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G1
Gromada kulista w M 31
Na zdjęciu będącym m ozaiką zdjęć uzyskanych przez HST w świetle widzialnym i bliskiej podczerwieni w lipcu 1994 roku,
łatwo rozpoznać grom adę kulistą. Jest to wszakże kolejne świadectwo potęgi Teleskopu Kosmicznego, bowiem obiekt
ten przynależy do galaktyki M 31 w Andromedzie, która jest przecież oddalona od nas o ponad 2 miliony lat świetlnych!
G1, zwana również Mayall II, jest odległa od jądra swej macierzystej galaktyki o 130 000 lat św., będąc jej najjaśniejszą
grom adą. Co więcej, w całej Grupie Lokalnej nie ma ona sobie równych pod względem jasności. Astronom owie nie poprzestali
rzecz jasna na zachwytach, lecz krytycznie i uważnie przeanalizowali te obserwacje. Co prawda na prezentowanym zdjęciu
nie w idać wszystkich członków gromady, jednak sama jasna plama w centrum G1 to przynajmniej 300 000 starych gwiazd.
„Stan osobowy" Mayall II może wynosić nawet milion gwiazd. Temperatury i jasności słabszych gwiazd palących hel pozwoliły
orzec o wieku tej gromady. Jest ona rów ieśniczką najstarszych gromad Drogi Mlecznej - obiekty te powstały prawdopodob
nie krótko po W ielkim Wybuchu, co daje nam możliwość wglądu we w czesną erę powstawania galaktyk (temat ten poruszamy
również w artykule na stronie 125). Grupa uczonych kierowana przez Michael'a Rich’a pragnie w ciągu najbliższych dwóch lat
z a o b s e rw o w a ć za p o m o c ą H S T co n a jm n ie j 20 k o le jn y c h g ro m a d k u lis ty c h W ie lk ie j M g ła w ic y
w Andromedzie. Powinno to dostarczyć danych, które przybliżą nas do opisania zarania historii M 31 i Galaktyki, dwóch
kluczowych składników Grupy Lokalnej. Gdy tylko inform acje te staną się dostępne, nie om ieszkam y podzielić się nimi
z Czytelnikami.

Drodzy Czytelnicy,
A A inęło ostatnio 80 lat od ogłoszenia Teorii Grawitacji i 50 lat od śmierci
l v l j e j Twórcy, Alberta Einsteina. Ogólna Teoria Względności, była w histo
rii nauki czymś wyjątkowym, dziełem zdecydowanie wyprzedzającym swoją epokę. Było to
„najgłębsze wniknięcie myśli ludzkiej w istotę natury, zdumiewające połączenie filozoficznej
koncepcji, fizycznej intuicji i zdolności matematycznych” - tak o ogólnej teorii względności wyra
ził się Max Born, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie Fizyki w 1954 roku. „Postępy Astronomii”
czczą obie te rocznice artykułem docenta Tadeusza Jarzębowskiego z Wrocławia, którego tytuł
został zaczerpnięty właśnie z cytowanej powyżej wypowiedzi Maxa Borna o teorii Einsteina.
Rozrósł się ten materiał ponad miarę jednego zeszytu i dlatego drugą jego część opublikujemy
w zeszycie następnym.
Jak można korzystać z praw grawitacji dla określenia nie tylko ruchów, ale i kształtów ciał
Układu Słonecznego (małych satelitów planet) pokazuje nam Krzysztof Gożdziewski z Uniwer
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Niewątpliwym „hitem” bieżącego numeru „Postępów”jest opowieść o największym polskim
teleskopie optycznym, którego budowa kończy się właśnie w Chile. Opowiada o nim i pokazuje
go przy pomocy kolorowych zdjęć na środkowej wkładce doktor Andrzej Udalski, jeden z jego
współtwórców i zapewne głównych w przyszłości użytkowników.
