM umożliwia wystarczająco
wczesne powstanie galaktyk, natomiast
HDM tłumaczy istnienie supergromad i
wielkoskalowych przepływów. Ciemna ma
teria w dyskach galaktyk (jeżeli jest) najpra
wdopodobniej jest barionowa, gdyż cząstki
elementarne trudno byłoby związać z dys
kiem. Otoczki wokół galaktyk mogą być za
równo barionowe (brązowe karły, czarne
dziury) jak i tworzone przez egzotyczne czą
stki elementarne. Na pytania ile jest ciemnej
materii (np. 5, 20 czy 100 razy więcej niż
materii zawartej w gwiazdach?), jak jest roz
łożona (np. jakie są rozmiary otoczek gala
ktyk?) i z czego się składa (jaki jej procent
zawarty jest w WIMP a jaki w czarnych
dziurach czy brązowych karłach?; czy ciem
na materia w otoczkach galaktyk i groma
dach galaktyk ma wspólne pochodzenie?)
nie potrafimy dać jeszcze pewnych odpo
wiedzi.

S t a n i s ł a w R. B R Z O S T K I E W I C Z — Dąbrowa Górnicza

„NOWINKI” ZE ŚWIATA PLANET I KSIĘŻYCÓW (II)

Jowisz po zderzeniu z kometą
Najpopularniejszym ciałem niebieskim w
roku 1994 był niewątpliwie Jowisz. Sprawi
ła to oczywiście kometa Shoemaker-Levy 9,
która - zgodnie z przewidywaniami - z nim
się zderzyła, o czym szeroko informowała
prasa codzienna, dużo mówiono w radio, a

nawet stało się to tematem udanych prelekcji
w telewizji. Nie trzeba chyba dodawać, że w
związku z tym wydarzeniem kierowano na
Jowisza największe teleskopy świata i że ro
biono to podczas pamiętnych dni lipcowych,
jak i wiele miesięcy później. Aby bowiem
uzyskać możliwie najpełniejszy obraz tej
kosmicznej katastrofy, nie można było po-
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przestać jedynie na obserwacji jej przebiegu,
lecz należało również wnikliwie zbadać, czy
i ew entualnie jakie są tego skutki. N ie cho
dzi tu tylko o ciem ne plamy, które długo
jeszcze na Jowiszu obserwowano i które na
wet m ożna było dostrzec za pom ocą amator
skich teleskopów . Mamy na m yśli przede
w szystkim specjalistyczne badania, zaś
przykład zaś m ogą służyć pomiary w pod
czerw ieni dokonane 18 i 19 grud
nia 1994 roku przez francuskich i holender
skich astronomów. W ykazały one, że mimo
upływu tak długiego czasu m iejsca upadków
poszczególnych fragmentów komety Shoem aker-Levy 9 m iały o 5-7 kelw inów niższą
temperaturę od otoczenia.
T o ochłodzenie wspom nianych wyżej ob
szarów atmosfery Jowisza m ożna różnie tłu
m aczyć. Problem polega jednak na tym, aby
znaleźć w łaściw e rozwiązanie zagadki lub
przynajmniej bardzo zbliżone do prawdy.
Czy zatem rację mają autorzy hipotezy gło
szącej, że podczas „zanurzania się” frag
m entów komety w atmosferze Jowisza do
tamtejszej stratosfery przenikło dużo m ole
kuł amoniaku (NH 3), cyjanowodoru (HCN)
i wody (H2O), a te związki wydajnie emitują
prom ieniowanie podczerwone i w rezultacie
d oszło tam do lokalnych ochłodzeń? A m oże
są to skutki odbicia promieni słonecznych od
obłoków pary unoszących się przez jakiś
czas nad miejscami upadków ow ych frag
m entów komety?

O wulkanizmie Io
Przed trzema laty w pobliżu Jowisza na
krótko znalazła się sonda kosm iczna U lys
ses. Po prostu grawitację największej plane
ty Układu Słonecznego wykorzystano do
przeprowadzenia manewru, m ającego na ce
lu skierowanie wspomnianej sondy na taką
trajektorię, aby um ożliw iła jej późniejszy
przelot nad obu biegunami Słońca. Zbliżenie
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to było oczyw iście świetną okazją, aby za
pomocą przyrządów zainstalowanych na
U lyssesie dokonać odpowiednich pomia
rów. W zupełności potwierdziły one od kil
kunastu lat znaną prawdę, że Jow isz posiada
wyjątkowo rozległą magnetosferę i że jej
obecność warunkuje jego silne pole m agne
tyczne. Pierwsze bowiem jony zostały przez
aparaturę U lyssesa zarejestrowane już w od
ległości około 8 min km od planety.
Głównym źródłem jonów dla magnetosfery Jowisza są - jak od dawna wiadom o czynne wulkany na Io. Co więcej - idzie tu
o bardzo wydajne wulkany, najwydajniejsze
chyba w małym Układzie Słonecznym , gdyż
wyrzucana przez nie materia byłaby zdolna
pokryć całą powierzchnię księżyca warstwą
o grubości około 100 mm. Na uwagę zasłu
guje chociażby wulkan Pele, wylatujące bo
wiem z jego gardzieli cząstki poruszają się z
prędkością do 1 km/s i osiągają wysokość
około 300 km. Pod tym w zględem niewiele
ustępuje mu wulkan Prometheus, bo wpraw
dzie wyrzuca on cząstki materii tylko na w y
sokość około 100 km, to jednak częściej do
chodzi w nim do wybuchów i przez to samo
wydaje się być wydajniejszym. A na obra
zach otrzymanych za pomocą obu Voyagerow odkryto dziew ięć tego rodzaju utworów
eruptywnych i w jakimś stopniu dają one
wyobrażenie o intensywności przebiegają
cych tam zjawisk wulkanicznych. Tak silnej
aktywności nikt nie oczekiwał, mamy tu
przecież do czynienia z obiektem o zbliżo
nych rozmiarach i m asie do naszego K sięży
ca, a na nim - jak wiadomo - aktywność
wulkaniczna już dawno wygasła. Wpraw
dzie 3 listopada 1958 roku astronom radzie
cki Nikołaj P. K o z y r e w (1908-1983) za
obserwował coś w rodzaju emisji gazu z gór
ki centralnej krateru A lfons, co rzekomo
św iadczyło o słabej erupcji wulkanicznej i
nawet m ożliw ości w ylew u niewielkiej ilości
lawy. N iestety, nikt w ięcej czegoś podobne-
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go nie obserwował i dziś trudno powiedzieć,
jakie faktycznie zjawisko dostrzegł i badał
Kozyrew. W każdym razie wysuniętych na
podstawie tej obserwacji wniosków nie po
twierdzały otrzymane 24 marca 1965 roku
za pomocą Rangera 9 doskonałe obrazy kra
teru Alfons.
W ulkanizm na Io musi mieć zatem zupeł
nie inny charakter niż wulkanizm na Ziemi,
Wenus i Marsie. Wszystko zresztą wskazuje
na to, że wulkanizm ten uzależniony jest od
zawartości gazu (głównie SO 2 ) w skorupie
księżyca i od specyficznych stosunków za
chodzących między temperaturą a zachowa
niem się siarki. W temperaturze nie przekra
czającej 400 kelwinów znajduje się ona w
stanie stałym i ma żółtą barwę, lecz już w
temperaturze 430 kelwinów topi się i przy
biera barwę pomarańczową, która wraz z
niewielkim wzrostem temperatury staje się
jasnoróżowa. Jeżeli jednak siarkę ogrzejemy
do temperatury 500 kelwinów, wówczas po
wstaje czarna, dziegciowata maź. W wyniku
dalszego podgrzewania lepkość siarki po
nownie spada, w temperaturze 650 kelwi
nów znowu jest ciekła, a w jeszcze wyższej
i odpowiednim ciśnieniu po prostu wyparo
wuje. Tak więc na wulkanizm Io zdaje się
mają wpływ przede wszystkim te stany siar
ki, w którym bywa ona ciekła i zdolna trans
portować ciepło.
Ale skąd się bierze ciepło niezbędne do
wywoływania zjawisk wulkanicznych na
Io? Teoretycznie jego wnętrze powinno być
już niemal całkowicie chłodne, a w każdym
razie wulkanizm tam występujący nie może
wywoływać ciepło, które pochodzi z rozpa
du pierwiastków promieniotwórczych i któ
re na Ziemi stanowi dziś główne źródło ener
gii napędzającej takie procesy. Źródłem cie
pła na Io są najprawdopodobniej zjawiska
pływowe, wywołane przyciąganiem grawi
tacyjnym Jowisza i jego księżyców, przede
wszystkim zaś Europy i Ganimedesa. Pod
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wpływem nieustannie zmieniających się sił
skorupa tego księżyca na przemian unosi się
i opada z amplitudą dochodzącą w obszarach
równikowych do około 100 m. W wyniku
zatem tego ciągłego „falowania” skorupa Io
ogrzewa się do odpowiedniej temperatury,
znajdująca się w niej siarka oraz jej związki
topią się i wypełniają podgruntowe zbiorni
ki, a następnie - jak się przekonamy - spo
kojnie wypływają na powierzchnię księżyca.
Jednak od czasu do czasu w tych zbiornikach
dochodzi do nagłej dekompresji, następuje
gwałtowny spadek ciśnienia, następstwem
czego jest potężna eksplozja. Podczas takiej
erupcji magma siarkowo-krzemowa zostaje
wyrzucona z dużą siłą nad powierzchnię
księżyca.
Erupcje wulkaniczne na Io można podzie
lić na dwie różne grupy. Do pierwszej planetolodzy zaliczają erupcję typu Pele, mające
bardzo regularne kształty i z wyglądu przy
pominające jakieś gigantyczne wodotryski.
Przypuszczalnie mamy tu do czynienia nad
zwyczaj silnymi i bardzo wydajnymi, lecz
krótkotrwałymi wytryskami magmy i gazu.
Rodzą się one w określonych warunkach ter
micznych, najprawdopodobniej głównie
tam, gdzie skorupa Io jest nieco grubsza i
gdzie temperatura wynosi 700-1200 kelwi
nów. W zupełnie odmiennych warunkach
termicznych powstają erupcje zaliczane do
drugiej grupy, reprezentowanej przez wspo
minany już wulkan Prometheus. Są to
wprawdzie zjawiska znacznie słabsze, ale za
to bardziej trwałe, obserwowane podczas
przelotów obu sond Voyager. Przypuszczal
nie tworzą się tam, gdzie temperatura skoru
py Io nie przekracza 650 kelwinów.
Całkiem inny typ wulkanizmu na Io
przedstawiają utwory, przez planetologów
zwane paterami. Formacje te o wiele bar
dziej przypominają naziemne wulkany,
zwłaszcza wulkany tarczowe, a za przykład
mogą służyć Maasaw Patera i Ra Patera.
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Utwór tego typu składa się z kaldery, która
wokół otoczona jest systemem potoków za
stygłej lawy. Jednak w porównaniu z ziem
skimi kaldery na Io mają dużo większe roz
miary, ich średnice wynoszą bowiem od 50
do 200 km. Na podstawie długości cienia
rzucanego przez otaczające je wały można
było stwierdzić, że są to twory stosunkowo
płytkie, mające najwyżej 2-3 km głębokości
względem poziomu najbliższej okolicy. Jed
nocześnie mamy tu do czynienia z utworami
najbardziej rozpowszechnionymi na Io, wy
stępującymi w różnych szerokościach księ
życa i w sumie zajmującymi około 5% jego
ogólnej powierzchni. Ściany wewnętrzne
jednych kalder są gładkie, w innych wystę
pują wyraźne terasy, z czego można wnio
skować, że ich rozwój odbywał się w kilku
etapach. Są to twory typu kolapsowego, po
wstające w wyniku zapadania części środko
wych płaskich stożków po spokojnym spły
nięciu na powierzchnię lawy, której zastygłe
potoki m ają niekiedy kilka kilometrów sze
rokości i ciągną się na odległość kilkuset ki
lometrów. W ich formowaniu - sądzą planetolodzy - musiały brać udział ciekła siarka o
różnej temperaturze, zawierająca przy tym
domieszki innych składników. Z tego przy
puszczalnie powodu otaczające poszczegól
ne kaldery systemy potoków zastygłej lawy
mają przeróżne zabarwienia.
W szystko to razem mówi nam o występo
waniu na Io najprzeróżniejszych form wul
kanicznych i o przebieganiu w jego skorupie
burzliwych procesów. Nie należy się przeto
dziwić, że planetologów tak bardzo interesu
je ten księżyc i że dlatego w marcu 1992 ro
ku do obserwacji zachodzących na nim zja
wisk użyto teleskopu kosmicznego Hubble’a (HST). W nikliwa analiza uzyskanych ob
razów zdawała się dowodzić, jakoby od cza
su przelotu przez układ Jowisza sond Voy
ager aktywność wulkaniczna Io wyraźnie
osłabła. Co innego natomiast m ów ią obser
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wacje dokonane przez J. D. C o g u e n a i
jego współpracowników na przełomie lat
1990 i 1991, kiedy to doszło do zakrycia
omawianego księżyca przez tarczę Europy.
Stwierdzono wówczas wzmożoną aktyw
ność wulkanu Loki Patera, a w marcu
1994 roku znowu John R. S p e n c e r do
strzegł zjawisko świadczące o nowej erupcji
wulkanu Pele. No i wreszcie 2 marca
1995 roku, grupa astronomów amerykań
skich (J. R. S p e n c e r, J. E. B. S p e n c e r
i D. G r i e p), posługując się zainstalowa
nym na Mauna Kea (Hawaje) teleskopem
podczerwieni stwierdziła wybuch wulkanu,
który położony jest około 45° na południe od
Io i około 135° na zachód od tamtejszego
zerowego południka. Idzie tu przypuszczal
nie o wyjątkowo silny wybuch, bo zazwy
czaj takie zjawisko trwa kilkanaście godzin,
a tym razem było obserwowane jeszcze
9 marca. Pod względem jasności porównuje
się je do jasności całej oświetlonej promie
niami słonecznymi półkuli księżyca.
Nowy utwór wulkaniczny na Io czy też
raczej wznowienie aktywności wulkanu M a
lik Patera? Niestety, na razie to pytanie musi
pozostać bez odpowiedzi, choć na rozwiąza
nie zagadki nie powinniśmy zbyt długo cze
kać, gdyż - o ile wszystko pójdzie zgodnie z
planem - 7 grudnia 1995 roku do Jowisza
dotrze sonda Galileo. Ma ona przelecieć
obok Io zaledwie w odległości 1000 km i na
przekazanych przez nią obrazach winny być
widoczne szczegóły o średnicy 20 m (!).

O białych plamach Saturna i o zani
ku widoczności jego pierścieni
W roku 1990 - jak pamiętamy - na Satur
nie pojawiła się jasna plama, zwana Wielką
Białą Plamą (Great White Spot). Po raz pier
wszy dostrzegł ją wieczorem 24 września
Stuart Wilber, miłośnik astronomii z Las
Cruces (Nowy Meksyk, USA), posługując
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się refraktorem - ja k podano w komunikacie
- o średnicy 0,06 m (!). Wynika z tego, że
często o sukcesie obserwacyjnym mniej de
cyduje w ielkość instrumentu, więcej nato
m iast dośw iadczenie obserwatora i przysło
wiowy łut szczęścia, który jednak także w
tym przypadku - podobnie jak w każdej in
nej działalności - trzeba wesprzeć pracow i
tością. Powinno to być zachętą dla polskich
m iłośników astronomii, dysponujących nie
kiedy zupełnie przyzwoitym sprzętem i m a
jących wcale nie najgorsze warunki obser
wacyjne, a mimo to wykazujących niemałą
pasyw ną postawę jedynie z braku wiary w
m ożliw ość osiągnięcia jakichś pow ażniej
szych wyników. A tym czasem - ja k tego do
wodzi przykład W ilbera - i u schyłku X X
wieku amator m oże dokonać ciekaw ego od
krycia.
W ielką B iałą Plam ą na Saturnie intereso
wało się wielu astronomów i była wnikliwie
przez nich badana. Przepiękne jej obrazy
uzyskano za pom ocą teleskopu kosm iczne
go H ST (patrz trzecia strona okładki) i one
głównie umożliwiły poznanie fizycznych
w łaściw ości tego niezwykłego zjaw iska, na
pierwszy rzut oka przypom inającego W ielką
Czerw oną Plamę na Jow iszu. W jednym i
drugim przypadku mamy do czynienia z po
tężnym wirem atmosferycznym, ale różnice
m iędzy nimi są znaczne i nie dotyczą tylko
zabarwienia, lecz przede wszystkim trwało
ści zjaw iska. Dobrze przecież wiadomo, że
W ielka Czerw ona Plam a na Jow iszu śledzo
na je st od przeszło trzech stuleci. Po raz pier
wszy dostrzegł ją ju ż w roku 1664 uczony
angielski Robert H o o k e (1 6 3 5 -1 7 0 3 ),aw
roku 1872 nic nie wiedząc o tym odkryciu
plam ę zaobserwował astronom francuski
Gian Dom enico C a s s i n i (1625-1712). W
latach 1880-1886 stała się ona ledwo wido
czna i oczekiwano jej zaniku, co - jak wiemy
- nie nastąpiło. W idoczność plamy znowu
się poprawiła i do dziś je st obserwowana na
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wet przez am atorskie teleskopy. Tym czasem
odkryty przez W ilbera wir atmosferyczny na
Saturnie był wprawdzie największym , jak ie
na tej planecie obserwowano od ubiegłego
stulecia, to jednak zniknął ju ż po kilkunastu
m iesiącach. Interesujące je st przy tym to, że
wprawdzie tego rodzaju zjaw iska widoczne
były ńa Saturnie ju ż po raz piąty (1876,
1903, 1933, 1960 i 1990), lecz pod w zglę
dem wielkości tylko trzy z nich zasługują na
uwagę (1876, 1933 i 1990), z czego niektó
rzy badacze w yciągają daleko idące wnioski.
U w ażają po prostu, że tak ogromne wiry
atm osferyczne pojaw iają się na Saturnie w
przybliżeniu co 57 lat, a więc mniej więcej
co drugi je g o obieg dokoła Słońca, który ja k wiadomo - trwa 29 lat i 166,98 dni. Czy
jednak nie za wcześnie, by ju ż dziś jedno
znacznie dowodzić, jakoby miało to być re
gularnie pow tarzające się zjaw isko? Zw ią
zane zaś byłoby to - ja k się przynajmniej
wydaje - z porą letnią na północnej półkuli
Saturna.
W grudniu 1994 roku za pom ocą telesko
pu kosm icznego H ST zaobserwowano w po
bliżu równika Saturna nową białą plamę
(patrz trzecia strona okładki). Ten jasny wir
burzowy, przypom inający huragany wystę
pujące w zwrotnikowych strefach naszej
planety, osiągnął rozmiary globu ziem skie
go. W yjątkowa ostrość uzyskanych obrazów
pozw oliła poznać warunki, jak ie panują w
danej warstwie atm osfery Saturna, a przede
wszystkim w yznaczyć prędkość wiatru pę
dzącego unoszący się ponad jasn ą plam ą cie
m niejszy obłok w kształcie klina, który prze
suw a się ponad nią w kierunku wschodnim,
toteż na wspomnianych obrazach w ygląda
ona niczym ogromny „grot strzały” . N a tej
w ysokości - ja k to wykazały pomiary w yko
nane w latach 1980-1981 zaś pom ocą sond
V oyager - prędkość wiatru dochodzi do
1600 km na godzinę i z taką też prędkością
przem ieszcza się ów ciem niejszy obłok. Jas-
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ny w ir burzowy również wędruje w kierunku
wschodnim, ale odbywa się to o wiele powolniej. Ponieważ jednak nieustannie pod
nosi się ku górze, to wcześniej lub później
znajdzie się w strefie silnych wiatrów i - co
m ożna było prześledzić na przykładzie
W ielkiej Białej Plamy z roku 1990 - zostaje
rozproszony wzdłuż równika. A ową symbo
liczną ju ż niemal „białość” zawdzięcza
przypuszczalnie unoszącym się w nim kry
ształkom zamarzniętego amoniaku.
Kończąc omawianie Saturna warto może
wspomnieć o kolejnym zaniku widoczności
pierścieni. Zjawisko to powstaje, gdyż jego
oś rotacyjna nachylona jest pod kątem około
27° do płaszczyzny orbity, a ta nie leży do
kładnie w płaszczyźnie ekliptyki (kąt nachy
lenia wynosi około 2,5°). W następstwie te
go co jakiś czas (mniej więcej co 15 lat)
powstają takie oto sytuacje geometryczne:
1. Płaszczyzna pierścieni Saturna prze
chodzi przez Ziemię (21 maja 1995 r.,
11 sierpnia 1995 r. 11 lutego 1996 r.) i
ziemski obserwator m oże je obserwo
wać tylko z „profilu”.
2. Płaszczyzna pierścieni Saturna prze
chodzi przez Słońce (19 listopada
1995 r.) i ku Ziemi kierują ciemny pro
fil.
3. Pierścienie kierują ku Ziemi swą nie
oświetloną stronę (od 21 m aja do
11 sierpnia 1995 r. była to strona połu
dniowa, a od 19 listopada 1995 r. do
11 lutego 1996 r. będzie to strona pół
nocna).
Krótko mówiąc - pierścienie Saturna są
obecnie niedostępne do obserwacji małymi
lunetami. M ają przecież bardzo m ałą gru
bość i trzeba użyć większego teleskopu, że
by je dostrzec w postaci cienkich linii po obu
stronach tarczy planety. Ale stan ten nie bę
dzie trwał długo, od 11 lutego 1996 roku wa
runki obserwacji zaczną się poprawiać i za
około 7 lat znowu będziemy je widzieli w
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możliwie największym rozwarciu. Ale o ile
przez ostatnie 15 lat obserwowaliśmy ich
północną stronę, to przez najbliższe 15 lat
będziemy mogli dla odmiany podziwiać
stronę południową.

Antarktyda na Tytanie
Tytan odkryty w roku 1655 przez Chri
stiana H u y g e n s a (1629-1695) okazał się
interesującym obiektem kosmicznym. Prze
de wszystkim jest to nie tylko największy
księżyc Saturna, ale drugi co do wielkości
księżyc Układu Słonecznego, gdyż rozmia
rami ustępuje tylko Ganimedesowi. Ma
przecież aż 5150 km średnicy, czyli mamy tu
do czynienia z ciałem większym od Merku
rego (4878 km średnicy) i mało co mniej
szym od Marsa (6794 km średnicy), lecz w
porównaniu z nimi posiadającym małą masę
(1,346-1023 kg), a tym samym i znacznie
mniejszą średnią gęstość (1881 kg/m3). W
każdym razie na powierzchni Tytana - jak
łatwo obliczyć - śmiało zmieściłyby się trzy
ziemskie kontynenty (Azja, Afryka i Euro
pa).
Ale to wcale nie wielkość decyduje o
wspomnianym wyżej zainteresowaniu planetologów Tytanem. Jest on po prostu jedy
nym w Układzie Słonecznym księżycem,
który - jak to wykazały pomiary wykonane
za pomocą sond Voyager - posiada gęstą
atmosferę, gęstszą nawet od atmosfery ziem
skiej. A co ciekawe, podobnie jak nasza
składa się ona głównie z azotu (N 2), który
stanowi od 65% do 98% jej zawartości. Na
argon (Ar) przypada najwyżej 25%, na me
tan (CH 4 ) - od 0,2% do 10% a etan (C 2H 6 ) i
inne węglowodory to już tylko śladowe
składniki tamtejszej atmosfery. Ciśnienie
atmosferyczne przy powierzchni Tytana
ocenia się na około 149,6 kPa, czyli byłoby
ono mniej więcej półtora razy większe od
ciśnienia przy powierzchni Ziemi. Badania
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dokonane za pomocą Voyagerow wykazały
ponadto, że na wysokości około 50 km zale
ga górna warstwa obłoków, składających się
najprawdopodobniej z kropelek azotu, two
rząc gęstą mgłę o barwie pomarańczowej.
Nie jest ona przeźroczysta dla promieniowa
nia widzialnego i dlatego kamery Voyage
row były wobec niej zupełnie bezradne, to
też o topografii Tytana nie dostarczyły nam
żadnej informacji. Po prostu i tu - podobnie
jak w przypadku W enus - trzeba będzie
przeprowadzić sondowania radarowe.
A jednak na „upartą” atmosferę Tytana
znaleziono inny jeszcze sposób i dziś astro
nomowie dysponują ju ż pierwszą mapą jego
powierzchni. Zawdzięczają ją pomysłowo
ści Petera H. S m i t h a i Marka T. L e m m o n a , którzy byli święcie przekonani, iż
pod powłoką gazową tego olbrzymiego księ
życa ukrywa się niejedna tajemnica i że war
to zrobić wszystko, aby coś bliższego się na
ten temat dowiedzieć. Gdy arizońscy planetolodzy stwierdzili, jaką zdolność rozdziel
czą ma poprawiony teleskop kosmiczny
HST, postanowili za jego pomocą przyjrzeć
się Tytanowi w podczerwieni, używając do
tego celu szerokokątnej kamery planetarnej
(Wide Field and Planetary Camera). Okaza
ło się bowiem, że w pewnym przedziale wid
ma jego atmosfera jest częściowo przeźro
czysta, co pozwoliło zbadać obszary leżące
pomiędzy 40° szerokości północnej a 40°
szerokości południowej. Okolic podbiegu
nowych Tytana i samych biegunów nie moż
na było zbadać ze względu na zbyt duży „kąt
widzenia” i konieczność przejścia promie
niowania przez znacznie pogrubioną war
stwę tej „brudnej” atmosfery.
W czasie jednego obiegu Tytana wokół
Saturna (trwa to około 16 dni) astronomowie
arizońscy uzyskali za pomocą wspomnianej
kamery HST aż 50 obrazów (patrz pierwsza
strona okładki). Poddano je obróbce kompu
terowej, stopniowo usuwając z nich zmie

7/8/1995

niające się nieustannie utwory atmosferycz
ne i w końcu spod warstwy chmur Tytana
wynurzyły się zarysy stałych, nie zmieniają
cych swego położenia utworów powierzch
niowych. Na opracowanej o tak „ulepszone”
obrazy mapie księżyca uwagę zwracają dwa
utwory, przy czym jeden z nich jest jasny,
drugi natomiast ciemny. Jasny zajmuje po
wierzchnię równą mniej więcej powierzchni
Australii i - biorąc pod uwagę kierunek ru
chu obiegowego Tytana - leży na jego prze
dniej stronie. Ciemny zaś obszar, zajmujący
podobną lub nieco większą powierzchnię,
znajduje się na przeciwnej, czyli tylnej stro
nie księżyca, Niestety, na razie nie potrafimy
powiedzieć, co to są za utwory, dlaczego nie
mają jednakowego albedo, kiedy i w jaki
sposób powstały?
Temperatura na Tytanie jest - jak wiado
mo - bardzo niska (nie przekracza 94 kelwi
nów). W takich zaś warunkach metan może
występować we wszystkich trzech skupie
niach (stałym, ciekłym i gazowym), a więc
zachowuje się niemal tak samo, jak woda na
Ziemi. Może tam zatem padać deszcz i śnieg
metanowy, mogą znajdować się metanowe
lodowce, a także większe i mniejsze zbiorni
ki wypełnione ciekłym metanem. Do nie
dawna sądzono nawet, że Tytan pokrywa
globalny ocean metanu, co jednak nie jest
zgodne z badaniami przeprowadzonymi w
roku 1992 przez Duane O. M u h l e m a n a
i jego współpracowników. W ykazały one
bowiem, iż powierzchnia tego księżyca nie
odbija fal radiowych tak, jakby miał je odbi
jać metanowy ocean. Jeżeli zatem znajdują
się tam jakieś zbiorniki ciekłego metanu, to
jedynie jako jeziora i niewielkie morza, przy
czym nie byłyby to twory zbyt liczne. Ale co
ciekawsze, w świetle powyższych badań na
powierzchni Tytana możemy oczekiwać du
żych ilości lodu wodnego (!).
Czyżby więc owa jasna plama na Tytanie
była - podobnie jak nasza Antarktyda - lo-
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dowym kontynentem ? Biorąc pod uwagę
wyniki badań grupy M uhlemana takiej hipo
tezy wykluczyć nie można, lecz przyjmując
ją - twierdzi Sm ith - trzeba liczyć się z pew 
nymi konsekwencjami. O ile bowiem ów lo
dowy kontynent rośnie (a jest to przecież
możliwe), wówczas jego masa powoli w zra
sta i może przesuw ać środek ciężkości księ
życa, który w końcu znajduje się na półkuli
stale zwróconej ku macierzystej planecie.
Lecz to z kolei znaczyłoby, iż tamtejsza A n
tarktyda powstała niezbyt dawno temu,
przynajmniej w geologicznej skali czasu.
A może - zastanaw ia się Smith - idzie tu
0 zjawisko dziś dla nas nie całkiem zrozu
miałe i będzie to można wyjaśnić dopiero
podczas misji sondy Cassini? Gdy jej start
nastąpi w roku 1997, wówczas do Saturna
dotrze w roku 2004 i wtedy odłączy się od
niej sonda Huygens, która pomknie w kie
runku Tytana. M a wylądować właśnie w
północno-zachodniej części domniemanego
kontynentu lodowego.

Nowe obrazy Urana
Uran z uwagi na dużą odległość od Ziemi
jest obiektem bardzo trudnym do nazie
mnych obserwacji teleskopowych. Na niebie
świeci wprawdzie na tyle jasno, że niekiedy
można go dostrzec nawet okiem nieuzbrojo
nym, ale jego średnica kątowa wynosi zale
dwie 4 ” , toteż na tak maleńkiej tarczy i
przez większe narzędzia nie wiele widać.
Astronomowie przypuszczali jedynie, iż
zewnętrzna warstw a obłoków Urana m a pas
mową strukturę i że z bliska możnaby do
strzec na niej - tak samo jak na widocznej
powierzchni Jow isza - ciemniejsze i jaśniej
sze pasy równoległe do równika. Było zatem
duże rozczarowanie,
gdy
w stycz
niu 1986 roku sonda kosmiczna Voyager
zbliżyła się do niego na odległość 81 500 km
1 przekazała na Ziem ię obrazy, na których
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również nie wiele widać. Po prostu planeta
ta jest spowita gęstą warstwą obłoków utrud
niających obserwacje znajdujących się tam
jakichś szczegółów.
Ale - jak tego dowiodła grupa astrono
mów amerykańskich z P. Kenneth S e i d e l m a n n ’ e m n a cz ele-sy tu a cja nie jest
tak całkiem beznadziejna. I w tym przypad
ku bardzo pomocny okazał się teleskop kos
miczny HST, który 14 sierpnia 1994 roku
skierowano na Urana i za pomocą szeroko
kątnej kamery planetarnej uzyskano nad
zwyczaj ciekawe obrazy południowej półku
li planety. W prawdzie nie widać na nich tak
charakterystycznych dla pozostałych planet
grupy jowiszowej wirów atmosferycznych,
ale za to odkryto dwie jasne plamy (ich śred
nice wynoszą 3100 km i 4300 km), porusza
jące się w górnej warstwie tamtejszej atmo
sfery. Trzy uzyskane za pomocą HST obrazy
wyraźnie pokazują, iż wspomniane obłoki
(oznaczono je literami A i B) biorą udział w
rotacji Urana, dzięki czemu astronomowie
mogli uściślić ten okres, przynajmniej dla
szerokości występowania owych plam. Mię
dzy bowiem eskpozycją pierwszego a dru
giego obrazu upłynęły 3 godziny, a trzeci
obraz uzyskano po upływie 5 dalszych go
dzin. Na tej podstawie obliczono, że jednego
obrotu wokół swej osi planeta dokonuje w
ciągu 7 godzin i 14 minut, czyli wiruje szyb
ciej niż dotąd przyjmowano. Dalsze obser
wacje wykażą, czy i w jakim stopniu wynik
ten jest poprawny. Ale co najważniejsze teleskop kosmiczny HST umożliwia śledze
nie zmian sezonowych na Uranie, o których
dotychczas właściwie nic nie wiemy, a które
mogą być nadzwyczaj interesujące z uwagi
na „nienormalne” położenie osi rotacyjnej
tej planety. Na jakieś konkretne wyniki trze
ba będzie oczywiście czekać ładnych parę
lat (tamtejszy rok trwa przecież ponad
84 ziemskie lata).
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Teleskop kosmiczny HST umożliwia
również systematyczne obserwacje pierście
ni Urana. Odkryto je 30 marca 1977 roku,
obserwując przebieg zakrycia gwiazdy
SAO 158687 przez tarczę planety, lecz do
tej pory żaden z naziemnych teleskopów nie
pozwolił na ich bezpośrednią obserwację.
Na uzyskanym za pomocą teleskopu kosmi
cznego HST obrazie pierścienie Urana wi
doczne są w całej krasie, gdyż - jak wiado
mo - leżą w płaszczyźnie jego równika i
obecnie widzimy ich południową stronę nie
mal w pełnym rozwarciu. Obok nich na
wspomnianym obrazie zostały zarejestrowa
ne niektóre księżyce (Cressida, Juliet, Portia,
Belinda i Puck), przy czym każdy z nich jest
potrójny, ponieważ obraz złożony został z
trzech zdjęć eksponowanych w odstępie
6 minut. W tym czasie zmieniły one swe po
łożenie względem planety i na tej podstawie
będzie można uściślić czasy obiegów.

O pochodzeniu układu
Pluton-Charon
Przegląd nowinek o planetach i księży
cach wypada zakończyć uwagami o pocho
dzeniu Plutona i Charona. Bo chociaż ten
przedziwny układ nie był dotychczas badany
za pomocą sond kosmicznych, to jednak w
ostatnich latach o tworzących go ciałach
uzyskano wiele interesujących informacji,
rzucających zupełnie nowe światło na po
wyższe zagadnienie. Należy przy tym zazna
czyć, że planetolodzy pełną garścią korzy
stali zarówno z danych uzyskanych za po
mocą teleskopu kosmicznego HST, jak i z
wyników otrzymanych za pomocą telesko
pów naziemnych.
W świetle uzyskanych ostatnio informa
cji Pluton okazał się być dużo ciekawszym
obiektem niż dotąd sądzono. Współcześni
planetolodzy twierdzą wprawdzie, że nie za
sługuje on na miano planety, bo - biorąc pod
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uwagę jego fizyczne parametry - mamy tu
do czynienia raczej z jakimś zarodkiem pla
netarnym, który dopiero w sprzyjających
warunkach mógł się przeobrazić w normalną
planetę. Mimo to chcieliby wiedzieć, jak
przebiegała akrecja Plutona, skąd się wziął
w tym miejscu Układu Słonecznego, czy z
Charonem wiążą go jakieś związki genety
czne? A może obiekty te powstały oddziel
nie, a dopiero później spotkały się z sobą i
odtąd wspólnie dzielą swe losy? 1 tak na
przykład R. H a l h o t r a , H. F. L e v i s o n i
S. A. S t e r n sądzą, że Pluton początkowo
samotnie poruszał się po kolistej orbicie i
dopiero po pewnym czasie orbita ta dostała
się w rezonans 3:2 z orbitą Neptuna. Ewo
luowała ona jednak dalej, na skutek oddzia
ływania pozostałych trzech wielkich planet
znacznie się wydłużyła, a potem doszło do
zderzenia Plutona z innym obiektem. W wy
niku tej katastrofy zyskał on nie tylko Cha
rona, ale zaczął też poruszać się po orbicie o
znacznym nachyleniu względem płaszczy
zny ekliptyki. Żeby jednak takie zderzenie
było możliwe, w pobliżu powinno krążyć co
najmniej parę tysięcy podobnych obiektów.
Co się z nimi stało, gdzie się dziś znajdują,
czy odkrywane ostatnio planetoidy pozaneptunowe mają z nimi coś wspólnego? Oto nie
które tylko z pytań dręczących współczes
nych planetologów.
A może rację ma A. Prentice i układ Pluton-Charon powstał w wyniku rotacyjnego
rozszczepienia się jakiegoś większego obie
ktu? Gdyby tak było, tworząc ten osobliwy
układ ciała powinny mieć nie tylko różne
rozmiary i niejednakowe masy, ale wykazy
wać także pewne różnice pod względem
składu chemicznego. Po prostu Pluton po
wstałby z gęstszego jądra, a Charon z nieco
rzadszego płaszcza tego hipotetycznego cia
ła. W jakimś stopniu za takim rozwiązaniem
zdają się przemawiać wnioski, do jakich nie
dawno doszedł G. N u 11 w oparciu o obser-
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wacje, których dokonano w sierpniu 1991 r.
za pom ocą teleskopu kosmicznego HST.
Otóż według ocen tego uczonego masa Plu
tona w ynosi 13,M O 21 kg i w takim przypad
ku jego średnia gęstość byłaby 2,13 razy
większa od gęstości wody, masa zaś Charo
na ma nie przekraczać 1 ,1 1 021 kg i wobec
tego miałby on średnią gęstość jedynie
1,3 razy większą od gęstości wody.
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Wyniki obliczeń Nulla niczego oczywi
ście nie przesądzają. Przede wszystkim nie
są w pełni wiarygodne, bowiem takimi astro
nomowie będą dysponować dopiero wtedy,
gdy do układu Pluton-Charon zbliży się ja 
kaś sonda kosmiczna. A to nie nastąpi
wcześniej niż w pierwszej dekadzie nadcho
dzącego stulecia.

KRONIKA
Gromada galaktyk jako soczewka grawi
tacyjna
N a początku kwietnia teleskop kosmicz
ny przekazał niesłychanie malowniczy ob
raz znanej gromady galaktyk - Abell 2218.
G rom ada ta jest bardzo zwarta i masywna,
zatem promienie świetlne wysyłane przez
odleglejszy obiekt, a przechodzące przez
nią, ulegają znaczącemu zakrzywieniu w jej
polu grawitacyjnym - analogicznie jak to ma
miejsce w zwyczajnej soczewce. Aby takie
zjawisko było zauważalne obserwator (który
ma widzieć „obraz”), „soczewka” i „przed
m iot” m uszą znajdować się w przybliżeniu

na linii prostej oraz w odpowiednich
względnych odległościach. W idealnym
przypadku obrazem świecącego punktu był
by pierścień, przy mniej korzystnych warun
kach widoczne są tylko świecące łuki. Pre
zentowane zdjęcie z HST właśnie takie pięk
ne łuki pokazuje. A co ukrywa się pod posta
cią łuków? Soczewkowaniu zawdzięczamy
możliwość uzyskiwania obrazów obiektów
tak odległych, że zwyczajne teleskopy nie
byłyby w stanie ich zauważyć. Natomiast
światło „zebrane” przez soczewkę grawita
cyjną ( tym razem jej rolę pełni gromada
Abell 2218) może okazać się wystarczająco
silne. Obiektem zarejestrowanym dzięki te-
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mu soczewkowaniu jest galaktyka leżąca
może 5, może 10 razy dalej niż gromada og
niskująca światło. Jest to galaktyka bardzo
stara, powstała wówczas, gdy W szechświat
był 4 razy młodszy niż obecnie - widzimy
więc obiekt z bardzo wczesnego etapu ewo
lucji Wszechświata.
Dla porządku wypada dodać, że istnienie
pierścieni wynikających z soczewkowania
grawitacyjnego przewidział po raz pierwszy
Franz Z w i c k y już w 1937 roku! Dwa
pierwsze łuki zaobserwowano w 1985 roku
na zdjęciach gromady Abel 370, trzeci - na
zdjęciach gromady C 12244, a zdjęcia zro
bione były w chilijskim obserwatorium
ESO. Autorzy zdjęć nie od razu jednak wie
dzieli co zdołali zaobserwować - poprawną
interpretację ich wyników podał rok później
prof. Bohdan P a c z y ń s k i .
Teleskop kosmiczny Hubble’a wyniesio
ny został na orbitę 25 kwietnia 1990 r., zdję
cie gromady Abell 2218 przekazał 5 kwiet
nia tego roku. M ożna powiedzieć, że na swo
je urodziny HST przygotował nam bardzo
smakowity poczęstunek!
MSK

522 rocznica urodzin
Mikołaja Kopernika
W dniu 17 lutego 1995 roku w południe,
pod pomnikiem Mikołaja Kopernika przy
Collegium Witkowskiego Uniwersytetu Ja
giellońskiego, u progu 522 rocznicy urodzin
astronoma, zostały złożone kwiaty przez
władze miasta i uczelni Krakowa. Hołd
uczonemu oddali członkowie Komitetu Ob
chodów Pięćsetnej Rocznicy Studiów Miko
łaja Kopernika w Krakowie oraz uczniowie
krakowskich szkół średnich noszących imię
Kopernika. Następnie odbył się w auli Col
legium Novum godzinny wykład na temat:
“Radioastronomia - powstanie i rozwój”,
wygłoszony przez Dyrektora Obserwato
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rium Astronomicznego UJ, prof, dr hab. Jó
zefa M a s ł o w s k i e g o . Po wykładzie od
było się nadzwyczajne posiedzenie Komite
tu Kopernikowskiego, związane z powoła
niem Fundacji Copernicanum Cracoviense.
Na to posiedzenie Komitet zaprosił 75
członków założycieli celem przedyskutowa
nia statutu mającej powstać Fundacji. Powo
łano pięcioosobową komisję statutową oraz
ustalono, że akt powołania Fundacji zostanie
podpisany za miesiąc w gmachu krako
wskiego Magistratu (Rada Miasta Krakowa,
już w ubiegłym roku, podjęła uchwalę o
ustanowieniu Fundacji, deklarując 50 min zł
funduszu założycielskiego).
Rzeczywiście, dopracowano statut i na
dano niezwykle uroczysty charakter aktowi
powołania Fundacji Copernicanum Craco
viense. W dniu 17 marca w południe, w
Urzędzie Miasta Krakowa, członkowie zało
życiele fundacji złożyli wiązankę kwiatów
pod popiersiem wielkiego astronoma, a na
stępnie - po odczytaniu dokumentu założy
cielskiego przez notariusza - składali sto
sowne podpisy. Jako pierwszy uczynił to ks.
bp Albin M a ł y s i a k , potem prezydent
miasta Krakowa Józef L a s s o t a i przewod
niczący Rady M iasta Krakowa Stanisław
H a n d z l i k , a następnie rektor PAT ks.
prof.dr hab. Adam K u b i ś i Pan Stefan
J u r c z a k, V-ce marszałek Senatu RP.
Członkami założycielami tej Fundacji
jest sześć instytucji: Gmina Kraków, Papie
ska Akademia Teologiczna, Akademia Górniczo-Hutnicza, Zarząd Regionu Solidarno
ści, Gmina Wiśniowa i Polskie Towarzy
stwo Miłośników Astronomii oraz 21 osób
fizycznych. Majątek Fundacji, od chwili
podpisania dokumentu, wynosi 11.800 zl, z
czego najwięcej - 5 tys. wniosła Gmina Kra
ków, po niej AGH - 3 tys., następnie PTMA
- 1 tys., a Gmina Wiśniowa 500 zł. Pozostali
założyciele, po 100 zł. Wśród członków za
łożycieli Fundacji, najliczniejszą grupę sta-
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nowią członkowie Polskiego Towarzystwa
Miłośników Astronomii: prof. Michał O d l a n i c k i - P o c z o b u t t , dr Jan M i e t e 1s k i, dr Henryk B r a n c e w i c z , mgr Zofia
W i t k o w s k a , Pani Teresa R u d n i c k a ,
dr Stanisław C z a r e ń s k i , dr Adam M i c h a 1e c. Niewątpliwie, z najdalszych stron,
aby zostać założycielem, musiała się pofaty
gować Pani Danuta T r z a s k o w s k a G r i m a n d i z Bolonii, reprezentująca
tamtejsze towarzystwo przyjaźni włoskopolskiej Nicolao Copernico. Natomiast naj
odleglejszym z Polski założycielem jest Pan
Jerzy Stefan S z w a r c z Grudziądza, zara
zem członek Federacji Miast Koperniko
wskich.
Ustanowienie Fundacji, która uzyskać
musi jeszcze osobowość prawną, stało się
jakby finalnym dziełem Komitetu Obcho
dów 500 Rocznicy Studiów Mikołaja Ko
pernika w Krakowie (właśnie w roku bieżą
cym przypada okrągła rocznica zakończenia
przez niego studiów w Akademii Krako
wskiej). Celem Fundacji Copernicanum
Cracoviense jest między innymi, promocja
dzieła Mikołaja Kopernika w kraju i za gra
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nicą, doprowadzenie do wybudowania
Ośrodka Krzewienia Wiedzy o Wszechświecie “Copernicanum”, oraz Obserwato
rium Astronomicznego na górze Lubomir w
gminie Wiśniowa, zniszczonego przez oku
panta w 1944 roku, w czasie II wojny świa
towej. Obserwatorium to będzie służyć prze
de wszystkim miłośnikom astronomii, któ
rych na szczęście nie brakuje.
Zasługą Komitetu jest reaktywowanie po 55 latach - nagrody im. Mikołaja Koper
nika, ustanowionej przed 123 laty przez Ra
dę Miasta Krakowa, która obecnie sfinansu
je nagrody, przyznane przez Polską Akade
mię Umiejętności w dziedzinie astronomii i
innych nauk uprawianych przez Mikołaja
Kopernika. Nagrodę - po raz pierwszy po
wznowieniu - będą wręczać Prezydent Mia
sta Krakowa i Prezes Polskiej Akademii
Umiejętności, na uroczystej sesji Rady Mia
sta Krakowa zwołanej specjalnie w tym celu
- najprawdopodobniej w czerwcu tego roku.
Na tejże sesji, nastąpi zakończenie dotych
czasowej działalności Komitetu Koperniko
wskiego.
Adam Michalec

KRONIKA HISTORYCZNA
Przemysław Rybka (1923-1995)
Przez ponad dwadzieścia minionych lat
jednym z głównych autorów Kroniki Histo
rycznej Uranii był dr Przemysław R y b k a .
Wielu naszych czytelników pamięta zapew
ne publikowane w tym miejscu biografie
różnych astronomów i ciekawych postaci
miłośniczego ruchu astronomicznego, które
dzięki dociekliwości i historycznej pasji
Przemysława Rybki zostały utrwalone i być
może uchronione w ten sposób od zapo
mnienia. Nie sądziliśmy, że tak szybko
przyjdzie kolej na ukazanie tu również po

staci ich Autora, który zmarł nagle 5 kwiet
nia 1995 roku w wyniku komplikacji po
ciężkiej grypie.
Przemysław Rybka, syn wybitnego astro
noma prof. Eugeniusza R y b k i (18981988) znanego polskim miłośnikom astrono
mii przede wszystkim z autorstwa funda
mentalnego podręcznika Astronomia ogólna
(patrz Urania nr 6/1989), urodził się 25 lipca
1923 roku w Warszawie, gdzie jego Ojciec
otrzymał właśnie stanowisko asystenta w
uniwersyteckim Obserwatorium Astronomi
cznym kierowanym przez prof. Michała
K a m i e ń s k i e g o (1879-1973). W 1932
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roku Eugeniusz Rybka przeniósł się z rodzi
ną do Lwowa aby na tamtejszym Uniwersy
tecie objąć katedrę astronomii po śmierci
prof. M arcina E r n s t a (1869-1930). We
Lwowie więc Przemysław ukończył naj
pierw szkołę powszechną, a następnie, w
1939 roku, czteroklasowe gimnazjum. Za
wierucha wojenna spowodowała, że dalszą
edukację odbywał w radzieckiej szkole śred
niej, którą ukończył egzaminem dojrzałości
w 1941 roku. W czasie okupacji niemieckiej
pracował w Instytucie Tyfusu Plamistego, a
niezależnie od tego znalazł też zatrudnienie
jako pomocnik obserwacyjny w kierowa
nym cały czas przez Eugeniusza Rybkę Ob
serwatorium Astronomicznym we Lwowie.
We wspomnieniach o Ojcu opublikowanych
w Uranii (nr 6/1989) przypomniał o swej
ówczesnej działaności konspiaracyjnej w
tajnej stacji meteorologicznej Armii Krajo
wej działającej w Obserwatorium. Koniec
wojny spędził we wsi Jelna pod Leżajskiem.
W 1945 roku w gimnazjum w Leżajsku zdał
egzamin uzupełniający maturę do wymo
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gów polskich i jesienią tego roku zapisał się
na studia astronomii na Uniwersytecie we
Wrocławiu. Studia zakończył magisterium
uzyskanym w 1950 roku.
Pracę w Obserwatorium Astronomicz
nym Uniwersytetu Wrocławskiego Przemy
sław Rybka rozpoczął jeszcze jako student w
1948 roku. Interesowały go klasyczne za
gadnienia astrometrii, którym mógł się po
święcić mając do dyspozycji ocalały w Ob
serwatorium wrocławskim sześciocalowy
instrument przejściowy Repsolda. Ukorono
waniem wieloletnich obserwacji była roz
prawa zatytułowana „Rektascensje 555
gwiazd fundamentalnego katalogu słabych
gwiazd w systemie FK3” opublikowana w
Acta Astronomica Supplementa, na podsta
wie której w 1959 roku Uniwersytet Adama
Mickiewicza w Poznaniu nadał mu stopień
naukowy doktora. W 1960 roku przeszedł do
pracy w Zakładzie Astronomii Polskiej Aka
demii Nauk, gdzie nadal prowadził badania
astrometryczne. W 1961 roku odbył półrocz
ny staż naukowy w Obserwatorium Astrono
micznym w Pułkowie biorąc udział w zakro
jonym na szeroką skalę międzynarodowym
programie obserwacyjnym znanym pod na
zwą Katalogu Słabych Gwiazd. Na początku
lat siedemdziesiątych uczestniczył w pra
cach związanych z tworzeniem katalogu or
bit komet jednopojawieniowych. W szcze
gólności dokonał cennego porównania
wszystkich fundamentalnych katalogów
gwiazd z XIX i XX wieku potrzebnego do
redukcji dawniejszych obserwacji pozycyj
nych komet. Wyniki tych analiz zostały ze
brane w cyklu monograficznych artykułów
opublikowanym w Postępach Astronomii w
1974 roku.
Zajęcie się dawnymi katalogami gwiazd,
a także współpraca z Ojcem przy tworzeniu
podstawowego dzieła, którym uczczono
pięćsetlecie urodzin Mikołaja Kopernika w
1973 roku (E. Rybka, P. Rybka, Kopernik -
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człowiek i myśl. W iedza Powszechna 1972),
przesunęły zapewne centrum zainteresowań
Przemysława Rybki na zagadnienia history
czne. D oprowadziło to do jeszcze jednej
zmiany miejsca pracy. Po krótkim zatrudnie
niu na przełomie lat 1977/78 w utworzonym
właśnie w Polskiej Akademii Nauk Centrum
Badań Kosmicznych, związał się już do koń
ca z Instytutem Historii Nauki, Oświaty i
Techniki Polskiej Akademii Nauk. Tam też
powstały chyba najwartościowsze jego pra
ce. W 1980 roku nakładem Ossolineum uka
zało się obszerne opracowanie pt. Katalogi
gwiazdowe Maksymiliana Weissego i ich ro
la w astronomii. Trzy lata później również
Ossolineum wydało drugi tom Historii
astronomii w Polsce (1773-1918), której au
torami są E. Rybka i P. Rybka. Zaintereso
wanie się dziełem Jana Heweliusza (związa
ne niewątpliwie z przypadającym w 1987
roku trzechsetleciem śmierci wybitnego
gdańskiego astronoma) doprowadziło z ko
lei Przem ysława Rybkę do wydania w tym
samym wydawnictwie dwóch następnych
monografii: w 1984 roku ukazał się Katalog
gwiazdowy Jana Heweliusza, a w 1987 roku
książka Instrumentarium astronomiczne He
weliusza. Trzeba też jeszcze wspomnieć o
cennym posłowiu, którym opatrzył jubileu
szowe wydanie dzieła Heweliusza Firmamentum Sobiescianum (Ossolineum 1987)
oraz o wydanej przez W iedzę Powszechną w
1989 roku ciekawie i barwnie napisanej
książce Heweliusz. Nie można tu wreszcie
pominąć powstałych w tym czasie licznych
przyczynków do dziejów astronomii ogłasznych przeważnie na łamach Uranii.
Przemysław Rybka był nie tylko znawcą
astrometrii i wnikliwym badaczem dziejów
astronomii lecz także społecznikiem. Będąc
członkiem M iędzynarodowej Unii A strono
micznej i Polskiego Towarzystwa Astro
nomicznego, w więc organizacji profesjo
nalnych, energię i umiejętności skoncentro
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wał jednak na pracy w Polskim Towarzy
stwie Miłośników Astronomii i w Towarzy
stwie Wiedzy Powszechnej. Swą wiedzą i
zaangażowaniem chciał bowiem służyć
przede wszystkim miłośnikom astronomii,
czyli tym, którzy najbardziej są złaknieni
wiadomości o niezwykłościach W szech
świata i ich poznawaniu. Zamiłowanie i ta
lent popularyzatorski przysporzył mu wielu
słuchaczy często głoszonych prelekcji oraz
czytelników licznych artykułów i książek.
Nie sposób też przecenić roli w upowszech
nianiu astronomii jaką pełnił redagowany
przez niego kalendarzyk astronomiczny
ogłaszany w każdym styczniowym numerze
miesięcznika Wiedza i Życie w latach od
1956 do 1978. W Polskim Towarzystwie
Miłośników Astronomii, a szczególnie w je 
go Oddziale W rocławskim, Przemysław
Rybka piastował wiele odpowiedzialnych
funkcji, z których za najważniejszą uważał
kierowanie Sekcją Historyczną PTMA. Za
swe zasługi w pracy dla Towarzystwa uho
norowany został srebrną (w 1971 roku) i zło
tą (w 1976 roku) odznaką PTMA.
Wyraźnie rzucający się w oczy w latach
osiemdziesiątych pośpiech Przemysława
Rybki w realizacji swych zamiłowań i szero
ko nakreślonych zadań znajduje wytłuma
czenie w budzącej wielki szacunek postawie
niepoddawania się wyniszczającej go od
1976 roku chorobie. Rzadko spotykane i do
końca nie rozpoznane schorzenie (polegają
ce na zaniku przednich rogów komórek ner
wowych w rdzeniu) stopniowo rujnowało je 
go organizm powodując przede wszystkim
systematyczne narastanie trudności w poru
szaniu się. Ograniczeniom sprawności fizy
cznej towarzyszył jednak przyrost sił twór
czych, będący niewątpliwie wynikiem ogro
mnego hartu ducha. Ostateczne załamanie
się zdrowia nastąpiło w połowie 1991 roku i
odtąd, aż do końca swoich dni, nie podniósł
się już z łóżka. Jest coś zastanawiającego w
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tym, że męstwo, z jakim przyjmował wszy
stkie przeciwności losu, daje się chyba od
czuć w jego pisarstwie. Przemysław Rybka
znakomicie władał piórem. Jego teksty ce
chuje jakaś powaga i dyscyplina słowa, kon-
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kretość i precyzja w formułowaniu myśli,
jasność i klarowność wykładu, bogata i pięk
na polszczyzna. Tak pisać mógł tylko czło
wiek silny.
K rzysztof Ziolkowski

PORADNIK OBSERWATORA
(7 lat temu) ze szkła okularowego o średnicy
7 cm (o zakup musiałem nagabywać optyka,
gdyż twierdził, że nie wolno!). Cóż to był za
O
tym, że w Polsce nie ma (prawie w sprzęt. Przedstawiał bogate spektrum wszy
ogóle) rynku „akcesoriów” astronomicz
stkich wad optycznych. Praktycznie obser
nych wie każdy miłośnik astronomii. Kilka
wacje gołym okiem były bardziej dokładne.
lat temu posiadanie teleskopu było nielada
Takie były początki. Potem przerabiałem ro
wyczynem, o który pokusić się mogły osoby
syjskie lunetki 10x30 i 20x50. Przez tę drugą
posiadające zasobną kieszeń, znajomości,
po raz pierwszy w życiu zobaczyłem Jowi
dużo wytrwałości oraz sprytu. Sprowadze
sza (właściwie jego tarczę). Później było ich
nie bowiem teleskopu z ZSRR lub NRD czy
kilkanaście, aż ukoronowaniem mej pracy
wykonanie go w domu graniczyło z cudem.
był szukacz komet o średnicy obiektywu 125
Obecnie jest trochę lepiej. W ystarczy „tyl
mm i światłosile 3,1 montowany na montażu
ko” mieć bardzo zasobną kieszeń i wiadomo
niemieckim. Było to w styczniu 1992 r. Od
gdzie się udać. Żywiec nie tylko z piwa (bar
tego czasu moje zainteresowania skupiały
dzo dobrego) słynie. Niestety bardzo wielu
się na obserwacjach planetoid, planet oraz
miłośników astronomii nie stać na tak awan
niektórych kraterów na Księżycu. Obiektyw
gardową wycieczkę. Co zatem robią? W szy
MTO 1100/105 (jeden z pierwszych) będący
stko! Potwierdza się powiedzenie „Polak po
doskonałym teleskopem do wielu obserwa
trafi”. M oja działamość na tym polu me była
cji nie zaspokajał ao KOuca mojego „głodu”.
wyjątkiem. Pierwszą lunetę wykonałem
I tak narodził się plan zbudowania dość spo-

Amatorski teleskop zwierciadlano-soczewkowy systemu Shafera
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rego (cp 150-200 mm) teleskopu o długiej
ogniskowej. Zadanie to ułatwił mi fakt, że
nie musiałem wykonywać optyki co w wa
runkach amatorskich jest bardzo czaso
chłonne i trudne. Zw łaszcza jeśli chce się
uzyskać dużą dokładność. Wszystkie infor
m acje i dane dotyczące optyki mojego tele
skopu uzyskałem z artykułów, które ukazały
się w czasopiśmie Telescope M aking nr 29 i
38. Teleskop Shafera jest trochę nietypo
wym teleskopem systemu Maksutowa Cassegraina, a to za sprawą wielkości menisku (korektora). W teleskopach systemu
Shafera menisk został zmniejszony do roz
m iarów zwierciadła wtórnego. To sprytne
podejście pozwala znacznie obniżyć koszty
optyki. W łaśnie poprzez korektor (dwusoczewkowy) optyczny system raczej się nie
nadaje do amatorskiego wykonania. Pocie
szeniem może być fakt, iż wszystkie powie
rzchnie (czynne oczywiście) są sferyczne co
pozwala wykonać je z zadawalającą dokład
nością, a w przypadku korektora (elim inują
cego aberrację sferyczną) zapewnia dość du
żą dokładność (0.002 mm).
1. Optyka
Zwierciadło główne (sferyczne) ma śred
nicę 256 mm oraz centralny otwór o średnicy
52 mm, w którym zamocowana jest rurka
ekranująca o wewnętrznej średnicy 36 mm i
długości 265 mm. Zwierciadło główne ma
światłosiłę 2.5. Światło po odbiciu się od
głównego zwierciadła przechodząc przez
korektor (<p 77.7) i odbiciu się od zwierciadła
wtórnego (<p 77.7 mm, f: 330.2 mm) prze
chodzi ponowie przez korektor i padając na
zwierciadło diagonalne zostaje wprowadzo
ne na zewnątrz teleskopu. Światłosiła całego
systemu wynosi 16, co daje ogniskową 4000
mm.
2. Tubus
Tubus został wykonany z arkusza blachy
stalowej o grubości 1 mm. Łącze krawędzi
zostało zespawane. Średnica tubusa wynosi
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270 mm, a jego długość 690 mm, co sprawia,
że przy ogniskowej 4 m jest bardzo mały.
Oprawy zwierciadła głównego zamocowane
są na stałe na tubusie. Układ centruje się za
pomocą 8 śrub, do których zainstalowana
jest obudowa korektora i zwierciadła wtór
nego.
3. Montaż
Teleskop osadzony jest na typowym ame
rykańskim montażu. Jest to widłowy montaż
paralaktyczny, bardzo praktyczny i rozpo
wszechniony (teleskpopy CELESTRON,
MEADE, STARFINDER), głównie w USA.
Widły mojego teleskopu wykonane są z alu
miniowych kątowników. Osadzone są na
głównym kole zębatym wyfrezowanym z
płyty stalowej o grubości 10 mm. Koło zęba
te (będące nośnikiem teleskopu) wraz z kil
kustopniową przekładnią ślimakową oraz
zainstalowanym silnikiem stanowi napęd te
leskopu. Jako ciekawostkę mogę podać fakt,
że silnik poruszający blisko 50 kg teleskop
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jest zwykłym japońskim silnikiem magneto
fonowym, a elektroniczny układ stabilizacji
obrotów silnika jest wystarczający by tele
skop dokładnie poruszał się za wybranym
obiektem. Poza mechanizmem zegarowym
jest możliwość poruszania teleskopem w
obie strony z dowolną prędkością nie prze
kraczającą 2.5 raza prędkości sfery niebie
skiej. W artość tej prędkości jest płynnie ste
rowana potencjometrem umieszczonym w
pilocie. W deklinacji teleskop można obra
cać bez ograniczeń poprzez jednostopniową
przekładnię ślimakową. Oś bieguna „dźwi
gająca” teleskop, a także pozostałe elementy
przymocowane są do stalowej płyty o grubo
ści 8 mm i wymiarach 295 mm x 660 mm.
Do tej płyty przy spawane są 4 nakrętki. Za
pomocą śrub wkręcanych w te nakrętki moż
na regulować położenie osi biegunowej w
zakresie 5°.
4. Obudowa teleskopu
Postument teleskopu stanowi stalowa ra
ma o grubości 7 mm, średnicy 370 mm i
wysokości 1050 mm. Tak masywny montaż
dobrze wyważony daje stabilność teleskopo
wi, ale i stanowi problem. Teleskop wraz z
płytą waży ponad 60 kg. Jest zatem zbyt
ciężki aby za każdym razem od nowa go
ustawiać. Budowanie całej infrastruktury
(ruchoma kopuła) mogącej pomieścić mój
teleskop byłoby zbyt kosztowne. Rozwiąza
niem jest aluminiowy walec ze stożkowym
zakończeniem nakładany na teleskop po
przez stalową płytę (grubości 2 mm) przy
kręcaną do postumentu za pomocą czterech
śrub (M8). Pomimo swoich sporych rozmia
rów, „płaszcz” aluminiowy mogę sam mon
tować i demontować. Przygotowanie tele
skopu do obserwacji nie pochłania więcej
niż 4 minuty.
5. Dodatkowe oprzyrządowanie
Teleskop wyposażony jest w dwa szuka
cze 6 x 30 i 20 x 60, w których centrum są
umieszczone krzyże celownicze. Wyciąg
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okularowy stanowi radziecki mieszek foto
graficzny. Do tego mieszka można bezpo
średnio podłączyć trzy długoogniskowe
okulary będące przerobionymi obiektywami
fotograficznymi 85 mm, (47x), 58 mm (68x)
i 48 mm (83x).Na wyciąg okularowy można
zamontować zaprojektowany i wykonany
przeze mnie moto-focus. Umożliwia on bar
dzo dokłądne ustawienie ostrości nie wpro
wadzając żadnych wstrząsów. Moto-focus
przeznaczony jest dla okularów 1.25 cala. Z
moim teleskopem współpracuje 5 takich
okularów: 40 mm (100x), 32 mm (125x), 25
mm (160x), 15 mm (266x) i 10 mm (400x).
Ponadto wykonałem symetryczny okular o
ogniskowej 20 mm do obserwacji powierz
chni Słońca.
Zrobiłem także kamerę okularową na ba
zie 25 mm okularu o dużym polu widzenia.
Przy zestawie pierścieni pośrednich o długo
ści około 70 mm kamera powiększa ogni
skową czterokrotnie. Dzięki telekonwerterowi (2x) oraz kamerze zakres stosowanych
ogniskowych wynosi od 4 do 32 m. W pra
ktyce jednak w obserwacjach fotograficz
nych nie zamierzam przekraczać 12 m. Na
tubusie zainstalowałem wyciąg dla aparatu
fotograficznego z dowolnym obiektywem.
Do obserwacji Księżyca i planet wykonałem
cztery diafragmy zakładane na tubus. Ich
otwory: 200 mm, 175 mm i 150 mm oraz
specjalna diafragma mająca dwa symetrycz
nie rozmieszczone otwory o średnicach 70
mm. Jest bardzo przydatna przy obserwa
cjach wizualnych Księżyca blisko pełni jak i
przy fotografowaniu jego powierzchni.
Wszystkie czynności sterowane elektrycznie
odbywają się za pośrednictwem pilota, który
bardzo ułatwia obsługę teleskopu. Budowę
teleskopu rozpocząłem na początku kwiet
nia 1994 r., a 21 września stanął gotowy te
leskop. Wszystkie elementy teleskopu poza
optyką i 3 okularami wykonałem samodziel
nie poświęcając całe prawie 4 miesięczne
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wakacje. Co do kosztów to ich gros pochło
nęła optyka, płaszcz aluminiowy oraz przy
gotowanie podłoża (betonowy kwadrat o bo
ku 2.5 m). W brzęczącej monecie musiałem
na teleskop wyłożyć około 15 min starych zł.
Teleskop Shafera jest idealnym instrumen
tem do obserwacji szczegółów na powierz
chni K siężyca oraz planet. Z planet obserwo
wałem Saturna, widziałem przerwę Cassiniego i jego 5 satelitów. Podczas testu roz
dzielczości jaki przeprowadziłem 24 i 25
września przy niezbyt przychylnej pogodzie
i Księżycu teleskop rozdzielił następujące
układy: 5 Cyg (2.2"), [i Dra (1.9"), 44 Boo
(1.6") oraz (J. Cyg (1.5"). Ten ostatni układ
jest moim rekordem, który szybko zamie
rzam poprawić przy lepszych wararunkach
atmosferycznych. Zasięg teleskopu w sprzy
jających warunkach może osiągać 13.8 13.95m. Natom iast w przeciętnych warun
kach bez problemu widać gwiazdy o jasno
ści 12.5 - 13m. Na zakończenie chciałbym
serdecznie podziękować m ojem u Tacie,
dzięki któremu teleskop powstał w tak krót
kim czasie.

RZ Cassiopeae
We wschodniej części gwiazdozbioru
Kasjopei, na północny wschód od EiotaCas,
leżą dwie zmienne dogodne do obserwacji
ju ż przez lornetki. Odkryta przez Mullera
RZ Cas należy do tej samej klasy zmiennych
zaćmieniowych co i Algol, a stosunkowo du
ża amplituda zmiany blasku w minimum
głównym czyni tę gwiazdę dobrym obie
ktem do obserwacji dla mało doświadczo
nych obserwatorów. Minimum wtórne jest w
tym układzie bardzo słabo zaznaczone, ma
zaledwie niecałe 0m. 1 głębokości. Czas
trwania płaskiego dna w minimum głównym
nie przekracza 20 minut.
SU Cassiopeae
Obok RZ Cas znajduje się szybkozmienna klasyczna cefeida SU Cas. Gwiazda ta
zmienia jasność w ciągu niecałych 2 dni, ale
m ała amplituda zmian blasku powoduje że
jest to zmienna trudna do obserwacji wizual
nych. Niemniej bardziej doświadczeni ob
serwatorzy mogą popróbować obserwacji tej
3h00m

2h00m

Wiesław Skórzyński
Złotawieś Wielkopolska

RZ C assiopeae, SU C assiopeae
RZ Cassiopeae
<x=2m39m.9
5=+69°12’.9 (1900.0)
A: 6m 3-7m 8 v
Min: 2437143.9886+ld.1952472
D=0.17 Typ: EA
Sp. A 2V .

SU Cassiopeae
oc=2 h43m.O
5=+68 0 28’.4 (1900.0)
A:6m.05 - 6m.43v
Max:2437645.789+ld.949298
M-m=0.38
Typ: C 8
Sp. F 5 -F 7 Ib .

RZ i SU Cas
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zmiennej. W skaźnik barwy zmienia się u tej
cefeidy w przedziale od +0.62 do +0.83.
Obydwie gwiazdy są w Polsce gwiazdami
okołobiegunowymi i mogą być obserwowa-

ne przez cały rok. Oznaczenie gwiazd po
równania 1 1 - 1 m.l .
Tomasz Krzyt

ELEMENTARZ URANII
Saturn: szósta (licząc wg rosnącej odle
głości od Słońca) planeta Układu Słoneczne
go. Okres orbitalny P=29.458 lat, półoś
wielka orbity a - 1426.98 min km, mimośród
tej orbity e=0.056 i nachylenie do płaszczy
zny ekliptyki /'=2.488°. Biegnąc po orbicie
ze średnią prędkością 9.64 km/s Saturn obra
ca się (na równiku) raz na 10.233 godziny
wokół osi nachylonej do ekliptyki pod kątem
e=26.73° (dalej od równika obrót Saturna
jest szybszy). M asa Saturna równa się
5.688-10 26 kg, co stanowi 95 mas Ziemi albo
1/3498 masy Słońca. Promień równikowy
tej planety Rs wynosi 60268 km, tak więc
średnia gęstość p= 0.69 g/cm3. Oznacza to,
że Saturn jest tak „lekki” iż mógłby pływać
po dostatecznie dużym oceanie. Prędkość
ucieczki z powierzchni tej planety na równi
ku równa się 35.5 km/s. Szybki obrót i bar
dzo mała gęstość Saturna powodują silne
(0.1) spłaszczenie. Podobnie jak w przypad
ku Jowisza - promieniowanie podczerwone
emitowane przez Saturna (silniejsze 1.79 ra
zy niż to wynika z otrzymywanej od Słońca
energii) świadczy o intensywnym grzaniu
wewnętrznym. Grzanie to wywołuje ruchy
konwektywne materii. Te ruchy, razem z ob
rotem Saturna, są odpowiedzialne za wygląd
tarczy tej planety - obserwuje się na niej
równoleżnikowe pasy podobnie jak na Jowi
szu, tyle, że są one znacznie bledsze, subtel
niejsze. Na tarczy widoczne są także bardzo
delikatne czapy polarne. Zarówno pasy jak
czapy są tworami atmosferycznymi. Atm o
sfera Saturna jest ponad 1000 km warstwą
gazu składającego się głównie z wodoru, he-
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SATURN
lu i amoniaku. Minimum temperatury
(100K) obserwuje się przy ciśnieniu 0.1 bara. Poniżej, w wyższym ciśnieniu i tempera
turze, mogą tworzyć się chmury amoniaku
NH 3, głebiej chmury wodorosiarczku amo
nu NH 4SH oraz kryształki lodu, a nawet
(najniżej) kropelki wody. Sezonowo poja
wia się na powierzchni Saturna wielka biała
plama - w środku lata, na północnej półkuli,
gdy Słońce intensywnie naświetla atmosferę
Saturna, sublimujące kryształki lodu tworzą
w punkcie podsłonecznym unoszący się ob
łok. W spółczesne modele przewidują, że Sa
turn ma dość małe skalisto- żelazne jądro (o
promieniu około 0.18 Rs) otoczone płynną
mieszaniną wody, metanu i amoniaku (w
warstwie między 0.18 a 0.26 Rs), wyżej płynnym wodorem metalicznym (do około
0.5 Rs) i molekularnym (w tej ostatniej war
stwie około 6 % stanowi hel). To płynne
wnętrze Saturna w sposób ciągły przechodzi
w gazową atmosferę.
Pole magnetyczne Saturna w bardzo do
brym przybliżeniu daje się opisać jako pole
dipola o osi leżącej wzdłuż osi rotacji plane
ty, ale przesuniętej o 0.05 Rs■Natężenie tego
pola na równiku wynosi 0 ,2 gausa, a kieru
nek jest przeciwny do pola magnetycznego
Ziemi. Napływający naddźwiękowo na Sa
turna wiatr słoneczny tworzy wokół tej pla
nety magnetosferę, w której minimalna odle
głość magnetopauzy równa się (średnio)
20 Rs.

W okół Saturna krąży 18 księżyców (Pan,
Atlas, Prometeusz, Pandora, Epimeteusz, Ja
nus, Mimas, Enceladus, Tethys, Telesto, Ka-
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lipso, Dione, Helena, Rea, Titan, Hyperion,
Japet i Phebe) oraz... tysiące gęsto ułożo
nych pierścieni.
Tworzą one układ współśrodkowych, pła
skich „obręczy” otaczających Saturna i krą
żących w płaszczyźnie równika między 1.11
a około 8 Rs ■Zdjęcia z VOYAGERA poka
zują bardzo subtelną ich budowę - są to całe
tysiące szerszych i węższych struktur. W du
żym uproszczeniu pierścienie dzieli się na 7
odrębnych, różnie jasnych i szerokich: D
(1,11-1,24 Rs, szerokość 7500 km), C
(1,24-1,52 Rs, 17 500 km), B (1,52-1,95 Rs,
25 500 km), A (2,02- 2,27 Rs, 14 600 km), F
(2,324, mający kilkaset km), G (2,75-2, 88
Rs, 8000 km i rozmyty, rzadki E (3-8 Rs,
około 300 000 km). Pierścienie A, B i C
(coraz bliższe Saturna) znane są od XVII
wieku, gdyż można je zaobserwować małym
instrumentem.
Pierścień A m a bardzo ostry brzeg zewnę
trzny i jest prawie jednolicie jasny - stąd
dobrze widać znajdującą się w nim, blisko
zewnętrznego brzegu, szeroką na około 325
km tzw. przerwę Enckego. W tej przerwie
porusza się księżyc Pan. Najjaśniejszy i naj

bardziej nieprzezroczysty jest pierścień B,
gdyż tam powierzchniowa gęstość materii
jest największa (100 g/cm3; w innych pier
ścieniach około 10). Od pierścienia A dzieli
go wyraźna ciemna szczelina - tzw. przerwa
Cassiniego. Ma ona aż 4700 km szerokości i
jest dobrze widoczna nawet przez bardzo
mały instrument. Pierścień C (tzw.krepowy)
jest tak przezroczysty, że można przezeń pa
trzyć na powierzchnię Saturna. W przeci
wieństwie do innych pierścieni okołoplanetarnych - pierścienie Saturna charakteryzują
się tym, że są szerokie i mają małe przerwy
między sobą. Składają się z brył lodowych
(lub przynajmniej pokrytych lodem; z do
mieszką czerwonawych pyłów) o rozmia
rach od centymetrów do metrów, które krążą
po bardzo zbliżonych orbitach.
Najdokładniejsze dane o Saturnie za
wdzięczamy sondom PIONEER i VOY
AGER. Planowana na koniec naszego wieku
amerykańsko - europejska misja do Saturna
CASSINI będzie miała na swoim pokładzie
także aparaturę polską budowaną w Cen
trum Badań Kosmicznych.
MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Październik-Iistopad 1995 r.
Dane dla obserwatorów Słońca
(na 13h czasu środk.-europ.)

Słońce
Dni są coraz krótsze, co widać po m o
mentach wschodu i zachodu Słońca w W ar
szawie: 1 października Słońce wschodzi o
5h35m, zachodzi o 17h15m, 1 listopada
wschodzi o 6h30m, zachodzi o 16h8m, a 30
listopada wschodzi o 7h20m, zachodzi o
15h29m. W październiku Słońce wstępuje w
znak Skorpiona (Niedźwiadka), a w listopa
dzie w znak Strzelca.
W październiku zdarzy się całkowite zać
mienie Słońca, u nas niewidoczne.

I Data 1995
X

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21

P[-]
+25.98
+26.10
+26.20
+26.26
+26.30
+26.30
+26.27
+26.22
+26.14
+26.02
+25.87

B o li
+6.72
+6.62
+6.51
+6.40
+6.28
+6.14
+6.00
+5.86
+5.72
+5.56
+5.39

Łon
337.67
311.28
284.89
258.50
232.12
205.73
179.34
152.96
126.58
100.20
73.82
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23

+18.98

+1.87

25

+18.30

+1.62

358.73
332.37

27
29

+17.59
+16.86

+1.38
+1.12

306.01
279.65

jako jasną gwiazdę około -1 wielkości. Na
tomiast wieczorem nisko nad zachodnim ho
ryzontem można zaraz po zachodzie Słońca
odnaleźć M a r s a (+1.4 wielk. gwiazd.), a
nieco wyżej i znacznie jaśniej świeci J o 
w i s z ja k gwiazda - 1 .9 wielk. W listopa
dzie pojawi się tam także W e n u s błysz
cząca jako Gwiazda Wieczorna -3 .9 wielk.
Po 15 listopada wszystkie trzy jasne planety
spotkają się na niebie blisko siebie i będą
widoczne razem bardzo nisko nad zachod
nim horyzontem. S a t u r n widoczny jest
prawie całą noc w gwiazdozbiorze Wodnika
jako gwiazda około + 0.9 wielk. U r a n (6
wielk.) i N e p t u n (8 wielk.) widoczne je 
szcze będą przez lunety wieczorem w paź
dzierniku nisko nad horyzontem w gwiaz
dozbiorze Strzelca. P l u t o n jest niewido
czny.

1

+16.10

+0.86

253.29

Meteory

23

+25.69

+5.22

47.44

25
27

+25.48
+25.24

+5.04

21.08

+4.86

29

+24.98

354.70
328.32

31

+24.67

+4.66
+4.47

1

+24.51

+4.37

3

+24.16

+4.16

262.39

5

+23.78

+3.96

236.02

7

+23.37

+3.74

209.65

9

+22.92

+3.52

183.28

11

+22.46

+3.30

13

+3.06
+2.84

156.91
130.54

15

+21.95
+21.42

17

+20.84

+2.60

19

+20.26

+2.36

51.45

21

+19.63

+2.12

25.09

XI

II......X "

301.95
288.76

104.18
77.81

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy; Bo, Lo - heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
X. 27d3h21m i XI. 23d10h41m- momenty, w któiych
heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0‘ .

Księżyc
Kolejność faz Księżyca będzie następują
ca: w październiku pierwsza kwadra l d16h,
pełnia 8d17h, ostatnia kwadra 16d17h, nów
24d6h i jeszcze raz pierwsza kwadra 30d22h,
a w listopadzie pełnia 7d8h, ostatnia kwadra
15d13h, nów 22d17h i pierwsza kwadra
29d7h. W apogeum Księżyc znajdzie się 15
października i 11 listopada, a w perygeum
26 października i 23 listopada.
Wieczorem 8 października zdarzy się pół
cieniowe zaćmienie Księżyca, u nas widocz
ne zaraz po wschodzie Księżyca, ale mało
efektowne.

Planety i planetoidy
Od połowy października prawie do poło
wy listopada mamy dobre warunki obserwa
cji M e r k u r e g o , którego odnajdziemy
rankiem nisko nad wschodnim horyzontem

Od 16 do 26 października promieniują
meteory z roju O r i o n i d ó w. Radiant me
teorów leży na granicy gwiazdozbiorów
Oriona i Bliźniąt i ma współrzędne: rekt.
6h24m, deki. +15°. W tym roku warunki ob
serwacji Orionidów są dobre.
W listopadzie promieniują dwa roje me
teorów, Taurydy i Leonidy. T a u r y d y
mają podwójny radiant w gwiazdozbiorze
Byka o współrzędnych: rekt. 3h44m, deki.
+14° i +22°, a maksimum ich aktywności
przypada 8 listopada. L e o n i d y promie
niują od 15 do 19 listopada, a maksimum
przypada na 18d; radiant Leonidów leży w
gwiazdozbiorze Lwa i ma współrzędne: rekt.
10h8m, deki. +22°.
★ ★ ★

Październik
2d18h Złączenie Neptuna z Księżycem w
odl. 5°.
3dl h Uran w złączeniu z Księżycem w
odl. 6°.
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4d10h Złączenie Wenus ze Spiką (Kłosem
Panny), gwiazdą pierwszej wielkości w
gwiazdozbiorze Panny (w odl. 3°).
5d O l h Neptun nieruchomy w rektascensji, zm ienia kierunek swego ruchu wśród
gwiazd na sklepieniu niebieskim. O 2h dolne
złączenie M erkurego ze Słońcem.
6d O 16h Uran nieruchomy w rektascensji,
a o 23h Saturn w złączeniu z Księżycem w
odl. 6°.
8d Półcieniowe zaćmienie K siężyca wi
doczne u nas w końcowej fazie po wscho
dzie Księżyca. Środek zaćmienia przypada o
17h4m i półcień Ziemi będzie wówczas obej
mował 0.85 średnicy tarczy Księżyca. Za
ćmienie kończy się o 19h10m.
13d10h M erkury nieruchomy w rekta
scensji.
20d15h Merkury w największym zachod
nim odchyleniu od Słońca (18°).
21d23h Tarcza Księżyca zakryje planetoidę Pallas, jedną z czterech największych pla
netoid, ale zjawisko to będzie u nas niewido
czne.
22d23h Złączenie M erkurego z Księży
cem w odl. 4°.
23d22h26m Słońce wstępuje w znak Skor
piona, jego długość ekliptyczna wynosi
wówczas 210°.
24d Całkow ite zaćmienie Słońca, u nas
niewidoczne. Zaćmienie widoczne będzie w
północno-wschodniej Afryce, w środkowej i
wschodniej Azji, w północnej części Oceanu
Indyjskiego, w północnej Australii i w za
chodniej części Oceanu Spokojnego.
25d12h W enus w złączeniu z Księżycem
w odl. 2°.
26d12h Złączenie M arsa z Księżycem w
odl. 4°.
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27d7h Jowisz w złączeniu z Księżycem w
odl. 4°.
29d24h Złączenie Księżyca z Neptunem w
odl. 5".
30d O 7h Księżyc znajdzie się w złączeniu
z Uranem w odl. 6°, a o 14h nastąpi złączenie
Merkurego ze Spiką (Kłosem Panny),
gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdoz
biorze Panny (w odl. 4°).
Listopad
2d13h Złączenie M arsa z Antaresem,
gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdoz
biorze Skorpiona (Niedźwiadka) w odl. 4°.
3d3h Saturn w złączeniu z Księżycem w
odl. 6°.
10d19h Złączenie W enus z Antaresem w
odl. 4°.
l ó ^ 11Złączenie Marsa i Jowisza w od l.°2.
19d13h W enus w złączeniu z Jowiszem w
odl. l.°3.
22d O 15h Saturn nieruchomy w rekta
scensji. O 19h56m Słońce wstępuje z znak
Strzelca, jego długość ekliptyczna wynosi
wówczas 240°. O 23h W enus znajdzie się w
złączeniu z M arsem w odl. 0.°2.
23d O 6h górne złączenie M erkurego ze
Słońcem, a o 8h Pluton w złączeniu ze Słoń
cem.
24d Księżyc znajdzie się w złączeniu ko
lejno z trzema planetami: o 2h z Jowiszem w
odl. 4°, o 9h z Marsem w odl. 5°, a o 10h z
Wenus w odl. 6°.
26d Tego dnia nastąpi złączenie Księżyca
z dwiema planetami: o 8h z Neptunem w odl.
5°, a o 15h z Uranem w odl. 6°.
30d8h Po raz drugi w tym miesiącu Saturn
w złączeniu z Księżycem w odl. 6°.
Momenty wszystkich zjawisk podane są
w czasie środkowo-europejskim.
O pracował G. Sitarski

OGŁOSZENIA
Sprzedam teleskop produkcji rosyjskiej systemu Newtona „M izaf - TAL1 <p=110 mm. Cena 750 zł. Andrzej Chyłek, Palikówka
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O B J A Ś N IE N IA Z D JĘ Ć NA O K ŁA D C E :
P ierw sza str o n a okładki: Z d jęcia po w ierzch n i T y tan a w y k o n an e w p aźd ziern ik u 1994 roku za p o m o cą telesk o p u
K o sm iczn eg o H u b b le ’a - patrz arty k u ł S R. B rzo stk iew tcza (fot. P.H . S m ith. M L em m o n , N A SA ).
D ru ga stro n a okład ki: F rag m en t tarczy Jo w isz a n a zdjęciu w y k o n an y m 13 lutego 1995 ro k u na p o m o c ą teleskopu
k o sm iczn eg o H u b b le 'a , n a k tó ry m d o strzeżo n o w y raźn e zm ian y w w y g ląd zie trzech biały ch plam z n ajd u 
ją c y c h się na p o łu d n io w y -zach ó d od W ielk iej C zerw o n ej P lam y (nic są one w y n ik iem uderzeń frag m en tó w
k o m ety S h o em ak er-L ev y 9) (fot. R. B ecbe, A. Sim on. N A SA ).
T rzecia str o n a okładki: U gó ry - zd jęcie Satu rn a w y k o n an e I g ru d n ia 1994 roku z w y raźn ie w id o c zn ą w pasie
ró w n ik o w y m n o w ą białą p lam ą U d ołu - sek w en cja c zterech zdjęć S atu rn a w y k o n an y ch za p o m o cą
te lesk o p u k o sm iczn eg o H u b b le ’a w kw artaln y ch o d stęp ach u k azu jąca ró żn e części g lo b u plan ety i ew o lu cję
W ielk iej B iałej Plam y, k tóra p o jaw iła się na je g o po w ierzch n i w 1990 roku (p atrz arty k u ł S R B rzo stk iew icza). Fot. N A SA .
C zw a rta str o n a okładki: S aturn - je d n o z p ierw szy ch zdjęć w y k o n an y ch za p o m o cą te lesk o p u k o sm ic zn e g o
H u b b le ’a w 1990 roku (fot N A SA ).

E rrata
B ardzo p rz e p ra sz a m y za p o w ażn e błęd y , które o statn io po jaw iły się w Uranii:
n r 1/1995, str. 17, w iersz 18 od gó ry w drugiej ko lu m n ie - zam iast „ sia rk a " p o w in n o być „ k rzem ” :
n r 3 /1995, str. 86, n a końcu tekstu pt. O g n isko w a o b iektyw u a p a ra tu fo to g r a fic zn e g o z ab rak ło n azw isk a autora,
któ ry m je st Jacek S zczep an ik ;
n r 4 /1 9 9 5 , str. I 12, w iersz 26 o d dołu w p ierw szej k o lu m n ie - zam iast „5 0 0 la t" p o w in n o być „ 5 0 0 m ilio n ó w lat” ;
n r 4 /1 9 9 5 , str. 123, w iersz 24 od dołu w p ierw szej ko lu m n ie - zam iast „3 m ilio n y " po w in n o być „331 ty się cy ” ;
n r 4 /1 9 9 5 , z d jęcie n a p ierw szej stro n ie oktdki z o stało w y d ru k o w an e „do gó ry n o g am i” .
U R A N I A -M ie s ię c z n ik P o lskiego T o w arzy stw a M iło śn ik ó w A stronom ii. R edaguje k olegium : K rz y sz to f Z io łk o w sk i
- r e d a k to r n aczeln y , M ag d alen a S ro cz y ń s k a -K o ż u c h o w sk a -s e k re ta rz redakcji. A dres redakcji: ul. B rack a 18, (K)-716
W arszaw a. A d res w y d aw cy : Z arząd G łó w n y P T M A , ul. św . T o m asz a 30/8. 3 1 -0 2 7 K raków , tel 22 38 9 2 ; n r k o n ta
PK O I O M K rak ó w 3 5 5 1 0 -1 6 3 9 1 -1 3 2 . K oszt w y tw o rzen ia tego zeszy tu 3 ,2 0 zł. U ranię ro z p ro w a d z a się w ram ach
sk ładki c zło n k o w sk iej; w 1995 roku 36 zł (zn iżk a 30% ). C en a poza PT M A 3 ,2 0 zł (3 2 0 0 0 stary ch zło ty ch ). N r
indeksu 380016.
D ruk: Z ak ład P o lig raficzn y W y d aw n ictw a P L A T A N , K ryspinów 189. 32 -0 6 0 Liszki
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D odatek nadzw yczajny

Odnalezienie komety de Vico (1846IV)
Kometa 1995 S 1, która 17 września 1995 roku została odkryta niezależnie przez trzech Japończyków
(Yuji Nakamura, Masaaki Tanaka, Shougo Utsunomiya) jako obiekt o jasności około 7 mag., okazała
się być tożsama z kometą okresową de Vico (1846 IV) obserwowaną dotychczas tylko od 27 lutego do
20 maja 1846 roku. Uwzględniając 17 wykonanych wtedy pomiarów jej pozycji na niebie i 37 obserwa
cji komety 1995 SI wykonanych od 17 do 20 września 1995 roku Daniel W.E. Green znalazł jeden
system elementów orbity wiążący te dwa pojawienia się ciekawej komety:
T = 1995 O ct. 6.026 T T
e = 0.96274
q = 0.65891 AU
a = 17.68245 A U
n = 0.013255

Peri. = 12.978
N ode = 79.626
Incl. = 85.382
P = 74.36 years

2000.0

Zauważmy, że orbita komety de Vico jest bardzo podobna do orbity komety Halleya ale zupełnie
inaczej jest zorientowana w przestrzeni. Jej powrót do Słońca w 1922 roku pozostał niezauważony.
Ponieważ kometa de Vico w obecnym pojawieniu może być obserwowana nawet przez niewielkie
lunety podajemy niżej jej efemerydę zaczerpniętą z cyrkularzy Międzynarodowej Unii Astronomicznej
(nr 6232 i 6233):
1995 UT

R. A.

Sept. 26

9 37.07

28

Oct.

9 47.19

(2000)

Decl.

elta

r

Elong.

Phase

m1

+ 6 03.3

1.076

0.691

38.6

64.9

6.1

38.5

66.8

5.9
5.8

+ 8 21.5

1.052

0.680

30

9 58.24

+10 43.4

1.030

0.671

38.5

68.5

2

10 10.31

+13 07.8

1.010

0.664

38.6

70.0

5.7

4

10 23.47

+15 32.8

0.993

0.660

38.7

71.2

5.7

6

10 37.76

+17 56.1

0.980

0.659

38.9

72.2

5.6

8

10 53.18

+20 15.0

0.970

0.660

39.1

72.8

5.6

10

11 09.69

+22 26.6

0.964

0.664

39.5

73.1

5.6

12

11 27.19

+24 28.2

0.962

0.670

40.0

72.9

5.7

14

11 45.53

+26 17.0

0.964

0.679

40.5

72.4

5.7

16

12 04.49

+27 50.9

0.971

0.690

41.0

71.5

5.8

18

12 23.81

+29 08.6

0.982

0.704

41.7

70.3

5.9

20

12 43.22

+30 09.4

0.997

0.719

42.3

68.8

6.1

22

13 02.44

+30 53.5

1.016

0.736

42.9

67.0

6.2

24

1321.20

+31 21.8

1.039

0.755

43.5

65.2

6.4

26

13 39.31

+31 35.8

1.064

0.775

44.1

63.2

6.5

28

13 56.59

+31 37.4

1.093

0.797

44.6

61.1

6.7

30

14 12.94

+31 28.5

1.124

0.820

45.0

59.0

6.9

K. Ziołkowski
Warszawa, 22 września 1995 roku
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Co dwa lata spotykają się polscy astrono
mowie aby porozmawiać o sprawach n u rtu 
jących środowisko, dowiedzieć się kto nad
czym pracuje, wspólnie wysłuchać kilku re
feratów przeglądowych i podyskutować o
zainspirowanych nim i problemach, zapre
zentować kolegom swoje najnowsze osiąg
nięcia, a także po to, aby w zajem nie lepiej się
poznać. Organizatorem tych spotkań jest
Polskie Tow arzystw o Astronom iczne będące
stowarzyszeniem naukow ym zrzeszającym
astronomów zawodowych. U czestnictw o w
nich jest nie tylko moralnym obowiązkiem
członków Towarzystwa, ale bywa też trakto
wane przez niektórych (przeważnie mło
dych) jako w yraz uznania i zaszczyt znale
zienia się w gronie profesjonalnych badaczy
Wszechświata, przez innych zaś jako pow in
ność służenia swą wiedzą i doświadczeniem.
W dniach od 12 do 15 września tego roku
odbędzie się w Poznaniu X X V I I Zjazd PTA.
Oprócz w ym ienionych ju ż zadań jego celem
będzie także dokonanie przewidzianych sta
tutem Tow arzystw a czynności sprawozdawczo-wyborczych.
Podczas
uroczystości
otwarcia Z jazdu zostanie wręczony medal
im. W łodzim ierza Zonna siódmemu laure
atow i nagrody P T A za upowszechnianie
w iedzy o Wszechświecie. Zdobywcą tego
prestiżowego w yróżnienia jest Jarosław
W Ł O D A R C Z Y K , utalentow any populary
zator astronom ii zn a n y przede w szystkim ja
ko doskonały autor i redaktor W ie d z y i Ż y 
cia. G ratulujem y!
M iło nam również poinformować, że 25
września odbędzie się w Toruniu uroczysta
sesja z okazji jubileuszu 90-lecia Prof. W il
helm iny IW A N O W S K IE ], długoletniej d y 
rektor Obserwatorium Astronomicznego
U niw ersytetu Mikołaja Kopernika w Toru
niu, która w szystkie swe siły i talenty po
święciła bez reszty astronomii. Polskie Towa
rzystw o M iłośników A stronom ii i Redakcja
U ra n ii składają Pani Profesor w yrazy głębo
kiej czci i wdzięczności.
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M a r e k Z a w i l s k i -Ł ó d ź
J a n u s z P. Ś l u s a r c z y k -K raków

BRZEGOWE ZAKRYCIA GWIAZD PRZEZ KSIĘŻYC
Istota zakryć brzegowych i znaczenie
ich obserwacji
Jednym z celów obserwacji zakryć
gwiazd przez Księżyc jest poprawianie teorii
ruchu naszego naturalnego satelity. Jak wia
domo, większość obserwowanych zakryć to
tzw. zakrycia centralne lub do nich zbliżone.
W wyniku obserwacji tego rodzaju zakryć
uzyskuje się wprawdzie cenne informacje o
pozycji Księżyca ale dotyczy to głównie dłu
gości ekliptycznej. Jeśli jednak tarcza Księ
życa przesunie się stycznie w stosunku do
jakiejś gwiazdy tak, że skryje się ona przy
samym jego brzegu na krótki czas, mamy do
czynienia z tzw. zakryciem brzegowym
(ang. grazing occultation). W wyniku takiej
obserwacji otrzymuje się dane o poprawce
pozycji Księżyca w szerokości ekliptycznej
(rys. 1).

Rys. 1 Schem at brzegow ego zakrycia gwiazdy przez Księżyc.
W w yniku pozornego ruchu tarczy K siężyca w zględem gw iazdy
na niebie skryw a się ona na krótki czas - w tym przypadku za
ciem nym brzegiem tarczy od strony północnej.

Zakryć brzegowych jest znacznie mniej
niż “zwykłych” zbliżonych do centralnych.
Przy tym, aby mogły być obserwowane, mu
szą wystąpić dość ściśle pewne warunki, z
których najistotniejszym jest to, aby zjawi
sko zaszło przy nieoświetlonym brzegu
Księżyca. Inaczej bowiem gwiazda jest pra
ktycznie niedostrzegalna, chyba, że jest jaś

niejsza niż 3 mag.
Charakter zakrycia zależy głównie od
profilu tarczy księżycowej w tym jej rejonie,
przy którym gwiazda się skrywa. Profil ten
to nic innego jak projekcja na sferę niebieską
rzeźby globu Księżyca - jego gór, dolin oraz
wałów kraterów. Toteż zazwyczaj profil ten
jest dosyć urozmaicony, na tyle, aby obser
wowana gwiazda gasła i pojawiała się na
powrót w różnych odstępach czasu - od
ułamka sekundy do kilku minut. Czasy te
zależą bowiem w prosty sposób od rozległo
ści utworów księżycowych oraz szybkości
przesuwania się naszego satelity w stosunku
do obserwatora; szybkość ta zaś zawsze jest
rzędu 1 km/s. Profil Księżyca został wyzna
czony przy różnych libracjach fotografcznie
i opublikowany przez C.B. W a 11 s a w po
staci atlasu w r. 1963. Niestety, dane o profi
lu nie są wystarczająco dokładne, a np. po
dane tam wartości tzw. ochyłek od promie
nia średniego są znane z krokiem tylko 0.2
stopnia licząc po obwodzie tarczy. W obser
wacjach zakryć brzegowych uzyskiwana
rozdzielczość profilu jest znacznie lepsza.
Na powierzchni Księżyca w rejonach jego
biegunów istnieją ponadto pewne obszary,
które nie mogły być sfotografowane z Ziemi
jako oświetlone światłem słonecznym. No
szą one nazwę rejonów Cassiniego. Zakrycia
brzegowe mogą jednak występować przy
brzegu Księżyca, odpowiadającemu tym to
rejonom w czasie, kiedy są one ukryte w
cieniu. Rzecz jasna, obserwatorzy muszą się
liczyć w takim przypadku z bardzo dużą nie
pewnością efemerydy.
Znaczenie omawianych zakryć jest tym
większe, że granice zjawisk, czyli linie na
mapie, oznaczające, że obserwator znajduje
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się w punkcie, w którym może zobaczyć teo
retycznie “styk” gwiazdy z brzegiem tarczy
Księżyca, przebiegają zwykle z dala od ob
serwatoriów i większych miast. Stwarzają
zatem zwykle możliwość organizowania ob
serwacji wyjazdowych w terenie. Zrozumia
łe staje się więc to, że większość zakryć
brzegowych obserwują miłośnicy astrono
mii.

Nieco historii
Obserwacje zakryć brzegowych to sto
sunkowo młoda dziedzina astronomii obser
wacyjnej. Początkowo wykonano jedynie
kilka tego typu spostrzeżeń, nie dysponując
żadnymi efemerydami zjawisk. W dniu 6
stycznia 1852 r. J.M. G i 11 i s s zanotował
niedaleko Santiago w Chile momenty zakryć
i odkryć gwiazdy ZC 946 także nie dysponu
jąc efemerydą zjawiska. Były to pierwsze
wartościowe obserwacje zakrycia brzego
wego. Kolejną próbę obserwacji podjęli do
piero 6 kwietnia 1933 r. w Anglii członko
wie British Astronomical Association. To
zakrycie miało być bardzo atrakcyjne, jako,
że obiektem zakrywanym był Regulus. Nie
stety, mimo starannych przygotowań i
wcześniej obliczonej efemerydy, zachmu
rzenie nieba uniemożliwiło uzyskanie ja
kichkolwiek wyników. Wreszcie 20 listopa
da 1959 r. weteran obliczania i obserwowa
nia zjawisk zakryciowych Jean M e e u s
przewidział i zarejestrował brzegowe zakry
cie gwiazdy X Gem w Kessello w Belgii. Co
ciekawe, granica tego zakrycia przebiegała
tylko kilkaset metrów od jego obserwato
rium.
W dniu 18 września 1962 r. zapoczątko
wano obserwacje wyjazdowe, tj. z miejsc
odległych od stałych punktów obserwacyj
nych. Inauguracja ta odbyła się w Kalifornii,
gdzie Leonard K a 1i s h zdecydował się na
wyjazd do granicy zakrycia gwiazdy 5 Tau,
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zabierają ze sobą przenośny teleskop i koń
cząc obserwacje z sukcesem. Zatem dopiero
od ponad 30 lat, ale z rosnącą intensywno
ścią, zakrycia brzegowe są obserwowane na
całym świecie.

Obserwacje zakryć brzegowych w
Polsce i za granicą
W Polsce omawiany typ zakryć gwiazd
interesował miłośników astronomii od mniej
więcej 20 lat. Niestety, mała liczba zaintere
sowanych, brak dokładnych efemeryd oraz
skromne możliwości sprzętowe spowodo
wały, że uzyskanie wartościowych obserwa
cji było długo niemożliwe. W latach 70tych i 80-tych zanotowano wiele zakryć,
zbliżonych do brzegowych lub istotnie typo
wych brzegowych, ale przy wykonywaniu
ich z jednego miejsca. Znane są takie rezul
taty m.in. z Grudziądza i Warszawy.
Pierwszą natomiast próbę obserwacji gru
powej podjęli członkowie PTMA w Krako
wie 12 lutego 1981 r., kiedy to granica brze
gowego zakrycia Aldebarana przebiegała w
pobliżu Obserwatorium UJ na Forcie Skała.
Niestety i tym razem przeszkodziło zachmu
rzenie nieba.
Większość kolejnych prób kończyła się w
następnych latach niepowodzeniem z powo
du złej pogody, chociaż przyznać trzeba, że
ze względu na trudności organizacyjne nie
podejmowano prób obserwowania wszys
tkich potencjalnych zjawisk na terenie kraju.
W r.1984 uzyskano pierwsze wyniki pod
czas obserwacji grupowej na południe od
Włocławka. Wyniki te były jednak niezbyt
pewne, ponieważ zjawisko następowało
przy jasnym brzegu Księżyca, a zakrywana
gwiazda miała jasność ok. 4 mag. 10 marca
1987 r. udało się nareszcie zanotować kilka
momentów podczas zakrycia brzegowego w
Łodzi. Podobna obserwacja zakończyła się
powodzeniem 3 maja 1990 r. w Niepołomi-
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cach. W obu tych przypadkach zanotowa
nych momentów jak i stanowisk obserwa
cyjnych było jednak zbyt mało, aby możliwe
było odtworzenie profilu brzegu Księżyca.
Przełomowym momentem stało się zor
ganizowanie przez obserwatorów z Krako
wa i Niepołomic wyprawy na dwa zakrycia
brzegowe w sierpniu 1990 r. w okolice
Gdańska. Dzięki korzystnemu zbiegowi
okoliczności, w rejonie tym przecinały się
granice dwóch dobrze widocznych zjaw isk w dniach 12/13 i 17 sierpnia, co stwarzało
niepowtarzalną dużą szansę na powodzenie
obserwacji.
Dzięki pomocy, uzyskanej z Pałacu M ło
dzieży (transport sprzętu) i jednostki woj
skowej z Krakowa (nieodpłatna podróż
uczestników samolotem w okolice Gdań
ska), 12 sierpnia rozpoczęto przygotowania
w terenie i tej samej nocy przeprowadzono
udaną obserwację.
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Na dziewięciu “domierzonych” w terenie
zgodnie z efemerydą granicy zakrycia stano
wiskach rozmieszczono przywiezione tele
skopy (od refraktora 8 cm do Celestrona 20
cm). Służbę czasu oparto na dwóch kompu
terach Commodore 128, połączonych ze sta
nowiskami obserwacyjnymi kablami. Mo
menty, podawane ręcznie kluczami przez
obserwatorów, były automatycznie rejestro
wane w pamięci komputerów. Większość
obserwatorów widziała seryjne zjawisko za
krycia brzegowego po raz pierwszy w życiu,
pomimo to niemal wszystkie obserwacje by
ły poprawne. Oczywiście, stało się tak głów
nie dlatego, iż obserwatorzy mieli doświad
czenie w obserwacjach zwykłych zakryć
gwiazd przez Księżyc.
W sumie uzyskano 38 momentów na 9
stanowiskach. W yniki obserwacji pokazano
na rys. 2.
Przedstawia on w układzie współrzęd
nych czas-odległość przewidywany i obser-
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wowany przebieg profilu brzegu Księżyca
na tym jego odcinku, przy którym zachodzi
ło zjawisko. Uzyskane na kolejnych stano
wiskach (STN - od 1 do 9) momenty zakry
cia lub odkrycia gwiazdy przełożono na da
ne o profilu: odcinki czasu pomiędzy zakry
ciem a odkryciem odpowiadają przebywa
niu gwiazdy za utworami księżycowymi
(wzniesieniami), a na odcinkach pomiędzy
odkryciem a koilejnym zakryciem gwiazdę
widać w dolinach księżycowych. Na stano
wiskach nr 8 - 9 widać pewne luki, wynikłe
z braku rutyny w notowaniu szybko po sobie
następujących zjawisk. M imo to, obserwacja
ta wykazała, co później stało się ju ż pewne
go rodzaju regułą, że obserwowany i efemerydalny profil brzegu Księżyca różnią się od
siebie zasadniczo. W tym przypadku samo
przesunięcie się profilu nie było duże (wła
ściwie trudne do stwierdzenia), natomiast je 
go obserwowany kształt daleko odbiegał od
przewidywanego. M ożna stwierdzić tylko

pewne ogólne podobieństwo części lewej,
natomiast wzniesienie, zaobserwowane w
prawej części profilu w ogóle nie było w
efemerydzie uwzględnione. Obserwację
przeprowadził zespół w składzie: S. Krucz
kowski, M. Niedbała, D. Pasternak, W. Pi
skorz, J. Siwek, J. Skalski, G. Strojek, A.
Szumny, J. P. Ślusarczyk , A. Trębacz,
B. Zemanek.
Drugie z zakryć, nad ranem 17 sierpnia
miało być jeszcze ciekawsze, bowiem zakry
ciu miała ulec gwiazda 3.2 mag. W nocy
jednak przechodził akurat front atmosfery
czny z opadami deszczu (jedyna pochmurna
noc!) i obserwacja zjawiska nie doszła do
skutku. Jedynie po ok. 20 minutach po zja
wisku można było podziwiać w lukach mię
dzy chmurami sierp Księżyca i oddalającą
się od niego jasną gwiazdę...
Na kolejną udaną obserwację w Polsce
trzeba było poczekać trzy lata. W między
czasie znowu zachmurzenie nieba udare-
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mniło próby w styczniu 1991 r. i kwietniu
1992 r. w oklicach Łodzi (w obu przypad
kach przy zmiennym zachmurzeniu brakło
kilku minut aby zakrycia były w końcu zaob
serwowane). 24 sierpnia 1992 r. obserwato
rzy z Polski brali czynny udział w “europej
skich” obserwacjach zakrycia gwiazdy 3
mag. koło Neapolu.
29 kwietnia 1993 r. doszło do jedego z
najciekawszych zakryć brzegowych - przy
ciemnym brzegu Księżyca m iała znikać
gwiazda Cne (4.3 mag.) a granica zakrycia
przebiegała od Pomorza przez Mazowsze do
Polski/płd.-wschodniej. Tym razem zdecy
dowano się na organizację dwóch grup ob
serwacyjnych : jedna, złożona z uczestnków
z Łodzi, Grudziądza i W arszawy udała się w
rejon Puszczy Bolimowskiej, druga zaś zło
żona z obserwatorów z Krakowa, Niepoło
mic i Jarosławia wyjechała w rejon Luba
czowa. Po raz piewrszy w obu grupach służ
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ba czasu oparta była na sprzęcie indywidual
nym każdego obserwatora. Sposób ten jest
łatwiejszy ale wymaga ścisłej koordynacji
podstawy czasu. Praktyką stało się wykorzy
stywanie do tego celu radiowych sygnałów
odbiorników DCF-77.
Obie grupy obserwacyjne natrafiły na
sprzyjające warunki atmosferyczne i wyko
nały rejestracje bez większych trudności. W
sumie obserwowano na 15 stanowskach
uzyskując łącznie 56 momentów (w tym 29
w okolicach Bolimowa i 24 w okolicach Lu
baczowa). Wyniki obserwacji przedstawia
rys. 3. Skład zespołu obserwacyjnego był
następujący:
^ w okolicach Bolimowa: M. Borkowski,
R. Fangor, A. Gołębiewski, M. Głogo
wski, M. Górko, S. Kruczkowski, P. M a
tys, R. Stasiak, J. Wiland, A. Wrembel,
M. Zawilski,
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es- w oklicach Lubaczowa: L. Benedyktowicz, R. Bodzoń, A. Janus, W. Piskorz,
J. Siwek, J.P. Ślusarczyk, B. Zemanek.
W reszcie, wieczorem 4 kwietnia 1995 r.
grupa obserwatorów z Łodzi i Warszawy
spotkała się w umówionym miejscu - w
miejscowości Grabica na zachód od Piotrko
wa Trybunalskiego, aby obserwować kolej
ne zakrycie brzegowe gwiazdy 6.7 mag. Po
deszczowym dniu niebo rozpogodziło się,
uzyskując rzadko spotykaną przyjrzystość
powietrza. Z powodzeniem obserwowano na
pięciu stanowiskach zakrycia i odkrycia tej
gwiazdy przy ciemnym brzegu Księżyca z
wyraźnym światłem popielatym. Jedynie na
dwóch stanowiskach rejestrację niektórych
momentów uniemożliwiła niewielka chmu
ra. Zanotowano w sumie 28 momentów zja
wisk.
Wyniki obserwacji przedstawia rys. 4.
Zakrycie obserwowała grupa w składzie:
M. Borkowski, R. Fangor, A. Gołębiewski,
P. Perek, J. Wiland, Z. W inkler, M. Zawilski.
Należy dodać, że przytoczone wyżej licz
by zanotowanych momentów dla zakryć w
r.1993 i 1995 były faktycznie większe, gdyż
na jednym stanowisku pracowało czasem
dwóch obserwatorów. Ich niezależne spo
strzeżenia zostały następnie uśrednione. Nie
podano ponadto nazwisk wielu osób, które
pomagały w organizacji wypraw i często
również asystowały czynnie na stanowi
skach obserwacyjnych.
W arto jeszcze wspomnieć o rekordowych
osiągnięciach, uzyskanych za granicą. Naj
więcej momentów zjawisk zanotowano bo
daj w dniu 3 grudnia 1970 w USA na Flory
dzie, a było ich 235. W yczyn ten być może
jest już nieaktualny, ponieważ w ostatnich
latach obserwuje się coraz intensywniej.
Ostatnio np., 29 listopada 1994 r. podczas
brzegowego zakrycia Spiki w Japonii, na 47
stanowiskach pięć niezależnych ekip odno
towało w sumie 194 momenty.
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Technika przygotowania obserwacji
zakryć brzegowych
Powodzenie obserwacji zakryć brzego
wych zależy w dużej mierze od wysiłku wło
żonego w przygotowanie wyprawy.
Przede wszystkim konieczne jest wcześ
niejsze precyzyjne (na ile pozwala dokład
ność efemerydy) wybranie miejsca obserwa
cji oraz poszczególnych stanowisk.
Ostatnio zakrycia brzegowe są przewidy
wane za pomocą dwóch programów oblicze
niowych: OCCULT wersja druga oraz
GRAZEREG. Ten ostatni jest dokładniej
szy, a przebieg granicy zakrycia jest poda
wany we współrzędnych geograficznych z
dokładnością około 500 m. W iększa dokład
ność nie jest obecnie możliwa zarówno ze
względu na błąd pozycji Księżyca jak i z
uwagi na błąd pozycji gwiazd. Dodatkowy
błąd efemerydy powoduje jeszcze jedna
okoliczność: kształt globu księżycowego nie
jest do końca poznany (nie jest on bynaj
mniej idealną kulą o stałym promieniu, na
wet wtedy, gdy pominąć lokalne nierówno
ści powierzchni), a także środek jego masy
nie pokrywa się, co jest już niemal pewne, z
optycznym środkiem widomej tarczy.
Samo zaś ustalenie granicy w terenie
oparte jest na dostępnych mapach topografi
cznych. Tu potencjalnych obserwatorów
czeka pokonanie kolejnej trudności, jaką jest
fakt stosowania na mapach kilku różnych,
choć zbliżonych do siebie układów geode
zyjnych współrzędnych geograficznych.
Różnice w szerokości geograficznej (co naj
bardziej nas tu interesuje ) mogą dochodzić
do około 100 m.
W końcu jednak, skoro zakrycia brzego
we mają się przyczyniać do usuwania tych
rozbieżności, od efemeryd nie można wyma
gać w ięcej. Stanowiska obserwacyjne muszą
po prostu pokryć pas odpowiedniej szeroko
ści w terenie i być usytuowane mniej więcej
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w linii prostopadłej do granicy efemerydalnej. Jest swoistą loterią, co zobaczą obser
watorzy na swoich stanowiskach. Jeden lub
dwóch z nich powinni zostać przy tym roz
mieszczeni “na zewnątrz” pasa zakrycia,
czyli po tej stronie granicy, po której do za
krycia w ogóle może nie dojść. Jednak nale
ży to potwierdzić, co też stało się w przypad
ku zjawisk, omówionych powyżej.
Oczywistością jest wcześniejsze przygo
towanie stanowisk w terenie, ich zabezpie
czenie, dostęp do energii elektycznej w razie
potrzeby oraz możliwość schronienia się w
razie pogorszenia się pogody.
Obserwatorzy powinni być gotowi do re
jestrow ania kilkunastu szybko po sobie na
stępujących zjawisk z dokładnością rzędu
0.1 s a co najmniej 0.5 s. Popularne staje się
ostatnio korzystanie ze stoperów z pamięcią,
ciągłych sygnałów czasu i klucza akustycz
nego przy nagrywaniu tych sygnałów na ta
śmę magnetofonową, używanie różnych re
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jestratorów z pamięcią cyfrową czy też reje
stracja na video. Ta ostatnia jest najbardziej
wiarygodnym sposobem obserwacyjnym,
niestety, związanym z wysokimi kosztami i
limitowanym jeszcze do gwiazd jasności
około 6-7 mag.
Niekiedy, przy fazach Księżyca między
pierwszą a trzecią kwadrą, zakrycia, nomi
nalnie następujące przy ciemnym brzegu, fa
ktycznie zachodzą bardzo blisko oświetlo
nych utworów przy terminatorze; blask
Księżyca stanowi tu sporą przeszkodę, a cza
sem uniemożliwia odnotowanie wszystkich
momentów zjawisk. Także zmienne za
chmurzenie czy zamglenie nieba, często nie
niweczące obserwacji w przypadku poje
dynczego zakrycia, podczas zakryć brzego
wych może spowodować fiasko przedsię
wzięcia.
Biorąc pod uwagę te okoliczności, w Pol
sce przyjęto za regułę organizowanie wy
praw na brzegowe zakrycia potencjalnie do-

Tab. 1. Zakrycia brzegowe jaśniejszych gwiazd w Polsce do końca XX wieku

II

L.p.

Data

U.T.

1
2
3

1995X1111
19961111

23.8
3.6

1996V23

20.6

4

1996X112

2.7

5

1997X115

6
7

1997X115
1998 IV 28

8
9
10
11
12
13

1998V115
1998 VII115
1998X1128
1999 IV24
1999X4
2000IX 19

1.3
22.6
18.8

14

2000X115

Nr
gwiazdy
wg Z.C.

Nazwa
gwiazdy

1341
2053
1341

a Cne

16.5

1465
0677

89 B.Leo
264 B. Tau

18.6

0692

19.0

0692

22.2
2.1
23.7
22.2

a Cne
XVir

Jasn.

C.A.

FK
%

AK

HK

4.3

4N

4.6
4.3

1S

7963-

ON

33+

+87

25
18

1N
23 N
24 N

60+
98+

-25
-111

46
4

aTau

6.3
4.8
1.1

98+

-87

25

a Tau

1.1

3173
0671
0364
1487

42 Cap
02Tau
^ Cel

5.3

-5 N
2S

8+
76-

102
-25

12
21

3.6
4.3
1.3

2N
1S
2N

3775+
72+

-111
+2

4
47

+68

33

1275
0730
1110

6Cnc
97 Tau
8 Gem

5.6
5.1

8N
11 N

29+

-90
-75

30
34

3.5

11 N

-82

35

a Leo

62+
79-

-52
-1

HS

39

-9
-8

O znaczenia: U. T. - przybliżony m om ent zjawiska wg czasu uniwersalnego; Z. C. - The Zodiacal Catalog
- katalog gwiazd pasa zodiakalnego; C. A. - kąt pozycyjny od term inatora (ang. “cusp angle”), + przy
jasnym, - przy ciem nym brzegu tarczy Księżyca; FK - faza Księżyca jako procent oświetlonej tarczy,
+ faza rosnąca, - faza malejąca; AK - azym ut Księżyca (liczony od południa - dodatni na na zachód od
południka); HK - wysokość Księżyca; HS - wysokość Słońca (podana, gdy w iększa niż -1 2 °).
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brze widoczne i wtedy wyjazdy te odbywają
się nawet przy niepewnej pogodzie, która
jednak ma szansę zmienić się na korzystną.
O przeprowadzeniu samej obserwacji decy
zję podejmuje się na miejscu.
Ze względu na potrzebę organizowania
dużej liczby stanowisk obserwacyjnych w
różnych rejonach kraju, celowe byłoby włą
czenie się do omawianych obserwacji jak
największej liczby miłośników, nawet tych,
których na codzień interesują inne dziedziny
astronomii.

Szczegółowych informacji udziela Se
kcja Obserwacji Pozycji i Zakryć PTMA, a
w tym obserwatorzy z Oddziałów w Krako
wie i Łodzi, z którymi to Oddziałami prosi
my nawiązywać kontakt.
Tab.2. Przybliżony przebieg granic zakryć
brzegowych na terenie Polski
D a ta

P r z e b ie g g r a n ic y

1

1995X1111

Myślibórz-Rogoźno-Wlodawek-Zegrze-

2

19961111

Dartowo-Chojnice-Lipno-Grójec-Tomaszów

3

1996 V 2 3

Myślibórz-OstrówWkp.-Jędrzejów

4

1996X112

Zqorzeiec-Strzelin-Katowice-Kraków-Solina

5

1997 X115

Mtawa-Pisz-Seiny

6

1997X115

Ustrzyki Din.

7

1998 IV 28

Myślibórz-Poznań-Łódż-Kraśnik

ll- .p -

Mielnik

Lubelski

Przyszłe zakrycia brzegowe w Polsce
W najbliższych latach w Polsce nastąpi
szereg interesujących zakryć brzegowych.
Ich wykaz przedstawia tabela 1.
Już pierwsze trzy zakrycia przedstawiają
się niezwykle interesująco, w tym dwa doty
czące gwiazdy a Raka, której zakrycie brze
gowe było już obserwowane w r. 1993.
Zachęcamy do wzięcia udziału w obser
wacjach brzegowych zakryć gwiazd przez
Księżyc.

-Ustrzyki Din.

8

1998V115

Kłodzko-Suleiów-Garwolin-Siemiatycze

9

1998 VII115

Głuchołazy-Częstochowa-Radom-Mielnik

10

1998X1128

Nysa-Opole-Piotrków-Białowieża

11

1999 IV 24

Bolesławiec-Walbrzych-Paczków

12
13

1999 X 4

Głuchołazy-Wtoszczowa-Wtodawa

20001X 19

Skwierzyna-Krzyż-Choinice-Gdańsk

2000X115

Żary-Gniezno-Szczytno-Suwałki

I 14

S t a n i s ł a w R. B r z o s t k i e w i c z - Dąbrowa Górnicza

SKĄD SIĘ WZIĘŁY NAZWY NA MAPACH PLANET
I KSIĘŻYCÓW?
Współczesny miłośnik astronomii nie
miałby chyba większego problemu z udzie
leniem odpowiedzi na zadane w tytule pyta
nie. W każdym razie jest mało prawdopo
dobne, aby dziś w naszym kraju mogła się
powtórzyć nieco zabawna historia, od przy
pomnienia której chcemy rozpocząć niniej
szy artykuł. Otóż miało to miejsce wkrótce
po zakończeniu drugiej wojny światowej,
kiedy mało kto posiadał odbiornik radiowy,
a o telewizji w tym czasie jeszcze w ogóle się

nie mówiło. Nic zatem dziwnego, że odczyty
popularnonaukowe cieszyły się wtedy du
żym powodzeniem i prelegent zawsze mógł
liczyć na komplet słuchaczy zainteresowa
nych danym tematem i na ich żywy udział w
kończącej imprezę dyskusji. W całej rozcią
głości dotyczy to również odczytów o tema
tyce astronomicznej i zapowiadana historia
zdarzyła się właśnie w końcowej fazie jed
nego z nich. Poświęcony on był ówczesnej
wiedzy o Księżycu, opartej naturalnie wyłą-
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cznie na materiale, który uzyskano na pod
stawie naziemnych obserwacji teleskopo
wych. Wśród słuchaczy znalazł się ktoś, kto
z zainteresowaniem wysłuchał wykładu,
wyraził nawet podziw dla osiągnięć astrono
mii w tej dziedzinie, a jednak nie był w pełni
zadowolony. „W ierzę - powiedział - że
astronomowie wyznaczyli odległość Księ
życa od Ziemi, zmierzyli średnicę i masę
globu księżycowego, znają rozmiary tamtej
szych gór, ale jednego nie rozumiem: skąd
wiedzą, jak się która z nich nazywa?”
Chwilową ciszę przerwał z trudem tłu
miony śmiech i towarzyszące mu burzliwe
oklaski. W idocznie uczestnicy odczytu w
ten sposób wyrażali podziw owemu słucha
czowi za jego śmiałość i dociekliwość, bo
najprawdopodobniej mało kto z obecnych na
sali mógłby coś więcej na ten temat powie
dzieć. Jedynie bardziej zaawansowani m i
łośnicy astronomii nie mieli najmniejszej
wątpliwości, iż odkrywane na ciałach nie
bieskich utwory topograficzne noszą nazwy
nadane im przez ziemskich obserwatorów i
że na początku dotyczyło to wyłącznie Księ
życa. Nie był to oczywiście przypadek, gdyż
ze wszystkich tych ciał znajduje się on naj
bliżej Ziemi i nawet gołym okiem widać na
jego powierzchni sporo, szczegółów, przede
wszystkim zaś w oczy rzucają się ciemne
plamy różnego kształtu i wielkości. Daw
niejsi obserwatorzy byli przekonani, że są to
mniejsze i większe zbiorniki wody, toteż na
zwali je morzami i jeziorami. Nie mieli je d 
nak racji, na Księżycu bowiem nie ma i naj
prawdopodobniej nigdy nie było wody. Owe
ciemne plamy to po prostu ogromne równi
ny, czyli obszary pokryte warstwą zastygłej
lawy, która odbija mniej światła słoneczne
go niż pierwotna skorupa globu księżycowe
go i obserwator widzi je w postaci wspo
mnianych plam. Najlepiej przyjrzeć się im
podczas pełni Księżyca, kiedy to ludzie ob
darzeni bujną wyobraźnią dostrzegają n aje-
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Rys. 1 Rysunek pow ierzchni K siężyca W . G ilberta z końca
XVI wieku.

go tarczy przeróżne obrazy. Dla jednych są
to zarysy ludzkiej twarzy, dla drugich sie
dząca kobieta z książką w ręku, a dla jeszcze
innych - krab lub zając. W ielka szkoda, że
zachowało się tak mało rysunków Księżyca
z czasów, gdy lunety jeszcze nie znano. M o
głyby one dostarczyć cennych informacji o
ówczesnych ludziach i o ich kulturze.
Na szczególną uwagę zasługuje rysunek
wykonany przez W illiama G i l b e r t a (ok.
1540-1603). Może on śmiało uchodzić za
najstarszą mapkę Księżyca, opracowaną u
schyłku XVI wieku, a więc przed wynalezie
niem lunety. Fizyk angielski zaznaczył na
niej kilkanaście utworów widocznych go
łym okiem i nawet dla najważniejszych pro
ponował następujące nazwy łacińskie:
Insula Borealis
Regio Magna Orientales
Promontorium Boreale
Regio Magna Occidentalis
Sinus Magnus
Continens Meridionalis
Sinus Orientalis
Mare Meditarraneum
Insula Longa
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Opracowana przez Gilberta mapka zosta
ła w rękopisie i nie odegrała właściwie żad
nej roli w dalszym rozwoju kartografii Księ
życa. Zam yka ona jedynie pewien etap w
badaniach astronomicznych, bo przecież up
łynęło zaledwie parę lat od śmierci angiel
skiego fizyka, a do obserwacji ciał niebie
skich zaczęto używać lunety. W pierwszej
kolejności skierowano ją naturalnie na Księ
życ, toteż wkrótce pojawiły się nowe, znacz
nie dokładniejsze mapy jego powierzchni.
Są na nich nie tylko coraz poprawniej odda
wane kontury tamtejszych rzekomo mórz,
ale zawierają także coraz więcej innych
utworów, przede wszystkim zaś tajemni
czych - dla ówczesnych badaczy - gór pier
ścieniowych, zwanych dziś, powszechnie
kraterami. Autorem jednej z takich map był
holenderski uczony Michel Florent van
L a n g r e n (1600-1675), nadworny mate
matyk i astronom hiszpańskiego króla Filipa
IV, któremu ją właśnie zadedykował. Jej
pierwsza wersja powstała ju ż w roku 1628,
lecz przez wiele lat była ulepszana i dopiero
w roku 1645 ukazała się drukiem. M a około
35 cm średnicy i zawiera ponad trzysta
utworów topograficznych Księżyca, przy
czym większość z nich otrzymała odpowied
nie nazwy. I tak na przykład owe ciemne
plamy - zgodnie z ówczesnymi poglądami Langren uznał za zbiorniki wodne i dał im
odpowiednie nazwy (Oceanus Philippicus,
M are Eugenianum, Fretum Catholicum itd.),
jasne obszary zwał zaś ziemiami (Terra Ho
noris, Terra Dignitatis, Terra Pacis itd.).
Proponowane przez Langrena nazewnic
two utworów księżycowych zostało jednak
odrzucone. Niestety, taki sam los spotkał
projekt, którego autorem był Jan H e w e 
l i u s z (1611 -1 6 8 7 ), twórca głośnego swe
go czasu dzieła Selenographia sive Lunae
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descriptio (Gdańsk 1647). Dołączył do nie
go trzy doskonałe - jak na owe czasy - mapy
Księżyca i na jednej z nich gdański astronom
proponuje nazwy dla utworów księżyco
wych, zapożyczając terminów z geografii. I
tak na przykład Oceanus Procellarum na ma
pie Heweliusza zwał się Mare Eoum, Mare
Imbrium i Mare Cognitum - Mare Mediterraneum, krater Kopernika - Insula Sicilia,
trójka kraterów Theophilus, Cyrillus, Catharina - Mons Moschus, a krater Plato - Lacus
Niger Lacus*. Z bogatej oferty Heweliusza
do naszych czasów pozostało niewiele, zale
dwie nazwy dwóch łańcuchów górskich
(Montes Alpes i Montes Apenninus) oraz
nazwy trzech przylądków (Promontorium
Agarum, Promontorium Archerusia i Pro
montorium Taenarium). Pozostałe wpraw
dzie też były jakiś czas używane, lecz w koń
cu wyparły je nazwy zaproponowane przez
Giovanniego Batistę R i c c i o 1 i e g o (1598
- 1671).
W roku 1651 astronom włoski wydał
dzieło A Imagestum novum i w nim zamieścił
mapę Księżyca opracowaną przez swego
ziomka Francesco M arię G r i m a l d i e g o
(1618 -1 6 6 3 ). I właśnie na tej mapie Riccioli dał obowiązujące dziś poetyczne nazwy
mórz księżycowych, a kraterom nazwiska
wybitnych uczonych, przede wszystkim
astronomów, matematyków i fizyków. W
miarę upływu czasu projekt ten zyskiwał co
raz większe uznanie, w ubiegłym wieku za
czął być już właściwie powszechnie stoso
wany i w roku 1932 został ostatecznie za
twierdzony przez Międzynarodową Unię
Astronomiczną. W ten sposób już oficjalnie
powierzchnia Księżyca stała się czymś w ro
dzaju panteonu ludzi nauki, chociaż długo
dotyczyło to wyłącznie półkuli zwróconej
ku Ziemi, bo jego odwrotna strona wciąż po-

* Pełny wykaz nazw proponowanych przez Jana Heweliusza zamieszczono w artykule „Heweliuszowskie na
zewnictwo utworów księżycowych” (Urania Nr 7-8/1987, s. 208).

236

U R A N IA

zostawała „ziemią nieznaną”. W prawdzie na
skutek libracji pokazuje on nam nieco więcej
niż połowę swego globu i teoretycznie do
obserwacji naziemnych dostępny jest wąski
pas „tamtej” półkuli, to jednak skrót perspe
ktywiczny powoduje, że trudno tam coś roz
poznać. Próbę uporania się z tym problemem
pół wieku temu podjęli arizońscy astrono
mowie pod kierunkiem Gerarda P. K u i p e r a (1905 - 1973), posługując się bardzo po
mysłową, lecz jednocześnie nadzwyczaj
prostą metodą. Polegała ona na tym, że
zwykłe zdjęcia Księżyca za pomocą aparatu
projekcyjnego wyświetlano na biały ekran w
postaci kuli o średnicy 90 cm, a następnie z
innego ju ż m iejsca fotografowano ten lub
inny fragment wyświetlanego na ekranie ob
razu, otrzymując w rezultacie zupełnie no
wej jakości zdjęcie, na którym utwory topo
graficzne miały już kształty zbliżone do rze
czywistych. I tak „poprawione” zdjęcia
brzegowych partii Księżyca oraz opracowa
ne na ich podstawie mapy zostały wydane w
pracy Rectified Lunar Atlas.
W pasie libracyjnym astronomowie ari
zońscy odkryli kilkadziesiąt nieznanych do
tąd kryteriów. Niektóre z nich istotnie poło
żone są na odwrotnej stronie Księżyca, ale
był to ju ż kres możliwości naziemnej astro
nomii i dalsze poznanie topografii tej półkuli
globu księżycowego umożliwiła dopiero
astronautyka. Na szczęście nie trzeba było
długo na to czekać, bo przecież pierwszy ob
raz tej półkuli, mający dziś jedynie wartość
historyczną, otrzymano 4 października 1959
roku za pomocą radzieckiej sondy Łuna 3.
Obraz był daleki od ideału, toteż opracowa
na na jego podstawie mapa odwrotnej strony
Księżyca nie mogła być zbyt dokładna, a na
wet zawierała i takie utwory, które - jak się
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okazało - w rzeczywistości nie istnieją*.
Stwierdzono to jednak dopiero w latach
1966 - 1967, kiedy to glob księżycowy okrą
żały amerykańskie sondy typu Lunar Orbiter
i przekazywały na Ziemię doskonałe obrazy
jego powierzchni. N a ich podstawie opraco
wano pierwszą dokładną mapę całej powie
rzchni Księżyca, a odkrytym na jego odwrot
nej stronie kraterom dano nazwiska nie tylko
uczonych różnych specjalności, ale także
utworów powieści fantastyczno-nauko
wych. Niestety, z nieznanych powodów, po
minięto Jerzego Ż u ł a w s k i e g o (18741915), autora głośnej swego czasu powieści
Na Srebrnym Globie. Podobno to ona właś
nie inspirowała Mieczysława B e k k e r a w
pracy nad konstrukcją wehikułu księżyco
wego użytego podczas ostatnich wypraw
programu Apollo.
Już ten ograniczony z konieczności prze
gląd historii nazewnictwa księżycowego da
je pewne wyobrażenie o tym łatwym z pozo
ru do realizacji problemie. A przecież rów
nie burzliwe i barwne są dzieje nazewnictwa
marsjańskiego, chociaż zaczęło ono powsta
wać znacznie później, co oczywiście wydaje
się być w pełni uzasadnione. Mars wpraw
dzie także już w XVII wieku był obserwo
wany za pomocą lunet, lecz musimy pamię
tać, iż nawet podczas najkorzystniejszej
opozycji znajduje się od nas o wiele dalej niż
Księżyc, toteż tak skromnymi instrumenta
mi nie sposób było coś dostrzec na jego tar
czy. W arunki do obserwacji powierzchni
marsjańskiego globu pojawiły się właściwie
dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, kie
dy to astronomowie dysponowali już dosta
tecznie dużymi i pod względem technicz
nym znacznie lepszymi teleskopami. I tak w
latach 1772-1783 obserwacjami M arsa z za-

* Interpretacja obrazu otrzym anego za pom ocą sondy Ł una 3 zdaw ała się mówić, że na odwrotnej stronie Księ
życa znajduje się długie pasm o górskie, które postanowiono nazwać Montes Sovietici. W rzeczyw istości cze
goś takiego nie ma i nazwę tę trzeba było usunąć z księżycowej nomenklatury.
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Pierwsza mapa M arsa wykonana przez W. Berra i J.H. von Madiera.

pałem zajmował się W illiam F. H e r s c h e l
(1738-1822), który ciemne obszary na po
wierzchni planety uważał za oceany, a jasne
za lądy pokryte jakim ś czerwonym materia
łem. W ykonane przez tego sławnego astro
noma rysunki marsjańskiego globu zawiera
ją sporo szczegółów, lecz nie przedstawiają
dziś większej wartości, gdyż trudno je po
wiązać z późniejszymi obserwacjami. O
wiele większą wartość miałyby rysunki wy
konane w latach 1783 - 1805 przez Johanna
Hieronima S c h r ó t e r a
(1745-1816),
gdyby nie mylny pogląd astronoma niemiec
kiego, biorącego obserwowane przez siebie
szczegóły na powierzchni M arsa za chmury.
Starał się nawet w oparciu o nie wyznaczyć
kierunek i prędkość tamtejszego wiatru, to
też obserwacje wykonywał bardzo starannie
i sporządzone przez niego rysunki pozwoliły
później na wyciągnięcie pewnych wniosków
o zmianach, jakie od tego czasu zaszły na
powierzchni planety. Ale za przełomową da
tę w historii tych badań należy uznać rok
1830, kiedy to obserwacjami marsjańskiego
globu zaczęli zajmować się W ilhelm B e e r
(1797-1850) i Johann Heinrich von

M a d l e r (1794-1847). Już na podstawie
pierwszych obserwacji zwrócili uwagę, że
dostrzeżone szczegóły na tarczy planety nie
zmieniają swego położenia i że wobec tego
nie są to zjawiska atmosferyczne - jak sądził
Schróter - lecz trwałe twory na powierzchni
Marsa. Wkrótce też sporządzili pierwszą
mapę marsjańskiego globu i nawet wyposa
żyli ją w siatkę współrzędnych geograficz
nych (Rys. 2).
W ubiegłym stuleciu dzieło Beera i
Madlera kontynuowało wielu znanych astro
nomów. Obserwacjami powierzchni Marsa
zajmowali się zarówno William Rutter D a 
w e s (1799-1868),J o h n P h i l l i p s (18001874), F red erick K ai s e r (1808-1877),jak
też Angelo S e c c h i (1818-1878), Natha
niel G r e e n (1823-1899), Joseph Norman
L o c k y e r (1836-1920) i Richard Anthony
P r o c t o r (1837-1888). Ten ostatni w roku
1867 opracował nową, znacznie lepszą niż
Beer i M adler mapę powierzchni Marsa. On
to właśnie jako pierwszy wprowadził na
zewnictwo dla marsjańskich utworów, dając
im - tak samo jak Ricciolli kraterom księży
cowym - nazwiska sławnych uczonych,
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M apa M arsa R.A. P roctora w ykonana w 1877 roku.

chociaż ograniczył się tylko do astronomów
(Herschel Continent, Dawes Ocean, Coper
nicus Land itd.). Niemal taki sam, a w każ
dym razie bardzo zbliżony system nazew
nictwa utworów marsjańskich w roku 1892
zaproponował Camille F l a m m a r i o n
(1842-1925), który Marsa zaczął obserwo
wać w wieku siedemnastu lat, czyli wkrótce
po podjęciu pracy w obserwatorium pary
skim, potem zaś dokonywał ich w swym pry
watnym obserwatorium w Juvisy pod Pary
żem. Owocem tych długoletnich badań było
nie tylko dwutomowe dzieło La planete
Mars (Paryż 1892 i 1909), ale i wydana w
roku 1892 mapa powierzchni marsjańskiego
globu. Nieco zmienił na niej i znacznie roz
szerzył nazewnictwo proponowane ćwierć
wieku wcześniej przez Proctora.
Duży wpływ na dalszy rozwój areografii
wywarł astronom włoski Giovanni Virginio
S c h i a p a r e l l i (1835-1910). To on właś
nie, podczas wielkiej opozycji Marsa w roku
1877, odkrył słynne kanały, które oczywi
ście zaznaczył na opracowanej w tymże roku
mapie planety. Była ona dużo lepsza od
wszystkich dotychczasowych map, a w każ

dym razie przewyższała je zarówno liczbą
zamieszczonych na niej szczegółów, jak i
znacznie większą dokładnością. Była to bo
wiem pierwsza mapa Marsa opracowana na
podstawie ścisłych pomiarów, wykonanych
przez Schiaparelliego za pomocą mikrome
tru. Zignorował on całkowicie nazewnictwo
proponowane przez Proctora i Flammeriona,
wprowadzając zupełnie nowe, oparte na m i
tologii i historii starożytnej. Po pewnych
oporach przyjęło się ono w areografii i z nie
wielkimi zmianami było stosowane aż do
wielkiej opozycji w roku 1971, kiedy to po
orbicie okołomarsjańskiej zaczęła krążyć
sonda kosmiczna Mariner 9 i przekazywać
na Ziemię doskonałe obrazy powierzchni
Marsa. Okazało się wówczas, że odkrywane
na nim utwory topograficzne nie mają nic
wspólnego z obserwowanymi dotąd jasnymi
i ciemnymi plamami. Te bowiem uzależnio
ne są od albedo danego obszaru, czyli od
zdolności odbijania promieni słonecznych
przez materiał pokrywający skorupę w tej
lub innej okolicy planety, a nie od rzeczywi
stego ukształtowania terenu. Trzeba więc
było posłużyć się współrzędnymi geogra-
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ficznym i, aby zidentyfikować odkrywane
form acje topograficzne z owymi plamami,
znanymi z naziemnych obserwacji telesko
powych. N a mapie M arsa opracowanej na
podstawie obrazów otrzymanych za pomocą
sond kosmicznych można rozpoznać zale
dwie kilka utworów już wcześniej znanych
(Argyre I, Hellas, Nix Olympica i „kanał”
Coprates).
Czy zatem posługiwanie się dotychcza
sowymi mapami M arsa i widniejącymi na
nich nazwami miałoby jakiś sens? Nie, bo
przecież nie ułatwiałyby one pracy bada
czom, chociaż z drugiej strony stosowane
niem al od stu lat nazwy tak dalece zadomo
wiły się w aerografii, że nie można było z
nich zrezygnować. Należało po prostu
znaleźć jakieś kompromisowe rozwiązanie i
tym problemem zajmowała się powołana
przez Międzynarodową Unię Astronomicz
ną specjalna komisja, której przewodził Ge
rard A. de V a u c o u 1e u r s. Po wnikliwych
rozważaniach i konsultacjach zdecydowano,
iż odkrywane za pomocą sond kosmicznych
utwory topograficzne M arsa będą nosić na
zwy zapożyczone z mapy Schiaparełliego,
co oczywiście nie znaczy wcale, aby na no
we mapy wprowadzono je automatycznie i
by nie było żadnej różnicy między dawniej
szym a współczesnym nazewnictwem marsjańskim. Pod tym względem wiele się zmie
niło i o ile kiedyś - poza nielicznymi wyjąt
kami - nazwa nic nam nie m ówiła o chara
kterze danego utworu, to obecnie jednozna
cznie go określa (M argaritifer Chaos, Copra
tes Chasma, Erythraea Fossa, Noctis Labyronthus, Tharsis Montes, A lba Patera, Icaria
Planum, Hellas Planitia, Olympus Mons,
Arabia Terra itd.). Ponieważ jednak współ
czesne mapy M arsa zawierają o wiele więcej
szczegółów niż dawniejsze, nie dla wszy
stkich utworów starczyło używanych dotąd
nazw i w związku z tym trzeba było wprowa
dzić nowe. Ale i w tym przypadku starano
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się uszanować tradycję, a przykładem mogą
być marsjańskie doliny, które otrzymały
imiona postaci z mitologii różnych narodów
(Al-Qabira Vallis, Maja Vallis, Nirgal Vallis
itd.). Natomiast tamtejszym kraterom, tak
bardzo zdających się upodabniać glob marsjański do globu księżycowego, dano nazwi
ska sławnych uczonych. Większymi utwora
mi tego typu uhonorowano astronomów ma
jących jakieś większe osiągnięcia w bada
niach Marsa.
Czy doświadczenie z nazewnictwa Marsa
miało jakiś wpływ na ustalenie nazewnictwa
utworów topograficznych innych ciał Ukła
du Słonecznego? Raczej tak, zwłaszcza do
tyczy to topografii Merkurego i czterech galileuszowych księżyców Jowisza, dla któ
rych na podstawie naziemnych obserwacji
teleskopowych też opracowano mapy i dla
zamieszczonych na nich utworów albedowych również zaproponowano odpowiednie
nazwy. Ale w zasadzie to samo można po
wiedzieć o dawnym nazewnictwie Wenus,
bo i dla tej planety opracowano podobne ma
py, chociaż - jak dziś wiadomo - posiada
ona gęstą atmosferę i na wspomnianych ma
pach znalazły się jedynie szczegóły obser
wowane w jej górnych warstwach. Krótko
mówiąc - aktualnie obowiązujące nazew
nictwo Merkurego, Wenus, księżyców M ar
sa i księżyców planet grupy jowiszowej to
już wyłącznie dzieło współczesnych astro
nomów oraz współpracujących z nimi
przedstawicieli innych dyscyplin, w tym tak
że reprezentantów nauk humanistycznych.
A oto przyjęte przez Międzynarodową Unię
Astronomiczną zasady nazewnictwa utwo
rów topograficznych poszczególnych ciał
Układu Słonecznego:

Księżyc
Kratery "^Nazwiska sławnych uczonych
Morza, ^Łacińskie określenia różnych
zatoki, zjawisk pogodowych na Ziemi
jeziora, bagna
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URANIA
Góry ■s’Nazwy gór ziemskich
Doliny
Nazwy nawiązujące do dane
go łańcucha górskiego
Bruzdy, ra’Nazwa nawiązuje do pobliszczeliny skiego krateru
Przylądki ■s’Nazwy zapożyczone z geogra
fii lub pochodzą od nazwisk
sławnych uczonych