Dlaczego świeci Jowisz? - pyta w swym artykule dr hab. Roman Sioda, chemik z Przemysło
wego Instytutu Chemii w Warszawie. I przypomina różne wysuwane na ten temat koncepcje,
łącznie z koncepcją zimnej fuzji jądrowej. W opinii niektórych badaczy, taka właśnie fuzja jądro
wa mogłaby być dobrym źródłem obserwowanej nadwyżki promieniowania Jowisza i Saturna.
W „Rozmaitościach” omawiamy, już chyba spokojniej, bardziej rzeczowo i na zimno, gorący
temat tegorocznego lata: odkrycie życia na Marsie. Czytelnikom „Postępów Astronomii” nie
musimy szczególnie wyjaśniać, że nie chodzi tu o odkrycie Marsjan czy zielonych ludzików na
Marsie, a tylko pewnych faktów, które razem wzięte, mogłyby prawdopodobnie świadczyć o ist
nieniu przed 3.8 miliardami lat prostych, maleńkich bakterii, a więc prymitywnych form życia na
Czerwonej Planecie. W tym dziale relacjonujemy też i pokazujemy obserwacje zjawisk geofi
zycznych w naszej ziemskiej atmosferze prowadzonych przez stację kosmiczną WIND. Nie od
rzeczy będzie tu też zwrócić Państwa uwagę na galaktyczny kanibalizm, o czym pisze Marek
Gołębiewski.
Teleskop Kosmiczny Hubble’a przekroczył już magiczną liczbę wykonanych 100 tysięcy zdjęć
obiektów niebieskich. Przypominamy ten fakt przytoczeniem właśnie stutysięcznego zdjęcia, ale
też publikujemy inne wspaniałe obrazy Kosmosu tym teleskopem ostatnio uzyskane.
W czerwcu 1996 r. polska społeczność astronomiczna żegnała na zawsze krakowskiego astro
noma profesora Karola Kozieła. Oddając Mu hołd, prezentujemy Jego sylwetkę naukową skre
śloną piórem Prezesa naszego Towarzystwa Jerzego Kreinera.
Ostatnio lawinowo powstają programy komputerowe do nauczania astronomii. Długą ich
listę i omówienie przygotowane przez panią Iwonę Chyży z Krakowa prezentujemy dla „Astrono
mii w Szkole” w dziale „W pudełku z dyskietkami”.
Zeszyt zamykamy przypomnieniem reguł kalendarza Majów i felietonem naszego Kolegi re
dakcyjnego Jacka Drążkowskiego na temat „Astronomia i Muzyka” .
Życzę Państwu przyjemnej lektury.
Toruń, w październiku 1996 roku.
Postępy Astronom ii 3/1996
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Wyniki konkursu na błędne prezentacje reguły Titiusa-Bodego.
W numetze 2/95 Postępów Astronomii, po moim artykule „Niezwykła historia
pewnej reguły”, ogłoszony został konkurs na błędne prezentacje reguły TitiusaBodego. W swej klasycznej postaci, zapisywana jest ona w formie wzoru:
r = 0.4 + 0.3x2“, gdzie r to średnia odległość planety od Słońca wyrażona w
jednostkach astronomicznych. Przy n = - °° dla Merkurego oraz n = 0,1,2,3,4,
5.6 i 7 dla następnych planet, wzór daje wartości: 0.4,0.7,1.0,1.6,2.8,5.2,10.0,
19.6 i 38.8, kolejno dla Merkurego, Wenus, Ziemi, Marsa, „średniej planetoidy”,
Jowisza, Saturna, Urana i Plutona. Wartości te doskonale zgadzają się z obserwo
wanymi. Pomijająjednak Neptuna i na wyjątkowej pozycji stawiają Merkurego,
dla którego przyjąć trzeba n = - <*>, pomimo że logika by nakazywała n = -1.