Merkury
Kratery ^ N a z w isk a sławnych artystów
(pisarzy, malarzy, muzyków)
Równiny '^ N azw a odpowiada położeniu
danego utworu lub pochodzi
od nazwy planety w jakim ś ję 
zyku
Uskoki •s’Nazwy sławnych statków
morskich i pojazdów kosm icz
nych
Doliny ra’Nazwy znanych obserwato
rów radio-astronomicznych

Wenus
Kratery, wul- ^ N a z w isk a sławnych kobiet
kany, patery
Inne utwory ^ Im io n a różnych bogiń i mito
logicznych bohaterek*

Mars
Duże kratery ^ N a z w isk a astronomów zajm u
jących się badaniem M arsa
Mniejsze ^ N a z w isk a sławnych uczonych
kratery
Duże doliny «■Nazwy M arsa i innych ciał
niebieskich w różnych języ 
kach
Małe doliny ra-Nazwy rzek ziemskich
Inne utwory r^N azw y zapożyczone z mapy
Schiaparalliego

Księżyce Marsa
Phobos ^ U tw o ry topograficzne noszą
nazwiska uczonych zajm ują
cych się badaniem tego księ
życa
Deimos
Kratery odkryte na tym księ
życu otrzymały nazwiska pisa
rzy wspominających w swych
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dziełach o księżycach Marsa

Księżyce Jowisza
Amalthea
Kratery ^ Im io n a postaci z mitologii
greckiej

Io
Aktywne w ul ■^Imiona bogów i opiekunów
kany
ognia, piorunów i Słońca
Patery ^ im io n a bogów, bogiń i posta
ci mitologicznych
Góry ^ S ta ro ż y tn e nazwy niektórych
łańcuchów górskich
Kopuły "^Im iona mitologicznych wład
ców
Krainy i pła •s’Nazwy zapożyczone ze staro
skowyże żytnej geografii

Europa
Linie •^Im iona postaci związanych z
mitem o Europie, córce króla
Tyru, ukochanej Zeusa
Zakręty •s’Nazwy zapożyczone ze staro
i plamy
żytnej geografii

Ganimedes
Kratery “ 'Im iona bogów i innych posta
ci z mitologii narodów Bli
skiego W schodu
Bruzdy 'S'Nazwy zapożyczone z geogra
fii asyryjsko-babilońskiej
Krainy •^•Nazwiska astronomów zajm u
jących się badaniem księży
ców Jowisza

Callisto
Kratery “ ’Imiona bogów i innych posta
ci ze skandynawskiej mitolo
gii
W ielkie stru- ^ N a z w y miejscowości związaktury koliste nych ze skandynawską mito
logią

Księżyce Saturna
Enimetheus
Kratery ^ Im io n a postaci związanych z
mitem o Polluksie i Kastorze

* Wyjątek stanowią dwie wenusjańskie krainy, które oznaczono dużymi literami alfabetu greckiego (Alpha Regio i Beta Regio), a także najwyższe góry na Wenus, którym dla odmiany dano nazwisko sławnego fizyka an
gielskiego Jamesa Clerka Maxwella (1831-1879), chcąc w ten sposób uczcić jego wkład w poznanie teorii
pola elektromagnetycznego.
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Janus

Kratery ^ Im io n a postaci związanych z
mitem o Polluksie i Kastorze

Mimas
Kratery ^ Imiona osób i nazwy miejsco
wości związanych z legendą
przedstawioną przez Thomasa
M alory’ego w dramacie
Śm ierć Artura (M orte d ’A rt
hur)
Kaniony »*■N azwy zapożyczone ze staro
żytnej geografii

Enceladus
Kratery, bruz- ^ Im io n a bohaterów z legend
dy, równiny arabskich zawartych w K się
dze tysiąca i jed n ej nocy (Kitab alflayla wa layla)

Tethys
Kratery i ka- ^ Im io n a bohaterów i nazwy
niony
miejscowości z homerowskiej
epopei Odyseja

Diona
Kratery, ka- "^Im iona bohaterów i nazwy
niony i linie miejscowości występujących
w epopei W ergiliusza Eneida

Rhea
Kratery i ka- “^ Im io n a bogów i postaci wystęniony
pujących w mitologiach róż
nych ludów

Hyperion

Grzbiety «'N azw iska sławnych astronogórskie mów

Iapetus
Kratery i zie- ^ Im io n a bohaterów i nazwy
mie miejscowości związanych ze
starofrancuskim eposem ry
cerskim Pieśń o Rolandzie
(Chanson de Roland)
Krainy •s’Nazwiska sławnych astrono
mów

Księżyce Urana
(nazwy utworów topograficznych)
Puck ■s’lm iona psotliwych duchów
M iranda »*■Im iona postaci i nazwy miej
scowości ze sztuk W illiama
Shakespeare’a
Ariel ^ Im io n a dobrych duchów
Umbriel ^ Im io n a złych duchów
Titania ^ Im io n a żeńskie i nazwy miej
scowości ze sztuk Shakespe
are’a
Oberon « Imiona bohaterów i nazwy
miejscowości z dramatów
Shakespeare’a

Księżyce Neptuna
(nazwy utworów topograficznych)
Proteus ra'Im iona duchów i bogiń w od
nych
Tryton «*■Im iona bóstw wodnych*
N ereida ■s’Imiona poszczególnych nereid

Kratery ^ Im io n a bóstw Słońca i Księży
ca

K R O N IK A
Przygody z księżycami Saturna
Prasę, nawet tę codzienną, obiegła wiado
mość o odkryciu kolejnych dwu księżyców
krążących wokół Saturna. Podane to zostało
jako wynik obserwacji przeprowadzonych
za pomocą teleskopu kosmicznego Hubbla
dnia 22 maja br - wtedy to pierścienie Satur
na ustawione były w ten sposób, że dla ob
serwatora na Ziemi (dokładniej - dla HST)

stawały się niewidoczne. Zastanawiające
jest to, że dziennikarze piszą o dwu księży
cach podczas gdy w oryginalnych doniesie
niach NASA mówi się o przynajmniej dwu,
a może i czterech (dwa w pierścieniu F, trze
ci na zewnątrz F, czwarty około 6000 km za
nim). Księżyce byłyby nie większe niż 80
km a przypomnijmy, że bryłki wchodzące w
skład pierścieni mają rozmiary centymetrów

* Nie są brane pod uwagę postacie z mitologii greckiej i rzymskiej.
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lub metrów. Tymczasem jednak w tzw.tele
gramach Międzynarodowej Unii Astronomi
cznej niektórzy astronomowie dość scepty
cznie się odnoszą do tego odkrycia - biorąc
pod uwagę granice obserwacyjnych błędów
nie da się wykluczyć, że te “nowe” księżyce
są tożsame ze “starymi”. Podobną euforię
przeżywali planetolodzy tuż po przelocie
sond Voyager - naliczono wtedy aż 28 sate
litów Saturna, ale potem została potwierdzo
na obecnośc tylko 18. Należy więc być
ostrożnym! Tym bardziej, że 10 sierpnia
znów pierścień ustawi się swym brzegiem
do nas i będzie można ponowić dokładne
obserwacje.
MSK

Obiecujące obrazy utworów albedowych Westy
Zapewne już wkrótce planetolodzy dys
ponować będą pierwszą mapą albedową
Westy. Jej wyróżnienie może nawet wywo
ływać pewne zdziwienie, bo wprawdzie
idzie o najjaśniejszy obiekt głównego pasa
planetoid, mającym przy tym - według naj
nowszych pomiarów - 525 km średnicy, to
jednak pod względem rozmiarów ustępują
cemu dwom innym planetoidom (Cererze i
Pallas). Z uwagi na duże odległości są to
ciała trudne do obserwacji z Ziemi, nie po
wiodły się także podjęte w latach 1990 i
1993 próby zbadania Westy za pomocą
„wadliwego” wtedy jeszcze teleskopu kos
micznego HST (Hubble Space Telescope).
Dopiero na przełomie listopada i grudnia
1994 roku astronomowie amerykańscy Ben
Zellner i Alex Storrs ponownie go użyli do
obserwacji tej planetoidy, otrzymując za po
mocą kamery WFPC 2 (Wide Field and Pla
netary Camera) w ciągu trzech kolejnych dni
całą serię obrazów, ukazującą planetoidę we
wszystkich możliwych fazach rotacji (jedne
go obrotu wokół swej osi dokonuje ona w
ciągu 10h i 41m). W tym czasie W esta odda
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lona była od Ziemi o 252 min km i pozorna
średnica jej tarczy mierzyła 0,42 sekundy
kątowe, toteż zdolność rozdzielcza otrzyma
nych obrazów jest dość duża, dochodzi bo
wiem do 86 km (0,02” )- W drugiej połowie
grudnia 1994 roku dokonano dalszych ob
serwacji, tym razem za pomocą kamery FOC
(Faint Obiekt Camera). A ponieważ w tym
czasie planetoida znajdowała się akurat w
opozycji i w porównaniu z poprzednim po
łożeniem zbliżyła się do Ziemi o około 16
min km, jakość obrazów nieco się poprawi
ła. W yraźnie pokazują one, że zgodnie - z
przewidywaniami - W esta ma kształt zbli
żony do kuli. Jej powierzchnia pokryta jest
ciemnymi i jasnym i plamami, które uczeni
interpretują jako dowód różnorodnego skła
du chemicznego skał tworzących tamtejszą
skorupę. Ale na ostateczne rozwiązanie tej
zagadki przyjdzie nam chyba czekać do cza
su dokładnego zbadania planetoidy za po
mocą sondy kosmicznej.
W grudniu 1994 roku astronomowie eu
ropejscy do obserwacji Westy użyli zainsta
lowanego przed kilku laty w obserwatorium
na La Silla (Chile) teleskopu NTT (New Te
chnology Telescope) o średnicy 3,6 m. W
danym przypadku optyka adaptacyjna oka
zała się być bardzo pomocna, niemal zupeł
nie wyeliminowała szkodliwy wpływ ru
chów turbulentnych ziemskiej atmosfery, co
pozwoliło na uzyskanie obrazów o zdolności
rozdzielczej 120 - 1 8 0 km (0,1 - 0,15 ” ). I na
nich zostały zarejestrowane analogiczne
struktury, j ak na obrazach uzyskanych za po
mocą teleskopu kosmicznego HST, a to nie
wątpliwie będzie miało odpowiednie zna
czenie przy opracowywaniu fotografii in
nych tego rodzaju obiektów. W każdym ra
zie wzrośnie wiarygodność danych obser
wacyjnych otrzymywanych za pomocą tele
skopu NTT i innych instrumentów optycz
nych zainstalowanych na Ziemi.
Stanisław R. Brzostkiewicz
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Nietypowe kłopoty wahadłowca
Zaplanowany szczegółowo plan lotów
wahadłowców tym razem został zaburzony
przez... dzięcioły. Przy rutynowej kontroli
pozostawionego na wyrzutni promu Disco
very okazało się, że w materiale izolacyjnym
otulającym zewnętrzne zbiorniki paliwa
znaleziono około 60 dziurek. Wydziobały je
zamieszkujące w pobliżu dzięcioły. Otulina
izolacyjna odgrywa zasadniczą rolę przy
przechodzeniu wahadłowca przez atmosferę
ziemską - zarówno podczas startu jak i pod
czas powrotu na Ziemię. Start siedemdzie
siątej misji promu (STS-70) został więc od
wołany. Technicy musieli przesunąć wahad
łowiec z wyrzutni do budynku, w którym
montuje się kosmiczne pojazdy - naprawa
jest zbyt trudna by ją można było przeprowa
dzić na zewnątrz. Wszystko to przedłuża
czas niezbędnego remontu. Pozostaje nad
zieja, że lot następny STS-71 (tym razem
polecieć ma wahadłowiec Atlantis) odbę
dzie się bez nieprzyjemnych niespodzianek.
Jest to o tyle ważne, że lot ten będzie pier
wszym z siedmiu lotów do stacji Mir. Planu
je się spotkania statków na orbicie, wymianę
załóg, przekazywanie ładunków - wszystko
po to, by planowane na lata 1995-97 misje
doprowadziły do powstania wspólnej, mię
dzynarodowej stacji kosmicznej w listopa
dzie 1997 roku. A nim do tego dojdzie mo
żemy się pozastanawiać nad tym czego szu
kał dzięcioł w wahadłowcu?
MSK

Międzynarodowy Dzień Planetariów
- 19 marca 1995 roku
Międzynarodowy Dzień Planetariów ob
chodzony jest w niedzielę poprzedzającą lub
następującą po dniu wiosennego zrównania
dnia z nocą jako dzień otwartych drzwi. W
roku 1995 przypadł 19 marca.
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Pomysł organizowania Międzynarodo
wego Dnia Planetariów zrodził się we W ło
szech. Włoskie Towarzystwo Przyjaciół Pla
netariów (Associazione Amici dei Planetari)
zorganizowało w 1990 roku Narodowy
Dzień Planetariów, aby popularyzować
astronomię i promować tamtejsze planetaria.
We Włoszech jest 50 planetariów. W ię
kszość planetariów (20) znajduje się w insty
tutach nawigacji. Są to z reguły małe plane
taria dla 20-40 widzów. Jest też kilkanas'cie
planetariów nieco większych dla 50-80 wi
dzów i duże planetarium w Rzymie dla 380
widzów. W Livorno i Modenie jest aż po 3
planetaria, a w miastach: Firenze, Genova,
Piza i Rzym po 2. Tak więc we Włoszech,
porównywalnych terytorialnie z Polską, jest
cztery razy więcej planetariów niż u nas.
W roku 1992 w Międzynarodowym Dniu
Planetariów wzięły już udział planetaria w
Londynie, Genk (Belgia) oraz Saint-Etienne
(Francja). W roku 1993 dołączyły planeta
ria: Pamplona (Hiszpania) i Armagh (Irlan
dia Północna), a w 1994 roku planetaria nie
mieckie: Aschersleben, Herzberg, Osnabriick i Schkeuditz.
W czasie konferencji “Popularyzacja
astronomii” odbywającej się w dniach 46.10.1994 w Preszowie na Słowacji udział w
organizacji Międzynarodowych Dni Plane
tariów zadeklarowały planetaria z Czech,
Polski, Słowacji i Ukrainy.
Trzy polskie planetaria - grudziądzkie,
olsztyńskie i toruńskie - przygotowały róż
norodne programy specjalnie dla widzów
odwiedzających te placówki 19 marca.
Planetarium w Grudziądzu prezentowało
spektakl “Wiosenne spotkanie z gwiazda
m i”. Planetarium w Toruniu projekcje: “A
jednak się kręci” i “Wielkie zderzenie”.
W Olsztyńskim Planetarium i Obserwato
rium Astronomicznym program w Między
narodowym Dniu Planetariów był bardzo
bogaty. Pod kopułą planetarium odbyło się 5
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projekcji: 2 projekcje dla dzieci (“Opowieści
o niebie i gwiazdach” i “Podróże Księży
ca”), przedpremierowy pokaz nowej proje
kcji popularnej “Spacerkiem po Mlecznej
Drodze”, okolicznościowy pokaz na temat
początku astronomicznej wiosny “Witaj
wiosno” i projekcja o wiosennym niebie z
cyklu “Cztery pory roku” - “Słowik i gwiaz
dy”. Po południu w obserwatorium widzo
wie mogli zwiedzić pracownie: analizy
widm gwiazdowych, promieniowania kos
micznego, służby czasu i fotometryczną. Zła
pogoda w dzień nie pozwoliła na obserwacje
Słońca, ale w zamian widzowie mogli obej
rzeć fabularny film “Spokojnie to tylko awa
ria”. W ieczorem, gdy pogoda się poprawiła
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odbył się pokaz nieba gwieździstego.
W innych krajach programy w planeta
riach i obserwatoriach wyglądały podobnie:
projekcje astronomiczne, filmy video, od
czyty, pokazy nieba.
W tym dniu planetarium odwiedziło
510 osób, zaś obserwatorium 135. Zatem
jest to dobra promocja działalności planeta
riów i nowy impuls do odwiedzenia tych pla
cówek przez mieszkańców macierzystych
miast i turystów.
Następny Międzynarodowy Dzień Pla
netariów obchodzony będzie w niedzielę 24
marca 1996 roku. Może weźmie w nim
udział jeszcze więcej planetariów ?
Jadwiga Biała

KONFERENCJE ZJAZDY
Doroczne zgromadzenie Towarzy
stwa Meteorytowego
W dniach 24-29 lipca 1994 roku w Pra
dze odbyło się kolejne 57 doroczne zgroma
dzenie członków Meteoritical Society. Po
raz pierwszy spotkanie odbywało się w kraju
dawnego bloku wschodniego. Dla wielu
uczonych było to na tyle istotne, że od
stwierdzenia tego faktu rozpoczynali swe
wystąpienia.
Obrady odbywały się w salach Pałacu
Kultury - nowoczesnego gmachu z wieloma
salami koncertowymi i konferencyjnymi
oraz zapleczem gastronomicznym. W iel
kość tego gmachu oraz liczba sal umożliwia
ją odbycie jednocześnie kilku zjazdów liczą
cych ponad 100 uczestników. Pałac Kultury
znajduje się w pobliżu W yszehradu, tak więc
w czasie przerw w obradach można było
spacerować wśród najstarszych zabytków
Pragi.
Kilka dni przed rozpoczęciem zgroma
dzenia minęło 25 lat od lądowania ludzi na

Księżycu. Astronauci amerykańscy z misji
Apollo 11 - Neil A r m s t r o n g i Edwin
A l d r i n 20 lipca 1969 r. wylądowali na
Księżycu, przebywali na jego powierzchni
przez wiele godzin i szczęśliwie powrócili
na Ziemię. Przywieźli na Ziemię próbki
gruntu księżycowego, których badanie po
zwoliło rozwiązać wiele zagadek związa
nych z pochodzeniem Księżyca i jego histo
rią. Po raz pierwszy badano w ziemskich la
boratoriach skały z innego ciała niebieskie
go zebrane i przywiezione przez ludzi.
Wcześniej o budowie innych ciał Układu
Słonecznego można było coś powiedzieć na
podstawie badań meteorytów, które same
spadały na Ziemię.
Pierwsza sesja 25 lipca poświęcona była
właśnie rocznicy lądowania ludzi na Księży
cu. Uczeni, którzy badali pierwsze okazy
skał księżycowych, dzielili się swymi wspo
mnieniami z tamtych dni. Opowiadali o
przygotowaniach do badań, o pierwszych
konferencjach prasowych na temat wyni
ków, o tym, jak niezwykłym przeżyciem by-
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ła dla nich praca z księżycową materią. Jed
nym z uczonych wspominających swe przy
gody z badaniem gruntu księżycowego był
S. Ross T a y l o r z Canberry w Australii. S.
Ross Taylor był w latach 1987-1988 wice
prezydentem, a w latach 1989-1990 prezy
dentem Meteoritical Society. Jest też w kole
gium redakcyjnym czasopism a Meteoritics.
Oprócz rocznicowych wspomnień na
pierwszej sesji wygłoszono jeszcze trzy refe
raty: E. Z i n n e r - „Spektrometria masowa
w astronomii. M iędzygwiezdne ziarna w
meteorytach”, A.G.W . C a m e r o n
“Astrofizyczne procesy wpływające na for
mowanie składników meteorytów czyli pier
wsze 10 milionów lat mgławicy słonecznej”
oraz D.J. R o d d y - „Kratery uderzeniowe i
wybuchowe: perspektywy badań” . Pierwszą
sesję prowadzili: prezydent M eteoritical So
ciety Heinrich W a n k e
oraz H.Y.
M c S w e e n Jr.
Następne sesje odbywały się równolegle
w dwóch salach i uczestnicy z konieczności
musieli wybierać tematykę. Po południu
25.07. do wyboru była sesja poświęcona
ziarnom pyłu m iędzygwiazdowego lub
ziemskim kraterom uderzeniowym i tektytom. Ci, którzy jak ja, wybrali drugą możli
wość, mogli usłyszeć o ciekawej hipotezie
postawionej przez I z o k h a. Uważa on, że
tektyty: australity, indochinity i zhamanshinity są pozostałością po komecie, która ude
rzyła w Ziemię. Niewątpliwą inspiracją do
postawienia tej hipotezy było bombardowa
nie Jowisza przez fragmenty komety Shoemaker-Levy 9 w dniach 16-22 lipca 1994
roku.
Pierwszego dnia wywieszono również
około 40 plakatów. M ożna je było oglądać
przez cały czas trwania konferencji. Poświę
cone były zwykle badaniom konkretnych
meteorytów lub kraterów. Obok Czesi sprze
dawali książki o tem atyce mineralogicznej i
geologicznej oraz jedyną książkę ściśle
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związaną z tematyką konferencji - Moldavites. The Czech Tektites Vladimira Bouka.
Następnego dnia przed południem można
było wybrać albo meteoryty marsjańskie al
bo chondryty. Sesję o meteorytach marsjańskich prowadziły dwie panie: G. D r e i b u s
i M. G r a d d y. Na 15 referatów tej sesji aż
13 poświęconych było różnym badaniom
jednego meteorytu ALH 84001 (Allan Hills
84001).
Meteoryt ALH 84001 znaleziono w roku
1984 na Antarktydzie. Jest to bryła kamien
na o wadze 1,9 kg. Badania wykazały, że jest
to fragment skorupy marsjańskiej. Przy tym
w porównaniu z innymi meteorytami z Mar
sa jest to skała bardzo stara. Jej wiek ocenia
się na 4.2-4.5 mld lat, podczas gdy wiek in
nych meteorytów marsjańskich nie przekra
cza 1.3 mld lat. W oparciu o badania ekspo
zycji tego meteorytu na promieniowanie
kosmiczne można oszacować jak długo wę
drował on z Marsa na Ziemię. Badania wy
kazały, że ta podróż trwała 14-18 min lat.
M . M . L i n d s t r o m rozważał problem,
na ile uboższa byłaby nasza wiedza o Księ
życu i Marsie, gdybyśmy bazowali tylko na
pochodzących z nich meteorytach, obserwa
cji z daleka i automatycznych lądownikach.
Poznanie Księżyca i planet rozpoczęło
się od badań teleskopowych i było konty
nuowane przez sondy i automatyczne lądowniki. Jedynie w przypadku Księżyca lu
dzie prowadzili badania bezpośrednio na je
go powierzchni, i przywieźli próbki skał
księżycowych na Ziemię. Dla Księżyca i
M arsa mamy także przypadkowe próbki do
starczone w wyniku wybicia w przestrzeń
fragmentów skał, czyli księżycowe i mar
sjańskie meteoryty.
Znanych jest 13 meteorytów księżyco
wych oraz 10 meteorytów marsjańskich. W
przypadku Księżyca wyraźnie widać, że me
teoryty, które są przypadkowymi próbkami z
kilku miejsc nie mogłyby nam powiedzieć
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tyle o ew olucji naszego satelity, co egzem 
plarze skał przyw iezione w program ie A pol
lo. M ars je st podobny do K siężyca pod tym
w zględem , że zderzenia i w ulkanizm są
dom inującym i procesam i form ow ania p o 
w ierzchni. M eteoryty m arsjańskie m ów ią
nam stosunkow o niew iele o typach skał na
M arsie. W ydaje się w ięc, że bez w iększej
liczby m eteorytów m arsjańskich oraz bez
przyw iezienia próbek z M arsa nie poznam y
różnorodności skał m arsjańskich i będziem y
m ieć ograniczoną m ożliw ość m odelow ania
geologicznej ew olucji M arsa.
J.S. D e l a n e y om ów ił trzy m odele
kom pozycji M arsa z różnych proporcji m a
terii chondrytow ej. W ziął pod uw agę trzy
rodzaje chondrytów : chondryty zw yczajne
typu H oraz dw a rodzaje chondrytów w ęglistych typ C I i CM . C hondryty zw yczajne oliw inow o-bronzytow e typu H charakteryzują
się dużą zaw artością żelaza. C hondryty węgliste typu CI (od m eteorytu Ivuna) i typu
C M (od m eteorytu M ighei) w ykazują dużą
zaw artość w ęgla.
T rzy m odele D elaneya m iały następujący
skład chondrytow y:
1 /8 6 .5 % ( H )+ 13.5% (CM )
2 / 70% (CI) + 30% (H)
3 /9 0 % (C I)+ 10% (H)
G ęstości w edług przedstaw ionych m odeli
w ynosiłyby odpow iednio - 3.77 g/cm 3 dla
składu: pierw szego i 3.84g/cm 3 dla składu
drugiego. Ś rednia gęstość M arsa szacow ana
je st na 3.75 g/cm 3, co preferuje m odel pier
wszy.
Po południu były sesje pośw ięcone pyło
wi kosm icznem u oraz ciałom planetarnym ,
głów nie K siężycow i, ale też W enus i lodo
w ym księżycom Saturna.
W e środę 27 lipca do południa była druga
sesja pośw ięcona chondrytom i rów nolegle
sesja pośw ięcona gazom szlachetnym . C ie
kaw y referat na tem at m eteorytu Peekskill
w ygłosił Th. G r a f . Przedstaw ił on pracę ze
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społu liczącego aż 19 osób. M eteoryt P e
ekskill spadł 9.10.1992 i uderzył w sam o
chód należący do M ichell K napp. W aga m e
teorytu w ynosiła 12.4 kg. G raff w raz z ze
społem dokonali o szacow ania m asy i roz
m iarów m eteoroidu Peekskill nim w padł on
w atm osferę Z iem i oraz odtw orzyli je g o h i
storię.
B adania ekspozycji m eteoroidu na p ro 
m ieniow anie kosm iczne oparto na pom ia
rach izotopów prom ieniotw órczych, gazów
szlachetnych i śladów działania prom ieni
kosm icznych. W iek ekspozycji w yznaczony
z różnych pom iarów w ynosi około 27 m i
lionów lat. T yle czasu w ędrow ał m eteoroid
od m om entu odłupania od m acierzystej planetki do spotkania z Ziem ią. D olną granicę
rozm iarów m eteoroidu oszacow ano na 1 m
zaś górną na 2 m średnicy. M asa m eteoroidu
w ynosiła od 1 do 8 ton.
N astępnego dnia Z. C e p l e c h a z mniej
licznym zespołem (tylko 5 osób) podali in
form acje na tem at orbity i trajektorii w ziem 
skiej atm osferze m eteoroidu Peekskill na
podstaw ie obserw acji video. M eteoroid był
obserw ow any z pięciu m iejsc. D o opracow a
nia w zięto obserw acje z czterech m iejsc, bo
obserw acje z piątego m iejsca były nie
pewne.
9 października 1992 roku o godz. 23.48
U T bolid jaśn iejszy niż K siężyc w pełni po
jaw ił się nad Z achodnią W irginią (USA).
Przeleciał około 700 km w kierunku północ
no-w schodnim i spadł w Peekskill w stanie
N ow y Jork. W stępne obliczenia w ykazały,
że m eteoroid poruszał się po orbicie nie sty
kającej się z pow ierzchnią Ziem i. C iało o
m asie początkow ej rzędu 10 ton i prędkości
14,7 km s '1 poruszało się po orbicie o półosi
w ielkiej a - 1,5 j.a., z aphelium nieco pow y
żej 2 j.a., o nachyleniu i - 5 stopni i okresie
obiegu 1,8 roku.
G dyby Z iem ia nie m iała atm osfery m e
teoroid przeleciałby nad jej pow ierzchnią na
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wysokości 22 km. Atmosfera zahamowała
jego lot, spowodowała rozpad i odparowanie
znacznej części. Na wysokości 30 km pręd
kość meteoroidu spadła poniżej 3 km s '1 i
przestał on świecić. Przeleciał jeszcze 50 km
i uderzył w końcu w samochód z prędkością
pionową około 80 m s '1. Podczas drugiej po
łowy lotu bolid rozpadł się na kilkadziesiąt
fragmentów. Na zdjęciach o wysokiej roz
dzielczości widać przynajmniej 70 fragmen
tów oddalonych od siebie nawet o 20 km.
W arto w tym miejscu wspomnieć, że Peekskiłł jest piątym meteoroidem, dla którego
obliczono orbitę. Cztery wcześniejsze to:
Sikhote-Alin (spadł 12.02.1947 w Rosji), Pibram (spadł 7.04.1959 w Czechach), Lost
City (spadł 3.01.1970 w USA) i Innisfree
(spadł 5.02.1977 w Kanadzie).
W e czwartek 28 lipca sesje przedpołu
dniowe poświęcone były achondrytom oraz
chondrom i wietrzeniu.
Sesję poświęconą chondrom prowadzili
John A. W o o d oraz Derek W.G. S e a r s .
John A. W ood jest wybitnym członkiem Meteoritical Society. W latach 1969-1970 był
wiceprezydentem, w latach 1971-1972 pre
zydentem, zaś w latach 1973-1975 ustępują
cym prezydentem Meteoritical Society. Na
pisał wiele książek. Jedną z nich Układ Sło
neczny wydało PW N w 1983 roku. Derek
W .G. Sears jest redaktorem naczelnym cza
sopisma Meteoritics.
John A. W ood wygłosił referat “Chondry
i formowanie chondrytów. W ażniejsze nie
rozwiązane kwestie sporne”. Istnieje zgoda,
choć nie powszechna, tylko co do kilku aspe
któw tworzenia się chondr - zostały one
utworzone jako rozproszone kropelki mag
my w mgławicy i ostygły w skali czasowej
rzędu jednej godziny. Niektóre, jeśli nie
wszystkie, zawierają wcześniejsze generacje
ziaren minerałów. Poza tym wiele parame
trów i procesów, które oddziaływały na two
rzenie chondr, jest przedmiotem dyskusji i
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sporów. Wood wymienił kilkanaście pro
blemów. Dlaczego każdy typ chondrytów
m a wyraźnie określony, choć nie identycz
ny, rozkład rozmiarów chondr? Czy chondry
tworzyły się przez stopienie zimnych, utwo
rzonych kul pyłu, czy też przez akumulację
gorących kropelek i pyłu? Czy proces two
rzenia się chondr był tak rozpowszechniony
jak wskazuje ich obfitość, czy też tylko tak
się wydaje, ponieważ procesy tworzenia się
chondr i ich łączenia się były związane ze
sobą? Jaki jest związek między chondrami, a
inkluzjami wapniowo-glinowymi różnych
typów? Czym były impulsowe zjawiska
ogrzewające, które tworzyły chondry i in
kluzje? W jakiej temperaturze i jak długo
tworzyły się chondry? Czy była nieskończo
na liczba typów chondrytów, z których obe
cnie mamy próbki tylko kilku, czy też typów
chondrytów jest tyle, ile jest reprezentowa
nych w kolekcjach? Zestaw tych pytań
uświadomił słuchaczom, że meteorytyka nie
rozwiązała jeszcze wielu bardzo istotnych
problemów.
Sesje popołudniowe poświęcone były
achondrytom oraz asteroidom i kometom.
C.R. C h a p m a n prezentował planetoidę
243 Ida i jej księżyce. 28 sierpnia 1993 roku
sonda Galileo przeleciała obok planetki 243
Ida. Obraz tej planetki ukazuje ciało o bar
dzo nieregularnym kształcie (około 56 km
długości), silnie zryte kraterami, z wieloma
interesującymi utworami geologicznymi.
Blisko 30% powierzchni Idy pokryte jest
kraterami. Nowe obrazy strony przeciwnej
Idy ukazują nieregularny kształt przypomi
nający kość, z wyraźnym wklęśnięciem, któ
re wydaje się dzielić Idę na dwa odrębne
składniki. Liczna populacja kraterów Idy
ukazuje dużą różnorodność ich budowy,
zgodnie z przypuszczeniem, że powierzch
nia była bombardowana gęstym strumie
niem małych pocisków.
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Został odkryty księżyc krążący wokół
Idy. Ma on wymiary 1.6 x 1.4 X 1.1 km. Na
powierzchni księżyca widoczne są kratery.
Jego albedo i widmo odbiciowe niezbyt róż
ni się od Idy. Księżyc obiega Idę ruchem
prostym z okresem około 20 godzin, przy
założeniu kołowej orbity. Podczas obserwa
cji księżyc znajdował się około 80 km od
środka Idy.
Przypuszcza się, że księżyc Idy powstał
podczas tego samego katastrofalnego zde
rzenia, w wyniku którego powstała sama Ida
i cała rodzina planetek Koronis. W czasie
takich zderzeń fragmenty mogą być wyrzu
cone w jednym kierunku z podobnymi pręd
kościami i wtedy mogą zacząć okrążać się
wzajemnie. Być może jednak księżyc ten
jest blokiem skalnym, wyrzuconym podczas
zderzenia kraterotwórczego. Taki księżyc
powinien być rumowiskiem skalnym mniej
szym znacznie od ciała pierwotnego i powi
nien znajdować się w odległości kilku pro
mieni od ciała głównego. W każdym przy
padku mniejsze bloki, widoczne w niektó
rych częściach Idy, są najprawodopodobniej
wyrzucone z kraterów, niezaleznie od tego,
czy były kiedykolwiek chwilowymi księży
cami.
Chapman przedstawił też zdjęcia bom
bardowania Jowisza przez kometę Shoemaker-Levy 9. Były to zdjęcia z Teleskopu
Kosmicznego Hubble’a oraz z teleskopów
na powierzchni Ziemi. (Chapman miał nie
zbyt przyjemną przygodę, ponieważ na lot
nisku ukradziono mu teczkę. W prasie uka
zał się artykuł na ten temat z prośbą do zło
dzieja o zwrot materiałów naukowych, które
były w teczce.)
E. A s p h a u g przedstawił komputero
we animacje zderzeń różnych ciał z różnymi
prędkościami. Pokazały one co dzieje się w
pasie planetoid i jak w wyniku zderzeń pro
dukowane są meteoroidy, które następnie
mogą trafić w pobliże Ziemi.
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W.F. B o o t k e omówił pochodzenie ma
łych planetek przelatujących tuż obok Ziemi.
Poszukiwanie przez teleskop o średnicy
90 cm, w ramach programu “Spacewatch”,
planetek zbliżających się do Ziemi, ujawniło
więcej ciał o średnicach mniejszych niż 50
m, niż spodziewano się na podstawie rozkła
du większych ciał (d >100 m). D. R a b i n o w i t z stwierdził, że wiele z tych ciał ma
peryhelia i aphelia bliskie 1 j.a., mimośród
nie większy niż 0.35, nachylenie orbity mię
dzy 0 stopni a 30 stopni i nietypowe cechy
widma. Przy założeniu, że ciała te stanowią
stałą nadwyżkę małych ciał w okolicy orbity
Ziemi, ewentualnymi ich źródłami są zde
rzenia z jedną (lub więcej) z planet ziem
skich, fragmenty po zderzeniach w pasie pla
netoid lub zderzeniowy rozpad jednej z wię
kszych planetek przecinających orbitę Ziemi.
Aby wyznaczyć najbardziej aktywny ob
szar dostarczający fragmenty planetek w po
bliże Ziemi, prześledzono jak zachowują się
ciała z każdego możliwego źródła. Stwier
dzono, że obiekty z głównego pasa planetoid
z obszarów rezonansu z Jowiszem, gdy prze
chodzą na orbity przecinające ziemską, nie
staną się obiektami przelatującymi stale bli
sko Ziemi. Z kolei obiekty krążące już po
orbitach przecinających ziemską rzadko się
rozpadają i mają inne widma odbiciowe.
Najbardziej prawdopodobne wydaje się,
że nadwyżkę małych ciał tworzą bryły wy
rzucone w wyniku zderzeń fragmentów pla
netoid z Ziemią, Księżycem lub Wenus. Mo
gą one krążyć po obserwowanych orbitach
przez około 10 min lat po wyrzuceniu. Bryły
wyrzucone z Marsa raczej nie trafiały na or
bity, na jakich obserwuje się planetki zagra
żające Ziemi.
J. B o r o v i c k a przedstawił metodę po
zwalającą z badania widma meteoru określić
rodzaj meteorytu, który spadnie na Ziemię.
W piątek 29 lipca były tylko sesje przed
południowe. Jedna poświęcona meteorytom
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żelaznym i żelazno-kam iennym i druga po
św ięco n a w czesnym etapom pow stania
U kładu S łonecznego. W sesji pośw ięconej
m eteorytom w ystąpił dr B runo L a n g z
W arszaw y z referatem “M agnetyczne w łas
ności m etalu w m ezosyderycie Ł ow icz” .
C zesi: M . B u k o v a n s k a , R. S k a l a i
J. F r y d a przedstaw ili badania m eteorytów
żelaznych V icenice i C hlum ec. M eteoryt Vicenice znaleziono w październiku 1911 roku
w e w si V icenice około 2 km od m iejscow o
ści N am est nad O slavou (Czechy). B ryła o
w ym iarach 180 x 90 x 65 m m w ażyła
4650 g. W roku 1961 m eteorytem zajął się
Prof. Jo se f S e k a n i n a z U niw ersytetu w
B rnie. M eteoryt został sklasyfikow any ja k o
oktaedryt średnioziarnisty (IID ). M eteoryt
C hlum ec został znaleziony w iosną 1993 ro
ku n a głębokości 40 cm w ogrodzie na przed
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m ieściach C hlum ec nad C idłinou (Czechy).
W aży on 3004 g.
W czasie trw aj acego 5 dni zgrom adzenia
w ygłoszono około 200 referatów i zaprezen
tow ano około 40 plakatów . O grom na w ię
kszość prac pośw ięcona była bardzo spe
cjalistycznym w yznaczeniom składu m eteo
rytów , badaniom m ineralogicznym i petro
graficznym . Praktycznie były one przezna
czone d la specjalistów z danej dziedziny i
raczej d la m ineralogów i petrografów niż dla
astronom ów .
Z okazji przyjazdu do Pragi tak wielu
sław nych badaczy m eteorytów , w M uzeum
N arodow ym otw arto now ą w ystaw ę m eteo
rytów , która je s t na tyle interesująca, że w ar
to jej pośw ięcić osobny artykuł.
Jadw iga Biała

OBSERWACJE
Kometa McNaught-Russell (1993v)
C yrkularz M iędzynarodow ej Unii A stro 
nom icznej doniósł 18 grudnia 1993 roku, że
R obert H. M c N a u g h t na kliszach w yko
n anych przez K ennetha S. R u s s e l l a , o d 
krył rozm yty obiekt o średnicy 8 sekund łuku posiadający krótki dziesięciosekundow y
w arkocz. Jego jasn o ść w m om encie w yko
nyw ania zdjęcia (1993.12.17,46 UT) w yno
siła 17.5 m ag. Późniejsze obserw acje po
tw ierdziły szybko, że obiekt ten porusza się
n a tle gw iazd, uznano go w ięc za kobietę.
K olejne cyrkularze przyniosły efem erydę i
elem enty orbity now o odkrytego ciała. N ie
w yglądały one zachęcająco dla m iłośników
astronom ii. P rzez peryhelium kom eta m iała
p rzejść w m om encie T = 1994.03.31,094
U T. M aksym alną ja sn o ść w ynoszącą 11.2
m ag. osiągnąć m iała kilka dni później.
O bserw acje w ykonane w połow ie lutego
pokazały je d n ak , że kom eta św ieciła ju ż z

jasn o ścią 9 - 1 0 m ag., by później, na przeło
m ie m arca i kw ietnia, osiągnąć m aksym alny
blask około 7 mag.
Fakty te spow odow ały, że nie zdążyliśm y
należycie przygotow ać się do obserw acji te
go obiektu. N a pew no, gdyby od początku
było w iadom o, że będzie on w zasięgu miłośniczych teleskopów , obserw acji byłoby
dużo w ięcej. Stało się je d n ak inaczej i w su
m ie od dziew ięciu polskich obserw atorów
otrzym aliśm y tylko 57 obserw acji. O to na
zw iska tych naj wy trw alszych (w naw iasie li
czba obserw acji): Janusz P ł e s z k a (16),
T om asz S c i ę ż o r (14), R yszard S i w i e c
(10), P iotr G r z y w a c z
(5), M aciej
K w i n t a (3), A rkadiusz O l e c h (3), T o
m asz P i o t r o w s k i (2), M aciej R e s z e l s k i (2) i P iotr Z i e l i ń s k i (2).
O trzym ana przez nas liczba obserw acji
je s t niestety zbyt m ała by na jej podstaw ie
w ykonać w iarygodne opracow anie. K om eta
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McNaught-Russell była jednak na tyle jasna
i ciekawa, że zdecydowaliśmy się nasze wy
niki przedstawić wraz z obserwacjami Inter
national Comet Quarterly (ICQ). Jest to mo
żliwe dzięki uprzejmości Daniela W. G r e e n a, który dość szybko i bez problemów
przekazał nam ponad 900 obserwacji tej ko
mety wykonanych przez miłośników astro

9/1995

nomii i astronomów zawodowych na całym
świecie.
Rys. 1. przedstawia więc wszystkie (pol
skie i ICQ) oceny jasności komety. Ich duża
liczba pozwoliła na uśrednienie w odcinkach
jednodniowych. Bez tego zabiegu wykres
wyglądałby o wiele bardziej chaotycznie.
Bywały noce, że w tym samym czasie jeden
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obserw ator oceniał jasność komety na 10
mag., a inny na 5 mag.! Przeważnie jednak
rozrzut zawierał się w granicach 2 - 3 mag.
Obserw acje wykonane około 100 dni po
przejściu komety przez peryhelium i
później, kiedy miały ju ż ona 1 5 - 1 8 mag.,
zostały wykonane przez japońskich astrono
mów używających 60 cm teleskopu z kame
rą CCD.
Rys. 2 ukazuje zmienność w czasie sto
pnia kondensacji (DC) otoczki w głowie ko
mety. Prezentowane na tym wykresie punkty
to też wartości uśrednione w odcinkach do
bowych. W idać, że zmienność stopnia kon
densacji w m iarę dobrze naśladuje krzywą
zmian blasku. Pomimo dużego rozrzutu nie
mamy wątpliwości, że DC rosło od momen
tu przejścia komety przez peryhelium, gdzie
osiągnęło maksymalną wartość około 4.5, by
później ju ż bardziej uporządkowanie i mniej
stromo opadać ku niższym wartościom.
Dość chaotycznie wygląda także wykres
zmian średnicy otoczki (także uśredniony w
podobny jak wcześniej sposób) przedstawio
ny na rys. 3. W idać jednak na nim, że po
powolnym wzroście maksymalnie rozbudo
waną otoczkę o średnicy 9 - 1 0 minut łuku
mogliśmy podziwiać 1 0 - 2 0 dni po przej
ściu komety przez peryhelium. Kolejne 20
dni później m iała ju ż jednak ona tylko 3.5 4 minuty.
Kilka operacji matematycznych pozwala
nam na przerobienie wykresu na rys. 1, w
taki sposób by ukazać ja k kom eta reagowała
na światło słoneczne. To zachowanie dobrze
opisują dwie wielkości: Ho - jasność abso-
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lutna komety, która jest jasnością jaką mia
łaby kometa w odległości 1 AU od Ziemi i
od Słońca i n - współczynnik kierunkowy
mówiący o tym jak szybko zmienia się blask
komety w zależności od zmiennej odległości
tego ciała od naszej dziennej gwiazdy. I tak
dla komety McNaught-Russell H = 8.7 mag
i n = 3.
Z kometą naszą wiąże się jeszcze jedna
ciekawostka. Otóż po dokładnym obliczeniu
jej orbity okazało się, że mimośród jej orbity
wynosi e = 0.99321, czyli jest ona kometą
okresową. Co najciekawsze S. Nakano i I.
Hasegawa donieśli, że dość dobrze pasuje
ona do komety obserwowanej w 574 roku!
Okres jej obiegu wynosiłby 1440 ± 30 lat.
Byłaby to więc rekordzistka jeśli chodzi o
długość okresu przy jednoczesnym obser
wowaniu dwóch powrotów.
Na podstawie powyższych wniosków
można śmiało powiedzieć, że komety są cia
łami niebieskimi lubiącymi płatać wiele fi
gli, na pewno warto je więc obserwować.
Zachęcamy do tego, a wszystkich zaintere
sowanych odsyłamy do Uranii 10/94 gdzie
zamieszczony jest artykuł na ten temat. Jed
nocześnie informujemy, że więcej informa
cji na temat komet, meteorów i metod ich
obserwacji można zasięgnąć pisząc pod ad
res: Pracownia Komet i Meteorów, Arka
diusz Olech, ul. Żwirki i Wigury 11/34, 83000 Pruszcz Gdański lub Sekcja Obserwato
rów Komet PTMA, ul Św. Tomasza 30/8,
31-027 Kraków.
Arkadiusz Olech i Przemysław Woźniak

PO R A D N IK O B SER W A TO R A
Wizualne obserwacje gwiazd
zmiennych
R Arietis
oc = 2 h 1 0 m. 4 6 = +24° 35’.5 (1900.0)

A: 7m.5 - 13m.7 v Max: 2437598+186 d.80
M-m=0.45 Typ: M Sp. M3e - M6
W północno-zachodniej części gwiazdoz
bioru Barana, w odległości około 2 stopni od
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Hamala ( a Ari) i tylko 5.5 minuty kątowej
od 21 Ari, znajduje się szybka zmienna typu
Mira Ceti - R Arietis. Gwiazda ta została
odkryta przez Argelandera i dokonuje pełne
go cyklu w ciągu zaledwie sześciu miesięcy,
tak że jest możliwe wyznaczenie dwóch m a
ksimów blasku w roku. Mimo, że zmienna
osiąga czasami w maksimum siódmą wiel
kość gwiazdową to średnio jej jasność zmie
nia się w zakresie od 8m.2 do 13m.2.
Tomasz Krzyt

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Tablice Fizyczno-Matematyczne, opraco
wanie: W itold M i z e r s k i , W ojciech
N o w a c z e k , W ydawnictwo Adamantan
(Warszawa, ul. Smyczkowa 11/155), W ar
szawa 1995.
Miłośnikom astronomii - i nie tylko warto polecić Tablice M atematyczno-Fizy
czne jako znakomity i zwarty zbiór informa
cji, także astronomicznych. Książeczka ma
200 stron z czego 35 poświęconych jest
astronomii.
Nie można tej książki streścić - są w niej
nieomal wyłącznie tabele. Ale można choć
by wyliczyć tytuły niektórych rozdziełów:
•s' Podstawowe wzory i stałe astronomiczne
(np. jasość wybranych obiektów na nie
bie, jednostki odległości),
•s* Instrumenty astronomiczne (w tym spis
największych teleskopów optycznych),
• s Rachuba czasu (obliczanie daty juliań
skiej, faz Księżyca),
•s’ Współrzędne astronomiczne,
•s- Ruch Słońca na niebie,
•s’ Ziemia jako planeta,
•s’ Wnętrze Ziemi, atmosfera, jonosfera,
magnetosfera,
•s’ Księżyc jako ciało niebieskie (jest mapa,
spis 44 kraterów, nazwy mórz),

• s Słońce jako gwiazda (budowa, aktywmość, wiatr, przyszłość),
«■ Pole grawitacyjne, prawa Keplera, defini
cje prędkości kosmicznych.
Dla miłóśników astronautyki są:
•s’ Rodzaje silników rakietowych,
•s’ Spis paliw ciekłych, dane rakiet nośnych.
Są dane planet i księżyców, spis ponad 20
planetoid, przykładowe komety, podana jest
liczba widocznych gwiazd w zależności od
ich jasności... Dalej sporo teorii: fizyka
gwiazd, rodzaje gwiazd zmiennych, ewolu
cja gwiazd, kosmologia.
I prawie wszystko co się dało zakląć w
tabelki i wzory: gwiazdy najjaśniejsze, naj
bliższe, mgławice, spis gwiazdozbiorów,...
Dołączona jest maleńka mapka nieba. Nie
wiem jak tak małe wydawnictwo poradzi so
bie z kolportarzem, ale chciałabym, by takie
publikacje sprzedawano wszędzie. Gorąco
wszystkich zachęcam do kupienia tej bardzo
pożytecznej książeczki.
MSK
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ELEM ENTARZ URANII
Uran
Uran: siódma, licząc wg rosnącej odle
głości od Słońca, planeta Układu Słoneczne
go, odkryta przez Williama H e r s c h e l a w
1781 roku, a zatem nieznana w starożytno
ści. Tradycyjnie jednak i ona otrzymała imię
greckie - Uranos był bogiem niebios, uoso
bieniem nieba jako pierwiastka płodności.
Okres orbitalny Urana wynosi P = 84.01 lat.
Półoś wielka jego orbity równa się 2870.99
min km, mimośród orbity e = 0.0461, a na
chylenie do płaszczyzny ekliptyki i = 0.774°.
Biegnąc po orbicie ze średnią prędkością
6.81 km/s Uran obraca się (na równiku) raz
na 17.9 godziny wokół osi nachylonej do
ekliptyki pod kątem e = 97.86°. Oznacza to,
że oś obrotu Urana leży prawie dokładnie w
płaszczyźnie ekliptyki; dwa razy w ciągu
urańskiego roku skierowana jest ku Słońcu,
dw a razy jest prostopadła do kierunku na
Słońce; takie ułożenie osi jest wyjątkiem w
Układzie Słonecznym. M asa Urana równa
się 8.684x 1025 kg co stanowi 1/22980 masy
Słońca lub 14.531 mas Ziemi. Promień rów
nikowy R u rów na się 25559 km (4 razy wię
cej niż promień Ziemi), a średnia gęstość
Urana - 1.29 g/cm 3 - jest niewiele większa
od gęstości wody. Prędkość ucieczki z rów
nika planety wynosi 21.3 km/s.
Uran jako jedyna z planet olbrzym ów nie
ma znaczącego wewnętrznego źródła ener
gii - prom ieniuje tylko 1.14 razy więcej niż
otrzymuje od Słońca. A nie otrzymuje wiele
- ilość energii docierająca w ciągu sekundy
na jednostkę powierzchni ustawioną w śred
niej odległości Urana od Słońca prostopadle
do padającego promieniowania (odpow ied
nik ziemskiej stałej słonecznej) stanowi tyl
ko 0.00273 tego, co dociera do Ziemi.
Tarcza Urana ma jednolity, zielonkawy
kolor (bo obecny w atmosferze Urana metan

pochłania światło czerwome). Dopiero po
silnym sztucznym “wzmocnieniu” barw na
obrazach przekazanych przez sondę VOYA
GER 2 widać, tak jak u innych planet olbrzy
mów, równoleżnikową strukturę powierzch
niowych warstw gazu.
Współczesne modele przewidują, że
Uran ma małe, zestalone, skaliste jądro (o
promieniu około 1/3 R u tzn. mniej więcej
rozmiarów Ziemi) otoczone lodami (nastę
pna 1/3 Ru), a nad nimi występuje warstwa
płynnego wodoru molekularnego. Uran, jak
inne planety olbrzymy, nie ma twardej po
wierzchni - jego płynne wnętrze w sposób
ciągły przechodzi w gazową atmosferę. Jest
to gruba na kilkaset km warstwa gazu skła
dającego się głównie z wodoru (H 2 , 84%),
helu( 15%), metanu CH 4 i amoniaku. Metanu
ma Uran co najmniej 10 razy tyle co Jowisz
czy Saturn!
Minimum temperatury (80K) osiąga at
mosfera Urana przy ciśnieniu 0.1 bara. Poni
żej, w wyższym ciśnieniu i temperaturze,
mogą tworzyć się chmury metanowe. Po
stronie oświetlonej przez Słońce górne war
stwy atmosfery osiągają temperaturę 750K,
podobnie jest po stronie ciemnej. Tłumaczy
się to zmianami sezonowymi; obecnie ciem
na półkula była bardzo długo oświetlana i
ogrzewana, bo wszak okres orbitalny Urana
wynosi ponad 84 lata, a oś jego obrotu leży
prawie dokładnie w płaszczyźnie ekliptyki.
Jest to przykład “termicznej bezwładności”
- półkula jasna jeszcze nie zdołała się roz
grzać, półkula ciemna - ostygnąć. W atmo
sferze tej wieją zatem bardzo szybkie wiatry
- ich prędkość dochodzi do 600 km/godz.
Uran ma dość silne pole magnetyczne. W
bardzo dobrym przybliżeniu opisać je moż
na jako pole dipola o osi nachylonej do osi
rotacji planety pod kątem 58,6°. Natężenie
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O brazy U rana w ykonane w 1980 roku z.u pomocy sondy Voyagei

jego na równiku równa się 23 x 10~2 gausa,
a przesunięcie środka dipola względem
środka Urana wynosi 0.31 Ru. Pole to skie
rowane jest przeciwnie niż pole Ziemi.
Wokół Urana krąży 15 księżyców (kolej
no: Cordelia, Ophelia, Bianka, Cressida,
Desdemona, Julia, Portia, Rozalinda, Belin
da, Puk, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania,
Oberon). Ich orbity leżą prawie dokładnie w
płaszczyźnie równika planetarnego zatem,
zważywszy “poziome” położenie osi Urana,
księżyce poruszają się względem orbity
ja k ... tarczowa piła. Na większych księży
cach widoczne są ślady działalności wulka
nicznej, ruchów tektonicznych i obecności
“rzek”.
Ponadto w 1978 r. odkryto wokół Urana
układ 11 współśrodkowych pierścieni, wą

ziutkich “obręczy” krążących także w płasz
czyźnie równika. Znajdują się one między
1.49 a 1.952 Ru, a składają się z okruchów
(od 10 cm do 10 m) materii o albedo około
0.03. Ich grubość szacuje się na 10-100 m, a
są bardzo wąskie (najszerszy ma 2500 km,
najwęższe 1-3 km) i dzielą je duże (rzędu
40 000 km) przerwy (odwrotnie niż to się
obserwuje w pierścieniach Saturna). Sześć
pierścieni Urana jest wyraźnie eliptycznych.
Najdokładniejsze dane o Uranie zawdzię
czamy sondzie VOYAGER 2, która w 1986
roku przeleciała w odległości zaledwie
12700 km od tej planety, bliżej niż księżyc
M iranda (wtedy akurat biegun południowy
planety skierowany był do Słońca).
MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Słońce
W tym miesiącu osiąga najniższy punkt
ekliptyki pod równikiem niebieskim wstępu
jąc 22 grudnia w znak Koziorożca. Mamy
wtedy początek zimy astronomicznej oraz

Grudzień 1995 r.

najdłuższą noc i najkrótszy dzień na naszej
półkuli. W W arszawie 1 grudnia Słońce
wschodzi o 7h2 1m, zachodzi o 15h28m, 22
grudnia wsch. o 7h43m, zach. o 15h26m, a 31
grudnia wsch. o 7h45m, ale zach. o 15h32m.
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Dane dla obserwatorów Słońca
(na 13h czasu środk.-europ.)
Data
1995
XII

XII

255

U R A N IA

P

Bo

fi

C]

1

+16.10

3
5

Lo
f]

+0.86

253.29

+15.32

+0.62

226.93

+14.04

+0.36

200.58

7

+13.69

+0.10

174.22

W odnika świeci S a t u r n jak gwiazda +1.1
wielkości. Pozostałe planety przebywają na
niebie zbyt blisko Słońca i są niewidoczne.
Niewidoczna jest też żadna z czterech naj
większych planetoid.

Meteory

9

+12.84

-0 .1 6

147.86

11

+11.98

-04 1

121.51

13

+11.10

-0 .6 6

95.16

15

+10.20

-0 .9 2

68.81

17

+9.29

-1 .1 8

42.46

19

+8.36

-1 .4 3

16.12

21

+7.42

-1 .6 8

349.76

W grudniu promieniują dwa roje: G e 
m i n i d y (w dniach od 7 do 15) i U r s y d y
(od 17 do 24). Radiant Geminidów leży w
gwiazdozbirze Bliźniąt i ma współrzędne:
rekt 7h28m, deki. +32°. Radiant Ursydów le
ży w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy i
ma współrzędne: rekt. 14h28m, deki. +78°. W
tym roku mamy dobre warunki obserwacji
Geminidów.

23

+6.48

-1 .9 3

323.42

★ ★ ★

25

+5.52

-2 .1 8

297.08

27

+4.56

-2 .4 2

270.74

29

+3.60

-2 .6 6

244.40

31

+2.62

-2 .9 0

218.04

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo - heliograficzna szerokośćć i długość środ
ka tarczy;
- 2 0 d18h21 m - heliograficzna długość środka tar
czy wynosi 0".

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w
drugiej połowie miesiąca, bowiem kolejność
faz Księżyca jest w grudniu następująca;
pełnia 7d2h, ostatnia kwadra 15d7h, nów
22d3h i pierwsza kwadra 28d20h. w apogeum
Księżyc znajdzie się 9 grudnia, a w perygeum 22 grudnia.

16d18h Wenus w złączeniu z Neptunem w
odl. 2°.
18d23h Złączenie Jowisza ze Słońcem.
20d14h Wenus w złączeniu z Uranem w
odl l.°3.
22d9 h17m Słońce wstępuje w znak Kozio
rożca, jego długość ekliptyczna wynosi
wówczas 270°; rozpoczyna się zima astrono
miczna.
23d Tego dnia nastąpi seria złączeń ciał
niebieskich. O 8h Księżyc znajdzie się w jednoczesnynm złączeniu z Merkurym (w odl.
7°) i z Marsem (w odl. 6°). O 10h nastąpi
złączenie Merkurego i M arsa w odl. l.° l. O
19h Księżyc znajdzie się w złączeniu z Nep
tunem w odl. 5°.
24d Tym razem Księżyc znajdzie sie w
złączeniu kolejno z dwiema planetami: o 3h
z Uranem w odl. 6°, a o 1 l h z Wenus w odl.

Planety i planetoidy

T.

Nad zachodnim horyzontem coraz wyżej
świeci pięknym blaskiem W e n u s jako
Gwiazda W ieczorna - 4 wielkości. W ieczo
rem też bardzo nisko nad zachodnim hory
zontem można jeszcze próbować odnaleźć
M a r s a jako gwiazdę +1.2 wielkości, a w
pierszej połowie nocy w gwiazdozbiorze

27d16h Złączenie Saturna z Księżycem w
odl. 5°.
-2 8 d3h Złączenie Merkurego z Neptunem
w odl. 2°.
Momenty wszystkich zjawisk podane są
w czasie środkowo-europejskim.
Opracował G. Sitarski
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Sprzedam zwierciadła: <p=170 mm, fc950 mm; <p=230 mm, fe150 mm. Paweł Turek, tel. (0-12) 3702 11.
Teleskop systemu Cassegraina <p=250 mm, M 5 00 mm, udostępnię osobie posiadającej odpowiednie pomieszczenie obserwa
cyjne w okolicy Trójmiasta. Maria D. Grablis, ul. Startowa 21E/18,80-270 Gdańsk, tel. (0-58) 56 92 39.

ERRATA
W poprzednim numerze Uranii (7-8/1995) na stronie 194 przed tytułem arykułu „Ciemna materia we Wszechświecie”
(wydrukowanym inną czcionką niż powinien być) zabrakło nazwiska Marcina K i r a g i z Warszawy, a na stronie
219 zabrakło tytułu „Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych”. Autorów i czytelników bardzo przepraszamy za te
niedopatrzenia.

OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładki: Zdjęcie Wielkiej Mgławicy w Orionie wykonane za pomocą teleskopu kosmicznego
Hubble’a 29 grudnia 1993 roku; kolor czerwony przedstawia emisję w linii azotu, zielony - wodoru i
niebieski - tlenu; nietypowy kształt zdjęcia odzwierciedla pole widzenia kamery WFPC 2 (fot. C.R. O ’Dell,
Rice University, NASA).
Druga strona okładki: U góry - zdjęcia Urana wykonane za pomocą teleskopu kosmicznego Hubble’a 14 sierpnia
1994 roku w odstępie 3 i 5 godzin (licząc od lewego); literami A i B oznaczono plamy na powierzchni o
rozmiarach ocenionych na odpowiednio 4300 i 3100 km, których położenia odzwierciedlają obrót planety
(fot. K. Seidelmann, U.S. Naval Obs., NASA). U dołu - sekwencja 24 zdjęć Westy wykonanych za pomocą
teleskopu kosmicznego Hubble’a od 28 listopada do 1 grudnia 1994 roku obejmująca pełny okres obrotu
planetoidy trwający 5.34 godz. (fot. B. Zellner, NASA).
Trzecia strona okładki: Obraz Urana uzyskany za pomocą teleskopu kosmicznego Hubble’a 14 sierpnia 1994 roku,
na którym widać pierścienie planety oraz trzy spośród jej satelitów (od lewej): Cressida, Juliet i Portia; obraz
każdego z satelitów złożony jest z trzech punktów gdyż zdjęcie zostało utworzone ze złożenia trzech
ekspozycji wykonanych co 6 minut (fot. K. Seidelmann, U.S. Naval Obs., NASA).
Czw arta strona okładki: Zdjęcie gromady galaktyk w Warkoczu Bereniki wykonane za pomocą teleskopu kosmi
cznego Hubble’a 4 marca 1994 roku; najjaśniejsza, centralna galaktyka eliptyczna NGC 4881 nie należy do
gromady, a jej średnica wynosi około 300 tys. lat świetlnych; ocenia się, że gromada ta zawiera około tysiąc
dużych i kilka tysięcy mniejszych galaktyk i znajduje się w odległości od nas większej niż 300 min lat
świetlnych (fot. NASA).
U R A N I A - 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 wydawcy: 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 3,20 zł. Uranię rozprowadza się w ramach składki człon
kowskiej; w 1995 roku 36 zł (zniżka 30%). Cena poza PTMA 3,20 zł (32 000 starych złotych). Nr indeksu 380016.
Druk: Z akład P oligraficzny W ydaw nictw a PL A T A N , K ryspinów 1 8 9 ,3 2 -0 6 0 Liszki
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Zdjęcie W enus wykonane w ultrafiolecie za pom ocą teleskopu kosm icznego H ubble’a w dniu 24 stycznia 1995 roku,
kiedy odległość planety od Ziemi wynosiła około 114 tys. km (fot. L.Esposito, NASA).
P ierw sza s tr o n a o k ład k i:O braz całej powierzchni W enus uzyskany na podstawie sondow ań radarowych misji
M agellan; jasny obszar w centrum to góry Ovda Regio w zachodniej części równikowego płaskowyżu Afrodyty (fot.
NASA/JPL).
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Trzy tematy zdominowały niniejszy nu
mer U ranii: Wenus, Neptun i komety.
Najbliższa Ziemi planeta ukazała nam
ju ż wprawdzie swą powierzchnię dzięki
wspaniałym rezultatom niedawnej misji
M agellan, które poniekąd sumuje zdjęcie na
okładce, ale w dalszym ciągu pozostaje okry
ta mgłą tajemniczości, o czym przekona nas
lektura artykułu Stanisława R. BRZOSTKIEWICZA. Najdalsza obecnie planeta
Układu Słonecznego, której tym razem po
święcamy E lem en tarz U ranii, jest jeszcze
mniej znana, chociaż najnowsze jej obserwa
cje, wykonane za pomocą teleskopu kosmicz
nego Hubble'a, o których wspominamy w
K ron ice, wydają się być jakby zapowiedzią
tego, że i ona będzie zapewne musiała uchylić
wkrótce rąbka swych tajemnic coraz dosko
nalszym narzędziom współczesnej astrono
mii. I wreszcie ciągłe tajemnicze komety nie
jako wymuszają zwrócenie na siebie uwagi
miłośników astronomii. Trudno bowiem po
zostać obojętnym wobec pojawienia się nourych, ciekawych obiektów, które z pewnością
dostarczą licznym obserwatorom wielu prze
żyć i dużo satysfakcji z ich śledzenia. Dlate
go, oprócz artykułu informującego o najno
wszych odkryciach w świecie komet, publi
kujemy materiały przygotowane przez Se
kcję Obserwatorów Komet PTMA. Dowie
my się z nich jak się przyłączyć do grona
uczestników prac Sekcji (P o ra d n ik O b ser
w a to r a ), a także poznamy interesujące re
zultaty amatorskich obserwacji niedawno
widocznej komety okresowej (O b serw acje).
Lekturę tego numeru U ran ii proponuje
my jednak rozpocząć od wstępnego artykułu
o astronomii w Estonii, niepodległego dziś
kraju, którego związki z Polską na przestrze
ni dziejów są obecne w życzliwej pam ięci obu
naszych narodów (czego wymownym przy
kładem może być to, że publikowany tekst
został napisany przez estońskiego astronoma
poprawną polszczyzną).

V_____________ ______________ /
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Izold P u s t y l n i k - Toravere, Estonia

ASTRONOMIA W ESTONII
Nauka szuka prawd, które są czy
ste i szlachetne, jak sama natura.
Taavet Rootsmae

Dotychczasowe dzieje badań astronomi
cznych w Estonii można podzielić w sposób
umowny na pięć okresów: 1) od czasu póź
nego renesansu do początku XIX stulecia, 2)
wiek XIX - epoka panowania dynastii Stru
ve, 3) początek XX wieku - narodziny no
woczesnej astrofizyki oraz powstanie astro
nomii galaktycznej, 4) astronomia estońska
w ZSRR, 5) astronomia niezależnej Estonii.
Podejście historyczne stwarza autorowi
możliwość rozpatrywania równoległości
rozmaitych zjawisk i czynienia różnych alu
zji, które, choć nie są bezpośrednio powiąza
ne z tematem artykułu, niemniej budzą zain
teresowanie czytelnika. N a przykład profe
sor Alan B a t t e n , słynny kanadyjski ba
dacz ciasnych układów podwójnych, autor
pierwszej wydanej w języku angielskim
książki biograficznej o dynastii Struve pt.
Resolute and Undertaking Characters: the
Lives o f Wilhelm and Otto Struve (Reidel
Publishing Company 1988), tak rozpoczyna
drugi rozdział: „Estonia jest niewielkim kra
jem, który bardzo rzadko bywał pozostawio
ny w spokoju”.
Niestety niewiele wiadomo o początkach
astronomii estońskiej w wieku XVII, w
okresie panowania króla szwedzkiego Gu
stawa po wojnie północnej. W iadomo jed 
nak, że w roku 1632 w Tartu założono szkołę
Academia Gustaviana, która przetrwała aż
do końca wieku, kiedy wybuchła nowa woj
na. Wiemy też, że w tym czasie pracował w
Tartu profesor-astronomii P. S c h o m e r . ż e
w ciągu 75 lat wydrukowano aż 17 rozpraw
astronomicznych (wśród nich były również

astrologiczne), że nauczanie teorii Koperni
ka oraz Newtona zostało wprowadzone
przez S . D i m b e r g a już w roku 1693. W y
daje się, że w tym samym mniej więcej cza
sie narodziła się w Estonii astronomia ama
torska.
W kronikach historycznych znaleziono
wiadomości o Gerhardzie H i m s e 1e (1603
- 1676), profesorze matematyki, a jedno
cześnie miłośniku astronomii, który praco
wał w najstarszym gimnazjum w Revalu
(obecnie Tallin, stolica Estonii), a od 1633
roku układał i wydawał kalendarze astrono
miczne.
Współczesna astronomia w Estonii bez
wątpliwości wywodzi swój początek od je 
dynej w swoim rodzaju dynastii astronomi
cznej Struve, a przede wszystkim od nie
przeciętnej postaci W ilhelma S t r u v e .
W arto więc tu przypomnieć choćby najważ
niejsze jego osiągnięcia naukowe. Wszak je 
go imię zostało nadane stacji obserwacyjnej
w Toravere koło Tartu w roku 1964 podczas
inauguracji tego nowego ośrodka astronomi
cznego (w stulecie śmierci W. Struve). Na
marginesie warto wspomnieć, że istnieją po
głoski, iż w swoim czasie namawiano ów
czesnego szefa zakładu, prof. Aksela K i p p e r a aby swoje „dziecię” nazwał imieniem
pierwszego kosmonauty Jurija G a g a r i 
n a , ale on wybrał postać z przeszłości. Obe
cnie trudno już ustalić, ile tu jest prawdy, a
ile legendy.
Wróćmy jednak do samego Struvego.
Friedrich W ilhelm Struve urodził się 15
kwietnia 1793 roku w mieście Altona (obec
nie przedmieście Hamburga). W roku 1808,
pragnąc uniknąć służby wojskowej, mło
dziutki W ilhelm przyjeżdża do Tartu, gdzie
właśnie otwarto Uniwersytet i gdzie już mie-
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F riedrich G eorg W ilhelm Struve (1793 - 1864)

szkał jego starszy brat. Po zakończeniu stu
diów od roku 1813 pracował w Obserwato
rium jako obserwator. Dzięki jego wysiłkom
oraz dzięki znajomości z F r a u n h o f e r e m obserwatorium w Tartu otrzymało w
roku 1824 od słynnego optyka niemieckiego
największy w owym czasie oraz najdokład
niejszy refraktor o średnicy 9 cali. Tym in
strumentem W. Struve obserwował ponad
trzy tysiące gwiazd podwójnych i wielokrot
nych oraz przygotował katalog tych obie
któw. Dla 1660 gwiazd pomierzył również
ruchy własne. Największym osiągnięciem
Struvego był pom iar w 1838 roku paralaksy
W egi (praktycznie jednocześnie z B e s s e 1e m ; przez całe życie trwała przyjacielska
rywalizacja między tymi dwoma wielkimi
astronomami XIX wieku). Nie m ożna pom i
nąć milczeniem jego słynnych pomiarów
geodezyjnych łuku południka od Tartu aż do
Dunaju (a w kierunku północnym przez
Skandynawię do M orza Arktycznego), pro
wadzonych w ciągu 35 lat poczynając od
roku 1816. Struve ponadto domyślił się, wy
przedzając swoją epokę, że oprócz gwiazd w
przestrzeni kosmicznej muszą znajdować się
także obłoki pyłu i gazu. Jak wiadomo istnie

2 59

nie materii międzygwiazdowej potwierdzo
no dopiero w roku 1930. W ciągu trzydziestu
lat Struve nie opuścił prawie żadnej dobrej
nocy obserwacyjnej, ćwierć wieku wykładał
astronomię na uniwersytecie w Tartu. Pry
watnie był wzorowym ojcem 14 dzieci, a
jeszcze czworo zaadoptował. Trudno nie po
dziwiać ile ten człowiek potrafił dokonać w
ciągu jednego życia.
W 1837 r. Struve opuścił Tartu oraz prze
niósł się do Sankt Petersburga, aby utworzyć
inny ośrodek astronomiczny - obserwato
rium w Pułkowie. Z „dynastii” Struvego
przynajmniej cztery osoby pracowały tam
jako astronomowie: on sam, jego syn Otto,
oraz wnukowie, synowie Otta, Ludwik i
German. Talent i zapał W ilhelma Struvego
był tak wielki, że nawet po jego odejściu z
Tartu badania astronomiczne nigdy nie zo
stały tam przerwane. Następcą oraz spadko
biercą W. Struvego stał się jego rówieśnik
Johann Heinrich M a d 1e r, który przetrwał
na stanowisku dyrektora obserwatorium w
Tartu 25 lat. Kiedy w 1840 r. został dyrekto
rem był już znanym w skali europejskiej ob
serwatorem. Między innymi był autorem do
kładnej mapy Księżyca. Prowadził również
obserwacje gwiazd podwójnych oraz pomia
ry ruchów własnych (ponad 3200 gwiazd).
Wychodząc z rozpowszechnionego w swo
im czasie założenia, iż gwiazdy, podobnie
jak planety, „obracają się dokoła ciała środ
kowego”, przypuścił Madler, że w wypadku
układu gwiazdowego chodzi o obieg dooko
ła środka masy. Posługując się własnymi po
miarami ruchów gwiazd wnioskował, że
„środek” musi znajdować się w Plejadach
blisko gwiazdy Alcyone, a nawet oszacował,
iż Słońce dokona jednego obrotu w ciągu 18
milionów lat. Choć jego artykuł Centralsonne (1846) wywołał sporą oraz ostrą krytykę,
M adlera słusznie uważa się za ojca dynamiki
gwiazdowej. W ciągu trzydziestu lat, kiedy
szefem obserwatorium byli Madler oraz
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Clausen, prowadzono regularnie obserwacje
planet, Księżyca oraz komet, zorganizowa
no kilka ekspedycji na zaćmienia słoneczne.
Niemniej z odejściem Struvego obserwato
rium w Tartu stopniowo traciło swoją pozy
cję, ponieważ nie było wyposażone w nowo
czesne instrumenty i nie mogło rywalizować
z szybko rozwijającym się Pułkowem. Os
tatnie 25 lat XIX wieku nazywa się niemiec
kim okresem historii astronomii estońskiej.
Za najważniejsze osiągnięcie tego okresu
uznano odkrycie przez Ernesta Albrechta
H a r t w i g a (1 8 5 1 - 1923) gwiazdy super
nowej w 1885 r. w mgławicy Andromedy.
Czołowymi przedstawicielami astrono
mii estońskiej pierwszej połowy XX stulecia
są Ernst Ó p i k (1893 - 1987) oraz Taavet
R o o t s m a e (1885 - 1959). Po pierwszej
wojnie światowej obserwatorium astronomi
czne było wyposażone w stosunkowo nie
wielkie teleskopy - astrograf Petzwalda oraz
refraktor Zeissa o średnicy 20 cm. Niemniej
prowadzono obserwacje w celu wyznacze
nia wskaźników barwy oraz jasności foto
graficznych setek gwiazd, obserwowano cefeidy oraz inne gwiazdy zmienne, także m e
teory. E. Ópik był głęboko przekonany, iż
wszyscy astronomowie nawet teoretycy,
muszą uczestniczyć w obserwacjach; sam
konsekwentnie też obserwował. Bez żadnej
przesady można stwierdzić, że mamy obec
nie nowoczesny ośrodek badań astrofizycz
nych w T5ravere dzięki Ernstowi Ópikowi
oraz Taavetowi Rootsmae, którzy wprowa
dzili nauczanie fizyki kwantowej i relatywi
stycznej w Tartu w latach trzydziestych.
Później ich najzdolniejsi uczniowie Aksel
K i p p e r , Grigori K u z m i n , W łodzimierz
R i i v e s kształcili obecną generację tartuskich astrofizyków: J. E i n a s t o , A. S a p a r a , T . K i p p e r a , T . V i i k a jak i wielu
innych. Dość niedawno zmarły Ernst Ópik,
były szef obserwatorium w Armagh (Irlan
dia Północna) był najwybitniejszym astrono
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mem pochodzenia estońskiego: dosłownie w
każdej dziedzinie współczesnej astrofizyki
E. Ópik osiągnął fundamentalne wyniki (as
tronomia meteorów, teoria ewolucji gwiazd,
fizyka planetarna, czy też zagadnienia kosmogoniczne). Warto przypomnieć, że jesz
cze w latach trzydziestych słusznie przepo
wiedział, iż tarcza M arsa musi być pokryta
kraterami meteorytowymi, prawidłowo opi
sał główne etapy ewolucji gwiazd, niezależ
nie od Ciołkowskiego otrzymał równania
opisujące ruch rakiety odrzutowej. W odróż
nieniu od rosyjskiego uczonego nie potra
ktował swoich „ćwiczeń” na tyle poważnie,
aby w czasie właściwym je wydrukować.
W ydaje się paradoksalne, że do dzisiaj jesz
cze nie wydano żadnej książki biograficznej
poświęconej E. Ópikowi.
Nazwisko E. Ópika jest znane na całym
świecie, lecz wspomniany już wielokrotnie
T. Rootsmae niestety prawie nie był znany
poza granicami Estonii. A przecież jest uwa
żany tu za ojca nowoczesnej statystyki
gwiazdowej: już w latach trzydziestych tra
ktował poważnie zagadnienia ewolucyjne w
astronomii gwiazdowej, domyślił się, że roz
kład gwiazd w przestrzeni kosmicznej musi
odzwierciedlać rozlokowanie materii międzygwiazdowej w czasie powstania gwiazd.
A więc im większa jest średnia prędkość ob
rotu dookoła środka galaktyki, tym młodsze
muszą być gwiazdy. W swoim czasie to kry
terium kinematyczne, wprowadzone przez
profesora Rootsmae, było rewelacją.
W 1944 r. E. Ópik, przed wejściem do
Estonii wojsk radzieckich, opuścił Tartu.
Skończył się kolejny etap historii rozwoju
astronomii estońskiej. W drugiej połowie
XX stulecia, aż do niezapomnianego sierp
nia 1991 roku, przebieg badań astronomicz
nych w Estonii był oczywiście nierozerwal
nie powiązany z astronomią całego ZSRR.
Dzięki najwybitniejszym spadkobiercom
szkoły E. Ópika oraz T. Rootsmae - Akselo-
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wi Kipperowi, Grigiriowi Kuzminowi oraz
W łodzimierzowi Riivesowi astronomia w
Estonii ju ż wkrótce, na początku lat 50-tych,
osiągnęła dość wysoki poziom. Ci trzej zna
kom icie uzupełniali się. A. Kipper (1907 1984) był wybitnym fachowcem w dziedzi
nie fizyki gwiazd oraz fizyki teoretycznej
(jednocześnie, jak i jego nauczyciel, świet
nie znał się na teleskopach i innych odbior
nikach promieniowania), G. Kuzmin był
bezpośrednim spadkobiercą Taaveta Rootsmaa w zakresie badań fizyki galaktyk, na
tomiast W. Riives odziedziczył po E. Ópiku
zamiłowanie do fizyki komet. Za założyciela
obserwatorium w Toravere słusznie uważa
się A ksela Kippera. Dyrektor w latach 1950
- 1973, były wiceprezydent Estońskiej Aka
demii Nauk oraz wybitny uczony - m iał
również nieprzeciętne zdolności organiza
cyjne. Chyba największą zasługą prof. A.
Kippera jest to, iż po drugiej wojnie świato
wej wprowadził wykłady z mechaniki kwan
towej na uniwersytecie w Tartu. Za najwy
bitniejsze czysto naukowe osiągnięcie A.
Kippera powszechnie uznaje się odkryty
przez niego tzw. dwufotonowy mechanizm
prom ieniowania mgławic planetarnych, któ
ry wyjaśnił rozbieżność pomiędzy widmami
obserwowanymi tych obiektów oraz m ode
lami teoretycznymi. Ta fundamentalna praca
była skończona jeszcze w roku 1943, jednak
w czasie okupacji niemieckiej nie istniała
żadna możliwość opublikowania tych wyni
ków. Później, w roku 1952 L. S p i t z e r
oraz J. G r e e n s t e i n opublikowali artykuł
z podobnymi wynikami. Tylko dzięki inter
wencji E. Ópika, który odjeżdżając z Tartu
zabrał ze sobą egzemplarz rękopisu (istniała
obawa, że m ógł zginąć w ogniu wojny) w y
jaśniono kwestię pierwszeństwa. Dodajmy
jeszcze, że słuszność mechanizmu dwufoto
nowej emisji była ostatecznie stwierdzona
dzięki obserwacjom pozaatm osferycznym w
dalekim ultrafiolecie ze sztucznych sateli
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tów dopiero w latach 80-tych. Jeszcze przed
wojną światową A. Kipper prowadził obser
wacje cefeid. W latach 5 0 - 6 0 zainteresował
się w związku z tymi obiektami zagadnienia
mi magnetohydrodynamicznymi oraz gene
racją pola magnetycznego w gwiazdach:
udało mu się pokazać, że pole magnetyczne
jest wmrożone w materię. Pod koniec swego
życia A. Kipper starał się wytłumaczyć prze
sunięcie ku czerwieni linii w widmach kwazarów.
Nowa generacja astronomów estońskich
otrzymała wykształcenie astrofizyczne na
wykładach prof. A. Kippera, ale słynna
szkoła astronomii gwiazdowej w drugiej po
łowie XX wieku powstała dzięki staraniom
mistrza Grigora Kuzmina (1917 - 1988). W
życiu codziennym był niezwykle delikat
nym oraz skromnym człowiekiem, nato
miast sprawiał ogromne wrażenie na kole
gach oraz uczniach swoją nieprzeciętną in
tuicją oraz twardością w kwestiach zasadni
czych. Zyskał międzynarodowe uznanie
przede wszystkim za szereg artykułów doty
czących zagadnienia tak zwanej trzeciej cał
ki ruchu. Całki te, jak wiadomo, są wielko
ściami, które zależą od prędkości oraz poło
żenia gwiazdy: stanowią ważne narzędzia
teoretycznych badań struktury oraz ruchów
układów gwiazdowych. Przed Kuzminem
wykorzystywano głównie całkę energii oraz
całkę pól. Kuzminowi udało się odnaleźć
trzecią całkę w postaci, która zależała od
kwadratu prędkości gwiazdy. Za jej pomocą
udało się zbudować rozsądne modele Gala
ktyki. A to z kolei pozwoliło oprzeć na solid
nym fundamencie teoretycznym obliczanie
orbit gwiazd w przestrzeni. Wymieńmy jesz
cze niektóre z ważniejszych prac Kuzmina.
Udoskonalił on teorię płaskich układów
gwiazdowych, podstawowe wyniki otrzy
mał w dziedzinie struktury sferycznych
układów gwiazdowych oraz ewolucji i two
rzenia się struktury spiralnej. Kiedyś Ku-
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Fot. 1. Daw ny budynek O bserw atorium A stronom icznego w Tartu.

zmin poskarżył się żartobliwie żonie, iż gło
wa jego jest tak nasycona różnymi pomysła
mi, że potrzebował by do ich zrealizowania
przynajmniej 150 lat.
Po omówieniu głównych wyników badań
A. Kippera oraz G. Kuzmina dochodzimy do
współczesnej epoki rozwoju astrofizyki
gwiazd, astronomii galaktycznej oraz pozagalaktycznej. Po wojnie światowej po raz
pierwszy w swojej historii obserwatorium
astronomiczne weszło w skład Instytutu z
dość rozszerzoną tematyką naukową. Można
to zauważyć po samej „zmianie szyldu”: In
stytut Fizyki, M atematyki oraz Mechaniki
(1947 - 1952), Instytut Fizyki i Astronomii
(1953 - 1973), który w roku 1973 został
przemianowany na Instytut Astrofizyki oraz
Fizyki Atmosferycznej (AAI) (tak się nazy
wa i dzisiaj). A więc, pod jednym dachem,
oprócz badań czysto astronomicznych, ro
biono sporo innych rzeczy: prowadzono ba
dania geofizyczne, konstruowano fotometry
oraz różne przyrządy dla sztucznych sateli

tów oraz statków kosmicznych, obserwowa
no srebrzyste obłoki z Ziemi i z przestrzeni
kosmicznej, poznawano procesy fotosynte
zy. Już od czasów wielkiego Wilhelma Stru
ve marzono o prowadzeniu obserwacji astro
nomicznych poza Tartu, bo nawet wtedy
przeszkadzały obserwacjom astronomicz
nym dym, mgła, światła miejskie. W latach
trzydziestych, za czasów republiki Estoń
skiej pomysł W. Struvego o mało nie został
zrealizowany, ale wybuchła druga wojna
św iatow a... Jak już mówiliśmy, na początku
lat 50-tych astronomia estońska miała dość
wybitną pozycję, była dobrze znana oraz ce
niona w całym ZSRR. Poza niewątpliwymi
wartościami czysto naukowymi, w oczach
inteligencji rosyjskiej, zupełnie izolowanej
od Zachodu przez żelazną kurtynę, Estonia
wciąż jeszcze miała posmak „niewielkiego
Zachodu”. Chętnie tu przyjeżdżali czołowi
astronomowie radzieccy, organizowano w
Tartu albo w Tallinie liczne sympozja. Dla
tego w roku 1953 przy poparciu Akademii
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I-'ot. 2. E rnst Ó pik (1893 - 1987) (z lew ej) w rozm ow ie z redaktorem U ranii K rzysztofem Ziołkow skim w O bserwatorium
A stronom icznym w A rm agh (Irlandia P ółnocna) w sierpniu 1978 roku (fot. M. Suhonen).

Nauk ZSRR była podjęta ostateczna decyzja
wybudowania nowego obserwatorium astro
nomicznego w Estonii, nieco później wybór
padł na miejscowość Toravere, 22 km w kie
runku południowym od Tartu. Przed uroczy
stościami inauguracyjnymi jesienią 1964 ro
ku był tu już ustawiony reflektor M aksutowa
o średnicy 70 cm dla prowadzenia badań
spektroskopowych oraz dwa, prawie identy
czne półmetrowe reflektory dla obserwacji
fotometrycznych (głównie gwiazd zmien
nych - nowych, symbiotycznych oraz zwy
kłych układów zaćmieniowych). Dodajmy,
że wkrótce była stworzona druga filia - nie
wielkie obserwatorium w Tallinie, gdzie był
umieszczony również półmetrowy reflektor
M aksutowa i gdzie ju ż od 25 lat astronom o
wie zawodowi oraz miłośnicy prowadzą ob
serwacje gwiazd zmiennych (kierownikiem
obserwatorium przez cały czas pozostaje P.

K a ł v ).
Wszyscy astronomowie w miarę możli
wości zajmowali się uzupełnieniem oraz
udoskonalaniem „parku instrumentów”.
Szczególne zasługi mają prof. J. E i n a s t o ,
przedwcześnie zmarły prof. L. L u u d (1933
- 1989) oraz T. K i p p e r (syn byłego dyre
ktora A. Kippera). W 1975 r. obserwatorium
otrzymało 1.5 m reflektor AZT-12 (wszy
stkie teleskopy były wyprodukowane w Le
ningradzie) - jest to jeden z największych
teleskopów w Europie północnej. Głównym
odbiornikiem promieniowania do rejestracji
widm pozostaje spektograf Cassegraina
ASP-32, przeznaczony do spektrografii sła
bych gwiazd, mgławic oraz obiektów pozagalaktycznych z małą lub umiarkowaną dys
persją (od 18 do 556 A/mm; obejmuje on
zakres długości fal 3000 - 11000 A). W
Estonii, jak wszędzie w krajach bałtyckich,
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nie istnieją miejscowości z bardzo dobrymi
warunkami dla prowadzenia obserwacji
astronomicznych. Obserwatorium astrono
miczne jest położone na wysokości 73 m
npm, typowajakość obrazu („seeing”) jest tu
rzędu 3" i tylko rzadko wynosi 1". Co gorsza
przezroczystość warstw atmosferycznych
stopniowo pogarsza się (o czym przekonują
co świadczą wyniki pomiarów geofizycz
nych prowadzonych od prawie 40 lat). Śred
nia liczba jasnych nocy przydatnych (choć
by częściowo) do pomiarów spektroskopo
wych nie przekracza 90 - 100, natomiast li
czba nocy fotometrycznych wynosi nie wię
cej niż 30 - 40 na rok, a zdarza się czasem,
że nawet 1 0 - 1 5 (co prawda, kiedy wypada
taka noc w końcu roku, jeden seans obserwa
cyjny może trwać aż 16 - 1 7 godzin!). Głów
ne okresy obserwacyjne to luty - maj oraz
sierpień - listopad. Dlatego miejscowi ob
serwatorzy zawsze starali się prowadzić ob
serwacje jeszcze w innych ośrodkach z le
pszym astroklimatem: w Biurakanie, Bułga
rii, w obserwatorium Krymskim, na 6-metrowym teleskopie (Zieleńczukskaja, Pół
nocny Kaukaz), dzięki dobrym stosunkom z
astronomami wspomnianych ośrodków. Od
pewnego czasu szukano możliwości stwo
rzenia małej stacji obserwacyjnej na szczy
cie Majdanak. Przeprowadzono tam już ob
serwacje fotometryczne za pomocą półme
trowego teleskopu. W obecnej sytuacji poli
tycznej rozwój wspomnianej stacji wydaje
się jednak nieaktualny. Od czasu powstania
obserwatorium w Toravere, stary ośrodek w
Tartu stopniowo prawie zupełnie stracił
swoje znaczenie naukowe, choć prowadzo
no tam jeszcze obserwacje planetoid oraz
komet za pomocą astrografu Petzwalda, na
tomiast jedna z sal została przebudowana na
muzeum astronomiczne. W śród najcenniej
szych eksponatów jest oczywiście słynny refraktor Struvego. W ostatnim czasie pojawi
ły się plany odrodzenia starego obserwato

10/1995

rium jako centrum kosmologicznego. Obec
nie w AAI z grubsza można wyodrębnić trzy
główne kierunki: fizyka gwiazd oraz plazmy
astrofizycznej, fizyka galaktyczna oraz pozagalaktyczna i kosmologia. Tradycyjne
kiedyś działy, które odgrywały ważną rolę w
Tartu: badania komet, meteorów oraz plane
toid odeszły do przeszłości. Natomiast roz
wijają się badania kosmologiczne i to jest
chyba znak czasu.
Ciekawe jest porównanie ilościowe eta
tów obserwatorium. Za czasów Struvego, a
faktycznie biorąc przez cały wiek XIX, na
etacie obserwatorium w Tartu był, poza dy
rektorem, astronom - obserwator oraz asy
stent. W latach 30-tych w epoce E. Ópika na
stale zatrudnionych było 5 - 6 astronomów
oraz kilku młodych na części etatu. Nato
miast w Instytucie Fizyki, Matematyki i M e
chaniki w roku 1946 było już zatrudnionych
30 osób, w latach 80-tych liczba pracowni
ków w AAI dochodziła do 240, obecnie wy
nosi 140, w tym 30 astronomów.
W młodym państwie estońskim wszystko
się szybko zmienia, ale na razie od kilku lat
Instytut nie może uzyskać funduszy na naby
cie aparatury, literatury astronomicznej, co
raz trudniej wydawać Tahetorni Kalender,
Kalendarz Obserwatorium niezmiennie dru
kowany od 1924 roku. Za to regularnie wy
chodzi nowe czasopismo państw bałtyckich
Baltic Astronomy (redaktor naczelny, prof.
V. S t r a j z y s , jest z Litwy) w języku an
gielskim. Jednocześnie zaprzestano wyda
wania publikacji obserwatorium w Tartu
(wydawanych od roku 1817-go!). Zespół
astronomów zawodowych Estonii stanie się
niedługo pełnoprawnym zbiorowym człon
kiem Międzynarodowej Unii Astronomicz
nej (obecnie 11 astronomów jest jej indy
widualnymi członkami). Estonia ma rów
nież nadzieję na wstąpienie w niedalekiej
przyszłości do ESO, najpierw na prawach
obserwatora.
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Stanisław R. B r z o s t k i e w i c z - Dąbrowa Górnicza

WENUS - PLANETA OKRYTA MGŁĄ TAJEMNICZOŚCI

Co się ukrywa pod gęstą i nieprzejrzystą
pow łoką wenusjańskich chmur? Oto pyta
nie, jakie astronomowie zadawali sobie ju ż u
schyłku ubiegłego stulecia i chociaż od cza
su do czasu pojawiały się doniesienia o do
strzeżeniu na W enus jakiegoś szczegółu, to
jednak odnoszono się do tych doniesień z
dużą rezerwą, gdyż „według wszelkiego pra
wdopodobieństwa - pisał M arcin E r n e s t
- polegają one na złudzeniu”. A n a w e t,je st
rzeczą w ątpliwą - dodawał lwowski astro
nom - czy w ogóle kiedykolwiek oko ludz
kie będzie w stanie przeniknąć gęsty woal
chm ur”*. W jakim ś stopniu m iał rację, at
m osfera W enus stanowi poważną przeszko
dę dla prom ieniowania z widzialnej części
widm a i wobec niej bezradne okazały się nie
tylko naziemne teleskopy optyczne, ale tak
że kamery zainstalowane w sondach kosmi
cznych w pobliżu planety. Na szczęście tę
gęstą powłokę wenusjańskich chm ur stosun
kowo łatwo przenikają fale radiowe i już w
latach pięćdziesiątych obecnego stulecia za
częto rozmyślać o radarowych sondowaniach naszej sąsiadki kosmicznej.
Za historyczną datę tego rodzaju badań
W enus możemy uznać 10 marca 1961 roku.
Owego bowiem dnia uczeni z Jet Propulsion
Laboratory w Kalifornii nawiązali pierwszy
kontakt z planetą właśnie za pośrednictwem
radaru, wysyłając w kierunku wenusjańskiego globu odpowiednie sygnały radiowe
(użyto fali o długości 12,5 cm), które docie
rały do W enus i odbijając się od jej powierz
chni, do zainstalowanej na Ziemi aparatury
niczym echo wracały po kilku minutach (ty

le czasu fale radiowe potrzebowały na dwu
krotne pokonanie odległości dzielącej w da
nym czasie obie planety). W ten sposób uzy
skano pierwsze konkretne informacje o
ukształtowaniu powierzchni Wenus, toteż z
czasem mogła powstać jej pierwsza mapa,
obejmująca obszar dostępny do obserwacji z
Ziemi podczas dolnego złączenia planety.
Na mapie tej znalazły się zarówno najwy
ższe góry wenusjańskie (Maxwell Montes),
jak i dwie interesujące krainy (Alpha Regio
i Beta Regio). Dalszy postęp w kartografii
W enus możliwy był dopiero wtedy, gdy son
dowania radarowe zaczęto przeprowadzać z
niewielkiej odległości, wykorzystując do te
go celu sondy kosmiczne. Okrążały one glob
wenusjański po odpowiednio dobranych or
bitach i przekazywały na Ziemię obrazy ra
darowe poszczególnych fragmentów powie
rzchni planety. Początek zrobiła sonda Pio
neer Venus 1, kontynuowały takie badania
sondy W enera 15 i W enera 16, a dzieła do
kończyła sonda Magellan. Przekazane przez
nią obrazy umożliwiły zestawienie plastycz
nej mapy całej powierzchni Wenus (patrz
zdjęcia na pierwszej stronie okładki).
Sondowania radarowe umożliwiły jednak
nie tylko dobrze poznać rzeczywistą rzeźbę
powierzchni Wenus. Dzięki nim udało się
również rozwiązać inne ważne problemy, za
przykład zaś może służyć dokładny pomiar
promienia globu wenusjańskiego, mierzące
go w rzeczywistości 6051,2 ± 0,3 km, czyli
o około 50 km mniej niż to wynikało z po
miarów wykonanych na podstawie optycz
nych obserwacji teleskopowych. No i wresz-

* Marcin Ernest tak pisze w książce Planety i warunki życia na nich (W arszaw a-L w ów 1913, str. 165).
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cie w oparciu o sondowania radarowe można
było wyznaczyć okres rotacji Wenus, czym
długo zajmowało się wielu badaczy, którzy
jednak - jak dziś wiemy - opierali swe wnio
ski na obserwacji utworów atmosferycznych
i dlatego żaden z nich nie mógł otrzymać
poprawnego wyniku. Według jednych glob
wenusjański miał dokonywać obrotu wokół
swej osi raz na 22 godziny i 21 minut, we
dług in n y c h -w ciągu 224 dni 16 godzin i 48
minut, gdy tymczasem faktyczny okres ob
rotu W enus wynosi aż 243,16 dnia. Tak dłu
ga jest tam doba gwiazdowa, bo doba słone
czna trwa tylko 116,8 dnia. Po prostu glob
wenusjański obraca się w przeciwnym kie
runku niż glob ziemski i - nie biorąc pod
uwagę Urana - pozostałe planety Układu
Słonecznego.
Tak więc w ostatnim ćwierćwieczu astro
nomowie dowiedzieli się dużo więcej o W e
nus niż poprzednie pokolenia badaczy w cią
gu kilku stuleci. Mimo to pozostała ona je d 
ną z najbardziej zagadkowych planet Układu
Słonecznego, bo chociaż współczesnym
astronomom udało się odpowiedzieć na nie
jedno ważne z punktu widzenia planetologii
pytanie, to jednak ich miejsca zajęły niezna
ne dotąd, znacznie trudniejsze do rozwiąza
nia problemy. Daremne są przecież - przy
najmniej na razie - wysiłki uczonych, aby
dowiedzieć się czegoś konkretnego na temat
wydarzenia, które niewątpliwie rozegrało
się w odległej przeszłości i doprowadziło do
tego, że oś rotacyjna obróciła się o 180° i że
dziś planeta wiruje jakby „do góry nogami”,
a przy tym obraca się bardzo wolno, dużo
wolniej od innych planet. Jedynym znanym
mechanizmem, mogącym wyjaśnić to „nie
normalne” - można by powiedzieć - zacho
wywanie się Wenus jest założenie, iż w
przeszłości doszło do jej „ciasnego” spotka
nia z jakąś inną planetą Układu Słonecznego
lub - co jednak wydaje się mniej prawdopo
dobne - z jakim ś intruzem przybyłym z
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przestrzeni międzygwiazdowej. Nic więcej
na ten temat nie potrafimy dziś powiedzieć,
choć planetologowie chcieliby zapewne
wiedzieć, co to było za ciało i co się z nim
potem stało? Ale na te dwa - zdawałoby się
tak proste pytania - współczesna nauka nie
potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi i
z konieczności możemy robić na ten temat
różne przypuszczenia.
Jednak powolna rotacja Wenus i jej wste
czny kierunek to właściwie „małe piwo” w
porównaniu z innymi zagadnieniami doty
czącymi tej planety. O wiele trudniej bo
wiem zrozumieć mechanizm, w wyniku któ
rego doszło do synchronizacji jej wsteczne
go obrotu z ruchem orbitalnym Ziemi? Idzie
po prostu o to, że glob wenusjański dokonuje
względem naszej planety pełny obrót raz na
około 146,0 dni, co stanowi dokładnie jedną
czwartą okresu synodycznego Wenus, wy
noszącego - jak wiadomo - 583,9 dnia. Z
tego zaś wynika, iż podczas każdego złącze
nia dolnego, do którego dochodzi właśnie co
583,9 dnia, zwraca ona ku Ziemi zawsze jed
ną i tę samą półkulę swego globu. Jako jedy
ne rozsądne wyjaśnienie powyższej zagadki
byłoby przyjęcie założenia, że doprowadziły
do tego siły pływowe, działające między obu
planetami. One to właśnie są odpowiedzial
ne za to, że zaistniała zależność rotacji M er
kurego od Słońca, lecz w tym przypadku
idzie o znacznie większe siły pływowe niż
te, jakie działają między Ziemią i Wenus nie
tylko dziś, ale i w przeszłości. Przecież za
równo masy tych planet, jak i dzielące je
odległości niemal od samego początku ist
nienia Układu Słonecznego były takie same
jak obecnie, a w każdym razie pod tym
względem nie mogły nastąpić jakieś większe
zmiany. A jeżeli tak istotnie było, to jak ich
wzajemne oddziaływania grawitacyjne mo
gły doprowadzić do tego stanu, który dziś
obserwujemy? Niestety, pytanie to musi po
zostać - przynajmniej do pewnego czasu -
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bez odpowiedzi.
Równie trudny do rozwiązanie problem
stanowi niewątpliwie atm osfera Wenus. Z
pom iarów wykonanych za pom ocą sond
kosm icznych wynika, że m a ona prawie 100
razy większą masę od atmosfery Ziemi, po
siada zupełnie inną strukturę, a dwutlenek
węgla to jej główny składnik (około 96 proc.
zawartości). Zaczyna się mniej więcej na
wysokości 250 km nad powierzchnią globu
wenusjańskiego, chociaż jest jeszcze bardzo
rzadka, gęstość gazu nie przekracza tu
1 0 -'5 g/cm 3. Stopniowo jednak wzrasta i na
wysokości 125 km wynosi ju ż 10-10 g/cm3, a
tem peratura dochodzi do około 300 kelwi
nów (27° C). Ale potem spada do około 180
kelwinów (-93° C) na wysokości 100 km, po
czym szybko rośnie i ten wzrost temperatury
utrzymuje się aż do samej powierzchni pla
nety. W ypada przy tym zaznaczyć, że ju ż ta
zewnętrzna część atmosfery W enus składa
się z warstw o różnym stopniu jonizacji, a
najlepiej z nich zbadana znajduje się na wy
sokości 144 km i ma około 1 km grubości.
Skład chemiczny wenusjańskiej i ziemskiej
atmosfery
Składniki

Wenus

Ziemia

Główne:

C 02 (96,5%)
N2 (3,5%)

N2 (78,1%)
0 2 (20,9%)
Ar (0,9%)

Śladowe:

H20 , Ar, H2S,
CO, COS, Ne,
Kr, S 02

H20 , C 02, Ne,
CH4i Kr, S 02

Tworzą ją głównie jony tlenu, powstające przypuszczalnie tak samo ja k na Ziemi - w
wyniku działania nadfioletowego promie. niowania Słońca. Interesujące jest może to,
że jonosfera istnieje nie tylko nad dzienną,
lecz i nad nocną półkulą W enus, dokąd przez
długi czas promieniowanie słoneczne nie
dochodzi i wobec tego tamtejsze jony muszą
m ieć zupełnie inny rodowód. Najprawdopo
dobniej są to jony magnezu i żelaza, chara
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kteryzujące się długim czasem życia, znacz
nie dłuższym od czasu życia jonów tlenu.
Przypuszczalnie dostarczają je wpadające
do wenusjańskiej atmosfery liczne meteoroidy.
Górna część atmosfery Wenus jest niemal
całkowicie przeźroczysta i promieniowanie
Słońca stosunkowo łatwo przez nią przecho
dzi. Pod tym względem sytuacja gwałtownie
się pogarsza gdzieś na wysokości 70 km,
gdyż mniej więcej do tej wysokości sięga
górny pułap głównej warstwy wenusjańskich chmur, składających się przede wszy
stkim z mikroskopijnych kropelek kwasu
siarkowego (mają one około 1 (0,m średnicy).
Chłodniejsze z nich obniżają się i układają w
owe tajemnicze ciemne pasma, tworzące coś
w rodzaju leżącej litery „Y”, co doskonale
widać na obrazach planety otrzymanych za
pomocą sond kosmicznych (Mariner 10,
Pioneer Venus i Galileo), a niedawno także
za pomocą teleskopu kosmicznego HST
(patrz zdjęcie na drugiej stronie okładki).
Nie ulega przecież najmniejszej wątpliwo
ści, że idzie tu o jakieś osobliwe twory atmo
sferyczne, przemieszczające się - jak dziś
wiemy - ze wschodu na zachód z dość dużą
prędkością, dokonując pełnego obiegu wo
kół planety w ciągu około 4 dni. To te twory
dawniejsi badacze brali za formacje topogra
ficzne znajdujące się rzekomo na stałej po
wierzchni W enus i na tej podstawie mylnie
oceniali zarówno jej rozmiary, jak i okres
obrotu osiowego. W rzeczywistości mamy
do czynienia z grubą warstwą chmur, uno
szących się nad powierzchnią globu wenu
sjańskiego dość wysoko, a w każdym razie
znacznie wyżej niż ziemskie chmury nad po
wierzchnią Ziemi. A ponieważ ta warstwa
odbija aż około 75 proc. padającego na W e
nus promieniowania słonecznego, czyli - ja k
mówią astronomowie - posiada ona tak duże
albedo, toteż co do jasności jest trzecim - po
Słońcu i Księżycu - ciałem niebieskim na
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ziemskim niebie. W omawianej warstwie
panuje oczywiście półmrok, tarczy słonecz
nej ju ż stamtąd nie widać, a w ogóle widocz
ność jest słaba i nie przekracza paru kilome
trów. Ale chociaż centymetr sześcienny tam
tejszych chmur zawiera około 300 kropelek
kwasu siarkowego, to jednak ciśnienie bywa
jeszcze znośne, wynosi bowiem jedynie po
łowę ciśnienia przy powierzchni Ziemi. A
temperatura tej warstwy wenusjańskich ob
łoków osiąga tylko 275 kelwinów (2° C).
Niżej, między 58 a 52 km nad powierzch
nią W enus rozciąga się druga, nieco skro
mniejsza warstwa chmur. W ich skład wcho
dzą już nie tylko wspomniane wyżej kropel
ki kwasu siarkowego, ale także cząsteczki
siarki zarówno w postaci stałej, jak i ciekłej.
Są one dużo większe od kropelek kwasu
siarkowego, mają bowiem po około 15 (im
średnicy, lecz centymetr sześcienny zawiera
tylko około 100 takich cząsteczek. Tempera
tura nie jest tu jeszcze zbyt wysoka, wynosi
jedynie około 310 kelwinów (około 40° C).
Następnie mamy jakby pustą przestrzeń, po
czym natrafiamy na trzecią warstwę chmur,
których dolny pułap znajduje się około 49
km nad powierzchnią Wenus. Przeważają w
nich cząsteczki siarki, ich gęstość jest dość
znaczna, w centymetrze sześciennym - jak
się ocenia - może być nawet 400 takich czą
steczek. W idoczność musi więc być tam bar
dzo zła i niektórzy porównują ją do widocz
ności w ziemskich chmurach.
Pod opisanymi wyżej trzema warstwami
chmur występują mgły o nieustalonym do
tąd składzie chemicznym. Jednakże od wy
sokości około 30 km nad powierzchnią W e
nus atmosfera robi się coraz bardziej
przeźroczysta, widoczność wzrasta do kilku
dziesięciu kilometrów, oświetlenie w przy
bliżeniu odpowiada temu, jakie mamy na
Ziemi podczas pochmurnego dnia. A przy
tym jest niemal bezwietrznie, bo o ile w gór
nych warstwach wenusjańskiej atmosfery
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wieją silne wiatry (ich prędkość wynosi oko
ło 100 m na sekundę), to tu mamy kompletny
spokój (prędkość wiatru nie przekracza paru
metrów na sekundę). Robi się za to coraz
cieplej, na wysokości 30 km temperatura do
chodzi już do 500 kelwinów (około 220° C),
a ciśnienie mniej więcej 10 razy przewyższa
ciśnienie przy powierzchni Ziemi. Im jednak
bliżej powierzchni planety, tym światło staje
się coraz bardziej czerwonawe i taką też bar
wę zdają się mieć tamtejsze utwory topogra
ficzne. Na wysokości 10 km widoczność
zmniejsza się do 12 km, temperatura zaś
wzrasta do 720 kelwinów (około 450° C). Z
wysokości około 7 km można już dobrze
rozpoznać szczegóły na powierzchni, lecz
jak dotąd nie potwierdziły się przypuszcze
nia, że z uwagi na dużą gęstość atmosfery
musi występować tam silna refrakcja i w
związku z tym obserwator odnosiłby wraże
nie, iż znajduje się w środku olbrzymiej cza
szy. Obrazy otrzymane za pomocą lądują
cych na powierzchni Wenus sond Wenera
nic takiego nie ukazują i to też stanowi pew
ną zagadkę dla badaczy.
Ale atmosfera W enus i warunki panujące
na jej powierzchni były o wiele większymi
niespodziankami dla badaczy. Bo czy mógł
ktoś przed laty przypuszczać, że piekło dan
tejskie to nic w porównaniu z tym, co czło
wiek tam zastał? Przede wszystkim na po
wierzchni planety panuje duże ciśnienie,
gdyż - według pomiarów wykonanych za
pomocą sond kosmicznych - wynosi ono aż
900 kPa, czyli jest prawie 90 razy większe
niż przy powierzchni Ziemi. O temperaturze
lepiej nie mówić, dochodzi bowiem do 750
kelwinów (około 480° C), a w takiej tempe
raturze topi się już ołów. Należy przy tym
wyjaśnić, że warunki takie panują nie tylko
na dziennej półkuli Wenus, ale także na pół
kuli nocnej i to zarówno w tamtejszych tro
pikach, jak i w okolicach podbiegunowych.
Sprawcą zaś tego wszystkiego jest przede
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wszystkim dwutlenek węgla, stanowiący - o
czym ju ż wspominaliśm y - główny składnik
wenusjańskiej atmosfery. W ystępują w niej
oczywiście również inne gazy, ale w zniko
mych ilościach i w sum ie nie przekraczają
one paru procent jej zawartości. Z drugiej
jednak strony m usimy pamiętać o tym, że
chociaż te inne składniki stanowią jedynie
drobną część wenusjańskiej atmosfery, to z
uwagi na jej dużą m asę faktyczna zawartość
niektórych składników może tam być dużo
większa niż w atmosferze Ziemi (na przy
kład argonu jest 500 razy, a neonu nawet
2700 razy więcej). Lecz - co koniecznie
trzeba podkreślić - dwutlenek węgla stano
wi główny składnik wenusjańskiej atmosfe
ry i on przede wszystkim przyczynia się do
efektu cieplarnianego.
I pomyśleć - do niedawna Wenus ucho
dziła za bliźniaczą siostrę naszej planety.
Kiedyś wydawało się to być w pełni uzasa
dnione, gdyż pod względem rozmiarów i
masy niewiele ustępuje ona Ziemi, obie pla
nety powstały niemal w tym samym rejonie
prasłonecznej m gławicy i dziś są najbliższy
mi sąsiadkami kosmicznym i, a jednak - jak
się okazało - panują na nich tak odmienne
warunki. Jest to niewątpliwie jedna z najwię
kszych zagadek przyrody i biorąc pod uwagę
podane tu fakty wypadałoby zapytać, dla
czego W enus i Ziem ia mają tak różne atmo
sfery, czy różnica ta zrodziła się ju ż w pro
cesie form owania się tych ciał, czy też dosz
ło do niej dopiero w wyniku późniejszej
ewolucji? Te i inne pytania zapewne zadaje
każdy, kto tylko bliżej zaznajomi się z wenusjańską atm osferą i warunkami panującymi
dziś na tej planecie. Z otrzymanych za po
mocą sond kosm icznych danych wynika, że
atmosfery W enus i Ziemi zawierają niemal
takie same ilości azotu i że najprawdopodob
niej dotyczy to również tlenku węgla, bo i na
naszej planecie występuje on w dużych ilo
ściach, lecz znaczna jego część związana
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jest w skałach zawierających węgiel. Dopro
wadziła do tego biosfera, która na Ziemi buj
nie się rozwinęła, a której W enus nie m a i
przypuszczalnie nigdy nie było. Ogromną w
tym rolę odgrywała i nadal zresztą odgrywa
ziemska hydrosfera.
W oda - sądzi wielu współczesnych planetologów - to właśnie klucz do rozwiązania
zagadki obecnego klimatu Wenus. Jest to po
prostu planeta wyjątkowo sucha, bo o ile
ogólna masa wody zawartej w ziemskiej at
mosferze i hydrosferze wynosi 1,4x1024 g, to
ogólną masę wody występującą pod postacią
pary w wenusjańskiej atmosferze ocenia się
zaledwie na 5 x l0 19 g. Krótko mówiąc - wo
dy na Ziemi jest przynajmniej około 30 000
razy więcej niż na Wenus, a być może - bo i
tego nie da się wykluczyć - pod tym wzglę
dem planety te różnią się jeszcze bardziej. A
ponieważ woda ma wielki wpływ na powsta
wanie węglistych minerałów, duże jej ilości
na Ziemi w zupełności wyjaśniają, dlaczego
większość tlenku węgla została uwięziona w
skałach zawierających wspomniane minera
ły. Co więcej - to właśnie opady pod posta
cią deszczu lub śniegu sprawiają, iż w atmo
sferze ziemskiej nie przybywa dwutlenku
węgla, lecz utrzymuje się w niej stale mniej
więcej na takim samym poziomie. Nie moż
na zatem wykluczyć, że pierwotnie analogi
czna sytuacja była na Wenus, gdyż i tam
mogły niegdyś znajdować się morza zawie
rające porównywalne ilości wody, a wię
kszość tamtejszego dwutlenku węgla mogła
być wtedy związana w skałach tworzących
skorupę planety. Glob wenusjański krąży
jednak bliżej Słońca niż glob ziemski i otrzy
muje znacznie więcej ciepła, toteż woda wy
pełniająca te morza wydajnie parowała i w
tamtejszej atmosferze unosiło się coraz wię
cej pary wodnej. A przecież para wodna podobnie jak dwutlenek węgla - wywołuje
efekt szklarniowy, w związku z czym proces
parowania został jeszcze bardziej przyspie-
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szony i w końcu powierzchnia planety prze
obraziła się w jałow ą pustynię. Z coraz lepiej
ogrzewanej skorupy planety uwolniły się
duże ilości dwutlenku węgla i w ten sposób
atmosfera Wenus osiągnęła swój obecny
stan.
Ale na ile powyższe rozważania są popra
wne i co się potem stało z tak wielką ilością
pary wodnej? Pytanie całkiem logiczne, lecz
trudno na nie udzielić jednoznacznej odpo
wiedzi, choć na pierwszy rzut oka wydaje się
to być tak proste. W iadomo bowiem, że nad
fioletowe promieniowanie Słońca mogłoby
znajdującą się w atmosferze Wenus parę
wodną rozłożyć na tlen i wodór, przy czym
tlen mógłby być zużyty na utlenianie mine
rałów tworzących skorupę planety, wodór
zaś z łatwością umykałby z jej pola grawita
cyjnego i oddalał w przestrzeń międzyplane
tarną. Niestety, wydajność tego mechani
zmu wydaje się być zbyt mała, a w każdym
razie niedostateczna na to, aby w czasie ist
nienia Układu Słonecznego mogło dojść do
tak znacznego wysuszenia Wenus. Badania
zdają się dowodzić, że tylko niewielka ilość
pary wodnej, która dziś znajduje się w tam
tejszej atmosferze, może przedostać się do
górnych warstw tej atmosfery, a tylko tam
może dochodzić do jej rozkładu na tlen i
wodór. W związku z tym wypada się zasta
nowić, czy przypadkiem ta planeta od same
go początku nie była tak sucha i czy wystę
pująca dziś w atmosferze wenusjańskiej para
wodna nie ma „słonecznego pochodzenia”?
I takiej możliwości nie można przecież wy
kluczyć, gdyż - o czym będzie jeszcze mo
wa - W enus ma bardzo słabe pole magnety
czne, toteż cząstki wiatru słonecznego mogą
głęboko przenikać do jej atmosfery. A po
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nieważ korpuskularne promieniowanie
Słońca zawiera zjonizowane atomy wodoru,
to te w niższych warstwach wenusjańskiej
atmosfery m ogą łączyć się z atomami tlenu i
tworzyć tam molekuły wody. No i wreszcie
woda może pochodzić z wpadających do tej
atmosfery jąder komet lub ich fragmentów.
Czy i ewentualnie w jakim stopniu przed
stawione powyżej hipotezy m ogą być pra
wdziwe? Tego oczywiście na razie nie wie
my i nawet trudno powiedzieć, czy kiedyś w
przyszłości zostanie to wyjaśnione do końca.
Warto jednak na zakończenie wspomnieć o
jeszcze jednej osobliwości Wenus, która
wprawdzie i bez tego - jak zdążyliśmy się
przekonać - w pełni zasługuje na miano ta
jemniczej planety. Mamy na myśli jej słabe
pole magnetyczne, czego nie można zrozu
mieć, gdyż jest to planeta o rozmiarach, ma
sie i gęstości prawie takich samych, jakie ma
Ziemia. Na ten temat istnieje wciąż wiele
niejasności, niepewne są wszelkie przypusz
czenia usiłujące wyjaśnić, dlaczego jedne
planety posiadają silne pola magnetyczne,
inne natomiast bardzo słabe. Jedni przypusz
czają, że pole magnetyczne planety związa
ne jest z istnieniem jej żelaznego jądra, ale
nie potrafią wyjaśnić, dlaczego W enus mia
łaby być pozbawiona takiego jądra. Drudzy
zakładają, iż pole magnetyczne powstaje do
piero wtedy, gdy planeta odpowiednio szyb
ko obraca się wokół swej osi, a Wenus prze
cież wiruje bardzo wolno. Ale wobec tego
jak wytłumaczyć, że Merkury posiada dość
silne pole magnetyczne, chociaż też ma sil
nie wyhamowaną rotację? Tak więc i pod
tym względem Wenus okrywa mgła taje
mniczości!

ASTRO-BIT poleca programy kom puterowe z astronomii na IBM PC, algorytmy astrono
miczne: kupno - sprzedaż, Ireneusz Włodarczyk, 42-500 Będzin, ul. Rewolucjonistów
15/13.
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Krzysztof Z i o ł k o w s k i — Warszawa

NOWE ODKRYCIA W ŚWIECIE KOMET
Jeszcze nie wygasły do końca emocje roz
budzone przez kometę Shoemaker-Levy 9 i
jej zderzenie z Jowiszem w lipcu 1994 roku,
a już pojawiły się nowe obiekty, które wyda
ją się zapowiadać kolejny przypływ zainte
resowań kometami. Tegoroczne lato przy
niosło bowiem kilka ciekawych odkryć w
świecie tych niezwykłych ciał niebieskich.
Kometa C/1995 O l (Hale-Bopp)
Największe nadzieje wiążą zarówno pro
fesjonaliści ja k i amatorzy z kometą C/1995
O l, której odkrywcami są dwaj amerykań
scy miłośnicy astronomii: Alan H a l e
(Cloudcroft, Nowy Meksyk) i Thomas
B o p p (Stanfield, Arizona). Obaj, niezależ
nie od siebie, obserwując w nocy z 22 na 23
lipca 1995 roku za pom ocą kilkunastocalowych teleskopów gromadę kulistą M 70 w
gwiazdozbiorze Strzelca, dostrzegli w jej
pobliżu rozmyty obiekt z centralną konde
nsacją o jasności około 10 mag., którego nie
zdołali zidentyfikować z żadnym ze znanych
obiektów mgławicowych. O swym spostrze
żeniu natychmiast powiadomili Biuro Tele
gramów Astronom icznych M iędzynarodo
wej Unii Astronomicznej, które cyrkularzem
nr 6187 datowanym 23 lipca doniosło o od
kryciu nowej komety. W wielu obserwato
riach na całym świecie zaczęto intensywnie
ją obserwować, co umożliwiło Danielowi
W.E. G r e e n o w i ogłoszenie ju ż 26 lipca
pierwszych prowizorycznych elementów pa
rabolicznej orbity tej komety obliczonych na
podstawie 57 pomiarów jej pozycji na niebie
wykonanych od 24 do 26 lipca. Okazało się,
że w momencie odkrycia była ona oddalona
od Słońca o około 7 j.a.; amatorzy nigdy
jeszcze nie odkryli tak odległej komety.

Kilka dni później Robert H. M c N a u g h t z Australii doniósł, że znalazł ob
raz tej komety na kliszy eksponowanej 27
kwietnia 1993 roku za pomocą 1.2 m tele
skopu w obserwatorium w Siding Spring.
Znajdowała się ona wtedy w odległości oko
ło 13 j.a. od Słońca, miała jasność około 18
mag. i była otoczona komą o średnicy około
0.4 minuty kątowej. Nie dostrzegł natomiast
jej śladu na kliszy z 1 września 1991 roku
mimo, że powinien on być wtedy słabszy od
obrazu w 1993 roku tylko o 1 mag. Uzupeł
nienie zbioru już prawie 250 obserwacji o
pozycję z 1993 roku umożliwiło znacznie
bardziej wiarygodne wyznaczenie orbity no
wej komety i jej efemerydy na najbliższą
przyszłość. Na początku sierpnia Brian G.
M a r s d e n ogłosił wyniki swoich obliczeń,
z których wynikało, że kometa H ale’a-Boppa porusza się po orbicie eliptycznej o mimośrodzie 0.995 położonej w płaszczyźnie
niemal prostopadłej do płaszczyzny ekliptyki i 1 kwietnia 1997 roku przejdzie przez
peryhelium odległe od Słońca o 0.9 j.a. Zbli
żając się do Słońca minie Jowisza w odległo
ści 0.7 j.a. w dniu 5 kwietnia 1996 roku, a
najbliżej Ziemi znajdzie się 23 marca 1997
roku w odległości 1.3 j.a. Jeśli stosunkowo
duża jasność komety w momencie odkrycia
nie jest wynikiem jakiegoś jej wybuchu ale
naturalnej ewolucji to można oczekiwać, że
do wiosny 1997 roku pojaśnieje ona nawet
do - 2 mag. czyli może być w tym czasie
doskonale widocznym i niezwykle okaza
łym obiektem na niebie.
Te pierwsze prognozy trzeba jednak
przyjmować bardzo ostrożnie gdyż - jak
uczy doświadczenie - zachowanie się komet
jest ogromnie trudne do przewidzenia i przy
nosi różne niespodzianki. Niejeden z czytel-

272

U R A N IA

ników Uranii pamięta zapewne słynną ko
metę Kohoutaka (1973 XII) odkrytą w mar
cu 1973 roku, gdy znajdowała się w odległo
ści prawie 5 j.a. od Słońca. Ponieważ była
wyjątkowo jasna więc wydawało się, że gdy
po dziewięciu miesiącach zbliży się do Słoń
ca (odległość peryhelium jej orbity wynosiła
0.17 j.a.), to będzie mogła być z Ziemi wido
czna nawet w dzień. Kometa Kohoutka nie
spełniła jednak pokładanych w niej nadziei;
podczas największego zbliżenia do Ziemi
pozostała słabym, teleskopowym obiektem.
Najbardziej prawdopodobną przyczyną za
wodu jaki sprawiła jest to, że jądra komet
„młodych”, tzn. takich, które po raz pier
wszy odwiedzają rejony bliskie Słońca, po
kryte są na całej powierzchni cienką war
stwą lodów, szybko traconych podczas zbli
żania się do Słońca. W odległościach, przy
których zaczyna się sublimacja, aktywność
komety jest więc duża, ale z chwilą utraty jej
zewnętrznej, dziewiczej powłoki lodów,
wyraźnie się zmniejsza, przyjmując rozmia
ry typowe dla komet, które już przelatywały
koło Słońca.
W przeciwieństwie do komety Kohoutka
kometa H ale’a-Boppa nie wydaje się być ko
metą młodą. Świadczy o tym przede wszy
stkim jej eliptyczna orbita o okresie kilku
tysięcy lat, z której wynika, że prawdopo
dobnie odwiedzała już ona w przeszłości re
jony bliskie Słońca i obecnie nie przybywa
do nas bezpośrednio z obłoku Oorta.
Duża jasność komety H ale’a-Boppa w
momencie jej odkrycia oraz stosunkowo du
że rozmiary obserwowanej komy (około
9.2x6.0 minut kątowych co w przestrzeni
odpowiada 2.5x1.6 min km) prowadzą do
wniosku, że jej jądro może być wielokrotnie
większe od jądra komety Halleya: wstępne
oszacowania dają liczby 1 0 0 - 150 km. Oto
czka gazowo-pyłowa w tak dużej odległości
komety od Słońca jest zapewne rezultatem
silnej emisji tlenku węgla CO, którą potwier
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dziły wrześniowe obserwacje spektroskopo
we komety. Oszacowano, że w odległości od
Słońca równej 6.7 j.a. tempo produkcji CO
wynosi 700 kg/s. W końcu sierpnia w obra
zie głowy komety dostrzeżono strukturę
przypominającą wyglądem ramię spiralne w
obrazie galaktyki. Analiza obserwacji tej
wypływającej z jądra strugi materii wskazu
je na niewielką prędkość emisji (mniejszą
niż 100 m/s), która rozpoczęła się prawdopo
dobnie w końcu lipca. Z kształtu i zmian w
czasie obserwowanego dżetu nie udało się
na razie określić okresu rotacji jądra. W koń
cu września pojawiła się nowa struga mate
rii; analiza jej ruchu sugeruje, że okres rota
cji jądra może wynosić około 5 dni.
Kształt orbity i dotychczas zaobserwowa
ne własności fizyczne komety Hale’a-Boppa
wskazują na jej duże podobieństwo do słyn
nej tzw. komety napoleońskiej (1 8 1 1 1), któ
ra w końcu 1811 roku jaśniała na niebie in
trygując warkoczem o długości dochodzącej
do 70° (co w przestrzeni odpowiadało ponad
1 j.a.). To tę właśnie kometę upamiętnił
Adam M i c k i e w i c z w księdze VIII Pana
Tadeusza w wierszach 107-128 rozpoczyna
jących się słowami:
D ziś oczy i myśl wszystkich pociąga do siebie
Nowy gość, dostrzeżony niedawno na niebie,
Był to kometa pierw szej wielkości i mocy,
Zjawił się na zachodzie, leciał ku północy.

Czy po prawie dwóch stuleciach znowu
będziemy podziwiać - używając zwrotu
Mickiewicza - nowy „cud niebieski”? Ko
mety Hale’a-Boppa nie da się jeszcze zoba
czyć z naszych szerokości geograficznych.
Dobrze widoczna zacznie być dopiero w
drugiej połowie przyszłego roku.

Kometa C/1995 Q1 (Bradfield)
Znany australijski łowca komet William
A . B r a d f i e l d zD ernancourtkołoA delaidy odkrył 17 sierpnia 1995 roku swą siedem-
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nastą już kometę. Pewnie nie warto byłoby o
niej wspominać gdyby nie to, że w momen
cie odkrycia była bardzo jasnym obiektem,
widocznym niemal gołym okiem, z wyraź
nym warkoczem o długości około 2°. Aż
dziw, że nikt jej wcześniej nie dostrzegł. Jak
wynika z elementów parabolicznej orbity
obliczonych przez Briana G. M a r s d e n a
na podstawie 26 obserwacji wykonanych do
28 sierpnia, kometa Bradfielda przeszła 31
sierpnia przez peryhelim oddalone od Słoń
ca o 0.4 j.a., ale w tym czasie znajdowała się
na niebie już zbyt blisko Słońca aby móc być
dalej obserwowaną. Gdy w końcu września
znów można ją było odnaleźć na niebie, jej
jasność zmalała już na tyle, że stała się pra
ktycznie niedostępna obserwacjom miłośniczym prowadzonym za pomocą niewielkich
instrumentów.
Kometa P/1995 SI (de Vico)
Zawiedzeni być może miłośnicy astrono
mii nie musieli jednak długo czekać na poja
wienie się atrakcyjnego obiektu. Kometa
1995 SI, która 17 września 1995 roku zosta
ła odkryta niezależnie przez trzech japoń
skich astronomów -amatorów (Yuji N a k a m u r a , Masaaki T a n a k a , Shougo U t s u n o m i y a ) jako obiekt o jasności około 7
mag. z warkoczem o długości około 0.5°,
okazała się być tożsama z kometą okresową
de Vico (1846IV = P /l846 D l) obserwowa
ną dotychczas tylko przez trzy miesiące w
1846 roku. Zwrócił na to uwagę Daniel W.E.
G r e e n już trzeciego dnia po odkryciu ko
mety wyznaczywszy jej prowizoryczną or
bitę. Ostatecznym potwierdzeniem tej iden
tyfikacji było powiązanie przez Greena jed
nym systemem elementów orbity 61 obser
wacji pozycyjnych komety de Vico wykona
nych od 4 marca 1846 roku do 22 września
1995 roku.
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Odnalezioną po 150 latach kometę odkrył
20 lutego 1846 roku w Rzymie Francesco P.
de V i c o (1805-1848), a sześć dni później,
niezależnie od niego, w Obserwatorium Harvardzkim w Cambridge (USA) George P.
B o n d (1825-1865). Podobnie jak obecnie
kometa była na granicy widzialności gołym
okiem. Obserwowano ją do 20 maja 1846
roku. W 1887 roku, na podstawie 117 obser
wacji pozycyjnych, H e p p e r g e r obliczył
elementy orbity komety podkreślając, że
okres jej obiegu wokół Słońca wynoszący
75.7 lat udało mu się wyznaczyć z dokładno
ścią zaledwie 3 lat. Kometa przeszła przez
peryhelium 6 marca 1846 roku.
Podczas następnego powrotu do Słońca w
1922 roku komety de Vico nie udało się za
obserwować. I dopiero obecne, przypadko
we odkrycie okazało się jej odnalezieniem. Z
wyznaczonych ostatnio przez Greena ele
mentów orbity wiążących oba obserwowane
pojawienia wiadomo, że przejdzie przez pe
ryhelium oddalone od Słońca o 0.66 j.a. w
dniu 6 października 1995 roku. Najbliżej
Ziemi znajdzie się 12 października, a mini
malna odległość jaka nas wtedy będzie od
niej dzielić wyniesie 0.96 j.a. Kometa poru
sza się po orbicie eliptycznej o mimośrodzie
0.96 położonej w płaszczyźnie niemal pro
stopadłej do płaszczyzny ekliptyki (nachyle
nie jest równe 85°). Jej obecny okres obiegu
wokół Słońca wynosi 74.36 lat. Warto za
uważyć, że orbita komety de Vico jest bar
dzo podobna do orbity komety Halleya ale
jest zupełnie inaczej niż ona zorientowana w
przestrzeni.
Przez cały październik 1995 roku kometa
będzie dobrze widoczna przed wschodem
Słońca w gwiazdozbiorze Lwa. Osiągnie
prawdopodobnie jasność 5-6 mag. czyli po
winno się ją zobaczyć nawet przez lornetkę.
Czytelnicy Uranii otrzymali jej efemerydę
w Dodatku nadzwyczajnym dołączonym do
poprzedniego numeru.
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R ozm iary ją d r a komety 19P/Borrelly
Sporo informacji o tej komecie i jej obser
wacjach wykonanych przez polskich miłoś
ników astronomii znajdziemy w dziale O b 
serw acje tego numeru. Podane tam wiado
mości o rozmiarach jej jądra warto uzupełnić
najnowszymi danymi ogłoszonymi 11 sierp
nia 1995 roku w cyrkularzu Międzynarodo
wej Unii Astronomicznej nr 6204. Na pod
stawie obserwacji fotometrycznych wyko
nanych za pomocą teleskopu kosmicznego
Hubble’a P. L a m y z Marsylii i jego współ
pracownicy doszli do wniosku, że przyjmu
jąc albedo powierzchni jądra równe 0.04, je 
go rozmiary wynoszą 8.3x3.3 km, a okres
synodyczny rotacji 24.7 godziny. Oszaco
wali ponadto, że około 10% powierzchni ją 
dra wykazuje aktywność.
W ybuchy kom et
W lecie 1995 roku wystąpiły niespodzie
wane nagłe pojaśnienia kilku komet okreso
wych. Zjawiska takie, niejednokrotnie już
obserwowane w przypadku różnych komet,
interpretuje się jako wybuchy, których przy
czyny ani przebieg nie są jeszcze w pełni
zrozumiałe. Nic więc dziwnego, że są pilnie
śledzone przez wielu obserwatorów i anali
zowane przez licznych teoretyków.
Podczas tegorocznego powrotu do Słońca
komety okresowej 6P/d’Arrest (odległość
peryhelium - 1.3 j.a., mimośród orbity 0.61, okres obiegu wokół Słońca - 6.51 lat)
spodziewano się, że w czasie największego
zbliżenia do Ziemi na początku sierpnia (do
odległości 0.4 j.a.) jej jasność wyniesie oko
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ło 11 mag. Tymczasem już od końca czerw
ca kometa jaśniała szybciej niż przewidywa
ła efemeryda by w połowie sierpnia osiągnąć
jasność większą nawet niż - według niektó
rych oszacowań - 8 mag. Średnicę głowy
komety oszacowano wtedy na 18 minut ką
towych. Na początku września, gdy kometa
znajdowała się w odległości 0.47 j.a. od Zie
mi i 1.42 j.a. od Słońca, za pomocą teleskopu
podczerwonego NASA udało się zarejestro
wać w jej widmie linie emisyjne wody i oce
nić tempo produkcji cząsteczek H 2O na
8 x l0 27 molekuł/s. Jest to dotychczas jedna z
niewielu bezpośrednich obserwacji wody w
komecie.
Podczas zbliżenia do Ziemi komety okre
sowej 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak (odle
głość peryhelium - 1.1 j.a., mimośród orbity
- 0.66, okres obiegu wokół Słońca - 5.46 lat)
dostrzeżono w dniu 18 sierpnia jej pojaśnie
nie o około 4 mag. w stosunku do przewidy
wań efemerydy. Największą jasność, około
7.7 mag., kometa osiągnęła 19 sierpnia, a
spodziewano się, będzie miała wtedy jas
ność zaledwie 12.7 mag.
Równie duże pojaśnienie zaobserwowa
no około 20 września w przypadku komety
73P/Schwassmann-W achmann 3 (odległość
peryhelium - 0.9 j.a., mimośród orbity 0.69, okres obiegu wokół Słońca - 5.34 lat).
Przez kilka dni jej jasność wynosiła 8.3
mag., podczas gdy efemeryda przewidywała
w tym czasie 12.3 mag. Przypuszcza się, że
wybuch nastąpił między 8 a 12 września,
czyli na ponad 10 dni przed przejściem ko
mety przez peryhelium (22 września 1995
roku).