Czynione ad hoc próby obejścia problemu z n = - » , prowadzą najczęściej do
błędnych prezentacji reguły. „Piękny” tego przykład znalazłem w doskonałej
skądinąd książce Willy Ley’a W niebo wpatrzeni (PIW Warszawa, 1984). Oto,
co tam napisano na str. 523: „wyraża się ona [czyli reguła Titiusa-Bodego] wzo
rem: 0.4 + 0.3 x 2n; gdzie za n podstawia się kolejno liczby: 0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 i tak
dalej. Obecnie przedstawia się ją zazwyczaj w postaci tablicy: 4 + ( 0X3 ): 10 = 0,4
Meikury,4 + (1 x 3): 10 = 0,7Wenus,4 + (2 x 3 ): 10=l,0Ziemia,4 + (4 x 3 ): 10
= 1,6 Mars, 4 + (8 x 3): 10 = 2,8 Ceres, 4 + (16 x 3): 10 = 5,2 Jowisz, (...)”
Jeżeli do podanego wzoru wstawimy podane wartości n, otrzymamy liczby:
0.4, 1.0, 1.6, 2.2,2.8, 3.4,4.0,4.6, 5.2 itd. Wzór daje więc poprawną odległość
i kolejność tylko dla Merkurego. Likwiduje natomiast Wenus ale stwarza planetę
pomiędzy Marsem a planetoidami i aż trzy pomiędzy planetoidami a Jowiszem.
Może w druku popełniono błąd ? Przyjmijmy, że zecer omyłkowo obniżył literę
n, z wykładnika robiąc czynnik. Poprawiamy zatem wzór do postaci: 0.4 + 0.3 x 2".
Wstawiamy podane wartości n i otrzymujemy ciąg liczb: 0.7, 1.0, 1.6, 2.8, 5.2,
10.0 itd, wśród których nic ma wartości 0.4 dla Merkurego. I tak źle i tak niedo
brze, więc przyglądamy się tablicy. Podane tam wzorki, wcale nie dają wartości
stojących po prawej stronie równań, ale ciąg liczb 4.0,4.3,4.6,5.2,6.4,8.8 itd. A
to dlatego, że w złym miejscu postawiono nawiasy. Aby wszystko grało, wzorki
powinny mieć postać: (4 + 0 x 3) : 10; (4 + 1 x 3) : 10; (4 + 2 x 3 ) : 10;
(4 + 4 x 3 ): 10 itd.
Podejrzewając, że nie jest to jedyny przypadek błędnej prezentacji reguły,
zaproponowałem Redakcj iPostępów ogłoszenie konkursu. Książka Wniebo wpa

trzeni została z niego wyłączona, ponieważ przed oddaniem artykułu do druku,
kilku osobom opowiadałem już o tym zaiste kuriozalnym przykładzie.
W konkursie wzięły udział trzy osoby: Ludwik Białkowski z Wrocławia,
Mariusz Wojtkielewicz z Suchowoli i Paweł Sobotko z Olsztyna. Pierwszy ucze
stnik nie spełnił wymogów konkursu - nie szukając błędnych prezentacji, nade
słał mianowicie własną modyfikację reguły Jej istota polega na zastosowaniu
różnych wzorów dla planet ziemskich oraz jowiszowych. Zdaniem autora, po
twierdzają one istnienie w przeszłości planety Faeton, a w przyszłości pomogą
polskim astronomom w odkryciu planet, krążących dalej niż Pluton.
Drugi uczestnik zajął się artykułem Janusza Synowca „Czy istnieje dziesiąta
planeta Układu Słonecznego"(Vademecum miłośnika astronomii, nr 3/94 i 4/94).
Regułajest tam zapisana w postaci: A = 0.4 + 0.3 x N, gdzie N przybiera warto
ści: 0, 1,2,4,8,16,32,64,128,256. Pana Wojtkielewicza muszę niestety rozcza
rować, bo taki zapis nie jest błędem. Jak łatwo bowiem sprawdzić, kolejne warto
ści N to przecież nic innego jak 2“ dla n = - °°, 0 , 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8. Podawanie
konkretnych liczb, pozornie pozwala więc uniknąć problemu z nieskończoną
wartością wykładnika dla Merkurego. Taki sprytny wybieg, znaleźć można na
przykład w podręczniku Astronomia ogólna Eugeniusza Rybki.