Sprzedam 256 mm ( f - 16) teleskop Shafera (Maksutov-Cassegrain) wraz z mechanizmem
zegarowym, kompletem okularów (4 szt.), soczewką Barlowa, filtrami, moto-focusem,
dwoma szukaczami oraz z alum iniową osłoną teleskopu (całości). Cena około 3500 zł.
Wiesław Skórzyński, ul. Słoneczna 23, 87-134 Zławieś koło Torunia.
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Budowa radiowych galaktyk
Obrazy W szechświata uzyskiwane za po
mocą teleskopu kosmicznego nie przestają
astronomom dostarczać coraz to nowych
niespodzianek. Ostatnio okazało się, że jed
ne z najbardziej wydajnych źródeł światła,
tzw. radiogalaktyki, zawierające w swoich
środkach najprawdopodobniej czarne dziu
ry, m ają bardo skomplikowaną strukturę.
W yjaśnianiem jej powstawania zajmują się
wspólnie trzy grupy astronomów - z Instytu
tu Naukowego HST (Space Telescope
Science Institute), z Laboratorium Caven
dish Uniwersytetu Cambridge oraz z Obser
watorium w Leiden (Holandia). Przebadano
do tej pory 28 galaktyk - mapy radiowe (bia
łe linie na zdjęciach) uzyskane przez 27 nie
zależnych radioteleskopów sprzężonych w
„interferometryczną sieć” zostały nałożone
na obraz optyczny otrzymany przez HST.
Część informacji była też zbierana przez te
leskop brytyjski pracujący w podczerwieni.
W idoczne na niebie radiogalaktyki wysyłają
światło z dwu, wypływających z jądra w

przeciwne strony, strumieni (patrz Urania 6
i 7/1981). Wydawało się, że strumienie te,
zwane dżetami, choć sięgają daleko od ma
cierzystej galaktyki, są w miarę wąskie i jed
norodne. Tymczasem na obrazach z HST wi
dać, że dżety przenikają przez kłaczkowatą
strukturę; materia międzygalaktyczna przez
nie zgęszczona tworzyła „paczki” materii i
przetwarzana była na gwiazdy. Napędzają
cym silnikiem jest najprawdopodobniej
czarna dziura o masie miliarda mas Słońca w
jądrze galaktyki. Dżety wypływające
wzdłuż jej osi rotacji wyhamowywane są
ostatecznie daleko od jądra, z którego wy
pływają, i tam obserwuje się intensywną
emisję radiową. Jednak po drodze, przez ca
ły czas następuje spowalnianie dżetów poru
szających się z prędkościami bliskimi pręd
kości światła i wytracana energia przyspie
sza narodziny nowych gwiazd. Czasami wy
daje się, że na drodze dżetów widać nawet
małe galaktyki.
MSK

W ykonane za pom ocą teleskopu kosm icznego H u b b le’a zdjęcia trzech radiogalaktyk: 3C 265 (lew e), 3C 324 (w środku) i 3C368
(praw e) z naniesionym i konturam i prom ieniow ania radiow ego (fot. M. Longaie, N A SA , N RAO ).
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Teleskop kosmiczny HST obserwuje
Neptuna
Neptun - jak wiadomo - to najbardziej
oddalona od Słońca planeta grupy jow iszo
wej. Nie należy się przeto dziwić, że najwię
ksze nawet teleskopy były wobec niego bez
radne, bo wprawdzie ma prawie czterokrot
nie większe rozmiary od Ziemi, to jednak
jego tarcza na ziemskim niebie mierzy zale
dwie 2,5 sekundy kątowej. Po raz pierwszy
mogliśmy się dobrze przyjrzeć Neptunowi
dopiero w roku 1989, kiedy to obok niego
przeleciał Voyager 2 i przesłał na Ziemię
jego doskonałe obrazy. Ostatnio zaś do ob
serwacji tej odległej planety użyto teleskopu
kosmicznego HST, za pomocą którego w
dniach 10, 18 października i 2 listopada
1994 roku otrzymano trzy niezłej jakości ob
razy (patrz zdjęcie na czwartej stronie okład
ki). Każdy z nich powstał w wyniku wyko
rzystania serii zdjęć, wykonanych przez róż
ne filtry barwne zarówno w widzialnej czę
ści widma, jak i w bliskiej podczerwieni.
Podczas ich wykonywania Neptun oddalony
był od Ziemi aż o około 4,5 miliarda km, a
mimo to wspomniane obrazy są na tyle do
bre, że wyraźnie pokazują zmiany zachodzą
ce w tamtejszej atmosferze, do czego głów
nie przyczyniają się znaczne różnice tempe
ratury między jej wewnętrznymi i zewnętrz
nymi warstwami. Atmosfera ta poza wodo
rem i helem, które oczywiście - podobnie
jak to ma miejsce w atmosferach pozosta
łych planet grupy jowiszowej - tam przewa
żają, zawiera również takie węglowodory,
jak: metan, etan i acetylen. Absorpcja pro
mieniowania podczerwonego powoduje, że
Neptun ma charakterystyczną niebieskozielonawą barwę, chociaż same obłoki są
wyraźnie niebieskawe. Najwyższe z nich
mają barwę różową i składają się z kryształ
ków metanu.
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Na szczególną uwagę zasługuje obraz
otrzymany 2 listopada (patrz też zdjęcie dol
ne na trzeciej stronie okładki). W idać bo
wiem na nim wielką ciemną plamę, położo
ną na północnej półkuli Neptuna i przypomi
nającą Wielką Czarną Plamę, którą odkryto
na obrazie przesłanym przez Voyagera 2.
Tamta jednak znajdowała się na południo
wej półkuli planety i już zanikła, choć nie
wiemy kiedy to nastąpiło i ja k długo istniała.
Obecnie uczeni są w dużo lepszej sytuacji,
dzięki sporej zdolności rozdzielczej telesko
pu kosmicznego HST będzie można śledzić
przebieg ewolucji nowej plamy, a to pozwoli
nie tylko na lepsze poznanie zmian o chara
kterze dynamicznym w atmosferze Neptuna,
ale i dowiedzenie się czegoś więcej na temat
obserwowanych w niej tworów. Dziś uczeni
przypuszczają, że owe tajemnicze plamy to
obszary zawierające bardziej przeźroczysty
gaz, czyli jakby „dziury” w zewnętrznej
warstwie tamtejszej atmosfery, przez które
widać jej głębsze warstwy. Najbliższa przy
szłość być może pokaże, czy i na ile powyż
sze przypuszczenia są słuszne.
Stanisław K. BRZOSTKIEW ICZ

Okołoziemski pierścień pyłowy
Dane uzyskiwane przez okołoziemskie
satelity w różnych dziedzinach widma po
zwalają nie tylko coraz lepiej poznawać od
legły Wszechświat, ale i nasze stosunkowo
bliskie otoczenie. Ostatnio satelita COBE
(przeznaczony głównie do badania promie
niowania tła) dostarczył kolejnych cieka
wych danych w podczerwieni na temat pyłu
wokół Ziemi. Wiadomo od dawna, że tzw.
światło zodiakalne - jaśniejsza smuga ciąg
nąca się wzdłuż ekliptyki i najlepiej widocz
na przed wschodem lub po zachodzie Słońca
- jest dowodem na obecność pyłu w Ukła
dzie Słonecznym. Nic dziwnego - podczas
nieuchronnych zderzeń między różnymi cia-
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łami Układu, głównie między planetoidami,
takie odpryski musiały powstać. Rozproszkowana m ateria odbijająca światło spada
po torze w kształcie bardzo gęsto nawiniętej
spirali ku Słońcu. Jeśli jednak na swej dro
dze napotyka taką planetę jak np. Ziemia, to
część materii może zostać przechwycona
grawitacyjnie i tworzy się niejednorodny
ziemski pierścień. Jak ju ż sygnalizowaliśmy
(patrz Urania 3/1994) pierwsze sygnały o
obserwacji takiej uwięzionej przez Ziemię

materii uzyskano z satelity IRAS. Już dane z
IRASa przewidywały, że okołosłoneczny
pierścień nie jest jednorodny. Badania
COBE, prowadzone w 10 różnych długoś
ciach fal, pozwoliły odtworzyć znacznie
szczegółowszy obraz rozkładu między
planetarnego pyłu koło Ziemi. Pierścień jest
szczególnie gęsty w części ciągnącej się za
Ziemią, ale m a też „zgrubienie” w części
wyprzedzającej Ziemię na orbicie.
MSK

PORADNIK OBSERWATORA
W izu a ln e o b serw a cje g w ia zd
zm ien n y ch
U Delphini
a = 20h40m.9 5 = +17°44’ (1900.9)
A :5 .6 - 7.5v P:1 lOd
Typ: Lb Sp. M5 II - III
W północnej części gwiazdozbioru Delfi
na, znajdują się dwie zmienne dogodne do
obserwacji ju ż przez lornetki. Wcześniej od
kryta, U Delphini jest czerwonym olbrzy
mem, pulsującym z dającym się wyróżnić
okresem 110 dni, a ponadto średnia jasność
zmienia się z okresem około 1100 dni.
EU Delphini
a = 20h33m.3 8 = 17o55’ (1900.0)
A:5.8 - 6.9v Max: 2435794 = 59d.5
Typ: SRb Sp. M6 III
W odległości dwóch stopni na zachód od
U Delphini, leży druga gwiazda zmienna po1990

1994

1992

6% U Del
7.0 r„

8000

8500

9000

9500

JD 2 4 40000+
W ykres zm ian jasności U D elphini w ykonany na podstaw ie obserw acji w izualnych Jerzego S peila z lat 1990 - 94.
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dobnego typu. Jest to rów nież czerw ony ol
brzym , należący do zm iennych półregularnych. G w iazda m a dosyć w yraźnie zazna
czony okres zm ian blasku, w ynoszący około
60 dni. O bydw ie gw iazdy je s t najdogodniej
obserw ow ać latem i jesienią. B ardzo blisko
E U D elphini w odległości zaledw ie nieca
łych 4 ’ łuku leży zm ienna zaćm ieniow a W
Delphini (9 w ielkości poza m inim am i). O z
naczenia gw iazd porów nania: 75 = 7m.5
Tomasz KRZYT

Sekcja Obserwatorów komet PTMA
W 1994 roku zm ieniła się siedziba Sekcji
O bserw atorów K om et PTM A , obecnie je st
nią O ddział K rakow ski, który m ieści się
przy Z arządzie G łów nym P TM A w K rako
w ie, ul. Św. T om asza 30/8. S ekcję prow adzą
obecnie członkow ie O ddziału K rakow skie
go T om asz S c i ę ż o r i Janusz P ł e s z k a .
T oruńscy poprzednicy przekazali nam pie
czę nad S ekcją podczas N adzw yczajnego
Jubileuszow ego W alnego Z jazdu D elega
tów PTM A w Toruniu. D otychczasow i
C złonkow ie Sekcji w iedzą ju ż o tych zm ia
nach, a obecnie zw racam y się do w szystkich
m iłośników astronom ii zainteresow anych
obserw acjam i kom et o kontakt z Sekcją. Po
siadam y zaw sze aktualne inform acje o no
w ych i pow racających k om etach i przyjm ie
m y chętnie każdą obserw ację kom etarną.
C złonkom Sekcji zapew niam y m apki z
gw iazdam i porów nania i efem erydy kom etarne, a po opracow aniu zebranego m ateriału
w ysyłam y w szystkie obserw acje do periody
ku IC Q (ang. Internationational C om et Quaterly), gdzie zbierane są dane z całego św ia
ta i udostępniane zainteresow anym tą tem a
tyką.
D o obserw acji kom et nie trzeba w cale po
siadać lunety lub dużego teleskopu, znako
m ita w iększość obserw acji w ykonyw ana
je st m ałym i lornetkam i typu 10x40, 12x40,

1 0 /1 9 9 5

7x50, 10x50 itp. Jest to sprzęt zupełnie w y
starczający do obserw ow ania kom et do ?8
m ag. Jeżeli jeszcze nie m asz lornetki, a
chcesz obserw ow ać kom ety, godna p olece
nia je st lornetka 7x50 lub 10x50 i trochę
droższa, ale bardzo d obra 20x60. Ta ostatnia
w podm iejskich w arunkach um ożliw ia ob
serw acje kom et do ok. 10 mag.
P arę słów o statyw ie. Podczas obserw acji
w ażne jest, aby obserw ator znajdow ał się w
w ygodnej pozycji i lornetkę m iał zam oco
w aną n ajak im ś uchw ycie lub statyw ie, o pty
m alnym rozw iązaniem w ydaje się tu leżak
lub łóżko polow e i rozstaw iony nad nim sta
tyw z lornetką (lornetka 20x60 posiada w
kom plecie uchw yt do statyw u z głow icą
fotograficzną). N a obserw ację należy w y 
brać m ożliw ie ciem ne m iejsce, najlepiej z
dala od dużego m iasta ze w zględu na o św iet
lenie nieba, uzbroić się w m apkę, zegarek,
lornetkę, statyw , leżak. B ardzo przydatna
okazuje się „deska” z zatrzaskiem , usztyw 
niająca m apkę, ołów ek, służący do zanoto
w ania czasu, oceny i zrobienia szkicu kom e
ty, a także słaba latarka. A utor od dw óch lat
posługuje się m ałą (2 baterie R6), w odosz
czelną (często w nocy je st rosa!) latareczką
posiadającą żarów kę m ocow aną na dw óch
m ałych sztyftach, którą w ym ienił na żółtą
diodę, św iecącą LE D (po przycięciu nóżek
na w zór żarów ki), pam iętając o kierunku
przew odzenia diody, która spraw uje się do
skonale. Jest to m odel z w yłącznikiem p o 
przez obrót odbłyśnika (te z przyciskiem z
tyłu są zaw odne). G dy ktoś chce trochę sil
niejszego źródła św iatła, m oże kupić diodę o
podw ójnej lum inacji, stosow aną do reklam
św ietlnych (ale do obserw acji kom et nie p o 
lecam !). Pam iętać je d n ak trzeba, że d ecydu
jący m czynnikiem przy obserw acjach kom et
je st jasn o ść tła nocnego nieba, i najw ięcej
starań radzę dołożyć przy w yborze m iejsca
obserw acji. Przeniesienie obserw acji z d o li
ny na pobliskie w zgórze (m gły i sm og), czy
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Rys. 1. Krzywa czułości oka.

możliwość wyjazdu choćby kilka kilome
trów za miasto, na wieś lub działkę letnisko
wą znacznie poprawi możliwości obserwa
tora. Pamiętać też trzeba o samopoczuciu, a
więc odpowiednio się ubrać (nad ranem by
wa zimno!), przyzwyczaić do ciemności i
zająć nie m ęczącą pozycję podczas obserwa
cji - j e s t to nawet dużo ważniejsze od użyte
go sprzętu obserwacyjnego.
Rys. 1 przedstawia krzywą czułości oka
w zależności od czasu adaptacji i kąta „zer
kania”, czyli kąta między osią oka a obie
ktem obserwowanym. Jak widać, dla obser
wacji prowadzonych w pobliżu osi oka (a tak
powinny być oceniane jasności komet) na
sze m ożliwości postrzegania słabych obie
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któw ustalają się praktycznie na stałym po
ziomie po około 20 min. Należy nadmienić,
że w zasadzie nie powinno się oceniać jasno
ści komet „zerkaniem” ze względu na brak
kontroli odległości komety i gwiazd porów
nania od osi oka (możliwe duże błędy), lecz
gdy nie widzimy komety patrząc „na
wprost”, czasem uda się ją „wyzerkać” i zro
bić ocenę, ale pamiętajmy, aby w uwagach
to opisać i ocenę, jako mniej pewną, odpo
wiednio zaznaczyć.
Każdą obserwację należy oczywiście od
razu w nocy zapisać, bo nazajutrz może się
okazać, że nie pamiętamy szczegółów! Sa
m ą technikę obserwacji i opis formularza
przedstawił Arkadiusz O l e c h (Urania,
10/1994), który do tej pory (od około roku)
uzupełniał dziurę po kulejącej ostatnio Se
kcji, za co w tym miejscu pragnę mu gorąco
podziękować!
Na koniec muszę zwrócić uwagę na waż
ną zmianę w formularzu, otóż teraz ICQ, aby
raport był przyjęty, bezwzględnie wymaga
podania średnicy otoczki komety, niezbęd
nej do późniejszej kalibracji danych, a więc
przy obserwacjach nie można zapomnieć o
ocenie (choćby przybliżonej - na podstawie
rysunku w skali na mapce) widocznej śred
nicy kątowej głowy komety.
N a koniec podajemy aktualny adres SOK:
Sekcja Obserwatorów Komet, Oddział Kra
kowski PTMA, ul. Św. Tomasza 30/8,
31-027 Kraków.
Janusz PŁESZKA

OBSERWACJE
Obserwacje komety 19P/Borrelly w
Sekcji Obserwatorów Komet PTMA
K om eta okresowa P/Borrelly nie była
przebojem końca 1994 roku. Nawet najbar

dziej optymistyczne prognozy nie przewidy
wały, aby miała osiągnąć jasność większą od
7.5 mag., toteż nie wzbudziła ona szerszego
zainteresowania. Jednakże jest to jedna z
niewielu komet krótkookresowych, dostę-
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pnych obserwacjom przez miłośników astro
nomii. Tak więc stała się celem pierwszej
akcji odrodzonej Sekcji Obserwatorów Ko
met PTMA.
Kometa P/Borrelly (19941) jest kometą
krótkookresową należącą do kometarnej ro
dziny Jowisza. Została odkryta przez A.L.N.
B o r r e l l i e g o w Marsylii 28 grudnia
1904 roku. Od tego czasu była obserwowana
przy 11 powrotach w okolice Słońca. W cza
sie obecnego powrotu została odkryta 12 lipca 1994 roku przez A.C. G i 1m o r e ’ a i
niezależnie 17 lipca przez G.J. G a r r a d d a
w gwiazdozbiorze Wieloryba (Cetus). Jako
dwunasta kometa odkryta w 1994 roku
otrzymała prowizoryczne oznaczenie 19941
(według nowego systemu oznaczeń kometa
ta obecnie ma oznaczenie 19P/Borrelly).
W peryhelium kometa P/Borrelly pod
chodzi do Słońca na odległość 1.365 j.a., w
aphelium oddala się na odległość 5.877 j.a.,
przy okresie obiegu 6.89 roku. Płaszczyzna
orbity komety P/Borrelly jest nachylona do
płaszczyzny ekliptyki pod kątem 30.3°. W
trakcie obecnego powrotu w pobliże Słońca
w dniu 5 grudnia 1994 roku zbliżyła się do
Ziemi na minimalną odległość 0.6179 j.a.

10/1995

Po rozesłaniu wśród dawnych członków
SOK ankiet z zapytaniem o chęć dalszej
współpracy, swój akces do Sekcji zgłosiło
51 osób. Sprawozdania z obserwacji komety
P/Borrelly otrzymaliśmy od 11 członków
SOK, którzy wykonali łącznie 105 ocen jas
ności, 100 ocen stopnia kondensacji, 90 po
miarów średnicy otoczki oraz 6 pomiarów
długości i kąta pozycyjnego warkocza. A oto
autorzy niektórych „rekordów”:
pierwsza obserwacja (17.VIII.1994) Kazimierz C z e r n i s
ostatnia obserwacja (3.II. 1995) - Janusz
Płeszka
najdłuższa seria (2.XI. 1994 - 3.II. 1955) Janusz P ł e s z k a
najwięcej nocy obserwacyjnych: 41 Janusz P ł e s z k a .
Tabela 1 zawiera nazwiska wszystkich 11
osób, które nadesłały nam raporty z obser
wacji.
Przegląd wyników rozpoczniemy od ana
lizy krzywej blasku. Na rys. 1.a przedstawio
no jej postać podstawową - 103 zebrane
przez nas oceny jasności sprowadzone do
standardowej średnicy teleskopu 6.84 cm
przedstawione są w funkcji czasu. Usunięto

Tabela 1
Obserwator

Miejscowość

Franciszek Chodorowski

Białystok

Kazimierz Czernis

Wilno (Litwa)

Grzegorz Duszanowicz

Sztokholm (Szwecja)

Marcin Filipek

Jerzmanowice

Mariusz Gamracki

I Piotr Ossowski

Rzeszów
Ostrów Wlkp.

Użyty sprzęt

R60 L110
L480B110R120
B80
B66B110
L152
B60

Mieczysław Paradowski

Ludwin

M100

Janusz Płeszka

Kraków

Tomasz Ściężor

Kraków

B66 B100 B110 M100 M350
B67M100

Ryszard Siwiec

Szczecin

I Jerzy Speil

Wałbrzych

L150

B80L150

Oznaczenia: B - lornetka, R - refraktor, L - newton, M - maksutow. Liczby oznaczają średnicę instrumentu
w milimetrach.
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Data [JD]
Rys. 1. a) K rzyw a jasn ości komety P/Borrelly 19941 otworzona na podstawie 103 obserw acji wykonanych przez członków Sekcji
Obserwatorów Kom et PTM A , b) Jasn ość komety zredukowana do stałej odległości obserwatora od komety (1 j.a.), oraz przedstawiona
w funkcji logarytmu odległości komety od Słońca (r).

dwie oceny silnie odbiegające od reszty, a
zaznaczone przez obserwatorów jako nie
pewne. W obszarze maksimum jasności róż
nice jasności komety widzianej oczyma róż
nych obserwatorów przekraczają 1 mag. Jest
to efekt naturalny przy ocenach jasności ko
met. W każdym razie widoczne jest, że ma
ksymalną jasność równą w przybliżeniu 8.6
mag. kometa osiągnęła około 15 listopada
1994 roku.
W celu uchwycenia ogólnego sensu
zmian blasku komety należy oczyścić krzy
wą blasku z fałszującego wpływu zmiennej
odległości komety od Ziemi. Robimy to ode
jm ując od obserwowanej jasności otoczki
pięciokrotny logarytm odległości kometa Ziemia, wyrażonej w jednostkach astrono
micznych. Ten zabieg ma sens taki, jak gdy
by pomiary jasności komety były przepro
wadzane w stałej odległości 1 j.a. od niej.
Zmieniamy również oś odciętych krzywej
blasku, zastępując datę odległością komety
od Słońca (również wyrażoną w j.a. i zlogarytmowaną). Tak przekształcona krzywa
zmian blasku pokazana jest na rys. l.b. Jak
widać heliocentryczna jasność komety spa
dała liniowo z rosnącym logarytmem odle
głości. Oznacza to, że na powierzchni jądra
komety nie zachodziły żadne procesy gwał
towne, a jej aktywność systematycznie ma
lała wraz ze wzrostem odległości od Słońca.

Dopasowując otrzymaną zależność do
klasycznej formuły:
m - H( 10) + 51ogA + 2.5n log r
gdzie:
m - jasność obserwowana,
H(0) - jasność absolutna (1 j.a. od Słońca
i 1 j.a. od Ziemi),
A - odległość od Ziemi,
r - odległość od Słońca,
n - czynnik określają aktywność komety,
otrzymaliśmy:

H( 0) = 7.4 + 0.2 mag.
n= 6± 1
Oznacza to, że jasność absolutna komety
równa 7.4 mag. była większa, niż podawana
dla komety P/Borrelly w literaturze 9.0 mag.
Czynnik n dla większości komet przyjmuje
się równy od 4.0 do 6.0, tak więc n = 6 wska
zuje na kometę aktywną, co jest raczej nie
zwykłe dla komety krótkookresowej. Para
metry te w granicy błędu pokrywają się z
wartościami, otrzymanymi przez obserwato
rów na świecie. Co ciekawe, dla okresu po
przedzającego przejście przez peryhelium
podawane są zupełnie inne wartości: H(0) =
4.4 mag. oraz n = 13.5. Co więc stało się w
peryhelium? Charakter zmian wskazuje na
to, że zmalała jasność jądra komety i spadła
jego aktywność. Oznacza to wyczerpanie się
jakiegoś źródła lotnego materiału na powie
rzchni jądra. A szkoda!
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Rys. 2. a) Z m ienność średnicy kątowej otoczki kom ety P /B orrelly 19941 w czasie, b) Średnica głow y komety w funkcji logarytm u
odległości kom ety od Słońca.

Pomiar średnicy kątowej głowy komety
jest dla obserwatora zawsze zadaniem trud
nym. W naszym przypadku wydaje się, że w
całym okresie obserwacyjnym średnica gło
wy komety P/Borrelly malała od ok. 10’ do
6’ (rys. 2.a). Po przeliczeniu średnicy kąto
wej na liniową, uwzględniając zmiany odle
głości komety od Ziemi okazało się, że śred
nica liniowa głowy komety raczej nie zmie
niała się w okresie obserwacyjnym i była
równa ok. 250 tys. km (rys. 2.b).
Analogicznie, tradycyjnie trudnym zada
niem jest ocena stopnia kondensacji głowy
DC. W naszym przypadku w okresie obser
wacyjnym wydawał się on zmieniać od 4.0
do 2.5 (rys. 3.).
Niezwykłą, jak na kometę krótkookreso
wą, cechą P/Borrelly, była obecność zauwa
żalnego warkocza, widocznego jednak tylko
za pomocą lepszego sprzętu amatorskiego.
Otrzymaliśmy jedynie 6 obserwacji warko
cza od 3 obserwatorów. Zgodnie z nimi war
kocz miał długość ok. 30’ (co daje liniową
długość około 900 tys. km) i kąt pozycyjny
PA równy 310 st. (w listopadzie 1994 roku).
Mała liczba obserwacji komety nie po
zwala na głębszą analizę. Zgodnie ze stoso
wanymi formułami na podstawie wartości
jasności absolutnej komety można jedynie
wyznaczyć w przybliżeniu średnicę lodowokamiennego jądra komety. W naszym przy-

Data [JD]

Ryc. 3. Z m ienność stopnia koncetracji D C otoczki komety
P/B orrelly 19941 w czasie.

padku dla P/Borrelly jest ona równa około 4
km, co oznacza, że jądro to jest kilkakrotnie
mniejsze od jądra komety Halleya. Wysoki
współczynnik aktywności n dowodzi, że po
wierzchnia jądra jest pokryta lotnymi sub
stancjami, sublimującymi w trakcie zbliża
nia się komety do Słońca. Może to oznaczać
większą, niż dla komety Halleya, wartość
albedo jądra, a więc jego mniejszą od wy
znaczonej powyżej, średnicę. Niektóre źród
ła szacują wartość średnicy jądra komety
P/Borrelly na zaledwie 340 m. O wysokiej
aktywności komety świadczy także fakt roz
winięcia dużej głowy oraz zauważalnego
warkocza, pomimo stosunkowo dużej odle
głości od Słońca w peryhelium (1.365 j.a.).
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Podsumowując, należy stwierdzić, że ko
m eta P/Borrelly, mimo że nie była efektow
nym zjawiskiem niebieskim, jednak nie po
została nie zauważona, a jej obserwacje do
starczyły wielu cennych danych.
Jak zwykle, wszystkie nadesłane obser
wacje zostały przekazane do centralnego ar
chiwum obserwacji komet Międzynarodo
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wej Unii Astronomicznej w USA i zostaną
opublikowane w czasopiśmie International
Comet Quarterly.
Tomasz ŚC1ĘŻOR, Janusz PŁESZKA
P .S . Treść powyższego opracowania była przedmiotem refe
ratu wygłoszonego w imieniu autorów przez dra Henryka
Brancewicza - sekretarza PTMA - na li Europejskiej Konfe
rencji Obserwatorów Planet i Komet we Vioiau (Niemcy) w
marcu br.

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Paweł A r t y m o w i c z , Astrofizyka Układów Planetarnych, W ydawnictwo Naukowe PWN,
seria „Astrofizyka”, stron 552 plus 38 fotografii poza tekstem, w większości barwnych,
W arszawa 1995
W nowej serii PW N ukazała się - po Ga
laktykach i budowie Wszechświata M. Jaro
szyńskiego oraz Gwiazdach i materii międzygwiazdowej M. Kubiaka (omówionych
już w Uranii) - trzecia pozycja pod zna
miennym tytułem Astrofizyka układów pla
netarnych. Trzeba tu od razu dodać, iż Autor
często odwołuje się do obu poprzednich
książek, a więc pełne zrozumienie tej mono
grafii wymaga uważnej lektury dwóch pozo
stałych.
W ydawało się już, iż nasz Układ Słonecz
ny zostanie niebawem, przynajmniej w na
stępnym tysiącleciu, domeną geofizyków,
geologów, geografów, meteorologów oczywiście w skali ogólnoplanetarnej - a
tymczasem okazało się, że astrofizyka ma
jeszcze wiele do powiedzenia o Słońcu i pla
netach krążących wokół niego. Co prawda
Autor wymienia już bezpośrednie i pośred
nie badania typu geologicznego, geofizycz
nego, a nawet meteorologicznego większo
ści planet naszego Układu, lecz skupia się
głównie na zagadnieniach astrofizycznych
koniecznych do zrozumienia przeszłości
(powstania) i ewolucji Układu jako całości
oraz poszczególnych jego ciał.

Książka została starannie i fachowo napi
sana przez Pawła A r t y m o w i c z a prze
bywającego w Santa Cruz, a więc mającego
bezpośredni dostęp do najnowszych osiąg
nięć astronomicznych, astrofizycznych i
astronautycznych (bo i takich przecież nie
brakuje), co od razu rzutuje na wysoki po
ziom tej monografii.
Niemniej jednak powstaje zasadne pyta
nie: do kogo właściwie ta pozycja jest adre
sowana? Na pewno do studentów astronomii
i fizyki, ale chyba nie jako podręcznik, lecz
właśnie monografia. Mogą ją studiować za
awansowani miłośnicy astronomii, obyci z
matematyką i fizyką. Mniej zaawansowani
zmuszeni będą opuszczać wyprowadzenia
wzorów i obliczenia tracąc część informacji,
dla niektórych książka będzie praktycznie
niedostępna - oprócz wyników ujętych w
tabele, pewnych opisów, czy rysunków i fo
tografii. Tu drobna uwaga: nie wszystko
oczywiście da się wyjaśnić bez użycia wzo
rów, opisowo, i nie taki zamiar przyświecał
Autorowi (i całkiem słusznie - niech wresz
cie Czytelnik zobaczy, jak się dochodzi do
wyników naukowych), zaś to, czy Autor pi
sze przystępnie, zależy od gustu i wyrobie
nia Czytelnika.
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Artymowicz odstępuje w zasadzie od kla
sycznego, tradycyjnego przedstawienia
Układu Słonecznego, chociaż oczywiście
rozdział pierwszy to Podstawowe wiadomo
ści o układzie planetarnym. Następny roz
dział M echanika układu planetarnego —
omawia dawno nie poruszane (w postaci
książkowej) tematy, jak zagadnienie dwóch
i trzech ciał, teorie zaburzeń, zagadnienia re
zonansów. Do tych rozdziałów miałbym kil
ka uwag. Po pierwsze uważam, iż reguła Titiusa-Bodego została naruszona w przypad
ku Neptuna, natomiast sprawdza się (nieco
może gorzej) dla Plutona, podczas gdy Autor
pisze: „Prawo Titiusa-Bodego załamuje się
zupełnie w przypadku Plutona, odkrytego w
1930 r.”. Nie przekonywuje mnie argumen
tacja Autora - zresztą ani On, ani ja nie po
trafimy na tę okoliczność dać żadnego do
wodu. Kwestia pozostaje więc otwarta.
Nieszczęśliwe sformułowanie spotykamy
na str. 30: „Poza Plutonem wszystkie planety
poruszają się w pobliżu pewnej ’’średniej"
płaszczyzny zwanej płaszczyzną niezmienni
czą Układu Słonecznego, która niewiele róż
ni się od ekliptyki". Po pierwsze - jako „po
za Plutonem / .. . / ” - czyżby na zewnątrz
Układu" Powinno być „Oprócz P lutona...”.
Po drugie powinno być „ ... która jest nachy
lona pod niewielkim kątem do płaszczyzny
ekliptyki”.
Na str. 39 odnajdujemy wielki skrót m y
ślowy: „Z wyjątkiem Wenus, Urana i Pluto
na, osie obrotu są ustawione mniej więcej
prostopadle do ekliptyki”. Po pierwsze cho
dzi chyba o płaszczyzny orbit, a po drugie
W enus ma oś ustawioną akurat niemal pro
stopadle, tyle że planeta obraca się w prze
ciwnym kierunku do ruchu orbitalnego.
Rozdział trzeci jest niezmiernie ciekawy,
ponieważ dotyczy kosmogonii Układu Sło
necznego, a pośrednio innych ewentualnych
układów planetarnych, próbując odpowie
dzieć na odwieczne pytanie, czy powstanie
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naszego Układu było przypadkiem, czy ko
niecznością? Ale i do tego rozdziału mam
kilka zastrzeżeń. W e wzorze (3.3) na str. 134
brak jest stałej p - i nic dziwnego: p nie jest
stałą, lecz ciśnieniem, a chodzi najpra
wdopodobniej o stałą Q (patrz postać roz
wiązania p = Qrq). Na str. 165 mamy dziwny
wzór chemiczny klatratu: CH 4 -5 3/ 4H 2 0 . Jak
sobie należy wyobrażać V4H 2O? Lepiej by
łoby napisać 4 CH4-15 H 2 0 . Na następnej
stronie mamy ładny amerykanizm: „przefragmentował”. Co się tyczy wzoru (3.40) na
str. 176, to wypadałoby też dodać, iż pomi
nięcie drugiego członu w nawiasie kwadra
towym upraszcza również obliczenia, ponie
waż zamiast równania przestępnego otrzy
mujemy zwykłe.
Kolejny rozdział odnosi się stricte do
głównego ciała Układu: do Słońca oraz do
wiatru słonecznego, czego omawianie bywa
często pomijane, lub pobieżnie traktowane
w książkch o planetach. Tu jednak spełnia
on ważne zadanie: jest jakby kontynuacją
poprzedniego rozdziału i wprowadzeniem
do następnego - Pola magnetyczne i magnetosfery planet.
Dziwi mnie nieco przypis 23 na str. 222,
w którym Autor nie wspomniał o pulsarze
PSR 1913 + 16 (podwójnym) emitującym
najprawdopodobniej fale grawitacyjne. A w
przypisie 27 na str. 226 należało konsekwen
tnie napisać, że symbol nabla V oznacza gra
dient/. W ydaje się też, iż heliopauza znajdu
je się w odległości około 60 j.a. od Słońca, o
czym swego czasu był już artykuł w Uranii
i w związku z tym sondy Voyager mają duże
szanse na dotarcie do niej przed utratą łącz
ności.
Pisze Autor (na str. 260), iż częstość
zmian biegunowości (pola magnetycznego
Ziemi) jest modulowana z długim okresem
rzędu 108 lat. W ypada zauważyć, iż jest to
wartość zbliżona do połowy okresu obiegu
Słońca wokół jądra Galaktyki.
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Dalej Autor przechodzi do omawiania
drobnych ciał Układu Słonecznego - pyłu
międzyplanetarnego, meteoroidów i meteo
rytów, planetoid i komet - podając wiele cie
kawych i nowych danych o parametrach fi
zycznych oraz geometrycznych tych ciał
uzyskanych głównie dzięki astronomicznym
misjom astronautyki, pochodzących z ostat
nich lat.
Trzy kolejne rozdziały poświęcone są w
gruncie rzeczy geologii, geofizyce i morfo
logii planet oraz ich księżyców, ponieważ
dotyczą budowy wewnętrznej planet (w po
równaniu z Ziemią), kształtowania powierz
chni planet i księżyców, a także elementom
astrofizyki atmosfer planetarnych (będącą
po większej części fizyką atmosfery, bardzo
dobrze znanej w przypadku ziemskim).
Specjalnego miejsca udzielił Autor astro
fizyce pierścieni planetarnych, jako że jesz
cze dwadzieścia lat temu znane były tylko
pierścienie wokół Saturna, a obecnie wiemy,
że występują - w różnej postaci - wokół
wszystkich planet - olbrzymów, i podkreśla
jąc zarazem podobieństwo procesów zacho
dzących we wszelkich tworach dyskokształtnych: dysków protoplanetarnych,
dysków pierścieni wokół planetarnych, czy
dysków galaktyk spiralnych.
I wreszcie ostatni rozdział dotyczy intry
gującego zagadnienia występowania innych
układów planetarnych. Rozpoczyna go opis
metod poszukiwań, następnie opis planet

ELEMENTARZ URANII
Neptun
Neptun: ósma, licząc wg rosnącej odle
głości od Słońca, planeta Układu Słoneczne
go. Nosi imię rzymskiego boga żywiołu
wodnego utożsamianego z greckim Posejdo
nem. Neptun odkryty został w 1846 r. Na
podstawie zakłóceń w ruchu Urana francu
ski astronom U rbainJ . L e v e r r i e wyliczył
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W olszczana wokół pulsara oraz przedsta
wienie wyników obserwacji dysków proto
planetarnych wokół zwyczajnych gwiazd
( a Lyr, a PsA, $Pic, e Eri). W dalszym
ciągu Autor przechodzi do niemniej intry
gującego problemu życia na planetach i za
gadki jego początków na Ziemi, by skończyć
rozważaniami na temat astronomicznych
przyczyn wielkich katastrof biosfery (i wy
mierania gatunków) ilustrując to ładnie
ostatnim przykładem - wtargnięcia komety
Shoemaker-Levy 9 do atmosfery Jowisza.
Każdy z wymienionych rozdziałów za
mykają wysoce pouczające Pytania bez od
powiedzi, co od razu pozwala stwierdzić, jak
duży jest - pomimo niewątpliwych sukce
sów astrofizyki ostatnich dwudziestu lat obszar naszej niewiedzy.
Kończy książkę sześć dodatków matematyczno-fizycznych, wykaz literatury szcze
gółowej, oczywiście skorowidz i zbiór zdjęć
(przeważnie barwnych) uzyskanych głównie
z sond kosmicznych, HST i naziemnych ob
serwacji znakomicie ilustrujących tezy za
warte w monografii.
Nie sposób w krótkiej recenzji omówić
dokładnie tę wyjątkową bądź co bądź pozy
cję. W ymienione potknięcia są raczej natury
redakcyjnej niż merytorycznej i w niczym
nie umniejszają ogromnej wartości tej książ
ki, którą należy po prostu wnikliwie i uważ
nie przestudiować.
T. Zbigniew DWORAK

gdzie powinna się znajdować dodatkowa,
nieznana wcześniej planeta (niezależnie ta
kie rachunki przeprowadził Anglik John Co
uch A d a m s w Cambridge). W pobliżu
wskazanego przez Leverrier’a miejsca Nie
miec Johann G a l i e odnalazł nową planetę
na niebie. Był to wielki tryum f mechaniki
nieba! Okres orbitalny Neptuna P - 164.79
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lat, półoś w ielka je g o orbity a - 4497.07 min
km, m im ośród tej orbity e = 0.0097 a nachy
lenie do płaszczyzny ekliptyki i - 1.774°.
B iegnąc po orbicie ze średnią prędkością
5.43 km /s N eptun obraca się raz na 19.2
godz. w okół osi nachylonej do ekliptyki pod
kątem e = 29.6?. T en stosunkow o w olny ob
rót pow oduje, że spośród planet - olbrzy
m ów N eptun je st najm niej (0.017) spłasz
czony. M asa N eptuna rów na się 1.024x1026
kg czyli 17.23 m as Ziem i albo l/1 9 3 1 4 m asy
Słońca, je g o prom ień rów nikow y to 24764
km, a średnia gęstość 1.64 g/cm 3. Prędkość
ucieczki z rów nika planety w ynosi 23.3
krn/s. N eptun nie je st trudny do obserw acji
am atorskich, bo choć je st bardzo oddalony
to m a duże albedo (0.62) i jeg o jasność w i
dom a to około 8 w ielkości gw iazdow ych.
Ponadto na niebie przesuw a się z prędkością
tylko około 2 stopni na rok! W teleskopie
N eptun m a jednolitą, niebieskaw ą barwę.
P rom ieniow anie podczerw one em itow a
ne przez niego je st silniejsze 2.7 razy niż to
w ynika z otrzym yw anej od Słońca energii,
co św iadczy o intensyw nym grzaniu w ew nę
trznym , w yw ołującym także ruchy konw ektyw ne. T e ruchy oraz obrót N eptuna są od
p ow iedzialne za w ygląd tej planety. N a tar
czy N eptuna obserw uje się delikatne, błękit
ne, rów noleżnikow e pasy i nad nim i (spora
dycznie) wiry.
W spółczesne m odele przew idują, że
N eptun m a m ałe skaliste jąd ro (około 1/3
p rom ienia) otoczone lżejszym i lodam i (do
2/3 prom ienia), a pow yżej - w arstw ę płyn
nego w odoru m olekularnego, nad którym
unosi się gazow a atm osfera. Jest to gęsta i
rozległa na kilkaset km w arstw a gazu skła
d ającego się głów nie z m olekularnego w o
doru (85 proc.), helu (13 proc.) i m etanu CH 4
(stąd błękitny kolor N eptuna, bo m etan po
chłania czerw one św iatło) ze śladam i am o
niaku. M asę tej atm osfery szacuje się na 5
proc. m asy planety. O koło 50 - 70 km nad

1 0 /1 9 9 5

głów ną, najniższą, w yjątkow o jed n o litą
w arstw ą chm ur unoszą się pierzaste cirrusy
(chm ury m etanow ego lodu), których cień
doskonale w idać na tle chm ur dolnych;
św iadczy to o w yjątkow ej przezroczystości
atm osfery. N a południow ej półkuli N eptuna
sonda V oyager 2 zaobserw ow ała w ielką cie
m ną plam ę rozm iarów całej naszej Ziem i
(podobną do jow iszow ej W ielkiej C zerw o
nej Plam y) oraz plam y drobniejsze (ciem ne
i jasne). W iatry w atm osferze N eptuna osią
gają prędkości naw et do 2400 km /godz.
Z w ażyw szy niską tem peraturę (około 70°
K) „pow ierzchnia” N eptuna je st pew nie lo 
dow a, ale nie w iadom o, czy tw arda.
Pole m agnetyczne N eptuna je st w p rzy
bliżeniu polem dipola o osi nachylonej do
osi rotacji planety pod kątem - 46,8°. Jego
natężenie na rów niku w ynosi od 0.06 do 1.2
gausa. B ieguny pola N eptuna znajdują się
blisko rów nika planety, bo przesunięcie
środka dipola w zględem środka w ynosi 0.25
p rom ienia planety. Pole m agnetyczne N ep
tuna skierow ane je st przeciw nie niż pole
Ziem i. N apływ ający na nie naddźw iękow o
w iatr słoneczny tw orzy m agnetosferę, w
której m inim alna odległość m agnetopauzy
rów na się (średnio) 25 prom ieni N eptuna.
W okół N eptuna krąży 8 księżyców (N aja
da, Talassa, D espojna, G alatea, Larissa, Proteusz, Triton i N ereida) oraz 4 pierścienie.
Te ostatnie to układ 4 w spółśrodkow ych,
w ąziutkich „obręczy” krążących w płasz
czyźnie rów nika planety (m iędzy 1.69 a 1.53
prom ienia). S kładają się z okruchów m aterii
o bardzo m ałym albedo. P ierścienie te są
bardzo w ąskie (tylko jed en m a 5800 km sze
rokości, inne po 15 - 50) i dzielą je duże
przerw y (odw rotnie niż pierścienie Saturna).
N ajdokładniejsze dane o N eptunie za
w dzięczam y sondzie V oyager 2, która po 12
latach podróży w 1989 r. przeleciała w odle
głości 4850 km od tej planety.
MSK
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Rok 1996 jest rokiem przestępnym. Zda
rzą się w nim dwa częściowe zaćmienia
Słońca i dwa całkowite zaćmienia Księżyca.
U nas widoczne będą obydwa zaćmienia
Księżyca (w kwietniu i we wrześniu) oraz
jedno zaćmienie Słońca (12 października).
W tym roku tarcza Księżyca wielokrotnie
będzie zakrywać planety i planetoidy oraz
sześciokrotnie Aldebarana, najjaśniejszą
gwiazdę w gwiazdozbiorze Byka.
W 1996 roku aż 18 znanych komet okre
sowych wróci do peryhelium, lecz wszystkie
one widoczne będą tylko przez teleskopy.
Ale do Ziemi zbliża się także nowoodkryta
kometa długookresowa i jest jeszcze daleko
od Słońca, jeśli jednak przewidywania jej
D a n e d la o b s e rw a to ró w S ło ńca
(n a 1 3 h c za s u ś ro d k .-e u ro p .)
Data
1995
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Styczeń 1996 r.

stale wzrastającej jasności okażą się pra
wdziwe, to wiosną 1997 roku powinna być
dobrze widoczna na naszym niebie gołym
okiem.

Słońce
Ziema w swym ruchu po orbicie okołosłonecznej znajdzie się 4 stycznia najbliżej
Słońca, a zatem Słońce będzie wówczas w
perygeum w odległości około 147 min km.
Dni stają się już coraz dłuższe. W W arsza
wie 1 stycznia Słońce wschodzi o l hA6m, za
chodzi o 15ft33m, a 31 stycznia wschodzi o
7A21m, zachodzi o \6h\9 m. W styczniu Słoń
ce wstępuje w znak Wodnika.

Księżyc
Bezksiężycowe noce będziemy mieli w
drugiej połowie stycznia, bowiem kolejność
faz Księżyca jest w tym miesiącu następują
ca: pełnia 5d22h, ostatnia kwadra 13d22h,
nów 20^14h i pierwsza kwadra T ld\2 h. W
apogeum Księżyc znajdzie się 5 stycznia, a
w perygeum 19 stycznia.

-3.01

204.90

+1.16

-3 .2 4

178.56

+0.19

-3 .4 6

152.22

Planety i planetoidy

7

-0 .7 8

-3 .6 9

125.88

9

-1 .7 4

-3 .9 0

99.54

11

-2 .7 0

-4 .1 2

73.20

13

-3 .6 5

-4 .3 3

46.86

15

-4 .6 0

-4 .5 3

20.52

17

-5 .5 2

-4 .7 3

354.19

Ozdobą wieczornego nieba jest W e n u s
świecąca nad zachodnim horyzontem pięk
nym blaskiem jak gwiazda - 4 wielkości. W
pierwszej dekadzie stycznia nisko nad za
chodnim horyzontem możemy próbować
odnaleźć wieczorem M e r k u r e g o około
zerowej wielkości. W ieczorem też widoczny
jest S a t u r n jako gwiazda +1.2 wielkości
w gwiazdozbiorze W odnika. J o w i s z
wschodzi na krótko przed Słońcem, ale pod
koniec miesiąca możemy go już odnaleźć
nisko nad wschodnim horyzontem jako jas
ną gwiazdę - 1.8 wielkości. Pozostałe plane
ty przebywają na niebie zbyt blisko Słońca i
są niewidoczne. Niewidoczna jest też żadna
z czterech najjaśniejszych planetoid.

19

-6 .4 5

—4.92

327.86

21

-7 .3 6

-5 .1 0

301.52

23

-8 .2 6

-5 .2 8

275.19

25

-9 .1 4

-5 .4 6

248.86

27

-1 0 .0 2

-5 .6 2

222.52

29

-1 0 .8 6

-5 .7 8

196.20

31

-1 1 .7 0

-5 .9 4

169.86

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
Bo, L o - heliograficzna szerokośćć i długość środ
ka tarczy;
17d2h24m - heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0'.
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9dl3 h Merkury nieruchomy w rektascen-

Meteory
W dnia od 1 do 5 stycznia promieniują
K w a d r a n t y d y . Radiant meteorów leży
w gwiazdozbiorze Smoka i m a współrzędne:
rekt. \5 h2Sm, deki. +50°. Nazwa roju pocho
dzi od nieistniejącego ju ż na dzisiejszych
mapach nieba gwiazdozbioru Quadrans Muralis, umieszczonego w początkach XIX w.
na granicy gwiazdozbiorów Smoka, Herku
lesa i Wolarza. W arunki obserwacji w tym
roku nie są dobre, bo Księżyc w pełni prze
szkadza w obserwacjach.
* # *

\ d Dwie pary planet znajdą się w złącze
niu na sklepieniu niebieskim: o 2h Merkury
z Uranem w odl. 0.°9, a o 8* Mars z Neptu
nem w odl. l.°6.
2d\ l h M erkury w największym wschod
nim odchyleniu od Słońca w odl. 19°.
4d8h Ziem ia w peryhelium na swej okołosłonecznej orbicie w odl. 147 min km od
Słońca.
S^l* Złączenie M arsa z Uranem w odl.

c ji.

13^1* Złączenie M erkurego i Marsa w
odl. 3°.
16d4h Neptun w złączeniu ze Słońcem.
18J O 21Hzłączenie Jowisza z Księżycem
w odl. 5°. O 23h dolne złączenie Merkurego
ze Słońcem.
20J 19/|48"' Słońce wstępuje w znak Wod
nika, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 300°.
21d8AUran w złączeniu ze Słońcem.
23d9h Złączenie Wenus z Księżycem w
odl. 5°.
23d9h Złączenie Saturna z Księżycem w
odl. 5°.
30^7* Merkury nieruchomy w rektascensji, po raz drugi w tym miesiącu zmienia
kierunek swego ruchu wśród gwiazd na skle
pieniu niebieskim.
Momenty wszystkich zjawisk podane są
w czasie środkowo-europejskim.
Opracował G. Sitarski

0 .° 6 .
Co^epacaHHe
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U góry - zdjęcia obu półkul N eptuna w ykonane za pom ocą teleskopu kosm icznego H ubble’a 28 czerw ca 1994 roku
(fot. D. Crisp. H. Ham m el, NASA). U dołu - zdjęcie N eptuana w ykonane za pom ocą teleskopu kosm icznego
H ubble’a 2 listopada 1994 roku, kiedy odległość planety od Ziemi wynosiła 4.5 mld km; na zdjęciu dostrzeżono blisko brzegu tarczy planety - now ą wielką ciem ną plamę, której powiększenie pokazano z prawej strony (fot. H.
Ham m el, NASA).
C z w a rta s tro n a o k ład k i: Zdjęcia Neptuna, w ykonane za pom ocą teleskopu kosm icznego H ubble’a w dniach: 10
października (lewe górne), 18 października (prawe górne) i 2 listopada 1994 roku (dolne), które ukazują szybkie,
kilkudniow e zm iany zachodzące w atm osferze planety (fot. H. Hammel, NASA).
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^ Tempo obecnego rozwoju wiedzy o Układzie ^
Słonecznym zdumiewa nie tylko interesują
cych się astronomią. To co się dzieje w na
szym najbliższym sąsiedztwie kosmicznym
budzi coraz większą ciekawość, a niektóre
wydarzenia są nawet w stanie poruszyć nie
mal cały świat. Wszyscy jeszcze pamiętamy
pewnie emocje, które w połow ie ubiegłego ro
ku wywołało zderzenie komety ShoemakerLevy 9 z Jowiszem. A przecież było to zjawi
sko - można pow iedzieć - typowe w skali
ponad czterech miliardów lat istnienia naszej
Ziemi oraz innych planet, ich księżyców i
Słońca. W niniejszym numerze publikujemy
pienoszą część podsumowania dotychczaso
wej wiedzy o tej niezioykłej komecie, zw raca
jąc jednocześnie uwagę zdjęciem na czwartej
stronie okładki, że pojawiła się już nowa ko
meta, która niedługo może również wzbudzić
wielkie zainteresowanie nie tylko miłośników
astronomii (o jej odkryciu donosiliśmy w po
przednim numerze). W najbliższych tygo
dniach uwagę naszą kierujemy jednak zno
wu w stronę Jowisza, do którego - po sześcio
letniej podróży - dolatuje sonda kosmiczna
Galileo. W dniu 7 grudnia ma się ona zbliżyć
do satelity lo, zmienić tor swego lotu w taki
sposób, aby stać się księżycem największej
planety i wreszcie odebrać dane pomiarowe z
próbnika (odłączonego od sondy kilka miesię
cy wcześniej), który w tym właśnie dniu ma
się zanurzyć w atm osferę i zuarstwy powie
rzchniowe Jowisza. Dotychczasowym sukce
som, ale też - niestety - kłopotom misji Gali
leo, poświęcamy w tym numerze sporo miej
sca. Lekturę tego zeszytu proponujem y jed 
nak rozpocząć od wstępnego artykułu prof.
Jacka LELIW Y-KOPYSTYŃSKIEGO, któ
ry może być znakom itym wprowadzeniem w
arkana wiedzy o form ow aniu się układów
słonecznych. Nie unikajmy trudu poznawa
nia tej wiedzy, aby nie dać się zwodzić jakże
częstym dziś niepoważnym informacjom
różnych środków przekazu, których próbkę
ukazujemy w dziale To i owo piórem pra
cownika planetarium w M uzeum Techniki w
. Warszawie.
)
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Jacek Leliwa-Kopystyński - Warszawa

O FORMOWANIU SIĘ UKŁADÓW SŁONECZNYCH
We wstępie do tego artykułu należy
przedstawić dwa drobne ale bardzo istotne
wyjaśnienia. Po pierwsze, dlaczego w tytule
została użyta liczba mnoga „układy słonecz
ne” pisana z małych liter, a nie „Układ Sło
neczny” wyróżniony dużymi literami jako
nazwa własna. Po drugie, należy sprecyzo
wać co będzie w dalszym ciągu rozumiane
jako „układ słoneczny” ; takie sprecyzowa
nie pozwoli na ustalenie uwagi na teoriach
dotyczących formowania dokładnie określo
nych obiektów.
Pod pojęciem „układ słoneczny” rozu
miemy gwiazdę ciągu głównego, otoczoną
ciałami których łączna masa jest znacznie
mniejsza od masy tej gwiazdy, a więc oto
czoną planetami i drobną materią w stanie
stałym (satelity planet, komety, asteroidy,
ziarna pyłu). Układ typu pulsar plus planety
Wolszczana nie stanowi w myśl powyższej
definicji układu słonecznego, gdyż pulsar
nie jest gwiazdą ciągu głównego. Natomiast
nasze Słońce wraz z otaczającym go syste
mem ciał doskonale spełnia warunki tej de
finicji, tworząc jedyny znany nam w sposób
nie budzący żadnych wątpliwości Układ
Słoneczny. Nasz Układ Planetarny jest podukładem naszego Układu Słonecznego. Podukładem o szczególnej, bardzo istotnej włas
ności: zawiera się on w całości wewnątrz
płaskiego dysku o promieniu sięgającym
Plutona, a więc około 40 j.a. Natomiast cały
Układ Słoneczny jest to system około tysiąc
razy większy od Układu Planetarnego: jego
sferyczna granica jest wyznaczona przez ta
ki promień grawitacyjnego odziaływania
Słońca, który pozwala utrzymywać stałe
obiekty (komety) na orbitach wokółsłonecznych nie pozwalając im uciec na niezależne
od Słońca orbity wokół centrum Galktyki.

Materialną ale bezpośrednio nieobserwowalną granicę Układu Słonecznego stanowi
hipotetyczny rezerwuar komet, tzw. chmura
Oorta: analiza orbit komet jednopojawieniowych pozwala przypuszczać, że pochodzą
one z tej „chmury” tj. z obszaru oddalonego
od Słońca około 104 - 105 j.a. Szacunkowa
masa wszystkich (powiedzmy aż 1012!) ko
met w chmurze Oorta, a także komet i in
nych drobnych ciał kometo- lub planetoidopodobnych w pasie Kuipera, tj. w odległo
ściach od Słońca około 30 - 200 j.a., pra
wdopodobnie nie przekracza masy Ziemi.
Powyższy opis Układu Słonecznego po
zwala na ustalenie tematu: chcemy zająć się
formowaniem takich obiektów kosmicznych
które są obecnie, lub staną sie w przyszłości,
podobne do tego Układu. Problem można
także postawić inaczej, pytając w jaki spo
sób powstał (nasz) Układ Słoneczny, a na
stępnie uogólniając go na inne podobne
układy, jednocześnie pytając czy takie ukła
dy wogóle mogą istnieć?, czy istnieją?; jeśli
istnieją, to czy są obiektami typowymi?, czy
też raczej wyjątkowymi?.
Przdstawimy najpierw listę kilku zasadni
czych problemów. Dotyczą one:
I. Danych obserwacyjnych:
1. Czy, oprócz naszego, obserwowane są
inne układy słoneczne?
2. Czy obserwowane są takie obiekty, któ
re można interpretować jako układy
słoneczne w trakcie formowania się?
II. Teorii formowania się układów słone
cznych:
3. Sposobu (jak?) formowania się: Jak
formują się układy słoneczne?
4. Miejsca (gdzie?) formowania się róż
nych ciał układu słonecznego: gdzie, tj.
„W jakiej odległości od gwiazdy cen-
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tralnej?” oraz „W jakich warunkach
ciśnienia, temperatury i składu pierwia
stkowego?”
5. C zasu (jak długo trw ało ?, kiedy się
zakończyło?) formowania się, a więc:
„Jak długo trwało formowanie się tych
ciał?” oraz „Kiedy zakończyło się ich
form owanie?” czyli „Kiedy masy sfor
m owanych ciał stały się prawie równe
masom współczesnym?”
W dalszym ciągu postaramy się odpowie
dzieć na te pytania.

Dane obserwacyjne
Pytanie „Czy są obserwowane układy
słoneczne inne niż nasz?” wygodnie jest za
stąpić pytaniem łatwiejszym „Czy są obser
wowane planety w otoczeniu innych
gwiazd?” (gwiazd ciągu głównego; nie m ó
wimy o planetach wokół pulsarów).
O dpowiedź nie jest jednoznaczna, ale z ob
serwowanych ruchów niektórych bliskich
nam gwiazd można wnioskować, że posia
dają one niewidoczne ciała towarzyszące
tym gwiazdom. Szacunki dotyczące mas
tych ciał wskazują na masy takie jak Jowisz
lub większe. Problem stanowi identyfikacja
czy niewidoczni towarzysze to ciała plane
tarne czy też słabo świecące gwiazdy typu
brązowy karzeł. Rozważania statystyczne
prowadzą do wniosku, że nie mniej niż 1 %
gwiazd posiada niewidoczne ciała towarzy
szące. Odkrycie układu słonecznago podo
bnego do naszego nie wydaje się dzisiaj
możliwe.
Procesy powstawania i ewolucji gwiazd
są obecnie dość dobrze znane. W iadomo np.,
że gwiazda formuje się z obłoku materii i że
czas upływający od początku powstawania
gwiazdy do osiągnięcia przez nią ciągu
głównego jest rzędu 108 lat. W początko
wym okresie istnienia gwiazdy, jest ona oto
czona materią swojej mgławicy pierwotnej,
której rotacja prowadzi do formowania
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„dysku protoplanetarnego”. Materia mgła
wicy podlega działaniu dwóch konkurencyjnech procesów: siły odśrodkowe (ruchy ter
miczne, wiatr słoneczny „wiejący” w kie
runku od gwiazdy) wymiatają część masy na
zewnątrz układu; jednocześnie, rotacja
mgławicy i jej własne siły grawitacyjne sta
rają się spłaszczać mgławicę, a w konse
kwencji uformować i utrzymać dysk. Ocenia
się, że aż 50 % młodych obiektów gwiazdo
wych może posiadać dyski protoplanetarne.
Cechami, które pozwolą zaklasyfikować
materię otaczającą młodą gwiazdę jako dysk
protoplanetarny są rotacja keplerowska tej
materii oraz identyfikacja w niej materiałów
krzemianowych (podstawowy składnik skal
ny planet typu Ziemi, kondensujący w gorą
cym, bliskim gwieździe obszarze) oraz lodu
(podstawowy składnik stały chłodnych ob
szarów dysku). Znane jest wiele gwiazd w
których otoczeniu znajduje się materia speł
niająca co najmniej jeden z powyższych wa
runków. Zaobserwowano np., że:
Gwiazda HL Tauri jest otoczona keplerowsko ratującym dyskiem o masie 0.1 M o i o
promieniu 2000 j.a.
Gwiazda p Pictoris posiada dysk, który
badano w obszarze 35 - 700 j.a. Stwierdzo
no, że zawiera on ziarna o rozmiarach 10 (a.m
i o albedo 0.5 a więc takie które interpretuje
sie jako zbudowane z lodu.
Gwiazdy typu T Tauri (gwiazdy młode o
wieku 104 - 107 lat i o masach 0.2 M© 3Mo) posiadają cechy emisji i absorbcji
wskazujące na to, że w otaczających je dys
kach molekularnych obecne są także ziarna
krzemianowe.
W ymienione powyżej obiekty mogą być
traktowane jako takie, które stanowią wstę
pne stadia procesów powstawania układów
słonecznych a nawet układów planetarnych.
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Jak? - Sposób formowania
M ożna wyróżnić dwa zasadnicze podej
ścia do zagadnienia formowania układów
słonecznych: teorie katastroficzne i teorie
kondensacyjne.
Teorie katastroficzne oparte są na mecha
nizmie grawitacyjnego oddziaływania przy
pływowego pomiędzy dwiema gwiazdami
przechodzącymi w dostatecznie bliskiej so
bie odległości ( J e a n s , początek naszego
wieku), lub też na mechanizmie odziaływania wybuchu gwiazdy supernowej z obło
kiem materii otaczającym jakąś gwiazdę
(prace z lat osiemdziesiątych). Obecnie po
dejście katastroficzne do formowania ukła
dów słonecznych jest prawie całkowicie za
niechane na rzecz teorii kondensacyjnych.
Teoria katastroficzna „odżyła” w ostat
nich kilkunastu latach, w szczególnej postaci
i w odniesieniu do zjawisk o znacznie mniej
szej skali niż skala całego układu słoneczne
go. Dotyczy ona mianowicie formowania, a
raczej gwałtownego przeobrażania już ist
niejących ciał, planet lub satelitów, w wyni
ku wzajemnych zderzeń gigantycznych
(ang. giant impacts; C a m e r o n i jego
współpracownicy, po 1980 r). Są to zderze
nia ciał o względnych masach rzędu 1:10
zachodzące z prędkościami od kilku do kilkadziesięciu km/s. W wyniku takich zderzeń
mogły powstać np. nasz Księżyc lub też M i
randa, satelita Urana. Także „położenie” osi
rotacji Urana na płaszczyznę ekliptyki jest
czasami wyjaśniane jako rezultat zderzenia
gigantycznego. M odelowanie rezultatów
zderzeń gigantycznych stanowi piękne wy
korzystanie możliwości komputerowych
ale, według autora tego artykułu, nie jest od
powiednio poparte oszacowaniami dotyczą
cymi prawdopodobieństwa wystąpienia ta
kich zderzeń.
Teorie kondensacyjne rozpatrują formo
wanie się układów słonecznych zachodzące
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w wielu etapach i startujące ze stadium pier
wotnego obłoku molekularnego (ang. Giant
M olecular Cloud, GMC). Dane obserwacyj
ne (patrz poprzedni rozdział tego artykułu),
przekonywująco wskazują na słuszność teo
rii kondensacyjnych. Należy jednak podkre
ślić, że teorie katastroficzne i kondensacyjne
stanowią dwie różne alternatywy i nie wy
kluczają sie nawzajem w sensie statystycz
nym, tj. nie można wykluczyć, że jakiś kon
kretny układ słoneczny powstał na skutek
katastroficzny a nie w wyniku kondensacji.
Pierwszymi autorami teorii kondensacyjej byli: niemiecki filozof K a n t (1755) i
francuski matematyk i astronom L a p l a c e
(1796). Nowoczesne podejście do problemu
kondensacji datuje się od prac Rosjanina
S a f r o n o w a (1969) oraz Amerykanów
G o l d r e i c h a i W a r d a (1973), do któ
rych nawiązują wszyscy następni autorzy
teorii kondensacyjnych. Teorie te są obecnie
poparte wynikami obserwacji układów
(gwiazda plus otaczający ją dysk) będących
w trakcie formowania się oraz wynikami
laboratoryjnymi dotyczącymi reakcji na
wzajemne zderzenia ciał stałych imitujących
ziarna pyłu kosmicznego. Zespół zjawisk
prowadzących do powstania układu słonecz
nego z dysku gazowo-pyłowego nazywamy
akrecją.
Badania laboratoryjne skutków zderzeń
ciał stałych mają bardzo istotne znaczenie
dla modelowania zjawisk rządzących zde
rzeniami w roju ziaren krążących po orbi
tach (w przybliżeniu keplerowskich; oddzieływanie ziaren ze składową gazową dysku
zaburza idealne orbity). Nie możemy sobie
np. wyobrazić dwóch zderzających się ka
mieni, które po wzajemnym zderzeniu z ja 
kąkolwiek prędkością ulegną zlepieniu!
Przewidzianym rezultatem ich zderzenia bę
dzie, zależne od prędkości, odbicie lub wza
jemne rozbicie (zniszczenie). Z drugiej stro
ny, wydaje się prawie oczywiste, że dwa
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płatki śniegu po zderzeniu z m ałą prędkością
ulegną zlepieniu. Te dw a przykłady ilustrują
skalę trudności problem u wyjaśnienia jakie
materiały, w jakich warunkach fizycznych i
z jakiem i prędkościami wzajemnymi mogą
ulegać „zlepianiu” prowadzącem u do po
wstawania i wzrostu planetezymali tj. sta
łych „ziaren” materii o rozmiarach począt
kowych 100 m - 1 km. M ożna przypuszczać,
że w początkowych stadiach formowania się
planetezymali uczestniczą przede wszy
stkim porowate, „puszyste” ziarna (ang. fluf
fy aggregates) zderzajace się z niewielkiemi
prędkościami. Dalszy wzrost ziaren, powy
żej rozmiarów kilometrowych, może zacho
dzić dzięki siłom grawitacyjnym. Ale planetezymal może grawitacyjnie „złapać” ziarno
tylko wtedy jeśli uderza ono w powierzchnie
tego planetezym ala z prędkością nie większą
niż prędkość ucieczki z tej powierzchni. Tu
prosta reguła: prędkość ucieczki wyrażona
w m/s jest w przybliżeniu rów na promienio
wi planetezym ala wyrażonemu w kilome
trach. W wielu pracach teoretycznych, w
których rozważano wzrost planetezymali,
przyjmowano dla uproszczenia, że wyni
kiem zderzenia jest zawsze zlepienie zderza
jących się ziaren. Jest oczywiste, że takie
założenie prowadzi do przyspieszenia (ale
tylko na papierze!) procesu akrecyjnego.
Kondensacyjny
model
powstawania
układów słonecznych można zapisać jako
składający sie z następujących etapów:
1. W ielki obłok molekularny (GMC), o
rozmiarach rzędu parseków, ulega silnemu
zgęszczeniu a następnie spłaszcza się w ra
tujący dysk o rozm iarach rzędu 1000 j.a.
2. W centrum dysku formuje sie gwiazda.
Tem peratura w dysku silnie zależy od odle
głości od gwiazdy centralnej. Dysk stygnie i
rozpoczyna się kondensacja. Najpierw kondensują minerały skałotwórcze (krzemiany).
Potem, ale tylko dostatecznie daleko od
gwiazdy centralnej, kondensują lody (przede
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wszystkim lód wodny). Jednocześnie z dys
ku ucieka w przestrzeń część jego materii, a
zwłaszcza pierwiastki lekkie wodór i hel.
Taka ucieczka pozwala wyjaśnić dobrze
znany fakt, że w składzie planet jest procen
towo znacznie więcej pierwiastków ciężkich
niż jest ich w składzie Słońca.
3. W zrost drogą kondensacji, a także zde
rzenia z małymi prędkościami i łączenie się
w porowate agregaty stałych ziaren mineral
nych i lodowych.
4. Powstawanie planetezymali (skalnych)
i kometezymali (lodowych i/lub lodowoskalnych tj. ciał o rozmiarach 10 - 1000 m.
5. Dalszy wzrost i łączenie się planetezy
mali aż do osiągnięcia przez nie mas współ
czesnych planet, asteroidow, komet i sateli
tów. W tym etapie ewolucji dysku trzeba
rozpatrywać możliwość wystąpienia dwóch
zjawisk przyspieszających wzrost planete
zymali. Jednym z nich jest akrecja samorozpędzająca się (ang. runaway accretion):
planetezymale, którym udało sie urosnąć do
rozmiarów przekraczających wielkości śred
nie zaczynają rosnąć coraz szybciej „pożera
ją c ” dostępny im bardziej drobnoziarnisty
materiał. Drugim istotnym zjawiskiem jest
możliwość formowania się niestabilności
grawitacyjnych: jeśli średnia gęstość jakie
goś obszaru w dysku przekracza (z dowolnej
przyczyny) pewną gęstość krytyczną, to ob
szar ten przestaje być podatny na rozerwanie
przez grawitacyjne siły przypływowe po
chodzące od ciała znajdującego się w cen
trum dysku; przeciwnie, obszar ten zaczyna
się kurczyć i zgęszczać coraz bardziej for
mując początkowe stadium przyszłej plane
ty-

Gdzie? - Miejsce formowania
Przed próbą odpowiedzenia na powyższe
pytanie konieczne jest przypomnienie klasy
fikacji ciał Układu Słonecznego. Klasyfika-
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cja oparta je st na średnich gęstościach p tych
ciał oraz na ich m asach M. T ak więc planety
M erkury, W enus, Z iem ia, M ars, a także sa
telity Księżyc i Io stanow ią grupę ciał skal
nych; m ają one gęstości 3 - 5.5 g/cm 3 i zbu
dow ane są z żelaznego ją d ra (ang. core) i
krzem ianow ego płaszcza (ang. m antle). P la
nety giganty (albo planety gazow e) czyli Jo
w isz, Saturn, U ran i N eptun m ają gęstości
0.7 - 1.7 g /cm 3 i zbudow ane są ze skalno-że
laznego ją d ra i w odorow o-helow o-m etanow o-am oniakalnej otoczki (ang. envelope).
S atelity planet, (oprócz K siężyca, Io i E uro
py) a także Pluton m ają gęstości I - 2 g/cm 3
i zbudow ane są z lodu i składników skal
nych. Planetoidy głów nego pasa to ciała
skalne. W reszcie kom ety to praw dopodob
nie porow ate ciała lodow e z dom ieszką skła
dowej m ineralnej.
D ane dotyczące gęstości ciał U kładu Sło
necznego w zestaw ieniu z przypuszczalną
strukturą tem peratury w dysku otaczającym
Protosłońce (im dalej tym chłodniej) pozw a
lają na zaproponow anie obszarów w których
form ow ały się różne ciała U kładu. T ak więc:
Planety (z w yjątkiem Plutona?) pow stały
w przybliżeniu w takich odległościach od
Słońca na jakich znajdują się obecnie.
Satelity planet: (a) D uże (z w yjątkiem
T rytona i Charona?) pow stały drogą akrecji
w dyskach okołoplanetarnych. (b) M ałe zostały uform ow ane jak o asteroidy, a nastę
pnie zostały w ychw ycone na orbity w okółplanetarne. (c) Pochodzenie K siężyca je st
chyba najtrudniejsze do w yjaśnienia - roz
w aża się aż sześć różnych m ożliw ości.
C iała „drobne” : Planetoidy, pow stały
przede w szystkim we w spółczesnym pasie
asteroidów .
C iała „drobne” : K om ety, form ow ały się
w różnych odlgłościach od Słońca, a m iano
w icie (a) w pasie U rana/N eptuna, w odległo
ściach 20 - 30 j.a. od Protosłońca i w tem pe
raturach 70 - 60 K; uległy „w yrzuceniu” na
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peryferie U kładu tw orząc chm urę O orta,
oraz (b) w obszarze pozaneptunow ym , aż do
odległości 2 0 0 j.a., czyli w tzw . pasie Kuipera, w tem peraturach 50 - 30 K; także ich
o becne orbity w pisane są w pas K uipera. K o
m ety uform ow ane bliżej P rotosłońca zaw ie
rają znacznie mniej łatw o lotnych gazów niż
kom ety pow stałe w pasie K uipera.
C iała „drobne” : Szacuje się, że w w ew nę
trznym pasie K uipera, w odległościach 30 50 j.a. istnieje około 3500 obiektów o roz
m iarach > 100 km (obecnie znanych je st 36)
i aż 108 obiektów o rozm iarach >10 km. Pas
K uipera je s t źródłem takich ciał ja k Pluton,
T ryton, Charon, a także obszarem , w którym
m ogły przeżyć do dzisiaj pierw otne planetezym ale.

Jak długo?, Kiedy? - Czas formo
wania
C zasy trw ania procesów form ow ania się
planet różni autorzy szacują różnie, ale zw y
kle w przedziale od kilku m ilionów do ponad
stu m ilionów lat. Jest praw dopodobne, że
planety skalne form ow ały się szybciej, a pla
nety giganty wolniej i dw uetapow o: naj
pierw skalno-m etaliczne ją d ro o m asie kilku
m as Z iem i, a następnie akum ulacja składo
wej gazow ej dysku, a w ięc m ateriału gazow o-lodow ego. U w zględnienie w m odelach
procesu niestabilności graw itacyjnej, a także
m ożliw ości „runaw ay accretion” prow adzi
do przyspieszenia w zrostu planetezym ali i w
konsekw encji do przyspieszenia form ow a
nia ciał planetarnych.
Czasy form ow ania satelitów w akrecyjnych dyskach w okółplanetarnych szacow a
ne są na (1 - 100) tysięcy lat, a więc kilka
rzędów w ielkości razy krócej niż czasy for
m ow ania planet.
Kom ety, a także transneptunow e obiekty
„drobne” m ożna traktow ać jak o ciała które
zakończyły form ow anie się na etapie pla-
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netezymali lodowych lub lodowo skalnych.
Komety obecnej chmury Oorta zostały wy
rzucone z sąsiedztwa Słońca przez oddziały
wanie grawitacyjne formujących się lub już
uformowanych planet gigantów. Czyli czas
wzrostu komet odpowiada czasowi potrzeb
nemu do uformowania się planetezymali w
określonych odległościach od Protosłońca:
szybszy wzrost w odległościach mniejszych,
wolniejszy w odległościach większych.
Na pytanie „Kiedy formowały się ciała
stałe w Układzie Słonecznym?” odpowiada
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kosmochemia na podstawie analiz wieku
meteorytów. Najstarsze z nich, te o którch
można przypuszczać że przetrwały od chwili
gdy powstały na drodze kondensacji, mają
4.6 miliarda lat. Meteoryty młodsze to zde
rzeniowe odpryski z ciał które ulegały pro
cesom geologicznym zachodzącym w plane
tach lub w asteroidach. Tak więc, w uprosz
czeniu, wiek jakiejś planety lub innego ciała
Układu Słonecznego to 4.6 miliarda lat mi
nus okres czasu potrzebny do sformowania
tej planety.

Krzysztof Ziołkowski - Warszawa

KOMETA SHOEMAKER-LEVY
Zderzenie komety Shoemaker-Levy 9 z
Jowiszem, którym się emocjonowaliśmy w
lipcu 1994 roku, było zjawiskiem o wyjątko
wym znaczeniu nie tylko z naukowego pun
ktu widzenia. Po raz pierwszy bowiem zaob
serwowano kolizję komety z planetą, a trud
no sobie wyobrazić aby mogło to nie zainte
resować mieszkańców Ziemi, będącej - tak
jak i Jowisz - planetą Układu Słonecznego
narażoną na podobne niebezpieczeństwo.
Zanim przedstawimy zarys tego o czym, w
ponad rok po wydarzeniu, zdołano się do
wiedzieć o jego przebiegu i skutkach, podsu
mujemy krótko dotychczasowe wiadomości
o tym niezwykłym ciele niebieskim, które
zakończyło swój żywot w tak spektakularny
sposób na oczach niemal całego świata. Jego
kres był śledzony przez chyba wszystkie zarówno profesjonalne jak i amatorskie - in
strumenty astronomiczne; agencje informa
cyjne i środki przekazu prześcigały się w
ogłaszaniu sensacyjnych komunikatów o
tym, co działo się wtedy na Jowiszu; a sieć
komputerowa Internet po raz pierwszy zo
stała niemal zablokowana setkami tysięcy
próśb (przesyłanych za pomocą anonimo-

9 (I)
wych protokołów komunikacyjnych) o foto
grafie oraz wszelkiego rodzaju wiadomości
o budzącym niespotykane chyba dotychczas
zainteresowanie spaktaklu kosmicznym.
Kometa Shoemaker-Levy 9 została od
kryta w końcu marca 1993 roku w Obserwa
torium Astronomicznym na Mount Palomar
w Kalifornii przez znanych amerykańskich
łowców komet: Karolinę i Eugeniuasza
S h o e m a k e r ó w oraz Dawida L e v y ' eg o. Ciekawy przebieg tego odkrycia został
opisany w Uranii nr 6/1994 str. 171-173. O
wyjątkowości komety Shoemaker-Levy 9
przesądziły trzy fakty, których prawdziwość
w kilka miesięcy po odkryciu nie budziła już
w zasadzie żadnych wątpliwości. Pier
wszym było to, że jest satelitą Jowisza, dru
gim, że składa się z około 20 części rozciąg
niętych w przestrzeni prawie wzdłuż linii
prostej i trzecim, że w lipcu 1994 roku zde
rzy się z Jowiszem.

Satelita Jowisza
Zaobserwowanie komety, która jest sate
litą Jowisza, nie wydaje się już dziś czymś
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niezwykłym. Znane są bowiem przypadki
przechwytów przez największą planetę ko
met, które przez kilka lat można było trakto
wać jak jej księżyce. Ciekawego przykładu
dostarczyła - odkryta na początku 1989 roku
- kometa okresowa 111 P/Helin-RomanCrockett (1988 XIII). Przed odkryciem była
ona - przez prawie 12 lat - satelitą Jowisza.
Okazało się bowiem, że od grudnia 1973 ro
ku do lipca 1985 roku jej odległość od tej
planety nie przewyższała 0.33 j.a. (czyli po
ruszała się w tzw. sferze oddziaływania Jo
wisza), oraz - co najważniejsze - jej tor
względem Jowisza był krzywą zamkniętą.
W okresie tym dwukrotnie przeleciała bar
dzo 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 jowiszowy epi
zod w życiu komety Helin-Roman-Crockett
spowodował jakby przesunięcie jej orbity
bliżej Słońca, o czym najlepiej świadczy po
równanie odległości od Słońca najbliższego
(,q) i najdalszego (2 ) punktu jej eliptycznej
orbity przed tym wydarzeniem i po nim.
Przed rokiem 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. Podobnie ewoluowała ko
meta 82P/Gehrels 3 (1977 VII), która w la
tach 1968-1974 była satelitą Jowisza. Jej od
ległości peryhelium i aphelium przed rokiem
1968 wynosiły odpowiednio q = 5.7 j.a. i Q
- 8.2 j.a., a po roku 1974 zmniejszyły się do
wartości ą = 3.4 j.a. i Q = 4.7 j.a. Przytoczo
ne liczby wyraźnie wskazują, że czasowe
schwytanie przez Jowisza komety może pro
wadzić do przerzucenia jej na orbitę znacz
nie bliższą Słońca. Być może jest to przy
kład nie do końca poznanego jeszcze mecha
nizmu zaopatrywania najbliższego otocznia
Słońca w komety krótkookresowe.
Odpowiedzi na pytanie o typowość zjawi
ska czasowego przechwytu przez Jowisza
komet krótkookresowych dostarczają np.
wyniki obliczeń, które ostatnio wykonali
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amerykańscy astronomowie D.M. K a r y i
L. D o n e s. Drogą numerycznego całkowa
nia równań ruchu przeanalizowali oni za
chowanie się w okresie 100 tys. lat 30 tys.
fikcyjnych komet krótkookresowych. Miały
one ogółem 270 tys. zbliżeń do Jowisza, w
tym 21 tys. przechwytów na czas co naj
mniej jednego okrążenia planety. Zaledwie
w około 50 przypadkach kometa pozostawa
ła satelitą Jowisza przez czas dłuższy niż 50
lat wykonując nie mniej niż 20 okrążeń pla
nety.
Nie wiadomo kiedy kometa ShoemakerLevy 9 stała się satelitą Jowisza. Wiadomo
natomiast, że swój ostatni przed zderzeniem
obieg planety wykonała po orbicie położo
nej w płaszczyźnie niemal prostopadłej do
płaszczyzny orbity Jowisza, której jowicentryczne elementy oskulacyjne w epoce bli
skiej momentowi odkrycia były następujące:
mimośród - 0.9987, wielka półoś - 0.18 j.a.,
odległość peryjowium od środka Jowisza 0.00023 j.a. Ostatnia liczba jest szczególnie
interesująca, jeśli uzmysłowimy sobie, że
promień
globu jowiszowego
wynosi
0.00047 j.a.; wskazuje bowiem, że kometa
musiała zderzyć się z Jowiszem.
Z tak niezwykłym obiektem astronomo
wie jeszcze nigdy się nie spotkali. Uderzenia
komety w planetę dotychczas nie widziano.
Dostrzeżono jedynie liczne skutki takich
wydarzeń z przeszłości w postaci kraterów
uderzeniowych na powierzchniach różnych
ciał Układu Słonecznego, w tym również i
naszej planety. Na Ziemi odkryto już około
140 takich pozostałości po spadkach na nią
jakichś obiektów kosmicznych; wielkie
zainteresowanie budzą dziś np. doniesienia o
odnalezieniu na Jukatanie krateru o średnicy
około 200 km powstałego prawdopodobnie
65 min lat temu wskutek uderzenia kilku
kilometrowej bryły, które spowodowało
wielkie spostoszenia i zmiany o charakterze
globalnym powszechnie znane jako wygi-
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nięcie dinozaurów (o tym odkryciu pisali
śmy ostatnio w Uranii nr 3/1995, str. 83-84).

Sznur pereł wokół Jowisza
Jedną z najbardziej intrygujących osobli
wości komety Shoemaker-Levy 9 było to, że
składała się z około 20 części rozciągniętych
w przestrzeni niemal wzdłuż linii prostej,
tworząc na niebie jak gdyby „sznur pereł”
okalający Jowisza (patrz zdjęcie na drugiej
stronie okładki). Odległość między skrajny
mi fragmentami w momencie odkrycia ko
mety przewyższała nieco 160 tys. km i
wzrosła do około 2.5 min km bezpośrednio

297

ka stąd, że znalazłszy się w okolicy peryjo
wium kometa najprawdopodobniej rozpadła
się. Doprowadziły do tego zapewne siły pły
wowe stosunkowo silnie działające na ko
metę przy tak wielkim zbliżeniu do masyw
nego przecież Jowisza.
Analiza rozkładu residuów kąta pozycyj
nego ciągu fragmentów komety doprowa
dziła Z. S e k a n i n ę do wniosku, że rozpad
nastąpił w 2.5±0.5 godziny po przejściu ko
mety przez peryjowium. Wydaje się, że
przelatując bliżej Jowisza niż wynosi tzw.
granica Roche’a, rozpadła się ona najpierw
na nie więcej niż 10-12 części, a dopiero
dalsza ich fragmentacja doprowadziła do

Odległość w rektascensji
(w s e k u n d a c h k ą towych)

Rys. 1. O pracow any przez P. C hodasa (JPL) w ykres zm ian w
czasie długości ciągu fragm entów kom ety Shoem aker-Levy 9 od
rozpadu w dniu 7 lipca 1992 roku do zderzenia w lipcu 1994
roku.

przed uderzeniem w Jowisza (rys. 1). Częste
pomiary pozycji na niebie poszczególnych
fragmentów komety umożliwiły stosunko
wo dobre poznanie ich ruchu w przestrzeni.
Okazało się, że cofając się w czasie wstecz
od momentu odkrycia wszystkie części ko
mety przeszły przez peryjowium, czyli
punkt orbity najbliższy Jowisza, prawie w
tym samym momencie w dniu 7 lipca 1992
roku. Co więcej, odległość tego punktu od
Jowisza była niemal identyczna dla wszy
stkich fragmentów i wyniosła zaledwie 0.3
promienia planety od jej powierzchni. W yni

Odległość w rektascensji
( w s e k u n d a c h k ą t owych)

Rys. 2. P ochodzące z pracy Z. Sekaniny wykresy zm ian w czasie
rzutów na sferę niebieską odległości fragm entu P 2 od fragm entu
Q (u góry) i fragm entu Q 2 od fragm entu Qi (u dołu); punkty na
w ykresie oznaczają obserw acje, a liczby obok - daty.
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zaobserwowanej później liczby składników.
W szczególności, na podstawie precyzyj
nych badań ruchów na niebie poszczegól
nych części komety względem siebie nawza
jem, opartych na obserwacjach wykonanych
teleskopem kosmicznym Hubble’a, Sekanina stwierdził, że fragment P 2 oddzielił się od
fragmentu Q w dniu 29+9 grudnia 1992 roku
z prędkością 1.14+0.08 m/s, a fragment Q 2
od Qi w dniu 12+8 kwietnia 1993 roku ze
względną prędkością 0.32±0.02 m/s (patrz
rys. 2 i zdjęcia na drugiej stronie okładki).
Wszystkie fragmenty komety Shoemaker-Levy 9 otoczone były kulistą komą py
łową o promieniu około 2000 km. Stwier
dzone tempo produkcji pyłu, wynoszące
około 5 km/s, było mniej więcej takie jak w
przypadku komety lP/Halley, gdy znajdo
wała się w odległości 4.8 j.a. przed przej
ściem przez peryhelium, ale około dziesię
ciokrotnie mniejsze niż komety 29P /
Schwasmann-Wachmann 1 w odległości 5.8
j.a. do Słońca (kometa ta porusza się po pra
wie kołowej orbicie leżącej poza orbitą Jo
wisza i charakteryzuje się stosunkowo czę
stymi i losowo zdarzającymi się „wybucha
mi”). Nie zaobserwowano emisji gazów ty
powej dla komet znajdujących się w tych
odległościach od Słońca. W widmach po
szczególnych fragmentów nie znaleziono
bowiem linii OH (molekuła macierzysta H 2 O), CS (molekuła macierzysta - CS 2 ) i
C 02+ (molekuła macierzysta CO 2 ). Nie
przeczy to jednak ewentualnej emisji gazu w
tempie 3-6 kg/s.
Na kilka dni przed uderzeniem w Jowisza
przestał być widoczny fragment K komety
Shoemaker-Levy 9. Prawdopodobnie utracił
on znaczną część swej komy pyłowej po za
nurzeniu się w magnetosferę Jowisza, gdyż
drobiny pyłu naładowawszy się elektrycznie
zostały rozproszone działaniem sił Lorentza
(a świecenie fragmentów pochodzi przecież
z rozproszenia światła słonecznego na czą
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steczkach ich otoczek pyłowych). Fragment
ten dostrzeżono jednak ponownie na dwie
godziny przed zderzeniem; być może nastą
pił wtedy jego rozpad spowodowany działa
niem sił pływowych połączony z emisją no
wej porcji pyłu. Podobny efekt stwierdzono
w przypadku fragmentu G komety Shoemaker-Levy 9. Cztery dni przed jego zderze
niem z Jowiszem (14 lipca), czyli prawdopo
dobnie podczas pierwszego kontaktu z magnetosferą planety, zaobserwowano pocho
dzącą od tego fragmentu silną dwuminutową
emisję zjonizowanego magnezu (Mg II), a
18 minut później wyraźną zmianę widma
ciągłego świadczącą o wzroście ilości pyłu
wokół niego. Dodajmy, że magnez stanowi
istotny składnik pyłu kometarnego.
Wróćmy jeszcze do tego co stało się z
kometą Shoemeker-Levy 9 w dniu 7 lipca
1992 roku. Wśród różnych modeli jej rozpa
du, które dotychczas zbudowano, zwraca
uwagę koncepcja amerykańskich fizyków

Rys. 3. Schem at zaproponow anej przez J.M . H ahna i T.W .
R ettiga koncepcji rozpadu i uform ow ania się ciągu fragm entów
komety Shoem aker-Levy 9.
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Rys. 4. Pochodzący z pracy L.A.M . B ennera i W.B. M cK innona przykład w okółjow iszow ej trajektorii jed n eg o z fragm entów kom ety
S hoem aker-L evy 9 (od m om entu schw ytania przez Jow isza do uderzenia w niego) w rzucie na płaszczyznę xy (a) i yz (h ) prostokątnego
układu w spółrzędnych, którego środkiem je st Jow isz, a jednostką podziałki na osiach - prom ień Jow isza Rj.

J.M. H a h n a i T.W. R e 11 i g a. Drogą mo
delowania cyfrowego doszli oni do wniosku,
że jeśli pierwotny obiekt miał gęstść około
0.6 g/cm 3 i był zlepkiem co najmniej 500
luźno ze sobą związanych bryłek, to w obło
ku cząstek, powstałym po rozpadzie spowo
dowanym przez siły pływowe, wskutek wza
jem nych oddziaływań grawitacyjnych będą
się tworzyć zgęszczenia i w okresie rzędu 10
godzin od rozpadu cały obłok skondensuje
się w około 20 fragmentów rozlokowanych
mniej więcej wzdłuż linii prostej przecho
dzącej przez środek Jowisza (rys. 3). Atra
kcyjność tej propozycji nie tylko sprowadza
się do pokazania możliwego mechanizmu
powstania tego co zaobserwowano, ale pole
ga także na dostarczeniu poparcia hipotezie
sformułowanej kilka lat temu przez P . W e i s s m a n a o jądrze komety jako rumowi
sku cząstek skalno-lodowych związanych
bardzo słabymi siłami spójności (ang. rubble
pile).

Ruch w przeszłości
Brak jakichkolwiek obserwacji komety
Shoemaker-Levy 9 przed jej rozpadem w

1992 roku (mimo wnikliwych poszukiwań w
archiwach różnych obserwatoriów) w zasa
dzie uniemożliwia prześledzenie jej ruchu w
przeszłości. Nie wiadomo więc po jakim torze i od kiedy obiegała Jowisza oraz jak wy
glądał mechanizm jej przechwytu przez naj
większą planetę. Czynione są jednak różne
próby rozwikłania tej zagadki. Statystyczne
analizy trajektorii poszczególnych części
komety, wykonane m.in. przez astronomów
amerykańskich L.A.M. B e n n e r a i W.B.
M c K i n n o n a , wydają się wskazywać, że
kometa już od wielu lat krążyła wokół Jowi
sza, a najbardziej prawdopodobnym okre
sem, w którym mogła zostać schwytana
przez tę planetę, są - według tych autorów lata dwudzieste naszego wieku. Ciałem ma
cierzystym mogła być kometa krótkookreso
wa o orbicie podobnej do orbit jakie mają
planetoidy typu Hildy.
Ciekawie na tym tle wyglądają wyniki
obliczeń polskiego badacza ruchów komet
G. S i t a r s k i e g o . Przyjął on mianowicie,
że danymi wyjściowymi do badania ruchu
komety Shoemaker-Levy 9 w przeszłości
może być położenie i prędkość środka masy
fragmentów komety w momencie rozpadu.
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Rys. 5. Pochodzący z pracy G. Sitarskiego schem at m ożliwej
trajektorii kom ety Schoem aker-Levy 9 ukazujący jej
schw ytanie przez Jow isza w 1992 roku; proste kropkow ane
łączą położenia Jow isza i kom ety w tych sam ych m om entach.
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Okazało się, że - wychodząc z tego założe
nia - kometa mogła obiegać Słońce po pra
wie kołowej orbicie znajdującej się całkowi
cie poza orbitą Jowisza (podobnej np. do or
bity wspomnianej już tu komety Schwassmanna-W achmanna 1). Coraz silniejsze
przyciąganie grawitacyjne doganiającego
kometę Jowisza doprowadziło na początku
1991 roku do takiej zmiany jej toru, że stała
się jego satelitą, a wkrótce potem do wielkie
go zbliżenia komety do tej planety w dniu 7
lipca 1992 roku. Trzeba jednak podkreślić,
że rezultaty tych obliczeń wskazują na razie
tylko na możliwości rozwiązania problemu i
nie mogą być już traktowane jako wiarygod
ne stwierdzenie, że kometa tak się rzeczywi
ście poruszała. Zagadnienie to wymaga
oczywiście dalszych jeszcze badań.

Stanisław R. Brzostkiewicz - Dąbrowa Górnicza

MISJA GALILEO
Od kilkudziesięciu już lat z zapartym nie
mal tchem śledzimy oszałamiający wprost
rozwój astronomii. W zasadzie powyższa
uwaga dotyczy jej wszystkich działów, choć
niewątpliwie na czoło wysunęła się astrono
m ia Układu Słonecznego. Postęp w tej dzie
dzinie jest widoczny gołym okiem i przybie
ra na sile od czasu, gdy ciała tworzące ten
układ badane są nie tylko z Ziemi metodami
klasycznymi, ale i z bliska za pomocą coraz
doskonalszych sond kosmicznych. To one
głównie sprawiają, że niekiedy prawda wia
doma i aktualna jeszcze wczoraj, dziś ma już
tylko wartość historyczną. Lecz z reguły - na
co warto zwrócić uwagę - w miejsce daw
nych problemów pojawiają się nowe, za
zwyczaj znacznie trudniejsze do rozwiąza
nia, wymagające mozolnych i czasem dłu
gich badań. Przykładem może być Jowisz,

do którego właśnie zbliża się sonda Galileo i
który w najbliższych miesiącach stanie się
pierwszoplanowym tematem publikacji na
ukowych i popularnonaukowych, przynaj
mniej ukazujących się na łamach czasopism
astronomicznych.
Jowisz - jak wszystkim wiadomo - to naj
większa planeta Układu Słonecznego i już z
tego choćby powodu zasługuje na bliższe
poznanie. Ma duże rozmiary i ogromną ma
sę, która prawie 2,5 raza przewyższa ogólną
masę pozostałych planet i obiegających je
księżyców. Niestety, planeta nosząca imię
najważniejszego boga panteonu rzymskiego
zazdrośnie strzeże swych tajemnic i chociaż
już czterokrotnie była badana za pomocą
sond kosmicznych (Pionier 10, Pionier 11,
Voyager 1 i Voyager 2) to jednak do tej pory
zdołano uszczyknąć jedynie „czubek lodo-
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wej góry” i w iedza na ten tem at w ciąż zaw ie
ra w iele luk. N aiw nością byłoby naturalnie
sądzić, że m isja G alileo będzie w stanie je
w ypełnić i że przynajm niej w przypadku Jo
w isza planetolodzy pozbędą się w szystkich
„białych plam ” . N a to absolutnie nie m ożna
liczyć, lecz gdy nie pojaw ią się ja k ieś nie
oczekiw ane problem y, to być m oże ju ż
w krótce dow iem y się czegoś now ego o w nę
trzu najw iększej planety U kładu S łoneczne
go, a przynajm niej o górnych w arstw ach jej
rozległej atm osfery. N a razie nasza w iedza
na tem at budow y w nętrza Jow isza je st bar
dzo skrom na, planetolodzy opierając się o
zaobserw ow ane fakty snują je d y n ie mniej
lub bardziej praw dopodobne dom ysły i teraz
niektóre z nich będzie m ożna skonfrontow ać
z rzeczyw istością. I tak na przykład jed en z
najbardziej dziś popularnych m odeli zakła
da, że Jow isz posiada ją d ro skalno-lodow e o
prom ieniu około 14 000 km. Ponad nim
znajduje się m etaliczny wodór, tw orząc w ar
stw ę o grubości około 43 000 km. D opiero
nad w arstw ą m etalicznego w odoru rozpo
ściera się w łaściw a atm osfera Jow isza, skła
dająca się głów nie z w odoru i helu, m ająca
około 14 000 km grubości. B yć m oże dane
uzyskane w ram ach misji G alileo pozw olą
ustalić, czy i ew entualnie w jakim stopniu
pow yższe rozum ow anie je st popraw ne. N a
leży rów nież oczekiw ać now ych danych na
tem at ruchu i struktury atm osfery Jow isza,
przyczyn i w arunków pow staw ania długo
trw ałych cyklonów w rodzaju W ielkiej
C zerw onej Plam y, w yjaśnienia stabilności
pasm i stref. Są to niezm iernie w ażne zagad
nienia, m ogące rzucić jak ieś now e św iatło
nie tylko na m eteorologię Jow isza, ale i na
m eteorologię trzech pozostałych planet gru
py jow iszow ej. N asze w iadom ości na ten te
m at są w ciąż w ięcej niż skrom ne i stąd tak
duże zainteresow anie planetologów m isją
G alileo.
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W iele ciekaw ych i niezm iernie trudnych
do rozw iązania zagadnień dotyczy w reszcie
czterech najw iększych księżyców Jow isza.
N iespodzianką było na przykład odkrycie
silnej aktyw ności w ulkanicznej na Io, za co
- ja k w iadom o - odpow iadają naprężenia
przypływ ow e w yw ołane bliskim sąsie
dztw em potężnego Jow isza. A le nie w szy
stko je s t ju ż całkiem jasn e i niezbędne są
dalsze badania, co w pełni dotyczy rów nież
zjaw isk, które przebiegają na pokrytej śnie
giem i lodem E uropie. N a pow ierzchni tego
księżyca odkryto zaledw ie trzy niew ielkie
kratery uderzeniow e, chociaż w przeszłości
m usiało ich być tam znacznie w ięcej, lecz
zostały zniw elow ane w w yniku osobliw ej
aktyw ności w ulkanicznej. I w tym przypad
ku głów ną rolę odgryw ają zapew ne siły pły
w ow e Jow isza, na tyle ogrzew ające glob E u
ropy, że - ja k się przypuszcza - jej lodow a
skorupa pływ a na podskórnym oceanie w o
dy. Od czasu do czasu przez pęknięcia w tej
skorupie w ydostaje się para w odna, w w yni
ku fotodysocjacji cząsteczki wody rozpadają
się na m olekuły w odoru i tlenu, przy czym te
pierw sze są lekkie i łatw o um ykają w prze
strzeń m iędzyplanetarną, cięższe zaś unoszą
się nad pow ierzchnią księżyca i tw orzą coś
w rodzaju atm osfery tlenow ej. Jej gęstość
je st oczyw iście bardzo m ała, obserw acje do
konane na początku roku 1995 za pom ocą
teleskopu kosm icznego H ST w ykazują, że
ciśnienie przy pow ierzchni Europy rów na
się jednej stum ilionow ej ciśnienia ziem skiej
atm osfery. A le coś bardziej konkretnego na
ten tem at będzie m ożna pow iedzieć dopiero
po zakończeniu m isji G alileo.
T ak w ięc i w tym przypadku na razie m a
my do czynienia jed y n ie z mniej lub bardziej
realnym i dom ysłam i. K onkretnych inform a
cji na ten tem at m ogą dostarczyć tylko
w szechstronne badania, dokonyw ane przede
w szystkim za pom ocą sond kosm icznych,
choć i naziem nych obserw acji nie należy le-
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kceważyć. I takie właśnie zadanie ma do
spełnienia misja Galileo, której realizacja
trwa już parę ładnych lat, ale której najważ
niejsza część dopiero się rozpoczyna. W ła
ściwie mamy tu do czynienia z dwoma eks
perymentami astronautycznymi, bo przecież
sonda Galileo składa się z dwóch członów,
przy czym każdy z nich ma do spełnienia
inne zadanie i na spotkanie z Jowiszem mk
nie oddzielnie, poruszając się po różnych
trajektoriach. Dla szerokich kręgów społe
czeństwa atrakcyjniejsza wydaje się być mi
sja członu satelitarnego i pogląd ten w ja 
kimś stopniu jest chyba uzasadniony. Człon
satelitarny bowiem - na co już jego nazwa
wskazuje - ma stać się pierwszym sztucz
nym satelitą Jowisza, okrążającym najwię
kszą planetę Układu Słonecznego przez co
najmniej dwa lata i przekazywać na Ziemię
różne informacje zarówno o tej planecie, jak
i o jej księżycach. Ogólna masa tego członu
wynosi 2293 kg i został on wyposażony mię
dzy innymi w następujące przyrządy nauko
we:
■s- kamera telewizyjna z teleobiektywem o
ogniskowej 1,5 m, polu widzenia 0,47° i
jasności 8,5;
«*■przetwornik obrazu CCD (matryca świa
tłoczułych poletek zgromadzonych w 800
rzędach po 800 pól każdy);
i®” zestaw 8 filtrów pozwalających kompo
nować obrazy obserwowanych obiektów
w różnych wycinkach widma światła wi
dzialnego;
rcsr spektrometr promieniowania nadfioleto
wego do badania składu chemicznego i
struktury górnych warstw atmosfery Jo
wisza oraz atmosfer jego dwóch księży
ców (Io i Europy);
i®" spektrometr podczerwieni służący do
ustalania składu chemicznego skorup
księżyców Jowisza i pomiaru ich tempe
ratury;
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os- fotopolarymetr przeznaczony do badania
składu chemicznego, struktury i tempera
tury chmur Jowisza.
Już ten pobieżny opis aparatury naukowej
członu satelitarnego daje pewne wyobraże
nie o programie badawczym misji Galileo. A
przecież wypada wspomnieć o członie atmo
sferycznym, w jakim ś stopniu przypomina
jącym sondę, która w roku 1978 została
wprowadzona w atmosferę Wenus (odbyło
się to w ramach misji Pioneer Venus 2).
Oczywiście wtargnięcie w atmosferę Jowi
sza to zadanie bez porównania trudniejsze,
prędkość wlotu wyniesie bowiem około 50
km/s, a więc będzie przeszło czterokrotnie
większe niż to miało miejsce podczas wy
prawy wenusjańskiej. W związku z tym na
leżało nie tylko nadać członowi atmosfe
rycznemu kształt areodynamiczny, lecz tak
że zabezpieczyć go zarówno przed działa
niem ogromnych przeciążeń, jak i przed efe
ktami cieplnymi związanymi z intensyw
nym hamowaniem. Toteż chociaż ogólna
masa członu atmosferycznego wynosi 339
kg, to jednak na aparaturę naukową wypada
bardzo mało, gdyż aż 213 kg pochłonął so
lidny pancerz i osłona ablacyjna. Czy zabez
pieczenie to jest wystarczające przekonamy
się dopiero wtedy, gdy zanurzy się on w at
mosferę Jowisza i gdy zainstalowane w nim
przyrządy zaczną działać. Mają one przez
kilkadziesiąt minut dostarczać informacji
naukowych, które zostaną zarejestrowane
przez aparaturę krążącego wokół Jowisza
członu satelitarnego, a później będą stopnio
wo przekazywane na Ziemię. W każdym ra
zie uczeni wiele sobie obiecują po tym eks
perymencie i spodziewają się uzyskać infor
macje na temat takich zagadnień, jak:
«*■ wyładowania elektryczne w atmosferze
Jowisza;
ciśnienie i temperatura atmosfery Jowi
sza;
skład chemiczny atmosfery Jowisza;
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**■ stężenie helu w atmosferze Jowisza;
wykrycie i zbadanie zawiesin (ciekłych i
stałych drobin) w atmosferze Jowisza;
ra* lokalne zmiany bilansu cieplnego w at
mosferze Jowisza.
Data rozpoczęcia misji Galileo i jej traje
ktoria były - jak wiadomo - wielokrotnie
zmieniane. Pierwotnie zakładano, że start
nastąpi 21 maja 1986 roku i że sonda niemal
bezpośrednio pomknie na spotkanie z Jowi
szem, po drodze przelatując w pobliżu planetoidy (29) Amphitrite. W krótce jednak po
tym spotkaniu i po przekazaniu obrazów planetoidy planowano lot sondy Galileo tak
skorygować, aby na początku grudnia 1988
roku dotarła ona do celu swej podróży, czyli
do Jowisza. Ale po odroczeniu startu spowo
dowanym katastrofą Challengera w styczniu
1986 roku i wnikliwym przeanalizowaniu
wszystkich okoliczności wybrano wariant
grawitacyjny, przez uczonych przygotowu
jących eksperyment zwany w skrócie VEEGA (ang. Venus-Earth-Earth Gravity As
sist). W ariant ten jest bardziej skomplikowa
ny od poprzedniego i pochłonął znacznie
więcej czasu, lecz był mniej energochłonny,
co z uwagi na m ałą moc silników sondy Ga
lileo miało istotne znaczenie. Po prostu nie
pom knęła ona bezpośrednio do Jowisza, tyl
ko najpierw udała się w kierunku Wenus,
okrążyła tę planetę i powróciła w okolice
Ziemi, a następnie została skierowana w kie
runku głównego pasa planetoid, po czym
znowu zawróciła ku Ziemi, jeszcze raz okrą
żyła glob ziemski i dopiero po wykonaniu
tego manewru pomknęła na spotkanie z Jo
wiszem. Te skomplikowane manewry robio
ne były po to, by wykorzystać oddziaływa
nie grawitacyjne W enus i Ziemi do nadania
sondzie takiej prędkości, jak a jest niezbędna
na pokonanie odległości dzielącej nas od
największej planety Układu Słonecznego.
*
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Jak dotąd wszystko odbyło się zgodnie z pla
nem i wkrótce Galileo winien przekazać
pierwsze wieści z układu Jowisza.
Uczeni amerykańscy z JPL (Jet Propul
sion Laboratory) i biorący udział w przygo
towaniach eksperymentu uczeni zachodnio
europejscy (Wielka Brytania, Niemcy, Fran
cja, Szwecja*) już dziś mogą odczuwać
pewną satysfakcję. Uzasadnia to nie tylko
zgodny z założeniami dotychczasowy prze
bieg misji Galileo, ale i wartościowe mate
riały naukowe, które do tej pory dzięki niej
uzyskano. W spomnieć wypada o interesują
cych obrazach W enus i Ziemi, o ciekawych
obrazach Księżyca (najednym z nich Morze
W schodnie zajmuje środek tarczy księżyco
wej) i pierwsze w dziejach astronomii obra
zy dwóch planetoid: (951) Gaspra i (243)
Ida. No i wreszcie nie możemy zapominać o
tym, że sonda Galileo umożliwiła uzyskanie
dodatkowych informacji na temat niezwy
kłego wydarzenia, jakim niewątpliwie było
zderzenie komety Shoemaker-Levy 9 z Jo
wiszem. Z jednej bowiem strony mieliśmy
dużo szczęścia, wspomniana kometa została
dość wcześnie odkryta i dzięki temu można
było na czas dokładnie wyznaczyć elementy
jej orbity, co z kolei pozwoliło przewidzieć
dramatyczne zakończenie wędrówki kosmi
cznej tego obiektu. Z drugiej jednak strony
możemy też mówić o pechu, gdyż wszystkie
fragmenty jądra komety - zgodnie zresztą z
wyliczeniami - spadały na odwrotną, niedo
stępną do obserwacji z Ziemi w tym czasie
półkulę planety. Jedyną szansę dawała właś
nie sonda Galileo, która podczas pamiętnych
dni lipca 1994 roku znalazła się w takim
miejscu, że zainstalowane na jej pokładzie
przyrządy naukowe mogły rejestrować prze
bieg tej kosmicznej katastrofy. W tym czasie
sonda Galileo znajdowała się w odległości
około 240 min km od Jowisza i była oddalo-

W p rzygotow aniach m isji G a lileo niem ały wkład w n ieśli także uczeni z Kanady i Tajwanu.
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na w ów czas od Ziem i o około 640 m in km.
N a tym w zasadzie należałoby zakończyć
artykuł pośw ięcony dotychczasow em u prze
biegow i m isji G alileo i cierpliw ie czekać na
napływ ające z układu Jow isza w ieści. N asza
relacja nie byłaby je d n ak pełna, gdybyśm y
nic nie w spom nieli o kłopotach z anteną du
żego zysku, której m im o w ielu prób nie uda
ło się otw orzyć, a której brak m oże m ieć
niekorzystny w pływ na końcow e wyniki
w ypraw y. Przede w szystkim znacznie
zm niejszy się liczba obrazów przekazyw a
nych z układu Jow isza, przy czym przesyła
nie na Z iem ię każdego z nich będzie trw ało
aż około dw óch godzin (takie m ożliw ości
daje antena do łączności z naziem nym
ośrodkiem ), a nie - ja k zakładano - tylko
kilka m inut (takie m ożliw ości byłyby przy
spraw nej antenie dużego zysku). M im o to
kierujący całym tym przedsięw zięciem W i
liam O ’N eil - podobnie ja k i je g o w spółpra
cow nicy - je st dobrej m yśli i głęboko w ie
rzy, że w praw dzie procent m ożliw ych do
uzyskania inform acji się zm niejszy, to i tak
osiągnięcia m isji G alileo będą duże i - m iej
m y nadzieję - znacznie w zbogacą nasze
w iadom ości o układzie Jow isza.
A oto daty najw ażniejszych w ydarzeń w
dotychczasow ym przebiegu tej obiecującej
m isji i najbliższych zam ierzeń:
18 X 1989 «"z przylądka Canaveral na Flory
dzie startuje wahadłowiec Atlan
tis z sondą Galileo na pokładzie.
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19 X 1989 i^ so n d a Galileo została wydobyta
z luku wahadłowca Atlantis i
skierowana w kierunku Wenus.
10 II 1990 ra sonda Galileo okrążyła W enus
w odległości około 16 000 km i
zawróciła w kierunku Ziemi.
1 9 -2 1 XI ■'S’sonda Galileo przekazała do
1990
ośrodka naziemnego obrazy W e
nus.
8 XII 1990 “^ so n d a Galileo po raz pierwszy
okrążyła Ziemię w odległości
• około 1000 km i pomknęła w
kierunku głównego pasa plane
toid.
29 X 1991 ■s’sonda Galileo przeleciała w od
ległości około 1600 km od planetoidy Gaspra.
8 XII 1992 c« sonda Galileo po raz drugi okrą
żyła Ziemię, tym razem w odle
głości zaledwie około 300 km,
po czym pomknęła na spotkanie
z Jowiszem.
28 VIII •s’sonda Galileo przelatuje obok
1993
planetoidy Ida w odległości oko
ło 2400 km.
16 - 22 VII ra‘sonda Galileo rejestruje prze1994 bieg zderzenia komety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem.
13 VII 1994 « 'c z ło n atmosferyczny zostaje od
łączony od sondy Galileo i już
po samodzielnej trajektorii mk
nie na spotkanie z Jowiszem.
7 XII 1995 r*'sonda Galileo ma przelecieć
około 1000 km od Io i zacząć
krążyć po orbicie okołojowiszowej.
4 VII 1996 ^ p la n o w a n a zmiana orbity sondy
Galileo i jej pierwszy przelot w
pobliżu Ganimedesa.

KRONIKA
N ow e kłopoty sondy G alileo
O statnia faza lotu sondy G alileo do Jow i
sza przyniosła różne niespodzianki. W sierp
niu 1995 roku G alileo nieoczekiw anie prze
szedł przez stosunkow o gęstą chm urę pyłu
m iędzyplanetarnego. D etektor pyłow y son-

dy przez około trzy tygodnie rejestrow ał do
20 tys. drobin na dobę, podczas gdy poza
tym okresem średnio jed n ą cząstkę na trzy
dni. Przypuszcza się, że pył ten pochodzi z
otoczenia Jow isza (jest być m oże w ynikiem
erupcji w ulkanicznych na Io) lub też stanow i
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pozostałość po komecie Shoemaker-Levy 9.
N a początku sierpnia 1995 roku zauważo
no, że jeden z dwóch wentyli zbiornika helu
w głównym silniku sondy pozostaje otwarty.
Silnik ten został włączony (po raz pierwszy
od momentu startu) 27 lipca 1995 roku aby,
po nieco wcześniejszym odłączeniu próbni
ka atmosferycznego, skierować sondę na tor
umożliwiający wykonanie w dniu 7 grudnia
1995 roku manewru uczynienia z niej sateli
ty Jow isza i przy okazji jedynego podczas
całej misji zbliżenia do satelity Io. Manewr
ten będzie wymagał ponownego włączenia
silnika. Stwierdzenie w jego funkcjonowa
niu jakiejś nieprawidłowości wywołało zro
zumiały niepokój o wpływ tej usterki na dal
sze funkcjonowanie całego urządzenia. Kie
rownictwo misji zapewnia jednak, że rygo
rystyczne przestrzeganie pewnych ograni
czeń temperatury i ciśnienia podczas pracy
wszystkich przyrządów, powinno skutecz
nie zabezpieczyć sondę przed niebezpie
cznymi konsekwencjami tego uszkodzenia.
Niepom yślne wieści o funkcjonowaniu
sondy zostały ponadto odebrane 11 paź
dziernika 1995 roku. W krótce po wykonaniu
zdjęć Jow isza i jego satelitów z odległości
około 35 min km, jaka wtedy dzieliła sondę
od planety, stwierdzono wadliwe działanie
m agnetofonu pokładowego polegające na
nie zatrzymaniu się taśmy po zapisaniu od
powiednich danych (pojemność jedynej tego
typu pamięci na pokładzie sondy wynosi 109
megabajtów). Na miesiąc przed osiągnię
ciem Jow isza nie udało się jeszcze w pełni
zdiagnozować i usunąć tej usterki, ale m ag
netofon zaczął funkcjonować normalnie.
W iadom o jednak, że jego uszkodzenie może
bardzo poważnie ograniczyć - i tak ju ż zna
cznie zredukowane brakiem anteny dużego
zysku - informacje, które sonda zdoła prze
kazać na Ziemię. Trwają więc gorączkowe
próby zarówno zabezpieczenia m agnetofo
nu przed powtórzeniem się awarii, ja k i ta
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kiego przeprogramowania sondy, aby jak
najmniej stracić danych pomiarowych, gdy
by nie udało się usunąć uszkodzenia. Jeśli
chodzi o program naukowy to najbardziej na
razie zagrożone likwidacją są niestety zdję
cia satelity Io, które mają być wykonane
podczas wspomnianego już zbliżenia sondy
do tego księżyca w dniu 7 grudnia 1995 ro
ku.
K.Z.

Europejska misja do komety
Dalekie plany mają to do siebie, że często
ulegają zmianom. Tak było i z planami euro
pejskiej agencji kosmicznej ESA dotyczący
mi misji ROSETTA. Początkowo planowa
no, że ROSETTA będzie bardzo ambitną
wyprawą, z której po raz pierwszy dotrze na
Ziemię, do badań laboratoryjnych, próbka
materii z jądra komety. Stąd zresztą wzięła
się nazwa misji - Rosetta to nazwa miejsco
wości oddalonej o 56 km od Aleksandrii, w
której znaleziony został staroegipski kamień
nie tylko z hieroglifami, ale i z napisami po
grecku. Posłużył on francuskiemu history
kowi J.F. C h a m p o l l i o n o w i do odcyfrowania hieroglifów. Niestety jednak pier
wotnie planowane dla ROSETTy zadanie
okazało się za drogie i za skomplikowane.
„Skoro nie udało się przywieźć komety do
laboratorium - trzeba będzie zawieźć labo
ratoria do komety” skomentował to dyrektor
naukowy ESA, dr Roger B o n n e t . Obecnie
więc plany są następujące: między rokiem
2002 a 2004 wybrana zostanie któraś z ko
met okresowych (bo tylko ich drogi w prze
strzeni międzyplanetarnej znamy i dlatego
możemy do takich komet skierować sondy)
jako cel wyprawy ROSETTy. Sonda spotka
się z kometą w okolicach kometarnego aphelium i będzie jej towarzyszyć przez cały czas
zbliżania się komety do Słońca. W ten spo
sób uda się śledzić zmiany jakie zachodzą w
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kom ecie, gdy je st ona coraz to intensyw niej
grzana. R azem z kom etą dotrze zatem do
peryhelium i R O SE TT A po czym oba obie
kty, ciągle razem , będą się od S łońca odda
lać. W ydaje się, że nie sposób przecenić
ogrom u m ateriału naukow ego ja k i badania
te nam dostarczą. Jako kandydatki na to
spotkanie z R O SE T T ą rozw aża się następu
jące kom ety: S chw assm anna-W achm anna3,
W irtanena lub F iln ay ’a-B rooksa 2. Z w aży
wszy jed n ak term in w ysłania sondy - ostate
czna decyzja nie została jeszcze podjęta.
O by je d n ak te plany nie m usiały po raz ko
lejny być zm ieniane na skrom niejsze!
MSK

Planetoida blisko Ziemi
C oraz częściej odkryw a się obiekty prze
latujące bardzo blisko Ziem i. O czyw iście
nie dlatego, że je st ich teraz w ięcej, ale dzię
ki tem u, że dysponujem y ostatnio coraz bar
dziej doskonalszym i instrum entam i obser
w acyjnym i. N iedaw no znow u dostrzeżono
planetoidę, która kilkanaście godzin przed
odkryciem m inęła Z iem ię w odległości oko
ło 750 tys. km (dla porów nania przypom nij
m y, że średnia odległość K siężyca od Ziem i
w ynosi około 380 tys. km). O dkrycia doko
nał znany am ery k a ń s k i obserw ator i ba
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dacz planetoid T om G e h r e 1 s za pom ocą
0,9 m teleskopu Spacew atch na K itt P eak w
A rizonie. Instrum ent ten je st specjalnie
przystosow any do poszukiw ania i śledzenia
tego typu ciał niebieskich. N a podstaw ie 8
pom iarów pozycji na niebie w ykonanych od
18.136 do 19.397 października 1995 roku
stw ierdzono, że now a planetoida - oznaczo
na 1995 UB - okrąża Słońce po orbicie o
m im ośrodzie 0.41 i wielkiej półosi 1 .40j.a.,
położonej w płaszczyźnie nachylonej do p ła
szczyzny ekliptyki pod kątem 9°. Poniew aż
okres jej obiegu w okół Słońca w ynosi 1.66
roku więc być m oże po 5 latach znajdzie się
znow u w pobliżu Z iem i (gdyż 3 jej obiegi
w okół Słońca są praw ie dokładnie rów ne 5
obiegom Ziem i).
O statni tak bliski przelot planetoidy koło
Ziem i udało się zarejestrow ać 9 grudnia
1994 roku, kiedy to obiekt 1994 XM1 zbli
żył się do Z iem i na rekordow o m ałą odle
głość zaledw ie około 100 tys. km. i został
dostrzeżony za pom ocą tego sam ego tele
skopu. Jeszcze w cześniej obserw ow ano tyl
ko trzy takie obiekty, o czym ju ż donosili
śmy w Uranii: 1994 E SI (nr 4/1994), 1993
KA2 (nr 9/1993) i 1991 BA (nr 6/1991).
K.Z.

KRONIKA HISTORYCZNA
Ksiądz Bonawentura Metier
B onaw entura M e t i e r urodził się 7 lipca
1966 roku w C iążeniu, w Ziem i Kaliskiej. W
K aliszu ukończył gim nazjum , po czym
w stąpił do sem inarium duchow nego we
W łocław ku. Po kilku latach w yjechał do Pe
tersburga aby w tam tejszej A kadem ii D u
chow nej pogłębiać w iedzę. U dał się potem
do W łoch, gdzie w G orycyji uzyskał w 1888

roku św ięcenia kapłańskie.
Po uzyskaniu św ięceń studiow ał w R zy
m ie architekturę, sztukę oraz astronom ię.
K ontynuow ał studia w Innsbrucku i O xfordzie. B ył św ietnym poliglotą. O panow ał b ie
gle kilka języków t.j. rosyjski, w łoski, fran
cuski, angielski i niem iecki. W 1901 roku
w yjechał do A ustralii, a stam tąd udał się w
podróż dookoła św iata. Podróż trw ała do
1904 roku.
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W 1904 roku ksiądz Metier przybył do
Francji. Był kapelanem w Domu Opieki im.
Stanisława Kostki w Juvisy pod Paryżem.
Tam zaprzyjaźnił się ze znanym francuskim
astronomem Camilem F l a m a r i o n e m .
Razem wybudowali obserwatorium astrono
miczne w Juvisy.
W 1908 roku ksiądz Metier wrócił do Pol
ski i nie opuścił jej ju ż do końca życia.
Osiadł w Częstochowie, pracując jako pre
fekt w szkołach częstochowskich. Od po
czątku jego umysł zaprzątała idea wybudo
wania obserwatorium astronomicznego oraz
popularyzacja wiedzy astronomicznej wśród
mieszkańców miasta. Jako obiekt użyteczny
do tego celu, upatrzył sobie ksiądz Metier
budynek wolno stojący w parku miejskim
zwanym dziś Parkiem im. S. Staszica. Był to
pawilon pozostały po zorganizowanej w
1909 roku wystawie przemysłowo rolniczej,
własność Towarzystwa Akcyjnego „Zawier
cie”, Zakładów Przędzalni Bawełny, Tkalni
i Blicharni w Zawierciu. Rozpoczął więc sta
rania o ten budynek.
Starania księdza M etlera zostały uwień
czone powodzeniem w 1923 roku. Wtedy to
w 450 rocznicę urodzin M ikołaja Kopernika,
ówczesny prezydent miasta Częstochowy,
Józef M a r c z e w s k i przekazał mu pawi
lon w celu przystosowania go do potrzeb
przyszłego obserwatorium.
W ysiłkiem społeczeństwa Częstochowy,
częściowo z funduszy mieszkańców, czę
ściowo z własnych zasobów ks. Metlera,
przebudowano pawilon zamieniając go w
12-kątną wieżę zwieńczoną kopułą o średni
cy 5 m.
Otwarcia Obserwatorium Astronomicz
nego dokonano w 1928 roku. Na wyposaże
niu znalazła się luneta - ekwatoriał z optyką
Zeissa, ofiarowana przez m ajora W incente
go S k r y w a n a ; luneta m iała obiektyw o
średnicy 11 cm i ogniskowej 204 cm.
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Oprócz lunety w obserwatorium znajdo
wał się dobry astronomiczny zegar oraz bib
lioteka. Odtąd w każdą pogodną noc obser
wowano niebo.
Największy rozkwit działalności Często
chowskiego Oddziału Polskiego Towarzy
stwa Miłośników Astronomii, powstałego w
1928 roku, przypadł na lata tuż przed Drugą
Wojną Światową. Wtedy to kierowali Towa
rzystwem profesorowie Tadeusz S e j f r i e d , Stanisław P r z e s ł a ń s k i i Jan
Gustowski.
Od 1913 roku do 1932 ksiądz Metier był
proboszczem w Kruszynie. W 1932 roku zo
stał przeniesiony do Maluszyna, gdzie na da
chu plebanii urządził obserwatorium. W ro
ku 1934 objął probostwo w Parzymiechach.
I tutaj kontynuował swoje pasje astronomi
czne. W komórce zainstalował teleskop
zwierciadlany
ustawiony
azymutalnie.
Zwierciadło o średnicy 30 cm wykonał sa
modzielnie.
Tuż po wybuchu wojny, 2 września 1939
r., ok. godziny 9.00 na plebanię w Parzymie
chach przyszli Niemcy. Kazali wyjść wszy
stkim tam przebywającym. Obecni byli:
ksiądz Metier, ksiądz D a n e c k i , organista
S o b c z a k oraz około 30 wiernych. W szy
stkich załadowano na samochód. Przed
cmentarzem w Jaworzu samochód zatrzy
mał się, po czym kazano wszystkim wysiąść
i przejść do ogrodu Piotra O m y ł y . Tam
jeden z Niemców zastrzelił obu księży i or
ganistę. Zakopano ich na miejscu śmierci.
Dopiero kilka dni później przeniesiono
zwłoki na cmentarz w Jaworzu i umieszczo
no we wspólnym grobie. 11 grudnia 1945
roku uroczyście przeniesiono zwłoki na
cmentarz w Parzymiechach.
Po księdzu Metlerze pozostało obserwa
torium, użytkowane dziś przez studentów,
pracowników naukowych W.S.P, i miłośni
ków astronomii oraz słowa wyryte na powie
rzchni zegara słonecznego przed Obserwa-
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torium: „Quam Virgo Dilexit Hic Urbem Ad
Astra Apellat Et Gentum Buona Ventura”
(To miasto, które Panna umiłowała i prze
znaczyła do lepszej przyszłości).
W dniach 12-19 maja 1995 r. członkowie
Częstochowskiego Towarzystwa Naukowe
go, Oddziału Częstochowskiego PTMA i
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pracownicy Zakładu Dydaktyki Fizyki i
Astronomii W SP zorganizowali wystawę
zatytuawaną „Ks. B. M etier - kapłan, astro
nom, podróżnik”. Zakończona została sesją
popularnonaukową pt. „Ksiądz Bonawentu
ra M etier i jego następcy”.
Zarząd Oddziału Częstochowskiego PTMA

KĄCIK OLIMPIJCZYKA
Wysokość góry na Księżycu
XXXVIII Olimpiada Astronomiczna, II etap
W czasie pierwszej kwadry cień góry
księżycowej odległej od terminatora o
a=0°,02 miał długość |3=25". Wiedząc, że
Księżyc miał wtedy średnicę y = 0°,52 oraz
znając promień Księżyca R - 1738 km obli
czyć szacunkową wysokość obserwowanej
góry.
Rozwiązanie:
Na rys. 1 przyjmujemy następujące ozna
czenia: h - szukana wysokość góry, / - dłu
gość cienia na powierzchni Księżyca, D odległość Ziemia - Księżyc, pozostałe wiel
kości jak w treści zadania. A zatem
h = l tan8,
z twierdzenia sinusów:
. ~
S in

I

sin

D

R

=

D

a
’

sin P

D

cos 6

Dlatego
D 2 sin ft sin a

_

l Rn cos pn^r,
D 7sin2a '
V 1 ------^ —
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i
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D 2sin psin a

«<i

po wyrażeniu kątów w radianach oraz uwz
ględnieniu

R

.i

D = Sm 2'

2DaPy
1 y 2- 4 a 2
ćWp. Dla danych z zadania otrzymujemy
wysokość góry h ~ 3,6 km.
Komentarz i statystyka zadania:
Diagram kołowy rys. 2 przedstawia roz
kład zainteresowania oraz poprawności roz
wiązania tego zadania wśród uczestników.
Skala punktów od 0.0 do 5.0 co 0.5 punktu,
uczestnik za zadanie rozwiązane na najniż
szym poziomie uzyskuje 2.5 punktu. Średnia
ocena: ~pi- 1,2 punktów, średnie odchylenie
standardowe: a p = 1,5.
Zadanie było ciekawe o tyle, że całą m e
todę liczenia należało wymyślić w oparciu o
znane zależności funkcji trygonometrycz
nych oraz posiadane informacje z zakresu

R ys. 2
|

| - O s o b y , k t ó r e n ie p o d j ę ł y się r o z w i jz a n i a z a d a n ia

[M l ' O s o b y , k t ó r e p o d ję ły p ró b ę ro z w ią z a n ia z a d a n ia
- O so b y , k t ó r e p ra w id ło w o ro z w ią z a ły z a d a n ie

astronomii. Przyglądając się danym statysty
cznym widać, że za zadanie uczestnicy
otrzymywali stosunkowo niskie noty, zaś
odchylenie standardowe pokazuje, że ci któ
rzy je rozwiązali prawidłowo uzyskali dużą
liczbę punktów.
Jacek Szczepanik

PORADNIK OBSERWATORA
Narzędzia do obróbki luster sferycznych
Samodzielne wykonanie elementów op
tycznych do amatorskiego teleskopu było te
matem wielu cyklicznych artykułów druko
wanych na łamach Uranii w ubiegłych la
tach. W yczerpująco przedstawiono w nich
wybrane zagadnienia z optyki, opisano me
tody ręcznej obróbki płyt szklanych oraz
ukazano konstrukcję niezbędnego wyposa
żenia pomocniczego. Okazało się jednak, że
brak w tych materiałach sprecyzowanej in
formacji na temat sposobów przygotowania
narzędzi do wstępnej obróbki, narzędzi
pełnowymiarowych do szlifowania dokład

nego. W ynika to moim zdaniem z uporczy
wego przyzwyczajenia się do jednej, archai
cznej metody szlifowania, wymagającej
użycia dwóch płyt szklanych o jednakowej
średnicy. Taka rozrzutność jest dzisiaj nie
zrozumiała, jeśli zdobycie pojedynczego
blanku odpowiedniej jakości jest sporym
problemem.
Sposób na ominięcie tego problemu zna
ny jest od dziesięcioleci. By nie marnować
dodatkowego krążka szkła na matrycę szli
fierską, wstępnej obróbki dokonamy za po
mocą metalowego pierścienia - tulei, nato
miast narzędzie do szlifowania dokładnego
wykonamy z żywicy wylanej na twardym
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podłożu.
T uleja do obróbki w stępnej pow inna być
żeliw na lub m osiężna. Ż eliw o z uw agi na
porow atą strukturę znacznie intensyw niej
oddziały w uje na proces szlifow ania niż inne
łatw o dostępne m ateriały. Z ew nętrzna śred
nica tulei pow inna być niew iele m niejsza od
prom ienia obrabianego blanku. Szlifując
płytę szklaną o średnicy 208 m m zastosow a
łem tuleję żeliw ną o średnicy 95 m m i gru
bości ścianki 7 mm. S podnią (szlifującą)
stronę tulei należy w yrów nać i obustronnie
sfazow ać brzegi ścianki. G órną stronę tulei
trzeba zakryć drew nianym krążkiem o za
okrąglonych brzegach, przyklejając go ży
wicą. T ak w ykonane narzędzie do obróbki
wstępnej, będzie w ygodne w użyciu, a duży
nacisk konieczny w początkow ej fazie o b 
róbki nie spow oduje pow stania odcisków na
dłoniach. W ysokość ścianki tulei nie pow in
na przekraczać połow y je j średnicy. Podczas
obróbki, każdą now ą porcję ścierniw a po ło 
żoną na blank nakryw am y tuleją i w ykonu
jem y dow olny rodzaj suw ów , pam iętając, by
otw ór tulei nie w ychodził poza brzeg blanku.
Pracujące ścierniw o stopniow o w ydostaje
się z w nętrza tulei i rów nom iernie rozkłada
się na szlifow anej pow ierzchni. O bróbka
w stępna blanku o średnicy 208 m m do głę
bokości strzałki 2.1 m m trw ała przy stoso
w aniu opisanej m etody - około 3 godzin.
Z aletą tulei m etalow ej je st m ożliw ość w ielo
krotnego jej użycia, oczyw iście dla płyt
szklanych o zbliżonych rozm iarach.
Po uzyskaniu potrzebnego zagłębienia w
płycie szklanej, m ożna przystąpić do w yko
nania pełnej m atrycy szlifierskiej, niezbęd
nej podczas szlifow ania dokładnego. P o
trzebny będzie do tego celu krążek m etalo
wy o średnicy większej o ok. 2 m m od śred
nicy blanku i grubości tegoż. Z braku krążka
m etalow ego m ożna zaw czasu przygotow ać
krążek z zapraw y cem entow o-w apiennej,
uzbrojony w ew nątrz kilkom a kaw ałkam i

1 1 /1 9 9 5

Rys. U góry - szlifow anie w stępne norm alnym narzędziem /
żeliw a na stole szlifierskim , średnica blanku - 208 mm. W
środku - nacinanie kanałów na pow iew rzchni m atrycy odlanej z
żyw icy. U dołu - gotow a matryca szlifierska z naciętą siatką
kanałów ; odlew w ykonano m ieszając E pidian 51+PA C -140 w
stosunku objętościow ym 1:1. Fot. J. M arcinek.

stalow ego drutu. Jego grubość pow inna być
rów na grubości szklanego krążka. N iezależ
nie od tego z czego będzie w ykonany k rą
żek, będzie on stanow ił podstaw ę m atrycy
szlifierskiej, natom iast odlew w ykonam y na
zagłębionej pow ierzchni blanku. Zanim to
nastąpi, przygotujem y opaskę z cienkiej bla-
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chy stalowej lub innej (grubość 0.3 - 0.5
mm) i tak dobranej szerokości, by po opasa
niu blanku, wystawała ponad jego krawędzie
ok. 4 mm. Między brzegiem blanku a opaską
nie powinno być szpar. Końce opaski trzeba
koniecznie zlutować w taki sposób, by po
zastygnięciu żywicy dały się ponownie rozlutować. Bardzo ważne jest pokrycie waze
liną techniczną wszystkich miejsc, które bę
dą się stykały bezpośrednio z wylewaną ży
wicą. Wazelinę nakładamy palcem i rozpro
wadzamy równomiernie na całej powierzch
ni zagłębienia blanku, starając się maksy
malnie wygładzić posmarowaną powierzch
nię. Pamiętajmy, że odlew będzie tak do
kładny, że odbiją się na nim najdrobniejsze
linie papilarne palców. W miejscu gdzie
brzeg blanku styka się z opaską, trzeba dać
trochę więcej wazeliny, po to, żeby wypełnić
szczelinę utworzoną przez fazkę. Nadmiar
wazeliny nagromadzony wzdłuż obwodu
blanku zbieramy przesuwając delikatnie pa
lec w taki sposób, by między wewnętrzną
ścianką opaski a powierzchnią blanku utwo
rzyła się zaokrąglona fazka. Dzięki temu,
brzegi przyszłej matrycy szlifierskiej będą
łagodnie zaokrąglone, zaś płynna żywica nie
przedostanie się między opaskę a brzeg
blanku, co po jej stężeniu mogłoby utrudnić
zdjęcie opaski.
Gdy upewnimy się że posmarowana wa
zeliną powierzchnia blanku jest dostatecznie
gładka i nie widać na niej rzucających się w
oczy nierówności, możemy przystąpić do
przygotowania żywicy. Składa się ona z
dwóch części: środka wypełniającego któ
rym może być Epidian-5 lub Epidian-51,
oraz utwardzacza np. P A C -140 lub Z -l. Na
jedną część utwardzacza można dać jedną
część wypełniacza (1:1). Połączeniu obu
składników w takim stosunku może towa
rzyszyć wydzielanie pewnej ilości ciepła, ale
zjawisko to jest nieszkodliwe. W lewamy
utwardzacz do Epidianu i mieszamy oba
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składniki przez 5 minut aż do całkowitego
ujednolicenia barwy. Czynność tę najlepiej
przeprowadzić w szklanym słoiku o poje
mności 0.5 litra, w którym proces mieszania
będzie doskonale widoczny. Powstałą mie
szaninę wylewamy ostrożnie na powierzch
nię blanku, dozując ją w taki sposób, by nie
przelała się przez krawędź opaski, lecz dzię
ki dużej lepkości jej powierzchnia będzie na
ułamek milimetra wystawała. Ponieważ
mieszanina wypełniona jest dużą ilością pę
cherzyków powietrza, czekamy około kwa
dransa, by te które przylegają do powierzch
ni blanku uniosły się do góry, po czym na
obrzeża opaski kładziemy ostrożnie metalo
wą lub cementową podstawę. Większe roz
miary podstawy zabezpieczają ją przed
wpadnięciem do środka. Jeśli wylaliśmy od
powiednią ilość żywicy, pewna jej część po
winna teraz przelać się przez brzegi opaski,
co nas upewni, że żywica sklei się z podsta
wą. Po wykonaniu tych czynności pozostaje
tylko posmarować pozostałą część cemento
wej podstawy żywicą, by nie kruszyła się
podczas szlifowania. W przypadku podsta
wy metalowej jest to zbędne. Odlew powi
nien twardnieć 48 godzin, po czym zdejmu
jem y blaszaną opaskę. Obracamy całość
podstawą do dołu i staramy się zsunąć blank
z matrycy. Jeśli jest mocno przyssany, moż
na postawić całość na sztorc i lekko stuknąć
kantem podstawy o blat stołu. Gdy blank
zsunie się o kilka milimetrów, z jego zdję
ciem z matrycy nie powinno już być żadnych
trudności. Zarówno blank jak i matrycę trze
ba dokładnie przemyć w ciepłej wodzie z
dodatkiem płynu do mycia naczyń. Po wysu
szeniu, oglądamy powierzchnię matrycy,
szukając ewentualnych skaz czy nierówno
ści. One zawsze będą, lecz nie należy mar
twić się z tego powodu. Największe nierów
ności dadzą się wygładzić drobnoziarnistym
pilnikiem lub papierem ściernym, owinię
tym na kawałku deseczki. Całkowite wy-
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równanie i wygładzenie powierzchni m atry
cy dokona się samoistnie w trakcie szlifowa
nia.
Zanim zaczniemy nacinać powierzchnię
matrycy siecią kanałów, należy znaleźć i za
znaczyć jej środek geometryczny. Będzie on
bazą, względem której trzeba najpierw wy
trasować a potem nacinać kanały. Zasada
jest znana, więc nie ma potrzeby jej tu oma
wiać. Najlepiej nadaje się do nacinania obu
stronny brzeszczot piły do metalu. M a on
drobne, równe zęby i nie robi wyrw. Nieod
zowna będzie (koniecznie) metalowa linijka.
Nacięcia robimy na 2/3 grubości wylanej ży
wicy i szczególnie ważne jest to w przypad
ku podstawy cementowej, ponieważ dotar
cie do jej podłoża uwolniło by ziarna cemen
tu, mogące porysować obrabiane lustro. Po
wstałe w ten sposób kanały, mają ścianki
równoległe względem siebie. By uniknąć za
klinowania się między nimi większych zia
ren ścierniwa, warto dodatkowo poszerzyć
kanały w górnej połowie tak, by miały prze
krój stożkowy. Najlepiej do tego celu nadaje
się nóż tokarski. Tak przygotowana matryca
powinna doskonale się spisywać, aż do uży
cia najdrobniejszych mikroproszków.
Jerzy Marcinek
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Ras Algheti. Jest to zmienna półregularna,
dobra do obserwacji okiem nieuzbrojonym,
lub przez lornetki. Zmiany blasku są dosyć
wolne i niezbyt wielkie. Na 6-cio letni cykl
powolnych zmian o amplitudzie około 0"!.5,
nakładają się zmiany o okresie od 50 do 130
dni i amplitudzie od 0"'.3 do l m.0. Już w
niewielkiej lunecie widzimy, że jaśniejsza
gwiazda ma towarzysza o jasności 5m.4 i ty
pie widmowym F8 II-III, położonym w od
ległości 4".5. Towarzysz ten jest również
gwiazdą podwójną, a niewidoczny składnik
obiegają z okresem 51.6 dnia. Z pomiarów
interferometrycznych wynika ponadto, że
główny składnik ma średnicę 680 razy wię
kszą niż Słońce, a cały ten potrójny układ
jest zanurzony w ogromnej gazowej otoczce
pochodzącej od głównego składnika, mają
cej promień 200 000 razy większy od Słońca
i ekspandującej z prędkością około 10 km/s.
W czasie obserwacji oceniamy oczywiście
sumaryczny blask układu. Cały system leży
w odległości 694 lat świetlnych.
Tomasz Krzyt

Wizualne obserwacje gwiazd zmien
nych

+ 20 °

a Herculis
a = \ l h lOm. 1 8 = +14° 30w.3 (1900.0)
A: 3 .0 -4 .0 v P :± 1 0 0 ''
Typ: SRc Sp. M5 Il-Ib
W południowym rejonie gwiazdozbioru
Herkulesa, blisko granicy z Wężownikiem,
około 5“ na zachód od a Oph, leży jasna
zmienna półregularna a Her znana też jako

o Her

ASTRO-BIT poleca programy komputerowe z astronomii na IBM PC,
algorytmy astronomiczne: kupno - sprzedaż, Ireneusz Włodarczyk,
42-500 Będzin, ul. Rewolucjonistów 15/13.
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OBSERWACJE
Błysk nad Świdnikiem
Nad Świdnikiem (woj. lubelskie) dnia 29
lipca 1995 r. o godz. 3.00 nad ranem ukazał
się bardzo jasny meteor w okolicy a - 0* 49™,
8= +46° 18’ i przeleciał przez: północną
część Andromedy, południową Jaszczurki,
północny koniec Pegaza, południową grani
cę Łabędzia, Liska, Delfina, Orła a także
prawdopodobnie Strzelca (do <x= 18* 49"',
5= 24° 17’). W tej okolicy nieba zauważy
łem ogromny błysk (do-18 mag.*), przynaj
mniej okolice 30° od miejsca wybuchu były
dobrze rozświetlone. Zaraz potem spojrza
łem w górę i ujrzałem duży ślad po przelocie
meteoru, który prawdopodobnie spadł na po
łudnie od Świdnika w postaci „grochu” me
teorytowego. Ślad ten w przeciągu co naj
mniej około 4 do 5 s po zdarzeniu rozmył się
w powietrzu. Wyglądało to jakby dwie struż
ki dymu ciągnęły się obok siebie przez przy
najmniej połowę jego trasy. Efekty
dźwiękowe jakie towarzyszyły całemu zda
rzeniu to przy locie meteoru tak jak gdyby
świst (podobny do świstu kuli lub pocisku),
a potem lekka eksplozja, która jednak trochę
wstrząsnęła powietrzem. Świadkiem zdarze
nia był również mój ojciec. Całe zjawisko
obserwowałem z Franciszkowa oddalonego
o 1.5 km od Świdnika. Współrzędne Świdni
ka to 51° 13’ szerokości geograficznej pół
nocnej i 22°42’ długości geograficznej
wschodniej.
M arek P iotrow ski
Świdnik

Bolid nad Burzynem
W niedzielę, 22 października 1995 r., ob
serwowałem nad ranem kometę de Vico.

Gdy o godz. 4.01 zakończyłem zapisywanie
obserwacji, za oknem pokoju, w którym by
łem, zrobiło się widno, o wiele jaśniej niż w
księżycową noc. Dobrze był widoczny dom
oddalony o 200 m jak i górka z kościołem w
odległości ok. 800 m. Po ok. 1,5 sekundy od
ujrzenia błysku wystawiłem głowę przez ok
no wychodzące na wschód. Spojrzawszy na
północ dostrzegłem, jak zza dachu wylatuje
jasny bolid.
Zobaczyłem go jako iskrzące się ciało,
jasno-żółte, o jasności -10 mag., ale nie
mniejszej niż -8 mag. Kątem oka zauważy
łem na polu cienie. Bolid ciągnął za sobą
szeroką, jasną smugę od dachu przez £ UMi
do y UMi. Dalej leciał pozostawiając cienki,
jasny ślad, który zniknął w ciągu ok. 4 se
kund, i świecąc coraz słabiej, do t Dra, gdzie
przestał świecić. Między C,UMi a i Dra miał
jasność ok. - 4 m. Smuga pozostawiona w
czasie przelotu od dachu do £ UMi była jas
na (ok. -3 mag.) przez 5 sekund, potem sto
pniowo słabła i poszerzała się. Była też znie
kształcana przez prądy atmosferyczne, jak
smugi kondensacyjne po samolotach. Znikła
mniej więcej po minucie. Przelot od dachu
do zniknięcia trwał 1 , 5 - 2 sekundy. Bolid
przeleciał w tym czasie ok. 25 - 30 stopni.
Od razu, gdy zobaczyłem, spostrzegłem
iskrzenie, któremu towarzyszyły syki, podo
bne do odgłosu, gdy dotknie się mokrym pal
cem nagrzanego żelazka, oraz trzaski. Naj
większe iskrzenie było tam, gdzie powstała
gruba smuga. W okolicy C, UMi nastąpiło
większe iskrzenie i wtedy wydało mi się, że
od bolidu oderwała się nieco większa część i
uleciała ok. 5 stopni prosto na północ. Bolid
leciał w kierunku północno-wschodnim z
większym odchyleniem w kierunku północ-

* Znaczyłobyto, że błysk był jaśniejszy niż Księżyc w pełni. Ciekaw e czy inni obserwatorzy to potwierdzą
(przypis redakcji).
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nym.
Warunki atmosferyczne były bardzo do
bre. Powietrze było czyste, arktyczne.
Współrzędne geograficzne mojego punktu
obserwacji w Burzynie: A,= 2 r 0 3 ’54” ,
tp = 49°52’31” , h = 233 m npm.
Michał Siwak
Burzyn 8, 33-170 Tuchów

Z obserwacji meteorów
W dniu 20 lipca 1995 roku o godzinie
20.20 UT w Zawierciu obserwowałem prze
lot jasnego meteoru (od -3 do -4 mag.) pra
wie po prostej linii łączącej Scheat ((J Peg) z
Enifem (e Peg). Odcinek toru o długości 30_
przebył on w ciągu około 3 sekund. Był to
więc meteor powolny o barwie czerwonej.
Po zgaśnięciu widać było przez chwilę ślad
końcowego fragmentu toru.
Michał Marek
Broniewskiego 4/8, 42-400 Zawiercie

Sekcja Meteorów i Meteorytów PTMA
prosi innych obserwatorów tych bolidów o
przysłanie obserwacji pod adres: skr. poczt.
6, 14-530 Frombork.

Obserwacja światła zodiakalnego
1 marca 1995 roku
1 marca 1995 roku, w godzinach wieczor
nych, członkowie Oddziału krośnieńskiego
PTMA przeprowadzili obserwację zjawiska
światła zodiakalnego. W podręczniku Astro
nomia ogólna Eugeniusz Rybka napisał:
„światło zodiakalne możemy widzieć do
brze, gdy z jednej strony atmosfera jest
przejrzysta, szczególnie przy horyzoncie, z
drugiej zaś strony, gdy ekliptyka tworzy du
ży kąt z horyzontem (...) W szerokościach
geograficznych, w których leży Polska,
światło zodiakalne bywa dostrzegane W Y
JĄTKOWO, bądź na wiosnę w godzinach
wieczornych bądź też wczesną jesienią w
godzinach przed wschodem Słońca”.

11/1995

Zaalarmowani doniesieniami członków
Oddziału PTMA Krosno o podobnej obser
wacji wykonanej 23 lutego, postanowiliśmy
spróbować szczęścia. Po widowiskowym
zachodzie Słońca o godz. 17.15 CSE (W ie
sław S ł o t w i ń s k i i niżej podpisany) cze
kaliśmy na „rozwój wypadków”. Pogoda
sprzyjała. W szelkie warunki teoretyczne do
obserwacji światła zodiakalnego były także
spełnione. O godz. 18.30 CSE z prawdzi
wym wzruszeniem zobaczyliśmy to, co do
tąd znane nam było tylko z podręczników i
opisów obserwatorów, którzy widzieli
światło zodiakalne przebywając w okolicy
równika. Na niebie od horyzontu rozciągała
się poświata - jakby mgły - na wysokość
około 25 stopni, nachylona pod kątem 50
stopni do horyzontu. Poprzez światło zodia
kalne były widoczne gwiazdy. Wspaniałe
warunki pogodowe i brak świateł pozwoliły
nam ocenić jasność zjawiska. Światło zodia
kalne było w przybliżeniu dwukrotnie jaś
niejsze od doskonale widocznej Drogi Mle
cznej. Wraz z upływem czasu udało się za
uważyć obniżenie pasa światła w kierunku
horyzontu. Patrząc na to niezwykłe zjawi
sko, mieliśmy świadomość, że oto oglądamy
delikatny welon pyłu międzyplanetarnego,
pozostałość po formowaniu się Układu Sło
necznego. Słup światła zodiakalnego miał
szerokość około 15 stopni z tendencją do
rozszerzania się w kierunku horyzontu. Ob
serwację zakończyliśmy o godz. 19.15 CSE.
O warunkach pogodowych jakie panowały
tego wieczoru niech świadczy fakt, że bez
trudu okiem nieuzbrojonym obserwowali
śmy gwiazdę alfa Gołębia widoczną kilka
stopni nad horyzontem. Zjawisko światła zo
diakalnego obserwowaliśmy na peryferiach
lotniska w pobliżu miejscowości Głowienka
k/Krosna. Zachęcam wszystkich astrono
mów amatorów do podjęcia próby takiej ob
serwacji.
Grzegorz Kiełtyka
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TO I OWO
Czy można planować urlopy w 2001
roku?
Zapewne pierwszą reakcją czytelnika
Uranii na powyższe pytanie będzie uwaga:
„A co to ma wspólnego z astronom ią?”.
Zanim odpowiedź na to tytułowe pytanie
znajdziemy pod koniec tej notatki, przedsta
wię (w skrócie) treść trzech, dość niezwy
kłych artykułów, które ukazały się niedawno
w czasopismach.
W Nowych Skandalach (numer z
3.10.1992) artykuł dotyczący astronomii ma
niepokojący tytuł „Katastrofa kosmiczna” ".
W edług am erykańskiego astronoma M arka
K e n t o n a Księżycowi grozi zagłada! Pi
sze on:
...„W ybuchy (na Księżycu - przyp. R.F.)
trwają nieustannie, a ich siła, wg moich ob
liczeń wynosi 1 2 - 1 4 stopni w skali Richte
ra. Jeżeli ten proces utrzym a się przez 5 - 6
miesięcy, musi nastąpić katastrofa: Księżyc
pęknie” ...
Autor tej sensacyjnej informacji oceniał
prawdopodobieństwo tego zdarzenia na bli
skie 99%! Skutki miały być oczywiście tra
giczne: rozdwojenia osobowości i zbiorowy
obłęd u ludzi. (O skutkach wśród zwierząt
lepiej nie w spom inać...) Na wszelki wypa
dek redakcja Nowych Skandali zastrzegała,
że w tę historię za bardzo nie wierzy. I chyba
miała rację - do dziś obserwujemy zakrycia
gwiazd przez tylko jeden Księżyc (a szkoda,
bo przez dwa byłoby ich o wiele w ięcej...).
Nie upłynęły dw a lata, a następne zjawi
sko astronomiczne było okazją do publiko
wania artykułów nie tylko sensacyjnych, ale
również pełnych merytorycznych błędów.
Oto w lipcu 1994 r. m iało dojść do kolej
nej kosmicznej katastrofy - zderzenia kome
ty Shoem aker-Levy 9 z Jowiszem. '

W jednej z warszawskich gazet codzien
nych ukazał się pod koniec 1993 r. artykuł
pt.: „Jowisz na celowniku komety-giganta”.
Ze względu na wyjątkowe błędy merytory
czne tym razem przytoczę większe fragmen
ty tego artykułu:
Już za 9 miesięcy może nastąpić ko
niec świata! Tym razem nie są to przepo
wiednie samozwańczych wizjonerów, lecz
ostrzeżenia naukowców (...) Nie można wy
kluczyć, że kometa siłą swego ciosu wyrwie
potężne fragmenty Jowisza, które już jako
meteory i planetoidy pomkną w przestrzeń
międzyplanetarną, kierując się także w stro
nę Ziemi. Wzbijające się ogromne chmury
ze skał, pyłów i gazów przyćmią Słońce.
Shoemaker-Levy 9 składa się z 17 giganty
cznych bloków skalnych o ogólnym prze
kroju 170 tys. kilometrów. (...) Jego wnętrze
(Jowisza - przyp. R.F.) to miliardy ton złota,
platyny i srebra. Ta wybuchowa mieszanka
czeka tylko na zapalającą iskrę! Kometa bę
dzie najprawdopodobniej przez 6 dni ’’bom
bardować" Jowisza. Kratery powstające na
jego powierzchni będą kilkakrotnie większe
od powierzchni Polski..."
Dla czytelników, którzy nie wiedzą gdzie
w Układzie Słonecznym znajduje się Jowisz,
jest wskazówka: - to druga (po Marsie) pla
neta położona najbliżej Z iem i...
W tym momencie nasuwa się „genialna”
myśl: po co biedni poszukiwacze złota przez
miesiące i lata mają cierpliwie przesiewać
piaski w rzekach? W ystarczy tylko w odpo
wiednim miejscu i czasie unieść sita do góry,
a przysłowiowa manna (przepraszam, złoto i
platyna z Jowisza) sama nam wpadnie do
nich.
Kolejny „rodzynek” z tej dziedziny przy
niesiono mi we wrześniu 1995 r. do Planeta
rium w Muzeum Techniki w Warszawie. Po
raz pierwszy miałem okazję przeczytać
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„mrożący krew w żyłach” artykuł w miesię
czniku Wróżka (nr 9/1995 r.).
Już sam tytuł - „Kosmiczna randka ze
śmiercią” daleki jest od romantycznych sko
jarzeń. Artykuł relacjonuje wypowiedź
astrofizyka Chantal L e v a s s e u r - R e g o u r d na temat niebezpieczeństwa, które
może grozić Ziemi ze strony planetoid. Ale
tym razem nie chodzi o teoretyczne możli
wości takiego zderzenia! Oto już teraz do
Ziemi zbliża się taki asteroid* i to o rozmia
rach rzędu 1 - 2 km! W „grę” wchodzą tylko
trzy możliwości:
1. W ariant „optymistyczny”: asteroid
minie Ziemię w odległości 100 tys. km.
W skutek działania sił przypływowych na
Ziemi (a raczej na oceanach) woda podniesie
się o kilka kilometrów i ta potężna fala zaleje
prawie wszystkie kontynenty. Zginie ponad
połowa ludzi na Ziemi.
2. W ariant „pesymistyczny”: asteroid
„otrze” się o Ziemię w odległości 100 km.
Wtedy właśnie Ziemia na moment wstrzyma
swój obrót dookoła osi, a następnie obieg
wokół Słońca (!). Ale to jeszcze nic. Siła
przyciągania uaktywni wszystkie wulkany
na Ziemi, wprawi w falowanie miliony ton
wody. Powstaną nowe góry a wiele lądów
zapadnie się pod wodę. Przeżyje to niewielu.
3. Wariant „katastroficzny” (dość pra
wdopodobny): nastąpi zderzenie asteroidu z
Ziemią. Wtedy dalszych wariantów ju ż nie
będzie - w Układzie Słonecznym będzie o
jedną planetę mniej (nie podano jednak, czy
asteroid wyjdzie z tego cało - uwaga R.F.).
Gdzie się obecnie znajduje ten asteroid?
W opisywanym artykule nie ma informacji
na ten temat. Ale są inne „kwiatki”: oto
szybkość zbliżania się kosmicznego przyby
sza wynosi aż 1000 km/sek (!) (z innego
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miejsca artykułu wynika, że szybkość ta wy
nosi tylko 100 km/sek i tę przyjmę do dal
szych rozważań).
Przyjmując szybkość za stałą oraz znając
dokładną datę zderzenia, można stąd obli
czyć jego obecną odległość** - prawie do
kładnie 100 j.a. (Czy aby nie za dużo tych
„okrągłych” liczb?). Jeszcze jedna niewia
doma - w jaki sposób odkryto ten asteroid?
Obiekt o średnicy rzędu 2 - 3 km z odległo
ści 100 j.a. ma jasność mniejszą od 30 mag!
Mamy więc do czynienia z unikalnym
obiektem - podczas gdy prędkość paraboli
czna ciała znajdującego się w odległości 100
j.a. od Słońca wynosi 4.2 km/sek, tu mamy
szybkość prawie 25 razy większą! Nic dziw
nego, że kiedy „leniwa” kometa Haley’a po
trzebuje 38 lat na przejście od aphelium do
peryhelium, to temu asteroidowi wystarczy
tylko 5 lat i to z odległości 100 j.a. Randka
ze śmiercią odbędzie się 26.09.2000 r.!
Teraz nieco poważniej o niektórych „wa
riantach”. Kilkukilometrowe fale na oce
anie, ponieważ asteroid „przeleci” prawie 4
razy bliżej, niż znajduje się Księżyc, są, de
likatnie mówiąc, „mocno przesadzone”.
Przyjmując średnicę tego obiektu na 3 km
(1/1000 średnicy Księżyca) i gęstość podo
bną do gęstości Księżyca otrzymamy siły
przyciągania asteroidu rzędu 1/62500000 si
ły przyciągania Księżyca. Takiej „fali” trze
ba by szukać przez potężne... mikroskopy.
Ciekawiej wygląda sytuacja podczas zbli
żenia asteroidu na odległość 100 km od po
wierzchni Ziemi. W przybliżeniu można ob
liczyć, że wówczas siły przyciągania asteroi
du będą rzędu 0.02 siły przyciągania Księży
ca. Normalne fale na oceanie zapewne będą
większe od tych „asteroidalnych”. A jeśli
chodzi o bezpośrednie zderzenie z Ziemią, to

* Z a om awianym artykułem stosujemy rodzaj męski, prawidłowo pow inno być - asteroida (planetoida).
** Pod koniec w rześnia 1995 r.
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na pewno takie były w przeszłości i Ziemia
(jako planeta) „wyszła cało”.
Dla czytelników Uranii powyższe sensa
cje będą czym ś w rodzaju „śmiechu warte”.
Ale coraz więcej osób w naszym kraju ma
coraz m niejszą wiedzę z astronomii, a szcze
gólnie widać to na wielu seansach w plane
tariach. Pytania typu „czy upadek Słońca na
Ziemię może być dla nas niebezpieczny”
zdarzają się coraz częściej i zadają je nie
tylko dzieci (widoczny skutek likwidacji
astronomii w szkole) ale i dorośli. Uranię
czyta najwyżej kilka tysięcy osób; takie cza
sopisma jak Nowe Skandale czy Wróżkę kil
kadziesiąt tysięcy (a może i ponad 100 tys.).
Jeśli w Polsce seanse w planetariach stały się
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celem, a nie środkiem, który ma tylko pomóc
w poznaniu astronomii i nieba prawdziwego
(a nie atrapy), to trudno się dziwić, że mamy
kilkanaście razy mniej obserwatoriów publi
cznych niż w Niemczech, a na pokazy nieba
przychodzi w ciągu roku kilkaset (!) razy
mniej osób niż w USA.
A co z urlopami w 2001 roku? Sądząc po
dotychczasowych „realizacjach” katastrof
przepowiadanych w mass-mediach, urlo
pom tym tajemniczy asteroid chyba nie za
grozi. Poczekajmy (to tylko niecałe 5 lat),
sami zobaczym y...
Roman Fangor

ELEMENTARZ URANII
Pluton
Pluton: najm niejsza i najbardziej oddalo
na od Słońca planeta Układu Słonecznego.
Nie była znana aż do początków XX wieku
- została bowiem odkryta dopiero w 1930 r.
przez am erykańskiego młodziutkiego wów

czas astronoma Obserwatorium we Flagstaff
- Clyde’a T o m b a u g h . Planeta ta dostała
imię mitycznego władcy podziemi i ciemno
ści - nie tylko dlatego, że krąży bardzo dale
ko od Słońca ale i dlatego, że pierwsze dwie
litery jej nazwy to monogram Percivalla LO-

Z djęcie Plutona i je g o satelity C harona w ykonane za pom ocą teleskopu kosm icznego H u b b le’a 21 lutego 1994 roku gdy planeta
znajdow ała się w odległości około 4.4 m ld km od Ziem i (fot. R. A lbrecht. N ASA ).
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W E L L A - fundatora obserw atorium we
F lagstaff i osoby, która zapoczątkow ała sy
stem atyczne poszukiw ania pozaneptunow ej
planety. O kres orbitalny Plutona P = 248,54
lat, półoś w ielka orbity a - 5913,52 m in km,
m im ośród orbity e = 0,2482 i nachylenie do
płaszczyzny ekliptyki (rekordow e dla pla
net) i = 17,148. Jest planetą poruszającą się
na ogół najdalej od Słońca (dziew iątą), ale na skutek dużego m im ośrodu i nachylenia
orbity - byw a okresow o (np. w latach 1979
- 1999) bliżej Słońca niż N eptun. Ściślej by
łoby m ów ić, że po okołosłonecznej orbicie
porusza się nie Pluton, ale „planeta podw ój
na” tzn. Pluton z jedynym sw oim księżycem
C haronem (dokładniej: środek m asy układu
leżący ponad pow ierzchnią Plutona). C haro
na odkryto dopiero w 1978 r. Jest on porów 
nyw alny z m acierzystą planetą - je st tylko
6,5 raza lżejszy i 1,87 raza m niejszy. O brót
Plutona i C harona je st „podw ójnie synchro
niczny”, przypom ina obrót hantli - nie tylko
księżyc do planety, ale i planeta do księżyca
stale się zw raca tą sam ą stroną (w yjątek w
U kładzie Słonecznym !); obiegają środek
m asy raz na 6,3872 dnia w okół osi nachylo
nej do ekliptyki pod kątem e = 122,46°. M asa
Plutona rów na się 1,29x105 g, jeg o prom ień
rów nikow y to 1150 km, średnia gęstość w y

nosi 2,03 g/cm 3, średnia prędkość na orbicie
4,74 km /s, a prędkość ucieczki z rów nika
planety 1,1 km/s. Pow ierzchnię Plutona sta
nowi m etanow y lód, którego tem peratura na
rów niku bliska je st 75 K w peryhelium , ale
m oże opadać do zaledw ie 45 K w aphelium .
W środku Pluton m a najpraw dopodobniej
duże skaliste jąd ro . A tm osfera Plutona to
bardzo cienka (ciśnienie 10‘2 bara) m giełka
m etanu z niew ielką dom ieszką azotu N 2 ,
tlenku w ęgla C O i tlenu O 2 . M oże być „w y
trącana” ja k o śnieg gdy planeta ta oddala się
od Słońca.
Pluton nie daje się zaliczyć ani do planet
ziem iopodobnych (m a np. za m ałą gęstość)
ani do jo w iszo w y ch (m a m ały prom ień i m a
łą m asę). R ozm iary, gęstość, grubość atm o
sfery tej planety bardzo przypom inają T ryto
na - najw iększy księżyc N eptuna. Biorąc
pod uw agę ostatnie odkrycia licznych obie
któw poza orbitą N eptuna coraz częściej
m ożna usłyszeć opinię, że Pluton je st raczej
przedstaw icielem m ało znanych planetoid (z
hipotetycznego do niedaw na tzw. pasa Kuipera ja k i znajduje się p o za orbitą N eptuna)
niż planetą w tradycyjnym znaczeniu tego
słowa. Do Plutona nie dotarła jeszcze żadna
sonda.
MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Słońce
W ędruje po części ekliptyki położonej
pod płaszczyzną rów nika niebieskiego, ale
jeg o deklinacja w zrasta w ciągu m iesiąca od
-17° do -8°, w zw iązku z czym dnia przyby
wa praw ie o dw ie godziny: w W arszaw ie 1
lutego Słońce w schodzi o l h 18m, zachodzi o
16h 22'", a 29 lutego w schodzi o 6h 24'", za
chodzi o \ l h\4"'. W lutym Słońce w stępuje
w znak Ryb.

1 1 /1 9 9 5

Luty 1996 r.

Księżyc
K olejność faz K siężyca je st w tym m ie
siącu następująca: pełnia 4J 17*, ostatnia
kw adra 12d 10 \ nów 18^ 24h i pierw sza kw a
dra 26'/ 7/'. W apogeum Księżyc znajdzie się
dw ukrotnie, 1 i 29 lutego, a w perygeum 17
lutego. W lutym tarcza K siężyca zakryje
W enus, ale zjaw isko to będzie w idoczne na
półkuli południow ej.
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Planety i planetoidy
Nad zachodnim horyzontem pięknym
blaskiem świeci W e n u s jako Gwiazda
W ieczorna -4.1 w ielkości. Poniżej od W e
nus widzimy znacznie słabszego S a t u r n a
(+1.2 wielk.), który zachodzi z dnia na dzień
coraz wcześniej. Rankiem nad wschodnim
horyzontem odnajdziem y J o w i s z a jako
jasną gwiazdę -1.9 wielkości, a nisko nad
horyzontem m ożem y odnaleźć M e r k u r e g o, który ma w lutym dobry okres widocz
ności jako gwiazda około zerowej wielkości.
Pozostałe planety są niewidoczne.
*
*
3d 3h Złączenie W enus z Saturnem w odl.
l.°3; wieczorem obie planety widoczne są
nad zachodnim horyzontem.
Ad Nad ranem księżyc 1 i jego cień prze
chodzą na tle tarczy Jowisza; cień księżyca
widoczny jest na tarczy planety do 6h 45”'.
5d Od wschodu Jow isza aż do wschodu
Słońca po tarczy Jow isza wędruje cień jego
3 księżyca, a sam księżyc zbliża się do brze
gu tarczy planety „zam ierzając” przejść na
jej tle.
1 1 ^ 0 15ft złączenie M erkurego z Neptu
nem w odl. 0.°07. O 221’ M erkury w najwię
kszym zachodnim odchyleniu od Słońca w
odl. 26°
12d 3h Ziem ia przechodzi przez płaszczy
znę pierścieni Saturna ze strony północnej
na południową, w związku z tym pierścienie
Saturna oglądane przez teleskop powinny
być widoczne tylko jako w ąska kreska na tle
tarczy planety. Rankiem w pobliżu Jowisza
nie widać jego 1 księżyca, który przechodzi
za tarczą planety.
15^ 16* Złączenie Jow isza z Księżycem w
odl. 5°.
\6 d Blisko prawego brzegu tarczy Jowi
sza (patrząc przez lunetę odwracającą) wi
doczny jest księżyc 3, który o 5h 9m ukazał
się spoza tarczy planety (był to koniec zakry-

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

Data
1995
II

III

Bo

Lo

[‘I
156.70

1

f]
-12.10

[•]
-6.00

3

-12.92

-6.14

130.36

5

-13.70

-6.28

104.02

7

-14.47

-6.40

77.70

9

-15.22

-6.52

51.36

11

-15.95

-6.62

25.02

13

-16.66

-6.72

358.69

15

-17.34

-6.81

332.36

17

-18.00

-6.89

306.02

19

-18.64

-6.96

279.68

21

-7.03

253.34

23

-19.26
-19.86

-7.08

227.00

25

-20.42

-7.13

200.66

27

-20.96

-7.17

174.32

29

-21.48

-7.20

147.98

2

-21.98

-7.22

121.64

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo - heliograficzna szerokośćć i długość środ
ka tarczy;
13d10h36m - heliograficzna długość środka tarczy
wynosi O'.

cia). O 2 l h złączenie Neptuna z Księżycem
w odl. 5°, a o 23h złączenie Merkurego z
Uranem w odl. 0°.2.
\7 d Księżyc znajdzie się w złączeniu z
dwiema planetami: o 6h z Uranem w odl. 6°,
a o 7 * z Merkurym w odl. 5°.
\9 d W pobliżu Jowisza nie widać jego 1
księżyca, który ukryty jest w cieniu planety
od 5h 39"' (początek zaćmienia). O 9h 56m
Słońce wstępuje w znak Ryb, jego długość
ekliptyczna wynosi wówczas 330°.
20d Do 6h O™księżyc 1 przechodzi na tle
tarczy Jowisza i jest niewidoczny. O 20* Złą
czenie Saturna z Księżycem w odl. 4°
22d 6h Bliskie złączenie Wenus z Księży
cem. Zakrycie planety przez tarczę Księżyca
widoczne będzie w Indonezji, w zachodniej
i północnej Australii, na Oceanie Spokoj-
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nym i na Hawajach.
23J Do 5h 17™ księżyc 3 ukryty był w
cieniu Jowisza, a od końca zaćmienia widać
go w lunecie odwracającej blisko lewego
brzegu tarczy planety, za którą skryje się o 6h
32"'.
24^ Do 6h 31'" księżyc 2 przechodzi na tle
tarczy Jowisza i jest niewidoczny.

21d Rankiem na tarczy Jowisza widać
plamkę cienia jego 1 księżyca, który o 5* 44"'
sam rozpocznie przejście na tle tarczy plane
ty28'/ O 5h 20'" nastąpi koniec zakrycia 1
księżyca Jowisza przez tarczę planety.
Momenty wszystkich zjawisk podane są
w czasie środkowo-europejskim.
O pracował C. Sitarski
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W K ro n ice H isto ry c zn e ] tego num eru
p rzypom inam y postać Harlowa Shapleya,
jednego z najw ybitniejszych astronomów
naszego stulecia. W 1920 roku był on uczest
nikiem słynnej debaty w W aszyngtonie po
święconej nurtującem u ówczesnych astrono
m ów zagadnieniu rozmiarów Wszechświata,
stry ktu ry Galaktyki, istnienia innych gala
ktyk. Shapley był rzecznikiem koncepcji lo
kalnego charakteru tzw . mgławic pozagalaktycznych, a stanowiska przeciwnego bronił
Herbert Curtis. Kilka lat później odkrycia
Edwina Hubble'a pokazały, że rację miał
Curtis.
W 75-ą rocznicę tego wydarzenia, 22
kwietnia 1995 roku, zorganizowano, rów
nież w W aszyngtonie, drugą wielką debatę
na temat odległości źródeł błysków promie
niowania gamma. Obserwowane od ponad
20 lat są one ciągle jedną z największych za
gadek współczesnej astrofizyki. Rzecznikiem
hipotezy o galaktycznym pochodzeniu błys
ków gam ma był Donald Lamb z U niw ersyte
tu w Chicago, natomiast koncepcji ich pocho
dzenia pozagalaktycznego bronił Bohdan Pa
czyński pracujący obecnie w Princeton, jak
się spodziewano, debata nie przyniosła roz
strzygnięcia: argum enty przedstawione
przez obu dyskutantów okazały się równie
przekonywujące. C zy i tym razem rozwiąza
nie problemu nastąpi za kilka lat?
O błyskach promieniowania gamma była
ju ż w U ra n ii moxua. W num erze wrześnio
w ym z 1992 roku pisał o nich K rzy szto f Sta
nek, a w num erze lutow ym z 1994 roku
opublikowaliśmy skrót referatu na ten temat
wygłoszonego przez Bohdana Paczyńskiego
w Warszawie podczas X X V I Z jazdu Polskie
go Towarzystwa Astronom icznego. Zachę
camy do sięgnięcia jeszcze raz do tych te
kstów aby przypom nieć sobie zagadnienie,
które było tematem debaty określanej w świecie astronom icznym jako wydarzenie roku
1995. T ym bardziej, że jed n ym z jego boha
terów był polski astronom i autor naszego
pisma.

\

\ ____________________ )
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Michał Ostrowski - Kraków

O TUBACH MAGNETYCZNYCH I AKCELERACJI CZĄSTEK
PROMIENIOWANIA KOSMICZNEGO NA SŁOŃCU
Pisaliśmy już na łamach Uranii (nr 6 i 7/8
z 1992 r.) o mechanizmach przyspieszają
cych jądra atomów wodoru, helu i inne, a
także elektrony do energii tak wysokich, że
nazywa się je promieniami kosmicznymi*.
M ówiliśmy przy tym jak przebiega proces
akceleracji tych cząstek w falach uderzenio
wych powstających, na przykład, przy wy
buchach gwiazd supernowych. Fale takie na szczęście w trochę mniejszej skali - prze
biegają też przez obszary heliosfery, mijając
od czasu do czasu Ziemię na swej drodze.
Dzisiaj jednak chcielibyśmy omówić inny
mechanizm akceleracji działający w obsza
rach zaburzonej, turbulentnej plazmy i zo
brazować go z pomocą pięknego (matematy
cznie) modelu zaproponowanego przez Ja
m esa M i l l e r a i Aarona R o b e r t s a dla
wyjaśnienia cząstek obserwowanych w
szybko zmiennych strukturach pola mag
netycznego nad fotosferą Słońca. Zanim jed 
nak zajmiemy się tym dosyć szczególnym
modelem powiedzmy kilka słów o m echani
zmie leżącym u jego podstawy, a zapropono
wanym w późnych latach czterdziestych
przez znakomitego fizyka włoskiego, Enrico
F e r m i e g o . Dla pełnego zrozumienia
przedstawionych tutaj wywodów bardzo po
mocne będzie, jeśli czytelnik sięgnie do
wspomnianych na początku numerów Ura
nii. Przedstawiono tam i wyjaśniono zasad
nicze fakty odnośnie astrofizyki promienio

wania kosmicznego. Dla tych, którzy akurat
nie mają pod ręką dawnych numerów Ura
nii, przypomnimy skrótowo kilka podstawo
wych, stosowanych dalej pojęć.

1. Podstawowe pojęcia i dane
Przypomnijmy, że pojęcie promieniowa
nia kosmicznego odnosi się do naładowa
nych cząstek materialnych - z których naj
ważniejsze to jądra atomów i elektrony rozpędzonych do wielkich prędkości, często
bliskich prędkości światła. Obszary pustki
pomiędzy gwiazdami, a także między plane
tami naszego układu planetarnego, wypełnia
ośrodek międzygwiazdowy składający się
ze sprzężonych ze sobą trzech składowych:
bardzo rozrzedzonej plazmy, pola magnety
cznego i promieni kosmicznych. Wszystko
to przenikają strumienie fotonów (fal ele
ktromagnetycznych) o różnych energiach,
wśród nich światło widzialne ze Słońca. Fo
tony dosyć rzadko oddziaływają z cząstkami
plazmy, natomiast jony zawarte w plazmie
są silnie związane z promieniowaniem kos
micznym dzięki polu magnetycznemu, które
trzyma i jedne i drugie. Dzięki temu sprzęże
niu w ośrodku międzygwiazdowym zwykle
napotykamy na porównywalne gęstości
energii w każdej z tych trzech składowych.
Cząstki promieniowania kosmicznego
bardzo rzadko zderzają się z cząstkami pla-

* Por. także w Uranii nr 5/1994 opis zagadkow ych cząstek o superwysokich energiach sięgających powyżej
10 9 eV (10 m iliardów gigaelektronow oltów ). Przypom ijm y, że fotony św iatła widzialnego niosą energie rzdu
1 elektronow olta (eV), fotony prom ieniow aniw rentgenow skiego rzędu kiloelektronow oltów (keV), zakres
energii prom ieni gam m a zaczyna się od m egalelktronow oltów (M eV), całkowita zm iana masy protonu na
energię zgodnie ze w zorem E insteina E=mc2 dała by jej = 1 gigaelektronow olta (GeV), zaś najwyższe energie
cząstek osiągalne w akceleratorach ziem skich są rzędu 1 teraelektronow olta (TeV).
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zmy bezpośrednio. Ocenia się, że przy prze
ciętnych energiach zdarza się to raz na wiele
milionów lat. Dlatego gdyby pola magnety
czne, w których się one znajdują, były bar
dzo gładkie, jednorodne to cząstki te mogły
by biec wzdłuż pola prawie swobodnie i ze
sprzężenia o którym wspominaliśmy byłyby
nici. Na szczęście w polach tych istnieje
zwykle sporo niejednorodności, które zwy
kle występują w postaci fal Alfvena. Fale te
są generowane przez ruchy turbulentne w
ośrodku międzygwiazdowym, które defor
mują pola magnetyczne. Naciągają one linie
sił pola tak jak gumki, aby potem gumki te,
w trakcie prostowania, rozpędziły kolejny
element plazmy powodując rozchodzenie
się fali. Zaburzenia takie wędrują w prze
strzeni z prędkością Alfvena, Va , która
zwykle wynosi kilka lub kilkanaście kilome
trów na sekundę. Na tych właśnie falach mo
dyfikują się (zaburzają) spiralne trajektorie
cząstek promieniowania kosmicznego po
wodując zmiany kierunku ich biegu wzdłuż
pola. Gdy cząstki napotkają zaburzenie pola
magnetycznego o dużej amplitudzie, to mo
gą się odbić nawet od pojedynczej fali.

2. Mechanizm przyśpieszania zapro
ponowany przez Fermiego
Próbę wyjaśnienia pochodzenia promieni
kosmicznych podjął w kilka lat po drugiej
wojnie Fermi. Dla prostoty rozpatrywał on
rozpraszanie cząstek promieniowania kos
micznego na takich, wspomnianych wyżej
falach o dużej amplitudzie. Odbijały one pa
dające cząstki, raz dodając cząstce energii
(oznaczanej tu przez £) gdy padała od przo
du, a innym razem zmniejszając energię czą
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stki, gdy padała od tyłu na uciekającą przed
nią falę*. Przy tym zysk lub strata energii
cząstki poruszającej się z prędkością v są w
pierwszym przybliżeniu takie same i propo
rcjonalne do Va/v. Akceleracja bierze się
stąd, że szanse na zderzenie od przodu, z
zyskiem energii, są większe, znowu o czyn
nik rzędu V a / v , od szansy zderzenia ze stra
tą. W rezultacie, przy pojedynczym rozpro
szeniu cząstki, średnio zyskuje ona energię
rzędu ( V \lv)2E . W ośrodku międzygwiazdo
wym jest to zazwyczaj wielkość bardzo ma
ła, ~10‘8 początkowej energii, i dlatego czę
sto się ten proces przyśpieszania lekceważy.
Za chwilę zobaczymy, że bywa to niesłusz
ne, bo po pierwsze cząstka zyskuje mało, ale
może zderzać się często przez dłuższy okres
jeśli znajduje się w rozległym obszarze tur
bulencji plazmowej. Po wtóre, są miejsca
gdzie prędkość Alfvena może być znacznie
większa niż wspomniane wyżej kilkanaście
km/s. Jednym z takich miejsc są obszary sil
nych pól magnetycznych w atmosferze
Słońca, gdzie prędkość Alfvena może sięgać
tysięcy kilometrów na sekundę.
Opisany model przyśpieszania przez
przypadkowe odbicia jest nazywany proce
sem Fermiego drugiego rzędu, przy czym
wyraz drugiego (czasami pisany jako rzym
ska II) pochodzi od drugiej potęgi przy pręd
kości fal rozpraszających cząstki**. Oczy
wiście w praktyce nie mamy do czynienia z
idealną sytuacją rozpatrywaną przez Fer
miego, w której cząstki odbijają się od poje
dynczych fal. Zwykle proces zmiany energii
cząstki, i jej kierunku ruchu, odbywa się sto
pniowo w trakcie oddziaływania z wieloma
falami o różnych amplitudach i długościach.
Prace prowadzone przez ostatnie kilka dzie-

* Bardzo dobrej ilustracji takiego procesu dostarcza gra w ping-ponga, gdzie piłeczka zwiększa lub zmniejsza
swą prędkość w zależności od tego, czy przy odbijaniu uderzymy paletką, czy paletkę cofamy.
**

Przypomnijmy, że przy akceleracji w fali uderzeniowej średni zysk energii jest proporcionalny do pierwszej
potęgi jej prędkości i dlatego nazywamy go procesem Fermiego pierwszego stopnia.
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siątków lat pokazały jednak, że w sum ie m e
chanizm sprow adza się do starego schem atu
zaproponow anego przez Ferm iego, do błą
dzenia energii cząstki raz ku w yższym w ar
tościom , a raz ku niższym . M atem atycznie
opisuje się taki proces z pom ocą rów nania
dyfuzji w przestrzeni energii.
W ażnym uzupełnieniem oryginalnej teo
rii było stw ierdzenie, że oddziaływ anie czą
stek z falam i je st tylko w tedy efektyw ne, gdy
m a charakter rezonansow y. W tedy w pływ
fali na ruch cząstki nie zm ienia się w zdłuż
długich odcinków toru cząstki, np. przez ca
ły czas zw iększając jej energię, i daje w su
m ie znaczny końcow y efekt oddziaływ ania.
P rzykładow o, aby cząstka zyskiw ała (lub
traciła) cały czas energię w sw oim obiegu
cyklotronow ym w polu m agnetycznym musi
do tego w przybliżeniu zachow yw ać stałą
konfigurację w ektora prędkości cząstki
w zględem słabego pola elektrycznego w y
tw arzanego przez poruszającą się falę. O d
działyw anie w takich w arunkach nazyw am y
rezonansow ym . W przeciw nym przypadku
przez część sw ego okresu cyklotronow ego
cząstka będzie zyskiw ać, a przez część tracić
energię i sum aryczna zm iana m oże być zni
kom a. Jest to w ażne dla zrozum ienia m echa
nizm u, o którym opow iem y za chw ilę. N aj
pierw m oże je d n ak pow iedzm y parę słów o
strukturach pola m agnetycznego ponad foto
sferą Słońca i o procesach w nich zachodzą
cych.

3. Obszary aktywne na Słońcu i
zjawisko rekoneksji linii sił pola
Średnie pole m agnetyczne na pow ierzch
ni Słońca nie je st bardzo im ponujące. Z w ar
tością indukcji około 1 Gs (gauss) je st p o 
rów nyw alne do pola ziem skiego. Jednak
w yciąganie z tego faktu dalej idących w nio
sków dałoby złudne rezultaty poniew aż pole
słoneczne je st szalenie niejednorodne. W
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niew ielkich obszarach, w m iejscach styku
granul konw ekty w nych, w ystają ponad foto
sferę pęki linii sił pola w których indukcja
m agnetyczna m oże tysiące razy przekraczać
w artość średnią. Pola m agnetyczne tw orzące
się z oddziaływ ania w ielu takich pęków ,
często o różnej biegunow ości, w ystępują w
m iejscach, które nazyw am y obszaram i ak
tyw nym i na pow ierzchni Słońca. L inie sił
tw orzą tam często przepiękne trójw ym iaro
w e struktury, często ze splatającym i się
w iązkam i linii sił o przeciw nych biegunow ościach, w ystające zw ykłe kilkanaście,
czy też kilkadziesiąt tysięcy kilom etrów
ponad fotosferę. O czyw iście utrzym anie ta
kich konfiguracji przez dłuższy czas je st m o
żliw e dzięki w m rożeniu linii sił pola w ośro
dek plazm ow y. D odajm y, że z dużym i ob
szaram i aktyw nym i zw iązane je st w ystępo
w anie plam słonecznych, a sam a nazw a w y
nika ze zjaw isk, czasam i gw ałtow nych, któ
re w tych obszarach w ystępują. W trakcie
takich zjaw isk plazm a m oże ulec nagłem u
ogrzaniu do tem peratury m ilionów stopni i
prom ieniow ać na przykład w zakresie fal
rentgenow skich. W ostatnich latach wiele
interesujących obserw acji w tym zakresie
w idm a dokonał japoński satelita Y O K O H .
W zjaw iskach nazyw anych ogólnie aktyw 
nym i w ytw arzane są często znaczne ilości
cząstek prom ieniow ania kosm icznego o
energiach w ielu M eV , a sięgających czasam i
do skali GeV . C zęść z nich m oże uciec w
przestrzeń m iędzyplanetarną i dotrzeć w
okolice Z iem i, a inne m ogą bom bardow ać
p lazm ę fotosferyczną pobudzając ją d ra ato
m ów do em isji kw antów gam m a. T akie po
jaśn ien ia gam m a na pow ierzchni Słońca re
jestrow ane teleskopam i gam m a z pokładu
sztucznych satelitów (takich ja k będące te
raz na orbicie obserw atorium C om ptona) d a
ją inform ację o energiach i ilościach przy
spieszanych cząstek. Sam e naładow ane czą
stki nie docierają zw ykle do pow ierzchni

12/1995

U R A N IA

Ziemi ekranowane przez naszą własną magnetosferę. W trakcie zderzeń na Słońcu wy
twarzane są jednak także wielkie ilości
wysokoenergetycznych neutronów, które
nie posiadając ładunku elektrycznego bez
przeszkód przecinają pola magnetyczne i są
rejestrowane na Ziemi w specjalnych dete
ktorach neutronów. Zjawiska aktywne są
często aktywne także we wszystkich innych
zakresach widma promieniowania elektro
magnetycznego i informacje o nich możemy
uzyskać z obserwacji na falach radiowych, w
podczerwieni, z pomiarów magnetycznych
w świetle widzialnym, czy z obserwacji w
ultrafiolecie. Dodajmy jeszcze, że niektórym
z takich zjawisk towarzyszą wyrzuty znacz
nych ilości plazmy z wmrożonymi polami
magnetycznymi i tworzenie się fal uderze
niowych w przestrzeni międzyplanetarnej.
Wyniki pomiarów często wskazują, że z
okresami aktywności danego obszaru wiążą
się zmiany w jego strukturze pola magnety
cznego. Oprócz modyfikacji związanej z ru
chem miejsca położenia tuby magnetycznej
na powierzchni Słońca, zachodzą zmiany
wywoływane rekoneksją pola magnetyczne
go. W jej trakcie pobliskie linie pola mag
netycznego o znacznie różniących się kie
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runkach przełączają się w taki sposób, aby
końcowa konfiguracja pola była jak najpro
stsza (rys. 1). Przy tym różnica energii pola
magnetycznego przed i po rekoneksji musi
się zamienić w trakcie samego procesu na
inne typy energii. W miejscu gdzie następuje
przełączanie wytwarzają się pola elektrycz
ne, które rozpędzają cząstki plazmy powo
dując jej grzanie, a być może rozpędzając
niektóre z nich do energii charakterystycz
nych dla promieni kosmicznych. Równo
cześnie ruchy związane z przełączaniem po
la są źródłem turbulentnych ruchów falo
wych.

4. Model akceleracji cząstek w roz
błysku wybuchowym
Od dawna wiadomo, że taka turbulencja
mogła by przyśpieszać cząstki plazmy do
wysokich energii i faktycznie takie cząstki
się obserwuje (rys. 2). Jak już wspominali
śmy, bezpośrednio widzimy promienie gam
ma i wysokoenergetyczne neutrony wytwa
rzane w zderzeniach jąder promieniowania
kosmicznego z jądrami atomów plazmy
tworzącej atmosferę Słońca, a także promie
niowanie synchrotronowe wysokoenergety-

Rys. 1. Schem at zachodzącego zjaw iska rekoneksji pola m agnetycznego. Jeśli początkow a konfiguracja pola m agnetycznego składa
się z dw óch splecionych tub m agnetycznych (A), to w miejscu styku linii sił o znacznie różniących się kierunkach zaczyna zachodzić
przełączenie pola (B) do ja k najprostrzej konfiguracji końcow ej (C). Różnica energii pola m agnetycznego pom iędzy konfiguracjam i
A i C zostaje uw olniona w ośrodku grzejąc plazm ę i w zbudzając ruchy turbulentne.
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Rys. 2. Schemat obserwacji zjawiska aktywnego w pętli
magnetycznej na Słońcu, w której zachodzi proces akceleracji
cząstek promieniowania kosmicznego. Zaznaczono obszar
promieniujący w zakresie fal rentgenowskich (X ), gamma (y) i
wysyłający swobodne elektrony (n), oraz promieniujący
radiowo (radio). Zaznaczono także bezpośrednią ucieczkę
promieni kosmicznych w zdłuż linii sił pola magnetycznego
bliskich obszaru aktywności. Promienie kosmiczne oraz
promieniowanie X i y mogą być rejestrowane przez obserwatoria
na pokładach statków kosmicznych, odpowiednio S I , Y i c. D o
obserwatorium kosmicznego S2 promienie kosmiczne nie mogą
dotrzeć ze względu na brak połączenia liniam i pola
magnetycznego. Neutrony i fale radiowe są rejestrowane
bezpośrednio na Ziem i (Z).

Rys. 3. Szkic zjawiska związanego z rekoneksją pola
magnetycznego na styku dwóch tub magnetycznych o różnych
kierunkach pola. Zaznaczono obszar w którym zachodzi
rekoneksją (R ) i plazma grzeje się do temperatury rzędu
m ilionów stopni. W takiej temperaturze promieniuje ona w
zakresie fal rentgenowskich. W obszarze rekoneksji wzbudzona
jest także turbulencja, która obejmuje znaczną część pętli przez
rozchodzenie się fal Alfvena (wężyki na rysunku).
Przyśpieszane przez te fale jądra atomów zderzając się z
fotosferą w yw ołują świecenie w promieniowaniu gamma oraz
wysyłanie swobodnych neutronów uwolnionych w reakcjach
jądrowych.
Przyśpieszone
elektrony
promieniują
synchrotronowo z całej objętości pętli.

cznych elektronów. Niektóre z przyśpieszo
nych cząstek, którym udało się uciec z ob
szaru magnetosfery Słońca rejestruje się
bezpośrednio w detektorach na pokładach
statków kosmicznych, o ile są połączone
bezpośrednio liniami pola magnetycznego z
odpowiednim miejscem na Słońcu. Razem z
obserwacjami w innych zakresach fal ele
ktromagnetycznych daje nam to bogatą in
formację o całym, bardzo złożonym proce
sie i dlatego (!) do tej pory nie ma pełnego
modelu opisującego zachodzące tam proce
sy fizyczne. W astrofizyce jest to zresztą zja
wisko dosyć powszechne, że uzyskanie do
kładnych danych o jakimś obiekcie lub pro
cesie burzy nasze piękne i proste wcześniej
sze modele, a równocześnie sprawia, że bu
dowa nowego modelu staje się znacznie
trudniejsza.
Tutaj zajmijmy się jednym z aspektów
aktywności magnetycznej Słońca - przy
śpieszaniem cząstek promieniowania kosmi
cznego. W przypadku nagłych rozbłysków

przy powierzchni zwanych wybuchowymi,
proces przyśpieszania zachodzi w tym sa
mym miejscu, w którym wydziela się ener
gia - w pętli pola magnetycznego zaczepio
nej w warstwie fotosfery (rys. 3). W pętli tej
mamy bardzo rozrzedzoną plazmę o gęstości
rzędu 10 miliardów atomów na cm3 (to jest
prawie próżnia w porównaniu z gęstością at
mosfery ziemskiej), podgrzaną do tempera
tury około 3 milionów stopni, zaś pole mag
netyczne jest rzędu 1000 Gs. Zadaniem jest
wytłumaczyć proces akceleracji cząstek pa
miętając przy tym, że dane obserwacyjne
wymagają aby:
1. Proces przyśpieszania był bardzo efe
ktywny, zdolny przyśpieszyć 103" pro
tonów do energii powyżej 30 MeV w
czasie ~1 sekundy lub mniejszym,
2. Maksymalna energia protonów sięga
powyżej 100 MeV,
3. Pewne pierwiastki lub izotopy (3He,
Ne, Fe) przyśpieszają się bardziej efe
ktywnie od innych,
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4. Cząstki rozpoczynały proces przyśpie
szania jako niskoenergetyczne cząstki
termicznej plazmy,
5. W idmo przyśpieszonych cząstek musi
się zgadzać z obserwacjami.
W jednym z numerów czasopisma
Astrophysical Journal w 1995 r. dwaj astro
fizycy amerykańscy, J. M i 11 e r i A. R o 
b e r t s , zaproponowali bardzo spójny, a
równocześnie prosty i elegancki matematy
cznie model tłumaczący przynajmniej kilka
z wymienionych wyżej faktów obserwacyj
nych. Oparli się w nim oni na trzech podsta
wowych pojęciach fizycznych - na uwalnia
niu energii w trakcie zachodzących zjawisk
rekoneksji pola magnetycznego, na rezonan
sowym charakterze oddziaływania cząstek z
falami w plazmie, oraz na pojęciu kaskady
turbulentnej. Jak pamiętamy z wcześniej
szych uwag (patrz też wzmiankowany arty
kuł w Uranii) rezonans cząstka-fala jest po
trzebny, aby trajektoria cząstki mogła być
efektywnie zaburzana przy oddziaływaniu z
falą, a warunek rezonansu może być spełnio
ny jeśli długość fali jest porównywalna do
promienia cyklotronowego cząstki w polu
magnetycznym. Oznacza to, że aby rozpra
szać cząstki o dużych energiach trzeba mieć
długie fale, a rozpraszanie cząstek o niewiel
kich energiach wymaga odpowiednio krót
kich fal. W warunkach opisanych powyżej
dla pętli pola magnetycznego w obszarze do
lnej korony Słońca prędkość Alfvena może
sięgać kilku tysięcy kilometrów na sekundę
( = kilka procent prędkości światła), a zatem
działanie ewentualnego procesu przyśpie
szania Fermiego II rzędu może być tam o
wiele bardziej efektywne niż we wcześniej
opisanych przeciętnych warunkach dla
ośrodka międzygwiazdowego. Aby jednak
ten proces akceleracji rozpoczął działanie
potrzeba fal, które mogłyby rezonować z
najszybszymi cząstkami termicznej plazmy,
a dla tych ostatnich skala wyznaczana przez
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promień cyklotronowy wynosi zaledwie kil
ka czy kilkanaście metrów. Tymczasem za
burzenia i fale wytwarzane w zjawiskach re
koneksji mają skale często tysięcy kilome
trów. Aby zrozumieć jak energia fal prze
chodzi od fal długich do bardzo krótkich my
przejdźmy do trzeciego z omawianych pojęć
- kaskady turbulentnej (rys. 4).

R y s. 4. W y k re s o b ra z u ją c y ro z ło ż e n ie e n e rg ii fal Ep(K ) w
p rz e s trz e n i w e k to ró w fa lo w y c h k= 2 n /X (tj. p ro p o rc jo n a ln y c h do
o d w ro tn o śc i d łu g o śc i fali X). P rz e d s ta w io n o lo g a ry tm
o d p o w ie d n ic h w ie lk o ś c i. L in ią p rz e ry w a n ą z a z n a c z o n o fale
w y g e n e ro w a n e w tra k c ie rek o n e k sji p o la m a g n e ty c z n e g o . T e n
z a k re s fal s ta n o w i re z e rw u a r e n e rg ii, z k tó re g o j e s t o n a
p rz e k a z y w a n a d o fal k ró ts z y c h w p ro c e s ie k a s k a d o w a n ia . W
k o ń c u e n e rg ia d o c ie ra d o z a k re su d łu g o ś c i fal, w k tó ry m
z a c z y n a ją o d g ry w a ć d u ż ą ro lę p ro c e s y d y s y p a c ji e n e rg ii.

Rezultaty przechodzenia energii pomię
dzy różnymi skalami turbulencji można ła
two zaobserwować w wannie z wodą. Przez
zamieszanie wody dostarczamy energii
głównie do wirów o rozmiarach szerokości
wanny. Jeśli obserwujemy te wiry (przy do
brym oświetleniu rozkład błysków na dnie
wanny), to zauważymy, że po chwili zaczy
nają się w niej pojawiać wiry o promieniach
dużo mniejszych. Czyli w naszym procesie
energia włożona w wiry o największej skali
spada częściowo do mniejszych skal, gdzie
było jej mniej lub nie było jej wcale. Gdyby
śmy mieli do dyspozycji naprawdę duże za
wirowanie to można by stwierdzić, że naj
większe wiry najpierw wytwarzają trochę
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mniejsze, a te jeszcze mniejsze, i tak dalej.
Zmniejszanie skali wirów zachodzi do tej
pory, aż pojawią się wiry tak małe, że zjawi
ska tarcia i lepkości będą zamieniać ich ener
gię na ciepło w takim tempie w jakim będą
ją otrzymywać od wirów większych. Takie
spadanie energii turbulencji do coraz m niej
szych skal nazywamy kaskadą turbulentną.
Mimo, że zjawisko jest ideowo bardzo pro
ste to do tej pory nie ma ścisłej teorii pozwa
lającej wyliczać np. tempo przekazywania
energii w kaskadzie i zjawisko to opisuje się
zazwyczaj wykorzystując proste modele
analityczne. W przypadku plazmy z polem
magnetycznym jest ono jeszcze nieco bar
dziej skomplikowane, gdyż zawirowania
przekazują sobie energię nie tylko przez tar
cie, ale także przez rozciąganie i napinanie
linii sił pola magnetycznego.
Model M illera i Robertsa jest ideowo cał
kiem prosty. Przyjęli oni, że część energii
uwalnianej w trakcie rekoneksji jest maga
zynowana w postaci wirów i fal o skalach
tysięcy kilometrów. Następnie opisali ka
skadę tej energii do coraz krótszych fal wy
korzystując tzw. model dyfuzji w przestrzeni
wektorów falowych. Z grubsza polega on na
tym, że cały opis przepływu energii sprowa
dza się do wyliczenia współczynnika dyfuzji
energii, a wstawienie go do równania dyfuzji
pozwala wyliczyć na komputerze jak szybko
energia przepływa ze skal turbulencji gdzie
jest jej więcej do skal gdzie jest jej mniej
(rys. 4). Prowadząc takie wyliczenia dla tuby
magnetycznej na Słońcu pokazali oni, że
energia turbulencji może w czasie znacznie
mniejszym od sekundy przepłynąć od skal
setek czy tysięcy kilometrów do skal m e
trów. W tych ostatnich krótkich skalach z
falami mogą ju ż oddziaływać rezonansowo
najszybsze jony termicznej plazmy rozpo
czynając proces akceleracji, który jak wspo
minaliśmy też można opisać jako proces dy
fuzji. Tym razem jest to dyfuzja cząstek w
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przestrzeni energii, lub, mówiąc inaczej,
proces przyśpieszania Fermiego II rzędu. W
rezultacie rachunki pokazały, że cały proces
kaskadowania energii fal i następujący po
nim proces przyśpieszania cząstek do wy
maganych energii kilkudziesięciu MeV mo
że zachodzić w sekundowej skali czasu i że
wymagane jest do tego aby tylko kilka pro
cent początkowej energii pola magnetyczne
go zamieniło się w turbulencję. Nie udało się
na razie zbadać, czy możliwe jest wyjaśnie
nie w oparciu o to podejście obserwowanych
obfitości różnych jąder w promieniach kos
micznych ze Słońca. Nie wiemy ponadto w
jaki sposób mogłyby się przy okazji przy
śpieszać elektrony. W termicznej plazmie
mają one znacznie mniejsze promienie cy
klotronowe od protonów i nie wiadomo jak
miałaby powstać znacząca ilość odpowie
dnio krótkich fal potrzebnych na zapocząt
kowanie procesu akceleracji elektronów.
Kaskadowanie energii fal przy tak krótkich
ich długościach może być mało efektywne
ze względu na tłumienie fal przez jony. Z
pewnością będą tu potrzebne nowe pomysły
i idee.

5. Dwie refleksje na zakończenie
Słońce i cała heliosfera, obiekty astrono
miczne, które możemy badać w szczegó
łach, są wspaniałym laboratorium do do
kładnego poznania procesów zachodzących
w ośrodku plazmowym z polami magnety
cznymi. A że praktycznie cały kosmos jest
zbudowany z przynajmniej częściowo zjonizowanego gazu przenikanego przez pole
magnetyczne, więc wiedza tu zdobyta staje
się podstawą budowy modeli w innych ob
szarach astrofizyki i często dostarcza jedy
nej możliwości do bezpośredniej weryfika
cji stosowanych w odległym kosmosie kon
cepcji teoretycznych. Dodatkowo, w oparciu
o doświadczenie ostatnich lat, możemy z
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przekonaniem stwierdzić, że sensowne ba
dania zarówno zjawisk magnetycznych bli
sko Słońca, kwazarów i wszelkich innych
obiektów we Wszechświecie wymagają ob
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serwacji i pomiarów we wszystkich zakre
sach widma. Część z tych obserwacji może
być wykonana jedynie spoza atmosfery Zie
mi, z pokładów statków kosmicznych.

Stanisław R. Brzostkiewicz - Dąbrowa Górnicza

WZMIANKI O ZJAWISKACH ASTRONOMICZNYCH
I GEOFIZYCZNYCH W BIBLII
Ślady pradawnych obserwacji niektórych
zjawisk astronomicznych i geofizycznych
odnajdujemy w mitach, legendach, sagach.
Niestety, były one z pokolenia na pokolenie
przekazywane ustnie i w miarę upływu cza
su uległy tak dużym przeobrażeniom, że za
kodowane w nich informacje są dziś bardzo
trudne lub wręcz niemożliwe do rozszyfro
wania. To samo w zasadzie można powie
dzieć o wzmiankach, jakie na temat tego ro
dzaju zjawisk znaleźć można w najważniej
szej i najbardziej bliskiej każdemu chrze
ścijaninowi księdze świata - w Biblii. Po
wstawała ona w jakże odległych czasach i
żeby opisywane w niej zjawiska były czytel
ne dla ówczesnych ludzi, musiały być przed
stawiane zgodnie z ich mentalnością. Dziś
odpowiednie wersety Pisma Świętego są
wnikliwie studiowane przez uczonych róż
nych specjalności i w pewnych przypadkach
odtworzono - jak się zdaje - poprawną treść
tych zapisów. Za przykład mogą służyć bib
lijne wzmianki o trzęsieniach ziemi, czym w
ostatnich latach zajmował się izraelski geo
fizyk A. B e n - M e n a h e m , który w wyni
ku przeprowadzonych przez siebie badań
doszedł do niezmiernie ciekawych rezulta
tów. Po prostu dla niektórych opisanych w
Biblii wydarzeń zdołał ustalić nie tylko ich
daty, ale także przybliżoną intensywność
wyrażoną w skali Richtera. Idzie tu o nastę
pujące katastrofy biblijne:

*

1. Trzęsienie ziemi z roku 759 p.n.e., o
którym dowiadujemy się ze Starego Te
stamentu (Księga Amosa 1,1 - 9), a
które dotknęło Judeę, Samarię i Galileę.
Jego intensywność ocenia się na 7,3
stopnie w skali Richtera.
2. O jeszcze innym, znacznie starszym
trzęsieniu ziemi i o towarzyszącej mu
erupcji wulkanicznej mówi również
Stary Testament (Księga Rodzaju 19,
23 - 29). Katastrofa ta dotknęła równi
nę Jordanu, a ściśle mówiąc - okolicę
biblijnych miast Sodomy i Gomory.
Uległy one całkowitej zagładzie, ruiny
pierwszego z nich najprawdopodobniej
zalegają pod powierzchnią południo
wej części Morza Martwego, ruiny dru
giego przypuszczalnie znajdują się na
południowo-zachodnim wybrzeżu tego
morza.
3. Około roku 2100 p.n.e. prawdopodob
nie też było silne trzęsienie ziemi i wte
dy to - jak mówi Stary Testament
(Księga Jozuego 6,1 - 17) - zniszczone
zostało Jerycho.
O trzech wymienionych wyżej trzęsie
niach ziemi dowiadujemy się tylko z Biblii i
dlatego nie było łatwo je datować. Nie udało
się też znaleźć najmniejszej wzmianki w
źródłach historycznych o trzęsieniu Ziemi,
które - jak się dowiadujemy z Ewangelii Ś w.
Mateusza (Mt 27, 51) - towarzyszyło śmier
ci Jezusa Chrystusa. Co więcej - w Ewange
lii Św. Marka (Mk 15, 33) czytamy, że „gdy
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nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą
ziemię aż do godziny dziewiątej”, a powy
ższą wiadomość uzupełnia Ewangelia Św.
Łukasza (Łk 23, 44), tłumacząc owe „cie
m ności” zaćmieniem Słońca. Trudno jednak
powiedzieć, o jakie tu zjawiska faktycznie
chodzi, w Ewangelii Św. Jana nie wspomina
się o nich nawet jednym słowem. Brak rów
nież źródeł historycznych, które by potwier
dzały wywody ewangelistów. Współczesny
im historyk żydowski Józef F 1 a w i u s z
(37 - ok. 100) w swych dziełach wspomina
wprawdzie o silnym trzęsieniu ziemi, które
dotknęło znaczną część Judei i podczas któ
rego miał być uszkodzony pałac zimowy
Heroda w pobliżu Jerycha. Musiało to być
silne trzęsienie, jego intensywność ocenia
się na 6,8 stopni w skali Richtera, toteż skut
ki tego były bardzo dotkliwe. Ale wydarzyło
się ono w roku 31 p.n.e. i czasowo jest raczej
zbieżne ze sławną bitwą u przylądka
Akcjum, gdzie Kleopatra i M arek Antoniusz
zostali pobici przez Augusta, w wyniku cze
go Egipt stał się rzymską prowincją. W każ
dym razie opisane przez Flawiusza trzęsie
nie ziemi nie ma nic wspólnego z wydarze
niami opisanymi przez ewangelistów.
Trudno też zrozumieć słowa z Ewangelii
Sw. Łukasza o „zaćmionym słońcu”. W ia
domo przecież, że Jezus Chrystus poniósł
męczeńską śmierć tuż przed Paschą, czyli w
wigilię najważniejszego święta żydowskie
go, obchodzonego - zgodnie z wielowieko
wą tradycją - zawsze podczas pierwszej
wiosennej pełni Księżyca. Co do tego nie ma
nikt najmniejszej wątpliwości, pod tym
względem zdanie wszystkich czterech
Ewangelii jest stanowcze, wykluczające
wszelkie wahania na tem at czasu ukrzyżo
w ania i śmierci Chrystusa. Tak więc z astro
nomicznego punktu widzenia mamy tu do
czynienia z jakim ś nieporozumieniem, gdyż
do zaćmienia Słońca może dojść wyłącznie
w czasie nowiu Księżyca, a ponadto takie
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zjawisko trwa najwyżej parą minut, gdy
tymczasem w Ewangeliach mówi się
wyraźnie o trzech godzinach. Być może opi
sany przez ewangelistów ów „mrok ogarnia
jący całą ziemię” nastał na skutek wyjątko
wo silnej burzy piaskowej i nie ma to nic
wspólnego z zaćmieniem Słońca?
A zatem i ten problem - podobnie jak
wiele innych wzmianek w Starym i Nowym
Testamencie o różnych zjawiskach przyrod
niczych - wciąż czeka na wyjaśnienie. Pod
tym względem za niemal „wzorcowy” feno
men biblijno-astronomiczny może uchodzić
Gwiazda Betlejemska, czym uczeni zajmują
się już parę stuleci, a mimo to ani na krok nie
zbliżyliśmy się do prawdy i nawet w „erze
kosmicznej” nie potrafimy powiedzieć, czy
w Ewangelii Sw. Mateusza (Mt 2, 1 - 12)
mowa jest o jakim ś nadprzyrodzonym zja
wisku, czy też o odgrywającym jedynie taką
rolę zjawisku astronomicznym? Ale jeżeli
rację mają zwolennicy tego drugiego poglą
du, to przecież każdy z nas chciałby wie
dzieć, czy Gwiazdą Betlejemską była jakaś
okazała kometa, jasna supernowa lub cieka
wa konfiguracja planet na niebie? Wbrew
pozorom niełatwo odpowiedzieć na tak za
dane pytanie i nie wiadomo nawet, czy kie
dyś w przyszłości będzie to w ogóle możli
we. Po prostu nie znamy daty urodzin Jezusa
Chrystusa, przyjęte bowiem powszechnie
obliczenie początku ery chrześcijańskiej
(Christi Nativite) było dziełem Dionysiusa
Exiguusa (ok. 470 - ok. 550), który dokonał
go w roku 525 na prośbę papieża Jana I.
Niestety, mnich scytyjski pomylił się w
swych obliczeniach, ustalił bowiem datę na
rodzenia Chrystusa na rok 754 ery rzym
skiej, z czego jednoznacznie wynikałoby, iż
tak bardzo związany z tym wydarzeniem
Herod Wielki jeszcze w tym roku żył. A
tymczasem znany nam już Flawiusz dowo
dzi, że król Judei zmarł w Jerychu na kilka
dni przed Paschą w roku 750, czyli że Dio-
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nysius pomylił się w swych rachunkach co
najmniej o cztery lata. Co do tego nie powin
no być najmniejszej wątpliwości, ponieważ
Flawiusz wspomina o zaćmieniu Księżyca,
które obserwowano na krótko przed śmier
cią Heroda. A w latach 748 - 753 od założe
nia Rzymu takich zaćmień - jak to wynika z
dokładnych obliczeń astronomicznych - by
ło jedenaście, lecz pod uwagę może być bra
ne tylko jedno z nich. W tym przypadku cho
dzi o zaćmienie Księżyca z 12 marca roku 4
p.n.e.
Przedstawione w Ewangeliach życie Je
zusa Chrystusa nie zostało oparte na datach
chronologii absolutnej. Krótko mówiąc opisane przez ewangelistów wydarzenia
czasowo nie są podawane według określo
nej, przyjętej w owych czasach ery. Byłoby
jednak błędem sądzić, że życie Jezusa Chry
stusa nie jest w Ewangeliach w ogóle dato
wane. W spomina się bowiem w nich o wielu
postaciach historycznych, aluzje do zdarzeń
z ówczesnego życia są tak liczne, iż pozwa
lają posłużyć się chronologią względną i
przedstawić niejedno z opisanych przez
ewangelistów wydarzeń zarówno w erze
rzymskiej (ab Urbe condita), jak i w wpro
wadzonej przez Dionysiusa erze chrześci
jańskiej (anni Domini nostri). Biorąc to
wszystko pod uwagę możemy datę narodze
nia Jezusa Chrystusa ustalić ze stosunkowo
niewielkim marginesem niepewności, a mia
nowicie:
1 - Chrystus urodził się za panowania w
Rzymie cesarza Augusta;
2 - Chrystus urodził się pod koniec życia
Heroda Wielkiego;
3 - Chrystus urodził się podczas dokony
wania w Palestynie spisu ludności.
W naszym przypadku szczególne znacze
nie ma trzecia okoliczność i ona mogłaby
wszystko wyjaśnić. Niestety, datę spisu lud
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ności palestyńskiej możemy oznaczyć tylko
w przybliżeniu, ewangelista wskazuje to w
sposób jak najbardziej ogólny, w Ewangelii
Sw. Łukasza na ten temat czytamy co nastę
puje: „W owym czasie wyszło rozporządze
nie Cesarza Augusta, żeby przeprowadzić
spis ludności w całym państwie. Pierwszy
ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorząd
cą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc
wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swe
go miasta. Udał się także Józef z Galilei, z
miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawido
wego, zwanego Betlejem, ponieważ pocho
dził z domu i rodu Dawida, żeby się dać
zapisać z poślubioną sobie Maryją, który by
ła brzemienna. Kiedy tam przebywali, nad
szedł dla Maryji czas rozwiązania. Porodziła
swego pierworodnego Syna, owinęła Go w
pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było
dla nich miejsca w gospodzie”. (Łk 2, 1 7*). Z powyższych słów zdawałoby się za
tem jednoznacznie wynikać, że ewangelista
miał na myśli pierwszy spis ludności i że
senator rzymski Kwiryniusz (Publius Sulpicius Quirinius) był dwukrotnie legatem Sy
rii, przy czym czas jego pierwszej legatury tak przynajmniej twierdzi brytyjski badacz
W i l l i a m R a m s a y (1 8 5 2 - 1916)-przypadał na lata 1 0 - 8 p.n.e. Na podstawie jednak
papirusów egipskich ustalono, iż spisy takie
w prowincjach rzymskich odbywały się co
14 - 15 lat i że zazwyczaj następowało to z
jednorocznym opóźnieniem w stosunku do
daty rozporządzenia cesarkiego. A zatem i
zadekretowany przez Augusta w roku 146
U.C. (8 rok p.n.e.) spis najprawdopodobniej
w Syrii i Palestynie przeprowadzono rok
później, czyli odbyłby się on dopiero w roku
7 p.n.e. Dla naszych rozważań ma to - jak się
przekonamy - dość istotne znaczenie.
Idzie tu oczywiście o czasy bardzo odleg
łe i w dodatku opisywane wydarzenia są wy-

* W szystkie cytaty biblijne w tym artykule pochodzą z Biblii Tysiąclecia, Poznań - W arszawa 1971.
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jątkowo słabo udokumentowane. Mamy na
wet podstawy przypuszczać, że ewangelista
pomylił nazwiska, bo według innych źródeł
ówczesnym legatem czy też -jak b y śm y dziś
powiedzieli - gubernatorem Syrii był Publiusz Kwintyliusz Warus, który później do
wodził wojskami rzymskimi w Germanii i w
9 roku poniósł klęskę w odbytej w Lesie
Teutoburskim bitwie z powstańcami dowo
dzonymi przez Arminiusza. Ale jest też m o
żliwe, że rację ma ewangelista, bo gdyby
nawet Kwiryniusz w okresie pierwszego spi
su nie był legatem Syrii, to ciesząc się du
żym zaufaniem Augusta mógł być w tym
czasie jego specjalnym wysłannikiem z
określonymi pełnomocnictwami. W każdym
razie, gdyby pierwszy spis ludności faktycz
nie odbył się w roku 7 p.n.e., to ową gwiazdą
prowadzącą Mędrców ze Wschodu do Betle
jem mogła być - co już na początku XVII
wieku sugerował Johannes K e p l e r - trzy
krotne złączenie Jow isza i Saturna. Musiały
one zwrócić uwagę ówczesnych astrologów
babilońskich, o czym zresztą świadczą zapi
sy o tych zjawiskach na glinianych tablicz
kach, pochodzących ze znanego z astrono
micznej i astrologicznej szkoły miasta Sippar. Należy jednocześnie sądzić, iż powy
ższe zjawiska wzbudziły również duże zain
teresowanie na terenie Palestyny, ponieważ
wspomniane złączenia Jowisza i Saturna
wystąpiły na tle gwiazdozbioru Ryb, a ten podobnie jak „gwiazda Saturna” - odgrywał
ważną rolę w żydowskich wierzeniach astro
logicznych. Jowisz natomiast ówczesnym
Żydom i wielu innym dawniejszym ludom
symbolizował „gwiazdę królewską”.
Czyż zatem trzykrotne złączenia się tych
dwóch planet w gwiazdozbiorze Ryb nie
mogło być interpretowane przez ówczes
nych astrologów jako zapowiedź doniosłego
dla ludzkości wydarzenia? Czyż powtarzają
ce się trzy razy zjawisko nie mogło uchodzić
za ową Gwiazdę, która nikła na czas pobytu

12/1995

Mędrców u Heroda, a po ich wyjściu z Jero
zolimy znowu się pojawiła na niebie i wska
zywała im drogę do miejsca, gdzie było
Dziecię? I chociaż na tak zadane pytania nie
można dać twierdzącej odpowiedzi, to jed 
nak na rzecz wysuniętej przez Keplera tezy
przemawia dalszy przebieg kariery Kwiryniusza, którego August - jak już wspom
nieliśmy - darzył specjalnym zaufaniem i
któremu powierzał trudne misje dyplomaty
czne. Był to zresztą nie tylko wybitny poli
tyk, ale i wyjątkowo zdolny dowódca woj
skowy, za zwycięstwa odniesione w woj
nach w Cyrenajce i w Azji Mniejszej posia
dający prawo triumfu. W latach 6 - 7 naszej
ery pełnił funkcję legata Syrii i to właśnie on
w roku 6 naszej ery - jak podaje Flawiusz w
swych Starożytnościach żydowskich - z roz
kazu cesarza na podległych mu terenach za
rządził drugi spis ludności. Uwzględniając
czternastoletni lub piętnastoletni odstęp cza
su między dwoma kolejnymi spisami i zna
jąc praktykę administracyjną stosowaną w
rzymskich prowincjach można z dużym
prawdopodobieństwem założyć, że opisany
przez ewangelistę pierwszy spis został przez
Augusta zarządzony w 9 lub 8 roku p.n.e.
Przedstawione wyżej rozważania historyczno<hronologiczne zdają się przemawiać za
poprawnością wysuniętej przez Keplera tezy
i jej współczesnych zwolenników. Należało
by się jednak zastanowić, czy z astronomiczno-astrologicznego punktu widzenia nie mo
że ona budzić pewnych wątpliwości i czy
faktycznie trzykrotne złączenie dwóch naj
większych planet Układu Słonecznego w
krótkim odstępie czasu to rzeczywiście takie
wyjątkowe wydarzenie? Raczej nie, powta
rza się to przecież mniej więcej co 40 lat,
ostatni raz mieliśmy z tym do czynienia w
roku 1981, a poprzednio - co łatwo spraw
dzić w jakim ś starym roczniku astronomicz
nym - w latach 1940 - 1941. Trudno oczy
wiście dziś powiedzieć, czy ówcześni astro-
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nom ow ie babilońscy zdaw ali sobie z tego
spraw ę i czy w ogóle potrafili przew idyw ać
takie zjaw iska? Są to pow ażne w ątpliw ości i
w obec tego w arto się zastanow ić nad nimi.
M oże do odbycia dalekiej podróży celem
pokłonienia się i złożenia darów D ziecięciu
skłoniło M ędrców inne zjaw isko astronom i
czne, godniejsze tego jak że w ażnego dla lu
dzkości w ydarzenia, bardziej odpow iadają
ce w yobrażeniom biblijnego B alaam a? Z je go to bow iem w yroczni dow iadujem y się
m iędzy innym i, że „w schodzi G w iazda z Ja
kuba, a z Izraela podnosi się berło” (K sięga
Liczb, 24, 4 - 20), co niektórzy interpretują
jak o kom etę. I tak na przykład badacz brytyj
ski C olin J. H u m p h r e y s uw aża, że za
rów no trzykrotne złączenia Jow isza i Satur
na w roku 7 p.n.e., ja k też zgrupow anie M ar
sa, Jow isza i S aturna w roku 6 p.n.e. to tylko
zapow iedź spełnienia proroctw a o m ającym
niebaw em nastąpić przyjściu M esjasza. Jego
zdaniem G w iazdą B etlejem ską była kom eta,
która - ja k to w ynika z chińskich kronik - na
przełom ie m arca i kw ietnia roku 5 p.n.e. po
ja w iła się na niebie i była w idoczna przez
ponad 70 dni. T ak w ięc Jezus Chrystus sądzi H um phreys - urodził się gdzieś m ię
dzy 9 m arca i 4 m aja 5 roku p.n.e.*
W yniki dociekań brytyjskiego badacza
stanow czo odrzuca czeski geodeta i astro
nom Jo sef Ś u r a ń. Przeprow adził on grun
tow ne studia w szystkich dostępnych źródeł
na ten tem at, w sw ych rozw ażaniach uw z
ględnił w ięc zarów no m ateriały o charakte
rze biblijno-historycznym , ja k i - a m oże
naw et przede w szystkim - o charakterze astronom iczno-astrologicznym . W ynikiem je 
go w nikliw ej analizy w szystkich w spom nia
nych wyżej okoliczności je st w niosek, że Je
zus C hrystus urodził się 22 listopada 10 roku
p.n.e., że pow rót kom ety H alleya w roku 12
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p.n.e. sygnalizow ał M ędrcom ze W schodu
zbliżanie się tej doniosłej dla ludzkości
chw ili, ale że rolę G w iazdy B etlejem skiej
odegrała planeta W enus n a porannym nie
bie. To ona w łaśnie prow adziła ich z Jerozo
limy do Betlejem , gdy w styczniu roku 9
p.n.e. przybyli do Palestyny, aby pokłonić
się i złożyć dary now onarodzonem u „w iel
kiem u królow i” Izraela. W krótce potem
dziecię zostało przeniesione do jero zo lim 
skiej św iątyni, po czym Św ięta R odzina mu
siała uchodzić do Egiptu, chcąc uniknąć
skutków bestialskiego planu H eroda w ym or
dow ania w szystkich urodzonych w tym cza
sie dzieci. D o ojczystego kraju Jó z ef z M arią
i D zieciątkiem mogli pow rócić dopiero po
śm ierci okrutnego króla, co - ja k ju ż wiem y
- nastąpiło w iosną roku 4 p.n.e. T ak więc
Jezus C hrystus po pow rocie do Palestyny zgodnie z poglądem Śurafia - m usiałby mieć
ju ż co najm niej 6 - 7 lat.
D obrze - pew nie ktoś zapyta - ale na
czym Śurafi opiera sw e nadzw yczaj śm iałe
w nioski i czy są one bardziej w iarygodne od
w niosków w ysuniętych w cześniej przez
H um phreysa? N a tak zadane pytania trudno
jednoznacznie odpow iedzieć, bo obu bada
czom nie brakuje w praw dzie fantazji, ale
obaj zachow ują pod tym w zględem pew ien
um iar i żaden z nich nie w ykracza poza m o
żliw e do przyjęcia ramy. I tak na przykład
Surań w ychodzi ze słusznego założenia, że
Żydzi długo przebyw ali w śród ludów B li
skiego W schodu i niew ątpliw ie w yw arli nie
mały w pływ na rozw ój tam tejszych kultur.
Po podbiciu Judei przez N abuchodonozora i
zdobyciu Jerozolim y w roku 587 p.n.e. wielu
jej m ieszkańców zostało uprow adzonych do
B abilonii, gdzie m usieli ciężko pracow ać
przy budow ie system u irygacyjnego króle
stwa. Trudy życia w niewoli skończyły się

* O wnikach rozważań C. Hum phreysa obszernie pisze K. Ziołkowski w artykule „Astronomia Gwiazdy Betle
jem skiej" ( Urania Nr 12/ 1992, str. 363-367).
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w raz z podbojem B abilonu przez króla per
skiego C yrusa w roku 538 p.n.e. Z ezw olił on
Ż ydom na pow rót do Jerozolim y i znaczna
ich część z tego skorzystała, lecz w iększość
żydow skich w ygnańców pozostała „nad rze
kam i B abilonu” i stała się zalążkiem d iaspo
ry, która w początkow ym okresie chrześci
ja ń stw a przew yższała liczebnie Ż ydów za
m ieszkałych w Palestynie. T o oni głów nie
spraw ili, iż zw iązki polityczne, religijne i
kulturalne m iędzy Ż ydam i a ludam i M ezo
potam ii są tak w yraźne, co znalazło w yraz w
E w angeliach. A poniew aż kolebką astrologii
je s t w łaśnie Babilonia, toteż - ja k sądzi
Śurań - było zupełnie naturalne, że tam tejsi
M ędrcy zw rócili uw agę na ja sn ą kom etę i
zaczęli się zastanaw iać nad jej posłannic
tw em . M ow a oczyw iście o k om ecie H alleya,
która podczas pow rotu w roku 12 p.n.e. prze
szła w yjątkow o blisko Z iem i (m inęła ją za
ledw ie w odległości 0,160 j.a.) i siłą rzeczy
m usiała być rzucającym się w oczy obie
ktem . T o ona w łaśnie - pisze grecki historyk
D io K a s s j u s z (ok. 155 - 235) - „św ieciła
nad R zym em ” w ostatnich dniach życia
A gryppy i m iała - dodaje - „w iele w arkoczy
przypom inających pochodnie” *.
D laczego jed n ak M ędrcy ze W schodu
udali się do P alestyny dopiero po dw óch la
tach od w spaniałego pow rotu tej sław nej ko
m ety? O tóż m ożna to z pow odzeniem w yjaś
nić - dow odzi Śurań - ów czesną sytuacją na
niebie, niekorzystną - przynajm niej z pun
ktu w idzenia astrologii - dla spełnienia się
proroctw a o przyjściu na św iat M esjasza.
P rzede w szystkim W enus uchodząca za
„gw iazdę życia” , w ram ach babilońskiego
astralno-m itologicznego sym bolizm u utoż
sam iana z boginią Isztar, znajdow ała się we
w schodniej elongacji. Ś w ieciła zatem nad
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zachodnią częścią horyzontu jak o gw iazda
w ieczorna, a w tym położeniu w edług w ie
rzeń astrologicznych m a -p o d o b n ie ja k inne
zachodzące ciała niebieskie - najm niejszą
moc. O czekiw ano w ięc na jej zachodnią
elongację, a w tym położeniu - w yliczono m iała się znaleźć dopiero na przełom ie 10/9
roku p.n.e. i - ja k zakłada Śurań - w dniu
narodzin zbaw iciela pojaw iła się nad
w schodnią częścią horyzontu ja k o gw iazda
poranna. D latego w łaśnie M ędrcy w yruszyli
w trzym iesięczną podróż do Palestyny d o 
piero jesien ią roku 10 p.n.e., zatrzym ując się
po drodze na dw orze w ładcy Fraatesa IV, bo
najpraw dopodobniej w je g o im ieniu działali
i zobow iązani byli złożyć mu relację ze
sw ych spostrzeżeń. Siedziba tego w ładcy
znajdow ała się w C tesiphonie, skąd przypu
szczalnie podążając szlakiem karaw an pro
w adzącym przez Seleucję i S ippar w ędrow a
li do Jerozolim y. Z naleźli się tam w styczniu
roku 9 p.n.e. i od dw orzan H eroda usłyszeli,
że M esjasz urodził się w B etlejem , m iejsco
wości położonej w odległości około 2 - 3
godzin m arszu na południe od Jerozolim y.
U dali się tam parę godzin przed św item i
w krótce nad góram i Judy ujrzeli G w iazdę,
która - w edług ich późniejszej relacji - „szła
przed nim i” . N a m iejscu znaleźli się około
w pół do siódm ej, pod koniec nautycznego
zm roku, toteż w raz z nadchodzącym św item
G w iazda znikła, cz y li-ja k m ów i ew angelista
- „zatrzym ała się” . A ow ą tajem niczą
G w iazdą - tw ierdzi Śurań - była po prostu
planeta W enus.
Tak w dużym skrócie i znacznym uprosz
czeniu m ożna przedstaw ić w yniki w nikli
w ych i ja k że ciekaw ych rozw ażań czeskiego
badacza**. N ikt oczyw iście nie potrafi p o 
w iedzieć, czy i ew entualnie w jak im stopniu

* Marcus Vipsenius Agrippa (ok. 63 - 12 p.n.e.), rzym ski mąż stanu, przyjaciel i wódz Oktawiana, pisarz i
wielki budow niczy (to w łaśnie jeg o dziełem są zachow ane do dziś w Rzym ie akwedukty, termy i Panteon).
**

Sw oją hipotezę J. Śurdfi przedstawi! w artykule „O Iwćzde betlćm ske” (Rise hvezd, Nr 12/1992, str. 180-183).
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powyższej hipotezie można zaufać i czy bar
dziej zasługuje ona na uwagę niż hipoteza
Humphreysa. Gdybyśmy na przykład skłon
ni byli przyjąć twierdzenie filozofa i teologa
greckiego Orygenesa (ok. 185 - ok. 254), że
Jezus Chrystus z rodzicami opuścił Egipt i
wrócił do Palestyny jako dwuletnie dziecko,
musielibyśmy opowiedzieć się po stronie
brytyjskiego badacza. Niestety, takiej pew
ności nie mamy, sam Orygenes na poparcie
swej tezy nie podaje żadnego dowodu. Krót
ko mówiąc - zagadka Gwiazdy Betlejem
skiej nadal pozostaje nie rozwiązana i nie
wiadomo nawet, czy kiedykolwiek to nastą
pi. Ale próby takie będą niewątpliwie wciąż
podejmowane i być może kiedyś w przyszło
ści przynajmniej zbliżymy się do prawdy.
Odnosi się to zresztą nie tylko do Gwiazdy
Betlejemskiej, lecz także do biblijnych
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wzmianek o innych zjawiskach astronomi
cznych. Mówią one przede wszystkim o po
jawianiu się jasnych komet i o przebiegu za
ćmień Słońca.
Zjawiska astronomiczne mogące uchodzić
za Gwiazdę Betlejemską.
Zjawisko

Okres widoczności

Kometa Halleya

26 VIII - 20 X 12
rok p.n.e.

Koniunkcja Wenus-Jowisz

23 VIII 12 rok
p.n.e.

Koniunkcja Wenus-Jowisz

27 I 9 rok p.n.e.

Koniunkcja Jowisz-Saturn

29 V 7 rok p.n.e.

Koniunkcja Jowisz-Saturn

29 IX 7 rok p.n.e.

Koniunkcja Jowisz-Saturn

4 XII 7 rok p.n.e.

Jasna kometa

9 III - 17 V 5 rok
p.n.e.

Koniunkcja Wenus-Jowisz

12 VIII 3 rok p.n.e.

I

T. Zbigniew Dworak - Kraków

JESZCZE O HISTORII ASTRONOMII W ESTONII
Z dużym zainteresowaniem chociaż z nie
mniejszym zaskoczeniem przeczytałem w
październikowej Uranii artykuł Izolda P u s t y 1 n i k a „Astronomia w Estonii”. Tekst
nie był tłumaczony - Autor bezpośrednio
napisał go po polsku. Niemniej jednak za
brakło chociaż wzmianki o prof. Tadeuszu
B a n a c h i e w i c z u , który bądź co bądź
był dyrektorem Obserwatorium w Dorpacie
(obecnie Tartu). Pozwolę sobie zatem uzu
pełnić dzieje astronomii w Estonii.
W ybór Obserwatorium Dorpackiego w
1915 roku przez Tadeusza Banachiewicza jako miejsca swojej przyszłej pracy - był
podyktowany kilkoma względami; przede
wszystkim miał nadzieję otrzymać stanowi
sko docenta prywatnego na Wydziale Fizyczno-Matematycznym Uniwersytetu Dor

packiego i obok badań naukowych prowa
dzić wykłady z astronomii. Nie bez znacze
nia było także to, iż spośród wszystkich uni
wersytetów Rosji ten akurat był najmniej
zrusyfikowany. Obserwatorium Dorpackie
było również najbliżej Warszawy, która w
roku 1915 znajdowała się już pod okupacją
niemiecką i los krewnych oraz bliskich nie
pokoił Banachiewicza.
Dyrektorem Obserwatorium był wtedy
K.P. P o k r o w s k i , którego zainteresowa
nia naukowe pokrywały się z tematyką prac
Banachiewicza. W Dorpacie pracował też
Eryk S c h o e n b e r g - równieśnik i rodak
Banachiewicza. Ich znajomość datowała się
od czasów studiów w Warszawie.
Wśród instrumentów, które posiadało
Obserwatorium, wypada wspomnieć helio-
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metr Repsolda, bliźniaczy przyrząd heliometru kazańskiego, na którym Banachiewicz wykonał swoje słynne obserwacje
Księżyca. Niestety bliskość frontu dała się
odczuć w pracach obserwacyjnych i wię
kszość instrumentów, w tym heliometr, zo
stała ewakuowana. W tej sytuacji Banachiewiczowi nie pozostało nic innego, jak zająć
się badaniami teoretycznymi i wykładami z
astronomii.
Jednak najpilniejszą dla niego sprawą by
ła obrona rozprawy i otrzymanie stanowiska
docenta
prywatnego.
W
dniu
13
października 1915 r. do Rady W ydziału Fizyczno-M atematycznego Uniwersytetu Dorpackiego wpłynęło podanie Banachiewicza
z prośbą o dopuszczenie do obrony pracy o
refrakcji atm osferycznej, napisanej jeszcze
w Kazaniu. Podanie zostało przyjęte, a ter
min rozprawy wyznaczono na połowę listo
pada 1915 r.
Banachiewicz przybył do Dorpatu pod
koniec października. Otrzymał do dyspozy
cji kilka pokoi w dawnym domku Struvego
- nadającym się właściwie do remontu, a nie
do zamieszkania, co jednak młodego, nieżo
natego astronom a nie zraziło.
Obrona rozprawy odbyła się w niedzielę
15 listopada 1915 r. (według starego stylu).
Przed swoim publicznym wystąpieniem Ba
nachiewicz był nieco zdenerwowany, ale
ostatecznie obrona wypadła bardzo pomyśl
nie i w pięć dni później dyrektor Obserwato
rium, prof. Pokrowski, zaproponował mu
napisanie podania o stanowisko docenta pry
watnego oraz polecił przygotować się do
wykładów. Tadeusz Banachiewicz złożył
podanie, ja k również wniosek o ustanowie
nie wykładu monograficznego w wymiarze
jednej godziny tygodniowo na temat Obser
wacje astronomiczne i operacje geodezyjne
w ekspedycjach. W ykład był przewidziany
dla studentów sekcji matematyki i przyrody
poczynając od drugiego roku studiów. Pro
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fesor Pokrowski poparł wniosek, jak rów
nież podanie i Tadeusz Banachiewicz został
zaliczony do docentów prywatnych katedry
astronomii.
Oprócz zajęć dydaktycznych Banachie
wicz prowadził prace teoretyczne poświęco
ne problemowi wyznaczania orbit ciał Ukła
du Słonecznego i w październiku 1916 r.
ukończył rękopis publikacji zatytułowanej
O równaniu Gaussa sin ( z - ą) —m sin4 z przy
z bliskim q. A zatem w Dorpacie udało się
Tadeuszowi Banachiewiczowi zrealizować
swoje plany badań teoretycznych. Dał temu
wyraz pisząc: „prawdziwie naukowa atmo
sfera Obserwatorium, mimo mało przychyl
nych czasów, umożliwiła mi całkowicie od
dać się pracy”. Dzięki tym warunkom i swo
bodzie twórczej mogły się ukazać również
inne publikacje. Jeszcze w połowie roku
1916 Banachiewicz przesłał do wydawnic
twa Gauthier-Villiars w Paryżu sześciocy
frowe Tablice do rozwiązywania równań
Gaussa, a podobne tablice siedmiocyfrowe
zostały opublikowane w Dorpacie. Stały się
one tak popularne, że przedrukowano je w
znanym zbiorze Tafeln zur theoretischen
Astronomie J. Bauschingera.
W 1917 r. Banachiewicz pełnił już obo
wiązki docenta, mimo iż formalnie nadal był
docentem prywatnym. Prowadził też dwa
nowe wykłady po dwie godziny tygodnio
wo: Kurs astronomii ogólnej oraz Astrono
mię teoretyczną.
W dniu 21 marca 1917 roku Tadeusz Ba
nachiewicz złożył podanie o dopuszczenie
jego pracy O równaniu gaussa opublikowa
nej w wydawnictwach Uniwersytetu Dorpackiego, jako rozprawy na stopień magi
stra astronomii.
Ostatecznie obrona rozprawy odbyła się
w dniu 12 września 1917 r. W wyniku jej
pomyślnego przebiegu Rada Wydziału Fizyczno-M atematycznego nadała Tadeuszowi
Banachiewiczowi stopień magistra astrono-
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mii (co obecnie odpowiada stopniowi dokto
ra habilitowanego). W tydzień później otrzy
mał dyplom, a z dniem 5 października 1917
r. został przez Radę powołany na stanowisko
docenta.
Pomimo niespokojnych czasów - wojny i
rewolucji - zajęcia dydaktyczne na Uniwer
sytecie nie uległy zawieszeniu i odbywały
się zgodnie z programem. Banachiewicz
oprócz Kursu astronomii ogólnej wykładał
Astronomię praktyczną - również w wymia
rze dwóch godzin tygodniowo.
Na początku 1918 roku zwolniło się sta
nowisko profesora astronomii i Rada W y
działu ogłosiła konkurs, w którym wziął
udział Banachiewicz składając w dniu 15
stycznia 1918 r. podanie na ręce dziekana
Wydziału. W dniu 7 marca Rada Wydziału po wysłuchaniu kilku opinii znanych profe
sorów astronomii na temat osiągnięć nauko
wych Banachiewicza - zatwierdziła go na
stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w
kilkanaście dni później mianowała dyrekto
rem Obserwatorium Astronomicznego w
Dorpacie.
Tymczasem sytuacja polityczno-militar
na znacznie się skomplikowała. Niemcy na
ruszając zawieszenie broni podjęły natarcie i
w końcu lutego 1918 roku zajęły Dorpat.
Traktat Brzeski pozostawił miasto w rękach
niemieckich.
Pomimo tych wydarzeń tok życia na uni
wersytecie nie został przerwany. Tadeusz
Banachiewicz pełnił funkcję profesora i dy
rektora Obserwatorium, a jego bliski współ
pracownik - Eryk Schoenbert - obronił roz
prawę O jasności kom et, której recenzentem
był właśnie Banachiewicz. Praca ta zainspi
rowała Banachiewicza do napisania dużego
artykułu pt. Uwagi do rozdziału V „Fotome
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trii" Lamberta. Była to zarazem ostatnia je 
go publikacja, jaka powstała w okresie dorpackim, a dotycząca jasności sklepienia
niebieskiego. Ta tematyka okazała się nie
zmiernie interesująca w badaniach optyki
atmosferycznej, a także miała istotne zna
czenie w geofizyce. Była ona wstępem do
badań nad świeceniem Wenus, a następnie
do określenia pewnych charakterystyk atmo
sfery Marsa. Obecnie przestaje być aktualna
przy badaniach i interpretacji wielospektralnych zobrazowań satelitarnych Ziemi, jako
planety widzianej z Kosmosu. Być może to
właśnie dlatego przemianowano Obserwato
rium na Instytut Astrofizyki i Fizyki Atmo
sferycznej w Tartu.
Niestety, wkrótce tolerancja okupacyj
nych władz niemieckich wobec Uniwersyte
tu w Dorpacie skończyła się i z dniem 31
maja 1918 r. uczelnia została zamknięta. Tak
dobiegł końca 66-dniowy okres w dziejach
Obserwatorium Dorpackiego, kiedy to Ta
deusz Banachiewicz był dyrektorem tej zna
nej placówki naukowej. Oczywiście w ciągu
tak krótkiego czasu i w warunkach okupacji
niemieckiej Banachiewicz nie miał możno
ści rozwinięcia szerszej działalności organi
zacyjnej i naukowej, a jego plany przekształ
cenia Obserwatorium w przodujący ośrodek
astronomiczny nie mogły zostać zrealizowa
ne.
Tadeusz Banachiewicz czuł wdzięczność
do kraju, do Estonii, w której miał możli
wość w ciągu dwóch lat awansować od sta
nowiska asystenta do profesora i później za
wsze pragnął odwiedzić Tartu. Sposobność
taka nadarzyła się dopiero w szesnaście lat
później - w sierpniu 1934 roku - kiedy brał
udział w VIII Konferencji Komisji Geode
zyjnej Ligi Państw Bałtyckich.
P rog ram y k om p u terow e, alg o ry tm y , k atalogi
j in n e m ateriały astron om iczn e

„
KUPNO - SPRZEDAZ
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KRONIKA
Co jest starsze?
Obserwacje dopplerowskich przesunięć
widm odległych galaktyk dowodzą, że roz
biegają się one we wszystkie strony od na
szej Galaktyki z prędkością wprost propo
rcjonalną do odległości - fakt ten jest treścią
tzw. prawa H ubble’a. Nie wynika stąd by
najmniej, że znajdujemy się w centrum tego
rozbiegania. To samo zjawisko widziałby
każdy mieszkaniec dowolnej innej galakty
ki, miałby więc wrażenie, że właśnie on
znajduje się w jakim ś „centrum ”. Natomiast
wynika z tego, że kiedyś w odległej prze
szłości wszystkie galaktyki musiały znajdo
wać się „praktycznie w jednym miejscu” i co więcej - można łatwo oszacować, kiedy
to było. Skoro prawo H ubble’a głosi, że v =
Hr (H jest tzw. stałą H ubble’a - współczyn
nikiem proporcjonalności w tym prawie), to
jasne, że na przebycie drogi r z prędkością v
każda galaktyka potrzebowała r/v = / / _1 cza
su. Stałą H ubble’a wyznacza się z obserwa
cji, co zresztą nie jest proste, czego dowodzi
fakt, że sam Hubble ocenił ją na 500
km/s/Mpc, podczas gdy obecnie przyjmuje
się raczej wartość zbliżoną do 50 km/s/Mpc.
Tak określony wiek W szechświata każdy
może sobie bez trudu obliczyć, jednak ocena
ta jest obarczona jednym milczącym założe
niem. M ianowicie tak by było, gdyby pręd
kość galaktyki na całej drodze r była stała,
co z pewnością nie może być prawdą. Jeżeli
W szechświat zaczął swoje istnienie W iel
kim Wybuchem, tempo jego ekspansji musi
z upływem czasu maleć wskutek powszech
nej grawitacji. Niestety, tempo m alenia eks
pansji jest jeszcze trudniej wyznaczyć i dla
tego standardowo podaje się ocenę wieku
W szechświata dla sytuacji, w której jego
ekspansja zapewniałaby rozbieganie się do
nieskończoności w tempie najwolniejszym z

możliwych (tzw. Wszechświat płaski). Dla
wyniku liczbowego ma to znaczenie nie
wielkie, mianowicie wiek Wszechświata
wynosi wtedy to = 2h H ~ \ co daje 13 mld lat
jeżeli H = 50 km/s/Mpc albo 8 mld lat jeżeli
H - 80 km/s/Mpc - obecnie uważa się, że w
takich właśnie granicach zawiera się stała
Hubble’a.
Wynik ten z pewnością stanowi jedną z
fundamentalnych informacji o Wszechświecie. Oczywiste jest, że wiek wszystkich
obiektów niebieskich (planet, gwiazd, gala
ktyk) nie może przekraczać wieku W szech
świata. Tymczasem w tym właśnie punkcie
nasza wiedza o gwiazdach nie jest do końca
spójna z wiedzą o Wszechświecie. Oczywi
ście, nie ma sensu przypominać tu kłopotów
z dawnych czasów w rodzaju, że gdyby
Słońce składało się z czystego węgla, to mo
głoby płonąć (oczywiście gdyby miało tlen
do dyspozycji) znacznie krócej, niż wynosi
wiek Ziemi itp. To już historia, teraz proble
my są na innym poziomie. Mianowicie teo
ria Wielkiego Wybuchu głosi, że na począt
ku powstał wodór i hel oraz śladowe ilości
litu, a zatem tylko te pierwiastki mogły być
budulcem najstarszych gwiazd. W szystkie
pierwiastki cięższe zostały wyprodukowane
w ich wnętrzach. Gwiazdy najmasywniejsze, a więc ewoluujące najszybciej, eksplo
dowały już dawno jako supernowe rozsie
wając w przestrzeni produkty własnych
przemian jądrowych. Z tak wzbogaconej
materii międzygwiazdowej powstały kolej
ne gwiazdy o bardziej urozmaiconym skła
dzie chemicznym, wśród nich także Słońce.
Tak czy inaczej zrozumiałe jest, że podjęto
próby oceny wieku gwiazd gromad kulis
tych, ponieważ ich skład chemiczny dowo
dzi, że one są właśnie owymi gwiazdami
najstarszymi, pierwszego pokolenia. I tu po
jawiły się nowe kłopoty.
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G w iazdy żyjące kosztem jądrow ego
„spalania” w odoru układają się na diagram ie
H ertzsprunga-R ussella w tzw. ciąg głów ny.
Jak w spom nieliśm y, najkrócej żyją gw iazdy
najm asyw niejsze, a więc najjaśniejsze, leżą
ce w górnej części ciągu głów nego. Po zuży
ciu w odoru w centralnych częściach gw iaz
da puchnie, co prow adzi do spadku tem pera
tury pow ierzchniow ej, a w ięc do przesunię
cia się jej na diagram ie H -R w praw o. Znając
z obserw acji jej jasn o ść i tem peraturę, a z
teorii jej m odel, m ożna by w zasadzie ju ż
ocenić jej wiek. N iestety je st to taki okres w
życiu gw iazdy, kiedy sam ten model dość
szybko i radykalnie się zm ienia i w szelkie
oceny byłyby bardzo niepew ne. W cześniej
też niepodobna w ieku gw iazdy ocenić, po
niew aż dopóki m a ona w centrum w odór, to
w praw dzie dobrze znam y jej m odel, ale sa
m a gw iazda bardzo długo tkwi niem al w je d 
nym m iejscu diagram u H-R. W rezultacie
najpew niejszym w skaźnikiem w ieku - za to
całej grom ady - pozostaje punkt, w którym
ciąg głów ny grom ady odgina się w prawo,
bo odpow iada on zarów no dobrze znanem u
m odelow i gw iazdy ja k i dobrze określone
m u m om entow i jej życia.
N ależy w ięc sporządzony na podstaw ie
obserw acji diagram H -R grom ady porów nać
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z teoretycznym i diagram am i odpow iadają
cym i rozm aitym wiekom grom ady i w ybrać
najlepiej pasujący. To się łatw o m ów i, w
rzeczyw istości je st przy tym sporo pracy,
trzeba bow iem precyzyjnie w yznaczyć odle
głość grom ady, uw zględnić pochłanianie
św iatła w m aterii m iędzygw iazdow ej, w y
znaczyć skład chem iczny gw iazd grom ady,
pow yznaczać ich m asy (w szystko po to, by
potem w ybierać spośród w łaściw ych m odeli
teoretycznych) itd. O statnio skrupulatnie i
w szechstronnie została zbadana grom ada
kulista M 92. W ynik tych badań m ożna stre
ścić krótko: jej w iek w yznaczony przy całej
najlepszej w iedzy okazał się rów ny 15.8+2.1
m ld lat! Jak w idać, nie je st to w ynik drasty
cznie różny od otrzym anego na podstaw ie
stałej H ubble’a. Jednak grom ada okazała się
starsza niż W szechśw iat - n ied o b rze! G dyby
grom ada okazała się nieco m łodsza od
W szechśw iata, w ynik taki m ógłby zostać
uznany za w ielki sukces. W tej jed n ak sytu
acji problem na pew no nie d a spokoju bada
czom . A je st on w art dalszych badań, ponie
w aż w tej chw ili w iadom o, że gdzieś są luki
w naszej wiedzy, natom iast uzgodnienie
ocen w ieku W szechśw iata nadałoby tej w ie
dzy znacznie solidniejsze podstaw y.
Tomasz Kwast

KRONIKA HISTORYCZNA
Harlow Shapley - „Kopernik XX wieku”
Czy m ożna przyrów nyw ać w ym ienione
go w tytule astronom a am erykańskiego do
naszego sław nego T oruńczyka? O tóż w
pew nym sensie tak, bo o ile M ikołaj K o 
p e r n i k przeniósł środek U kładu Słonecz
nego z Ziem i do Słońca i tym sam ym pozba
wił naszą planetę uprzyw ilejow anego m iej
sca we W szechśw iecie, to H arlow S h a 
p l e y uczynił coś podobnego ze Słońcem,

przenosząc je ze środka G alaktyki na je j pe
ryferia. K rok ten nie w yw ołał w praw dzie
szoku, brakow ało mu ju ż tej dram aturgii,
która przez stulecia tow arzyszyła przew roto
wi kopernikańskiem u. A le bez niego nie był
by m ożliw y postęp w odkryw aniu tajem nic
W szechśw iata i dlatego astronom am erykań
ski także zasłużył na godne m iejsce w pan
teonie ludzi nauki.
Shapley urodził się 2 listopada 1885 roku
na farm ie leżącej niedaleko N ashville w sta-
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nie Missouri. W młodości nie przejawiał naj
mniejszego zainteresowania astronomią,
wykazywał raczej pewne zdolności literac
kie i pragnął zostać dziennikarzem, a nawet
poczynił pierwsze kroki na tym polu publi
kując artykuły w miejscowej gazecie. Posta
nowił jednak pogłębić swą wiedzę i w roku
1906 udał się do Kansas City, aby na tamtej
szym uniwersytecie podjąć studia dzienni
karskie. Na szczęście - przynajmniej dla
astronomii - przyjechał zbyt późno, wszy
stkie miejsca na wydziale dziennikarskim
były już zajęte, lecz zdecydował nie wracać
do domu i podjąć studia w innym kierunku.
Zupełnie przypadkowo jego wybór padł na
astronomię, został przyjęty i studia odbył
pod kierunkiem Fredericka H. S e a r e s e
(1873 - 1964), późniejszego zastępcy dyre
ktora obserwatorium na M ount Wilson. Stu
dia Shapley potraktował bardzo poważnie, w
chwili ich rozpoczęcia miał ju ż zresztą 21
lat, a więc pod względem wieku zapewne
przewyższał większość swych kolegów. Ale
musiał mieć również odpowiednie predy
spozycje do nauk ścisłych, o czym świadczy
przebieg studiów, które w roku 1911 ukoń
czył z wyróżnieniem i podjął pracę na uni
wersytecie w Princeton. W tym czasie rekto
rem tego sławnego uniwersytetu był W o
odrow W i l s o n , późniejszy prezydent Sta
nów Zjednoczonych. W tym czasie działał
tam także Henry Norris R u s s e l l (1877 1957) i właśnie Shapley stał się jego bliskim
współpracownikiem. W yjątkowo pomyślny
dla młodego uczonego okazał się rok 1914 i
to z kilku różnych powodów: po pierwsze obronił pracę doktorską na uniwersytecie w
Princeton, po drugie - podjął pracę w obser
watorium na Mount W ilson, a po trzecie pozyskał przyjaciela i współpracownika w
osobie Marthy B e t z ( 1 8 9 0 - 1981), którą
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poślubił i która z wykształcenia była mate
matykiem*. W roku 1921 został profesorem
Uniwersytetu Harwardzkiego i dyrektorem
administrowanego przez uniwersytet obser
watorium, sprawując te funkcje do czasu
przejścia na zasłużoną emeryturę. Shapley
dopiero w roku 1952 przekazał kierownic
two obserwatorium w ręce Donalda H.
M e n z e 1 ’ a (1901 - 1976), a w roku 1956
opuścił katedrę astronomii. Nie zaprzestał
jednak działalności naukowej, aktywny był
niemal do końca swych dni. Z tego świata
odszedł 20 października 1972 roku, czyli za
ledwie parę tygodni przed 87 rocznicą
swych urodzin. Jego odejście na „wieczną
wachtę” zamyka jeden z najowocniejszych
rozdziałów astronomii XX wieku.
Dorobek naukowy Shapleya jest wyjątko
wo bogaty i nie sposób go omówić w krót
kim artykule. Z konieczności wypada ogra
niczyć się do najważniejszego osiągnięcia
tego uczonego, a za takie niewątpliwie ucho
dzi zaproponowany przez niego model na
szej Galaktyki. Już w roku 1917 zakwestio
nował on model opracowany na podstawie
zliczeń gwiazd, co po raz pierwszy zostało
zastosowane przez W i l l i a m a H e r s c h e l a
(1 7 3 8 - 1822) pod koniec XVIII wieku, a do
czego na przełomie XIX i XX powrócili nie
którzy badacze. Zakładali oni, że Słońce
znajduje się w pobliżu środka spłaszczonej
„warstwy gwiazd stałych”, która - ich zda
niem - rozciągać się miała w płaszczyźnie
Drogi Mlecznej, przy czym jej grubość wy
nosiłaby jedną piątą średnicy. Shapley nato
miast wyobrażał sobie naszą Galaktykę jako
układ gwiazd i mgławic, kształtem przy
pominający soczewkę. Środek tego układu
miał się znajdować w kierunku gwiazdoz
bioru Strzelca, mniej więcej w odległości
50 000 lat świetlnych od Słońca, położonego

* M artha Betz w spółpracow ała ze sw ym m ężem i m a duży w kład w rozwój astronom ii. Ich córka M ildred Sha
pley M atthews rów nież pośw ięciła się tej dziedzinie wiedzy.
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- jak już wspomniano - daleko od środka
tego olbrzymiego układu gwiazdowego.
Swój śmiały wniosek Shapley opierał na wy
czerpujących badaniach gromad kulistych i
na stwierdzeniu, że są one symetrycznie roz
mieszczone względem płaszczyzny Drogi
Mlecznej, czyli że znajdują się po obu stro
nach tej płaszczyzny. Przez jakiś czas mode
lu wynikającego z tych badań nie przyjmo
wano, w momencie jego przedstawienia
przez Shapleya wydawał się on zbyt rewolu
cyjny, wielu ówczesnych astronomów nadal
upierało się przy modelu zaproponowanym
przez Herschela i nieco ulepszonym przez
jego następców. Postawa taka okazała się
jednak błędną i w końcu pogląd Shapleya
zwyciężył.
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Kończąc te wspomnienia z okazji 110 ro
cznicy urodzin Shapleya warto może coś po
wiedzieć na temat jego stosunku do naszego
kraju. Nie wszystkim bowiem wiadomo, że
był on wielkim przyjacielem Polski i natu
ralnie utrzymywał bliskie kontakty z polski
mi astronomami. Po pierwszej wojnie świa
towej kierowane przez niego Obserwato
rium Harwardzkie wypożyczyło Obserwato
rium Krakowskiemu teleskop o średnicy 20
cm, po drugiej wojnie światowej identyczny
teleskop wypożyczono Obserwatorium To
ruńskiemu. Gdy w 1964 roku Shapley od
wiedził nasz kraj, wówczas żartobliwie po
wiedział, że „trzeciej wojny nie będzie”,
gdyż - uzasadniał swój wniosek - „nie ma
my w Harvard więcej teleskopów o średnicy
20 cm”.
Stanisław R. Brzostkiew icz

OBSERWACJE
Alfa Cygnidy 1995
Rok poprzedni przyniósł nam pierwsze w
historii Pracowni Komet i Meteorów
(PKiM) opracowanie wyników akcji obser
wacyjnej dotyczącej roju a-C ygnid. Dzięki
pracy kilkunastu współpracowników PKiM
udało się uzyskać ponad 70 godzin obserwa
cji tego roju. Na ich podstawie wysunęliśmy
wniosek, że nieobserwowane dotychczas
maksimum roju pojawiło się w okolicach 8 11 lipca.
W połowie zeszłego roku w profesjonal
nym czasopiśmie astronomicznym Astrono
my and Astrophysics ukazał się artykuł P.
J e n i s k e n s a dotyczący obecnie aktyw
nych rojów meteorowych. Autor artykułu
oparł go na wynikach 11-letnich obserwacji
miłośników astronomii z Holandii i Austra
lii. Wśród wielu znanych nam rojów, w wy
drukowanym zestawieniu można znaleźć rój

o-Cygnid, którego współrzędne dość dobrze
pokrywają się z naszymi a-Cygnidami. Po
zostałe dane dotyczące tego roju odbiegają
jednak od naszych wyników. Po pierwsze
stwierdzono, że jego aktywność trwa od 10
do 30 lipca z maksimum w nocy z 17 na 18
lipca i z maksymalną Zenitalną Liczbą Go
dzinną (ZHR) wynoszącą 3. Przypomnijmy,
że według danych PKiM meteory z roju
a-Cygnid możemy obserwować od 24
czerwca do 27 lipca, a zeszłoroczne maksi
mum wypadło w okolicach 8 - 1 1 lipca z
maksymalną ZHR około 7. Czym wytłuma
czyć aż tak duże różnice? Czyim danym bar
dziej ufać? Zanim odpowiemy na te pytania
warto dokładniej przyjrzeć się danym zapre
zentowanym w Astronomy and Astrophysics
i naszym wynikom przedstawionym w Ura
nii 11/94. Holendrzy i Australijczycy zbiera
li swoje dane przez 11 lat, nic więc dziwne
go, że ilość zebranego materiału pozwoliła
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im na zastosowanie ostrych kryteriów doty
czących ich selekcji. I tak zażądali oni by
efektywny czas każdej obserwacji byl dłuż
szy niż 30 minut, średnia widoczność grani
czna panująca podczas obserwacji wynosiła
co najmniej 5.0 mag., a zachmurzenie mu
siało być mniejsze niż 20%. W wyniku tego
otrzymali oni tylko 98, ale za to bardzo do
brych, godzin obserwacji. My w zeszłym ro
ku mając tylko 78.5 godzin obserwacji na
rzuciliśmy łagodniejsze warunki, co niestety
doprowadziło do wspomnianych wyżej roz
bieżności. Co pokazało lato 1995 zaprezen
tujemy poniżej.
Od kilku lat rośnie w Polsce zaintereso
wanie obserwacjami meteorów, co objawia
się wymiernie w liczbie obserwacji otrzy
mywanych przez PKiM. Spodziewaliśmy
się więc nie bez powodu, że otrzymamy wię
cej obserwacji niż rok temu. Rzeczywiste li
czby przekroczyły jednak znacznie nasze
oczekiwania. Nie bez znaczenia był chyba
fakt, że w dniach 1 - 9 lipca odbył się w
Stacji Obserwacyjnej Obserwatorium Astro
nomicznego UW w Ostrowiku obóz astrono
miczny PKiM, co spowodowało, że spora
część obserwacji została wykonana właśnie
w jego trakcie. Poza tym, jak wspomniał je 
den ze współpracowników Pracowni, obozy
takie działają bardzo mobilizacyjnie także
po ich zakończeniu. Przejdźmy jednak do
konkretów. Tak więc w dniach 24 czerwca 31 lipca 1995 roku 15 polskich obserwato
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rów spędziło pod pogodnym niebem 222 go
dziny i 10 minut odnotowując pojawienie się
237 meteorów z roju a-Cygnid. Lista z na
zwiskami wszystkich obserwatorów z liczbą
wykonanych godzin obserwacji znajduje się
w tabeli 1. Na uwagę i wyróżnienie zasługu
je chyba Maciej R e s z e l s k i z Szamotuł,
który wykonał aż 61 godzin obserwacji, czy
li tyle ile w zeszłym roku prawie wszyscy
obserwatorzy!
T a b e la 1
Obserwator

Miejsce
obserwacji

Liczba
godzin

Maciej Reszelski

Szamotuły

61'’

Arkadiusz Olech

Pruszcz Gd.

36/,50m

Szamotuły

24/,15m

Opole

24h

Tomasz Dziubiński
Marcin Gajos

Piórków

19h30m

Maria Woźniak

Pruszcz Gd.

14h45m

Łukasz Sanocki

Wola
Dębowiecka

12/l30m

Łódź

■\0h30m

Krzysztof Socha

Piotr Grzywacz
Krzysztof Wtorek

Grudziądz

5h

Michał Kopczak

Sanok

4h30m

Wielichowo

4h

Brodnica

3h-\Sm

Urszula Majewska

Chełm

2h20m

Tomasz Piotrowski

Gdańsk

1h

Maciej Kwinta

Kraków

1h

Warszawa

1"

Elżbieta Brembor
Krzysztof Gdula

Paweł Gembara
RAZEM

225h25m

Dokładny rozkład liczby godzin obserwa
cji każdej nocy (histogram) i liczby zaobser
wowanych meteorów każdej nocy (kwadra
ciki) jest przedstawiony na rys. 1. W idać z
niego, że podczas nocy „rekordzistki” wyko
nano aż 21 godzin obserwacji i odnotowując
pojawienie się 31 zjawisk z roju a-Cygnid.
Aby narysować wykres aktywności roju,
należy określić jego Zenitalne Liczby Go
dzinne każdej nocy. Przypomnijmy, że ZHR
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jest to liczba meteorów jaką obserwowałby
jeden obserwator w idealnych warunkach
(widoczność 6.5 mag.), w momencie gdy ra
diant roju jest w zenicie. ZHR wyraża się
następującym wzorem:
N

6.5-L M

Z H R = — ------ —
(sin H) <
gdzie /V to liczba godzinna z obserwacji, LM
średnia widoczność graniczna panująca pod
czas obserwacji, H wysokość radiantu nad
horyzontem, natomiast r i y to pewne współ
czynniki charakterystyczne dla każdego ro
ju.
W idać więc, że w celu obliczenia ZHR
oprócz danych, które otrzymamy z obserwa
cji (H, LM, N) potrzebna jest znajomość
współczynników r i y. O czym nam mówią
te wartości i jak je wyznaczyć? Dokładniej
mówiąc r to współczynnik o jaki zmienia się
liczba zaobserwowanych meteorów o jasno
ściach różniących się o 1 mag. Jeśli mamy
więc liczbę meteorów ojasności m+1, to aby
otrzymać r należy ją podzielić przez liczbę
meteorów ojasności m. Jasno wynika z tego,

Ja sn o sc [mag.]

że aby obliczyć r musimy znać rozkład jas
ności zaobserwowanych meteorów. W tym
roku jasność oceniono dla aż 236 zjawisk.
Wspomniany wyżej rozkład zaprezentowa
ny jest na rys. 2. Niestety z powodu stosun
kowo dużej liczby meteorów o jasności -1
mag. w stosunku do meteorów o jasności 0
mag. wykres znacznie odbiega od prawidło
wego. Nie jest to, jak mogłoby się nam wy
dawać, cecha fizyczna roju, lecz raczej sztu
czny efekt spowodowany małą wielkością
naszej próbki. W tej sytuacji jedyną warto
ścią, z której możemy wyznaczyć r jest sto
sunek liczby meteorów ojasności 2 mag. do
meteorów o jasności 1 mag. wynoszący
2.53. Biorąc pod uwagę, że Holendrzy i Au
stralijczycy otrzymali 2.7 możemy przyjąć
r - 2.6.
Podobnie też powołamy się na dane z ar
tykułu w A&A dotyczące współczynnika y
mówiącego o tym jak z wysokością radiantu
nad horyzontem zmienia się liczba obserwo
wanych meteorów. Przyjmujemy więc
y = 1.1.
Mamy już teraz wszystkie wartości po
trzebne do obliczenia ZHR. Chcąc jednak
nie popełnić błędu z zeszłego roku do wyli
czenia tej wartości użyliśmy tylko tych ob
serwacji, które spełniają wspomniane
wcześniej warunki narzucone przez Holen
drów i Australijczyków.
Efekt naszych obliczeń możemy obejrzeć
na rys. 3. Widać, że na początku aktywności

JD - 2449000
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roju ZHR raczej chaotycznie oscylowała na
poziomie 1-3. Potem nastąpiła spora dziura
w obserwacjach spowodowana nie ich bra
kiem, lecz pełnią Księżyca, która przyczyni
ła się do kiepskich warunków obserwacyj
nych, a przez to do odrzucenia obserwacji
wykonanych w jej okolicach.
Pierwszą nocą po przerwie, podczas któ
rej mamy kilka dobrych obserwacji jest noc
z 19 na 20 lipca. W idać, że ZHR osiąga wte
dy wartość około 5 i od tego momentu syste
matycznie spada do poziomu zera. Maksi
mum najprawdopodobniej musiało nastąpić
w nocy z 17 na 18 lub z 18 na 19 lipca.
Zgadzałoby się to bardzo dobrze z wynikami
Holendrów i Australijczyków. Ponadto jeśli
wziąć nasze dane odrzucone po nałożeniu
warunku minimalnej widoczności granicz
nej 5.0 mag., otrzymamy, że w nocy z 18 na
19 lipca ZHR wynosiła około 7. Problem w
tym, że błąd tego pomiaru jest tego samego
rzędu.
Na koniec można zająć się danymi staty
stycznymi. Jak już powiedzieliśmy jasność
oceniono dla 236 zjawisk. Jasność średnia
tegorocznych a-C ygnid wyniosła 2.3 mag.
Biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku było
to 2.5 mag., wyniki te zdają się potwierdzać
fakt, że rój ten nie charakteryzuje się najjaś
niejszymi meteorami.
Mając tak dużą liczbę odnotowanych zja
wisk, można pokusić się o narysowanie śred
niej jasności meteorów zaobserwowanych
jednej nocy w zależności od daty. W ynik tej
operacji możemy obejrzeć na rys. 4. Nie wi
dać jednak na nim żadnego wyraźnego tren
du, co sugeruje, że średnia jasność zjawisk
utrzymywała się w ciągu całej aktywności
roju raczej na stałym poziomie. Fakt ten zda
je się świadczyć o w miarę równomiernym
rozłożeniu wielkości cząstek w przekroju
strumienia meteoroidów.
Inaczej wygląda sprawa prędkości m eteo
rów z roju a-Cygnid. Każdy obserwator oce-
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niał ją w subiektywnej skali od 0 do 5 (0 stacjonarny, 1 - b. wolny, 2 - wolny, 3 średni, 4 - szybki, 5 - b. szybki). Wartość tę
oceniono także dla 236 zjawisk i jej rozkład
możemy obejrzeć na rys. 5. Średnia pręd
kość w tej skali wyniosła 3.74. Biorąc pod
uwagę, że rzeczywiste prędkości meteoroi
dów w atmosferze zawierają się w granicach
1 2 - 7 2 km/s, nasza wartość odpowiada
prędkości 41 km/s. W ynik ten pasuje do ob
serwacji Holendrów i Australijczyków, któ
rzy otrzymali wartość 37 km/s.
Podobnie jak dla jasności, można też
przedstawić wykres średniej prędkości me-
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ich do International Meteor Organization.
Ponadto wszystkim swoim współpracowni
kom dajemy możliwość aktywnego uczest
nictwa w ciekawych seminariach i obozach
astronomicznych PKiM. W związku z tym
jeszcze raz zachęcam do współpracy i życzę
pogodnego nieba!
Arkadiusz Olech

JD - 2449000

teorów każdej nocy. Zależność taka jest zo
brazowana na rys. 6. Przy odrobinie dobrej
woli można się tutaj dopatrzeć największej
prędkości w okolicach maksimum aktywno
ści. Wniosek ten wymaga jednak potwier
dzenia większą liczbą obserwacji.
Na samym końcu możemy zająć się bar
wami meteorów z omawianego roju. Cechę
tę oceniono dla 210 zjawisk. Ogromna wię
kszość, bo aż 86% była biała. 7% meteorów
było żółtych, 2% niebieskich i po 1.4% po
marańczowych i czerwonych. Ślad pozosta
wiło po sobie 14 zjawisk (6%), a rozbły
skiem zakończyło się 0 meteorów.
Podsumowując to opracowanie śmiało
można powiedzieć, że tegoroczna akcja do
tycząca roju a-Cygnid była bardzo udana.
Dzięki pracy kilkunastu współpracowników
PKiM udało się uzyskać bardzo ważny i
miarodajny wynik, który będzie sporym
przyczynkiem do naszej wiedzy o rojach
meteorów. Nie zamierzamy jednak spocząć
na laurach i mamy nadzieję, że przyszłorocz
na akcja będzie równie udana. Jeśli ktoś z
Was chciałby nam w tym pomóc zachęcamy
do kontaktu pod adres: Arkadiusz Olech,
Pracownia Komet i Meteorów, ul. Żwirki i
Wigury 11/34, 83-000 Pruszcz Gdański. Ze
swojej strony możemy obiecać przesłanie
materiałów pomocnych w obserwacjach ko
met i meteorów, rzetelne opracowanie wszy
stkich nadesłanych obserwacji, przesłanie

Wyniki konkursu „Wakacyjne zdjęcie
nieba 1995”
Z prawdziwą przyjemnością podajemy
wyniki rozpisanego w czerwcowym nume
rze Uranii, już po raz czwarty, konkursu na
wakacyjne zdjęcia nieba. Zacznijmy od sta
tystyki - uczestników i nadesłanych prac w
kolejnych latach było:
1992 11 124
1993 15 126
1994 19 196
1995 15 138
Spis osób, które wzięły udział w tegoro
cznym konkursie wygląda następująco:
Autor

Miejscowość

Zdjęcia

Jacek Adamik

Zręcin

27

Leszek Benedyktowicz

Kraków

2

Czarna
Białostocka

2

Tychy

7

Wojciech Burzyński
Wojciech Dyduch
Jerzy Łągiewka

Katowice

5

Lublin

12

Łukasz Marecik

Zgłobice
/Tarnów

9

Michał Marek

Zawiercie

5

Dariusz Nowakowski

Katowice

8

Niepołomice

6

Gliwice

15

Leszek Marcinek

Dominik Pasternak
Wojciech Piskorz
Mariusz Świętnicki
Zdzisław Szatkowski
Marek Szymocha
1Artur Wrembel

Zręcin
Bydgoszcz

11
5

Poręba

1

Świebodzin

23
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Zdjęcia przeglądaliśmy jak zwykle z saty
sfakcją - wygląda jednak na to, że został już
osiągnięty pewien poziom stabilizacji jeśli
chodzi i o jakość i o liczbę nadesłanych prac.
Nic w tym dziwnego ani niepokojącego zarówno ludzi interesujących się astronomią
jak i sprzętu gwałtownie wszak nie przyby
wa. Chociaż oczywiście mamy i debiutan
tów (M ichał Marek - m a 14 lat, Dariusz No
wakowski, Wojciech Burzyński).
Co zatem postanowiło jury? Nagrodę
pierwszą - teleskop firmy Uniwersał z Żyw
ca - otrzymuje Jacek ADAM IK ze Zręcina
(patrz zdjęcie na pierwszej stronie okładki),
nagrodę drugą - prenum eratę Uranii na
1996 rok - przyznano Leszkowi MARCIN
KOWI z Lublina (patrz zdjęcie na drugiej
stronie okładki) i nagrodę trzecią - także
Uranię na 1996 rok - dostaje Leszek BENEDYKTOW ICZ z Krakowa (patrz zdjęcie na
czwartej stronie okładki). Ponadto trzy wy
różnienia w postaci książek Biblioteki Ura
nii dostali W ojciech D y d u c h , Łukasz
M a r e c i k i M arek S z y m o c h a . Gratu
lujemy!
Szczególnie wysoko cenimy sobie to, że
uczestnicy konkursu piszą do nas jak do sta
rych przyjaciół, dzielą się swoimi doświad
czeniami. Nie jesteśm y w stanie odpisywać
każdemu, ale chcieliśmy podzielić się frag
mentami niektórych listów. Wszyscy prze
cież tworzymy razem z Czytelnikami Uranii
jedną wielką rodzinę. Pisze zdobywca pier
wszego miejsca w naszym konkursie - Jacek
Adamik: „Choć od 5 maja jestem w wojsku,
to jednak udało mi się zrobić jeszcze przed
wojskiem parę ładnych zdjęć, które mogą
nacieszyć oko”. Jedno z nich zdobi okładkę
tej Uranii. Nie tylko ucieszyło nasze oczy właściwie od początku byliśmy pewni, że
będzie to pierwsze miejsce w konkursie! Tak
często mówi się o kolorach gwiazd, a tak
trudno jest przekonać „niedowiarków”, że
jest to po prostu fakt obserwacyjny. Zdjęcie
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jest świetnie skomponowane - wszyscy ła
two rozpoznają Oriona. I na pewno zapamię
tają różnice barw ! Znakomity i pomysł i wy
konanie! Brawo!
Zdobywca nagrody drugiej, Leszek M ar
cinek: „Dla uzyskania większego kontrastu
w końcowym efekcie stosowałem dw a spo
soby postępowania. Pierwszy polegał na
fotografowaniu nieba bezpośrednio na prze
zroczach, które po wywołaniu kopiowałem
na film negatywowy. Z tego otrzymywałem
ostateczne odbitki. Drugi sposób to fotogra
fowanie na materiale negatywowym. Uzy
skane z niego odbitki przefotografowuje się
znów na przezrocza i z nich robi się jeszcze
jedną kopię na negatyw. Z tak uzyskanego
negatywu otrzymujemy ostateczne pozyty
wy, które przerastają swoje pierwowzory
pod względem kontrastu i nasycenia barw.
Odbywa się to kosztem utraty tonów pośred
nich jednak nie na tyle, by psuć zdjęcie.
Również odcienie kolorów mogą ”po drodze
„ulec pewnej zmianie, ale moim zdaniem nie
ma to większego znaczenia, gdyż nawet wy
roby poszczególnych firm wyraźnie różnią
się kolorystyką”.
Leszek Benedyktowicz napisał o przeży
ciach wakacyjnych: „Wschody Księżyca by
ły tak piękne, że chciałem je utrwalić na
zdjęciach”. Co widać na czwartej stronie
okładki.
W ojciech Dyduch nadesłał całą książecz
kę ilustrowaną własnymi zdjęciami wraz z
zabawnym wierszem - dziękujem y! Marek
Szymocha robił zdjęcia w... Szwajcarii
(uwaga: Kastor i Polluks w centrum Gala
ktyki - to jego osiągnięcie. Rozwiązanie za
gadki - trzecia strona okładki). Osiemnasto
letni Leszek Marecik, szczęśliwy posiadacz
90 mm teleskopu z Żywca pisze: „Chciałem
poprosić redakcję o zaprezentowanie na ła
mach Uranii fotografii moich wspaniałych
rywali. Chciałem także polecić miłośnikom
astronomii błony Fuji Super G 400 i 800,
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które dają doskonały kontrast i soczyste ko
lory. Natomiast do Słońca polecałbym błonę
Kodak Gold 100”.
Stały uczestnik naszych konkursów, lau
reat drugiej nagrody w roku ubiegłym, Artur
W r e m b e l : „Jestem muzykiem. Moja
przygoda z fotografią nieba zaczęła się w
1991 roku. Skonstruowałem wówczas urzą
dzenie, które pozwoliło mi prowadzić aparat
za nocnym niebem. Przez te 4 lata wykona
łem ogromną ilość zdjęć wykorzystując do
tego prawie każdą bezchmurną noc. Na zdję
ciach „odkryłem” wiele obiektów, których
wcześniej nie znałem. Po tych kilku latach
doszedłem do pewnej granicy technicznej.
...Kończąc zachęcam wszystkich czytelni
ków Uranii do kontaktu z tak pięknym zaję

ciem jakim jest fotografia nieba”.
Wojciech P i s k o r z : „Jeszcze kilka lat
temu nie przypuszczałem, że fotografia
astronomiczna stanie się moją pasją i że jest
to tak fascynujące zajęcie. Już dzisiaj mam
plany wakacyjne na kilka najbliższych lat.
Uważam, że jest to kapitalna przygoda i spo
sób na zapomnienie chociaż na pewien czas
o codziennych kłopotach”. Czego sobie i in
nym życzymy! Zdjęcia robione przez laure
atów zdobią ten numer Uranii, a i w przy
szłości będziemy sięgać do konkursowych
zasobów. Raz jeszcze dziękujemy wszy
stkim uczestnikom konkursu, gratulujemy
laureatom i życzymy miłośnikom astronomii
wielu pięknych obserwacyjnych nocy.
Redakcja

PORADNIK OBSERWATORA
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W izualne obserwacje gwiazd zmiennych
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U Hydrae
U Hydrae
a = 10;‘32m.6 8 = 12?o51’.9 (1900.0)
A: 4m.3 - 6m.5 v P: ±450</
Typ: SRa Sp. N2 Ib (C7.3)
Około 15 stopni na wschód od Alfarda,
alfy Hydry, znajduje się jedna z jaśniejszych
gwiazd półregularnych U Hydrae. Gwiazda
ta, odkryta przez Goulda, jest mimo swej jas
ności gwiazdą dosyć słabo zbadaną, głównie
ze względu na swoje położenie nisko nad
horyzontem dla obserwatorów na półkuli
północnej i niekorzystny okres najlepszej
widoczności, przypadający na miesiące zi
mowe i wiosenne, gdy dni pogodnych jest
raczej mało. Mimo, iż maksymalna amplitu
da wynosi ponad dwie wielkości gwiazdo
we, z reguły zmiany jasności są mniejsze i
zawierają się między 4m.9 a 5"'. 8. Oznacze
nie gwiazd porównania 38 = 3"'.8.
Tomasz Krzyt
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Układy planetarne końca XX wieku
Układ Planetarny (pisany dużymi litera
mi) to zbiór wszystkich ciał poruszających
się w przestrzeni międzygwiezdnej razem ze
Słońcem, tzn. naszą najbliższą gwiazdą.
W zględem sąsiednich gwiazd Układ po
rusza się z prędkością 20 km/s w kierunku
gwiazdozbioru Herkulesa. Leży prawie do
kładnie w płaszczyźnie Drogi M lecznej, na
peryferiach jednego z ramion spiralnych Ga
laktyki; oddalony jest od Centrum Galaktyki
o około 10 kps i obiega to Centrum raz na
250 milionów lat.
Ciała Układu Planetarnego, powiązane
między sobą siłami grawitacji, najmocniej
odczuwają grawitacyjny wpływ centralnie
położonego i najmasywniejszego Słońca.
Gaz i pył znajdujący się między tymi ciałami
także należą do Układu Planetarnego. W szy
stko jest w nieustannym ruchu. W okół Słoń
ca poruszają się planety: najbliżej Merkury,
dalej W enus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn,
Uran, Neptun i Pluton.
Kierunek obiegu wszystkich planet w o
kół Słońca jest zgodny z kierunkiem obrotu
naszej gwiazdy, a orbity planet są elipsami
leżącymi prawie dokładnie w płaszczyźnie
ekliptyki, tzn. w płaszczyźnie okołosłonecznego ruchu Ziemi. O ile masa Układu w
99,87% skupiona jest w Słońcu, to 99% jego
momentu pędu skupia się w planetach.
Cztery pierwsze, najbliżej naszej gwiaz
dy, to tzw. planety ziemiopodobne, które
mają duże średnie gęstości ( 4 - 5 g/cm3),
małe odstępy między orbitami i twarde po
wierzchnie. Cztery dalsze to planety olbrzy
my, m ają m ałe ( 1 - 2 g/cm3) średnie gęsto
ści, dzielą je duże odstępy a ich zewnętrzne
ciekłe warstwy przechodzą płynnie w gazo
wą atmosferę. Do żadnej z tych kategorii
planet nie daje się zaliczyć Plutona - dale

kiego ale małego, twardego lecz o małej gę
stości. Ponadto orbita Plutona jest nachylona
do ekliptyki pod kątem ponad 17° - Merkury
ledwo przekracza 7°, a wszystkie inne orbity
nachylone są jeszcze mniej. Planetom często
towarzyszą mniejsze od nich księżyce. Tyl
ko Merkury i Wenus nie mają naturalnych
satelitów, pozostałe planety mają ich w su
mie ponad 60. Cztery planety olbrzymy (Jo
wisz, Saturn, Uran i Neptun) otoczone są
także pierścieniami okołoplanetarnymi.
Pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza, po
bardzo podobnych do siebie orbitach, także
stosunkowo blisko płaszczyzny ekliptyki,
krążą drobniejsze ciała - planetoidy, głów
nie w tzw. pasie planetoid.
Drobnymi ciałami Układu Planetarnego
są też komety (często na orbitach silnie do
ekliptyki nachylonych) oraz meteoroidy.
Ostatnio dzięki nowym technikom obser
wacyjnym odkrywa się coraz więcej dość
dużych (o średnicach 100 - 200 km) obie
któw za orbitą Neptuna co skłania do przy
puszczeń, że hipotetyczny do niedawna re
zerwuar niektórych komet, tzw. pas Kuipera,
faktycznie istnieje. Byłby to daleki, leżący w
odległości około 50 jednostek astronomicz
nych, pas trochę innego rodzaju planetoid.
Nie jest wykluczone, że Plutona powinni
śmy zaliczyć do największych obiektów pa
sa Kuipera zamiast nazywać go planetą.
Cały Układ zanurzony jest w wywiewa
nym ze Słońca wietrze słonecznym.
Za granicę Układu Planetarnego przyj
muje się często tzw. chmurę Oorta - hipote
tyczny rezerwuar komet jednopojawieniowych znajdujący się w odległości około roku
świetlnego. Jest to sferyczny, bardzo rzadki
twór przypominający mydlaną bańkę ze
Słońcem w środku. Perturbacje od sąsied
nich gwiazd mogłyby z niego wytrącać ko
mety w kierunku centrum Układu.

12/1995

U R A N IA

Układ Słoneczny powstał najprawdopo
dobniej z obracającego się obłoku materii
międzygwiazdowej. Była to hipoteza wysu
wana już w XVIII wieku przez Immanuela
K a n t a i Pierre Simon’a L a p 1 a c e ’ a. Są
dząc po składzie chemicznym Ziemi, meteo
rytów, Słońca, Księżyca i planet - obłok ten
składał się nie tylko z wodoru i helu, ale
także z węgla, azotu i tlenu oraz z pierwia
stków cięższych. Oznacza to, że Układ Sło
neczny powstał z materii już przetworzonej
przez starsze niż Słońce pokolenia gwiazd.
Grawitacyjne zapadanie się ratującego gazowo-pyłowego obłoku powoduje jego
szybkie spłaszczenie i znaczące gęstnienie w
samym środku; powstaje niejednorodny
dysk materii. W centrum rodzi się nowa
gwiazda, a w dysku? Czym dalej od prasłońca tym jest oczywiście chłodniej, a w dosta
tecznie niskich temperaturach może nastę
pować (dzięki siłom molekularnym) konde
nsacja drobnych ciał stałych. Najobfitszy
pierwiastek, wodór, może się łączyć z
(względnie obfitymi) cięższymi elementami
tworząc proste związki chemiczne: metan
CH 3 , amoniak NH 3 i wodę H 2 O. Na peryfe
riach dysku, w najniższych temperaturach
kondensują lody metanu, amoniaku i wody,
trochę bliżej, w wyższych temperaturach,
kondensują także materiały skaliste, krze
mowe a nawet żelazo. Raz utworzone takie
niejednorodności będą miały tendencję do
dalszego zlepiania się w większe bryły tzw.
planetezymale. Z nich dopiero powstawały
protoplanety, z czasem na tyle masywne, że
mogły grawitacyjnie wiązać także okoliczny
gaz. A akurat młode Słońce intensywnie wy
dmuchiwało wiatr słoneczny - bardzo dużo
wodoru i helu. Dlatego dalekie planety mają
małą średnią gęstość - na skaliste wnętrze
„nabrały” dużo lekkiego materiału. Odstępy
między nimi są duże, gdyż tam protoplanety
szybko rosły i każda intensywnie „wyjada
ła” materię ze swojej okolicy. W tym samym
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czasie cały dysk stygł; już i bliżej Słońca
materia mogła kondensować, z planetezymalami powstawały planety ziemiopodobne. Kondensowały już jednak tylko „skały”,
na „lody” temperatura ciągle była za wyso
ka. Co więcej kończyła się faza intensywne
go wiatru, był wciąż na tyle silny by część
lekkich, lotnych materiałów wywiać z two
rzących się protoplanet, ale już zbyt mało
było materii, by tworzące się planety znaczą
co zasilić w wodór i hel. Cały proces powsta
wania planet (4,6 mld lat temu) w dysku
trwał zaledwie około miliona lat! Utworzone
ciała były narażone na liczne zderzenia z po
zostałymi planetezymalami - ślady tego wi
dzimy do dziś: takim zderzeniom przypisuje
się np. „porysowanie” powierzchni Merku
rego, Ganimedesa, ruch wsteczny Wenus,
dziwnie nachyloną oś obrotu Urana, liczne
kratery na powierzchniach planet i ich księ
życów. W pierwotnej chmurze materii mię
dzygwiazdowej, z której rodził się Układ
Planetarny, znajdowało się trochę pierwiast
ków radioaktywnych, których rozpad ogrze
wał protoplanety. Także wydzielane przy
zderzeniach ciepło rozgrzewało materiał
planetarny; łatwo topiące się metale spływa
ły ku centrum, lżejsze stopione skały wypły
wały - następowało rozwarstwienie. Planety
jowiszowe wyłapywały grawitacyjnie duże
ilości lekkich gazów, na później powstają
cych planetach ziemiopodobnych tworzyła
się podczas ich stygnięcia twarda skorupa.
Poszukiwania innych niż nasz układów
planetarnych prowadzono już w XIX w. Są
one bardzo trudne, bo z ogromnych odległo
ści (najbliższa po Słońcu gwiazda leży w
odległości ponad 4 lat świetlnych) obiekty
tak małe i lekkie jak planety trudno zauwa
żyć. Nie będziemy tu przedstawiać historii
poszukiwań - wiadomo jednak, że obecnie
znamy dwa układy planetarne: nasz i odkry
ty przez Aleksandra W o l s z c z a n a (patrz
Urania 3/92 i 6/94). Centralnym ciałem tego
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drugiego nie jest zwyczajna gwiazda, ale
milisekundowy pulsar PSR1257+12 zatem
ciało o masie 1.4 masy Słońca. Krążą wokół
niego 3 planety. Optymiści doszukują się
planety wokół gwiazdy 51 Peg oraz w obser
wowanych coraz częściej przez teleskop
kosmiczny H ubble’a dyskach okołogwiazdowych (patrz Urania 4/92, 7/8/92, 3/93).
Znaleziono takie dyski wokół przynajmniej

15 gwiazd, a w niektórych dają się zauważyć
tak wąskie przerwy, że mogą one świadczyć
o obecności planet. Takie dyski nazwano na
wet proplydami (od ang. protoplanetary
discs). U progu 1996 roku możemy mówić
jednak w sposób konkretny tylko o dwu zna
nych układach planetarnych.
MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Słońce
W punkcie równonocy wiosennej znaj
dzie się w tym roku 20 marca o 9h3m. Punkt
ten nosi nazwę „punktu Barana” (zaczyna
się od niego znak Barana, pierwszy ze zna
ków Zodiaku) i spełnia dość ważną rolę w
astronomii: od niego mierzy się na niebie
współrzędne kątowe, rektascensję i długość
ekliptyczną. Chwilę, w której Słońce znaj
duje się w punkcie Barana, uważamy za po
czątek wiosny astronomicznej.
W ciągu m arca dnia przybywa równo o
dwie godziny: w W arszawie 1 marca Słońca
wschodzi o 6h22"\ zachodzi o 17*16"', a 31
marca wschodzi o 5h 13m, zachodzi o 18h9"'.
Księżyc
Ciemne, bezksiężycowe noce będziemy
mieli w drugiej połowie marca, bowiem ko
lejność faz Księżyca jest w tym miesiącu
następująca: pełnia S^IO*, ostatnia kwadra
12</18/', nów 19d 12h i pierwsza kwadra
27d3h. W perygeum Księżyc znajdzie się 16
marca, a w apogeum 28 marca.
Planety i planetoidy
W marcu możemy obserwować tylko
dwie jasne planety: ozdobą wieczornego
nieba jest W e n u s , która świeci nad za
chodnim horyzontem jak gwiazda -4.3 wiel
kości, natomiast rankiem nad wschodnim

Marzec 1996 r.
Dane dla obserwatorów Słońca
(na 13h czasu środk.-europ.)

Data
1996
III

III

P

Bo

Lo

f]

[•]

f]

1

-21.74

-7.22

134.80

3

-22.22

-7.22

108.46

5

-22.67

-7.23

82.11

7

-23.10

-7.23

55.76

9

-23.50

-7.22

29.40

11

-23.88

-7.20

3.05

13

-24.24

-7.18

336.69

15

-24.56

-7.14

310.33

17

-24.86

-7.09

283.97

19

-25.12

-7.04

257.60

21

-25.36

-6.98

231.24

23

-25.58

-6.90

204.86

25

-25.76

-6.82

178.49

27

-25.92

-6.74

152.12

29

-26.06

-6.64

125.74

31

-26.16

-6.54

99.35

P - kąt odchylenia osi obrotu Słońca m ierzony od
północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo - heliograficzna szerokośćć i długość środ
ka tarczy;
11dl 8 h33m - heliograficzna długość środka tarczy
wynosi 0'.

horyzontem jasno świeci J o w i s z jak
gwiazda -2 wielk. Pozostałe planety przeby
wają na niebie zbyt blisko Słońca i są prakty
cznie niewidoczne.
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2d Od 4h 18'" po tarczy Jowisza wędruje
cień jego 2 księżyca; sam księżyc 2 zbliża się
do brzegu tarczy, ale przejście na jej tle roz
pocznie dopiero o wschodzie Słońca.
4', 15/‘ Złączenie Marsa ze Słońcem.
l d Do 4,‘25m księżyc 1 Jowisza przecho
dził na tle tarczy planety i był niewidoczny.
O 2 \h Pluton nieruchomy w rektascensji
(zmienia kierunek swego ruchu wśród
gwiazd na sklepieniu niebieskim).
\0 d Daleko od brzegu tarczy Jowisza
(dwie średnice tarczy) jego księżyc 4 ukryty
jest w cieniu planety od 3h2Sm. Koniec za
ćmienia (w lunecie odwracającej z lewej
strony tarczy) nastąpi o 5h42m.
12</ o 3A1 lm cień księżyca 3 zakończył
wędrówkę na tle tarczy Jowisza, a sam księ
życ 3 widoczny jest blisko brzegu tarczy i
rozpocznie przejście na jej tle o 5h6m.
13d O 5M8"1nastąpi początek zaćmienia 1
księżyca Jowisza; zniknie on nagle w cieniu
planety w odległości promienia tarczy od jej
lewego brzegu (patrząc przez lunetę odwra
cającą).
\4 d Po tarczy Jowisza wędruje ju ż cień
jego 1 księżyca, podczas gdy sam księżyc 1
zbliża się do brzegu tarczy i rozpocznie
przejście na jej tle o 4,18m; koniec przejścia
cienia obserwujemy o 5A10m. O l h Jowisz
znajdzie się w złączeniu z Księżycem w
odl. 5°.
I5d Księżyc znajdzie się w złączeniu z
dwiema planetami; o 6h z Neptunem w odl.
5°, a o \ l h z Uranem w odl. 6°.
17d20/l Złączenie Saturna ze Słońcem.
1 Od 3h34m księżyc 2 ukryty jest w cie
niu Jowisza i do wschodu Słońca nie będzie
ju ż widoczny.
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\9 d Od 4*17"' aż do wschodu Słońca po
tarczy Jowisza wędruje cień jego 3 księżyca,
podczas gdy sam księżyc 3 wolno zbliża się
do brzegu tarczy planety.
20d Do 3A56m księżyc 2 jest niewidoczny
na tle tarczy Jowisza. O 9h3m Słońce wstę
puje w znak Barana, jego długość ekliptyczna wynosi wówczas 0°; mamy początek
wiosny astronomicznej i zrównanie dnia z
nocą.
2 \ d Księżyc 1 zbliża się do brzegu tarczy
Jowisza zmierzając do przejścia najej tle, ale
najpierw o 4,l50m na tarczy planety pojawi
się plamka cienia tego księżyca.
22d W pobliżu Jowisza dostrzegamy brak
jego 1 księżyca, który przechodzi najpierw
przez strefę cienia planety, a potem za jej
tarczą. O 2 \ h nastąpi złączenia Marsa z Sa
turnem w odl. 1.3°.
2 3 ^ 0 \ h złączenia Wenus z Księżycem w
odl. 5°; o \2h Merkury znajdzie się w złącze
niu z Saturnem w odl. 0.3°, a o 21* w złącze
niu z Marsem w odl. 0.9°.
27d Księżyc 2 i jego cień przechodzą na
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy początek
przejścia księżyca (o 3*49'") i koniec przej
ścia cienia o 4ftl m.
2%d9h Górne złączenie Merkurego ze
Słońcem.
29d O 4/,3m obserwujemy początek za
ćmienia 1 księżyca Jowisza.
30d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na
tle tarczy, a księżyc 3 za tarczą Jowisza. Ob
serwujemy początek zakrycia 3 księżyca (o
3*24m), koniec przejścia cienia księżyca 1 (o
4*25m) i koniec przejścia samego księżyca 1
(o 4A42m).
Momenty wszystkich zjawisk podane są
w czasie środkowo-europejskim.
Opracował G. Sitarski
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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładki: Kolory Oriona - zdjęcie Jacka Adamika, wyróżnione I nagrodą w
tegorocznym konkursie na wakacyjne zdjęcie nieba, wykonane aparatem Zenit E z
obiektywem Helios 2/58,F4 na filmie Fuji HG 1600; czas naświetlania 15 min. (zmia
na ostrości co 1.5 min.).
Druga strona okładki: Mgławica M42 w gwiazdozbiorze Oriona - zdjęcie Leszka Marcinka,
wyróżnione II nagrodą w tegorocznym konkursie na wakacyjne zdjęcie nieba, wyko
nane za pomocą obiektywu M T0100 podczas 30 min. ekspozycji.
Trzecia strona okładki: U góry - Kastor i Polluks w centrum Galaktyki - zdjęcie Marka
Szymochy, wyróżnione w tegorocznym konkursie na wakacyjne zdjęcie nieba, wyko
nane aparatem Smiena 8 na filmie Kodak Gold 100 podczas 8 min. ekspozycji; zdjęcie
zostało zrobione podczas wejścia na najwyższy szczyt masywu Monta Rosa w Alpach
Szwajcarskich gdzie znajdują się dwa bliźniacze czterotysięczniki: Kastor (4228 m) i
Polluks (4092 m), których zarys widać na zdjęciu (dwie góry po prawej stronie), na ich
tle widać Drogę M leczną w okolicy Strzelca. U dołu - Część Orła, Strzała i Lisek zdjęcie Łukasza Marecika, wyróżnione w tegorocznym konkursie na wakacyjne zdję
cie nieba, wykonane na filmie Fuji Super G 400 podczas 8 min. ekspozycji.
Czwarta strona okładki: Wschód Księżyca nad jeziorem Bełdan - zdjęcie Leszka Benedyktowicza, wyróżnione III nagrodą w tegorocznym konkursie na wakacyjne zdjęcie
nieba, wykonane aparatem Łomo ŁK-A na filmie Fujicolor 100 ASA podczas 4 s
ekspozycji (przesłona 2.8).
U R A N I A - M iesięcznik Polskiego Tow arzystw a M iłośników Astronomii. Redaguje kolegium: K rzysztof Ziolkow ski redaktor naczelny, M agdalena Sroczyńska-Kożuchow ska - sekretarz redakcji. Adres redakcji: ul. B artycka 18, 00-716
W arszaw a. A dres w ydawcy: Zarząd G łów ny PTM A, ul. św. Tom asza 30/8,31-027 Kraków, tel 22 38 92; nr konta PKO I OM
Kraków 35510-16391-132. Koszt w ytw orzenia tego zeszytu 3,90 zł. Urania rozprow adza się w ram ach składki człon
kow skiej; w 1996 roku 42 zł (zniżka 36 zł). Cena poza PTM A 3,90 zł (39 000 starych złotych). N r indeksu 380016.
Druk: Zakład Poligraficzny Wydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189, 32-060 Liszki
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