Trzeci uczestnik, w książce Giinthera Rotha Kosmos Astronomiegeschichte.
Astmnomen - lnstrumente - Entdeckungen (Stuttgart 1987) znalazł formułę:
A = a + 2” x b; gdzie a = 0.4, b = 0.075, zaś n = 1, 2,3,4,5,6,7,8. Sam znalazca
zaznacza, że w zasadzie niejest to błędna prezentacja reguły Titiusa-Bodego, lecz
jedna z modyfikacji, o jakich wspominałem w swoim artykule. W przypadku
Merkurego, modyfikacja ta pozwala uniknąć nieskończonego wykładnika, ale
daje za to gorszą zgodność z rzeczywistością. Bezsprzecznie błędną prezentację
znalazł natomiast tenże uczestnik w książce Encyklopedia astronomie (Bratisla
va 1987). Na stronie 621 podano mianowicie wzór: r = 0.4 + 0.3 * b!, gdzie
b = 0, 1,..., n. Formuła ta daje prawidłowe wartości tylko dla Merkurego, Wenus
i Jowisza.
Podsumowując, zwycięzcą konkursu został Paweł Sobotko z Olsztyna. Otrzy
muje nagrodę książkową ufundowaną przez Olsztyńskie Planetarium i Obserwa
torium Astronomiczne.
Kazimierz Schilling
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Przekonywać astronoma, że siła grawitacji
je st je dną z najbardziej podstawowych sił
przyrody, byłoby trywialnym. Okazuje się
jednak, że wśród specjalistów z dziedziny
kosm onautyki stosunek do pojęcia grawi
tacji jest dość swoisty (choć także w kosmonautyce odgrywa przecież „dość istotną”
rolę...).
O tóż upowszechnia się w kosmonautyce
nazywanie braku ciężaru, występującego
na lecącym ruchem bezwładnym (beznapędowym) aparatach i statkach kosmicznych,
„m ikrograwitacją” (!), gdyż rzekomo taka
nazwa jest stosowana w literaturze zagra
nicznej.
Anglosaski termin m icrogravity ma jednak
dwa znaczenia - adekwatne do istoty zja
wiska m ikrociężar i zupełnie niewłaściwe
w tym przypadku - m ikrograwitacja.
Również całkowicie niewłaściwe jest, na
zywanie w kosmonautyce, siły odśrodkowej,
mającej zastępować na bardzo dużych stat
kach kosmicznych, brak ciężaru „sztuczną
grawitacją” (!). (Spotkałem się z tym term i
nem nawet w renomowanym miesięczniku
Świat Nauki nr 4/96, str. 81 będącym tłuma
czeniem am eryka ń skie g o m iesięcznika
Scientific American. Mylenie siły odśrodko
wej z grawitacją je st szczególnie rażące,
gdyż siła odśrodkowa nie wytwarza, na ze
wnątrz obracającego się obiektu, pola sił roz
ciągającego się do nieskończoności, a we
wzorach ją opisujących nie występuje stała
grawitacji...
O nie „wyczuwaniu" istoty zjawiska gra
witacji świadczy też powszechne w kosmo
nautyce mówienie o „wydostawaniu się",
lecących w głąb przestrzeni m iędzyplane
tarnej, aparatów kosm icznych, ze „sfery
przyciągania Ziem i”. Stanowi to bowiem
dosłowne stwierdzenie, jakoby przyciąga
nie Ziem i (i analogicznie innych ciał ko

smicznych) miało ograniczony zasięg. (Wy
starczyłoby zaś dodanie jednego słowa „dominującego” - aby sformułowanie uczy
nić możliwym do przyjęcia). W kosm onau
tyce nowego znaczenie nabiera też tak
swojskie dla astronom a pojęcie „orbita".
O tóż coraz pow szechniej się m ówi, że
sztuczne księżyce Ziemi znajdują się „na
orbicie Ziemi" (!). (Analogicznie sztuczne
Księżyce znajdują się “na orbicie Księży
ca” itd.). W ogóle zresztą słowo “orbita" jest
natrętnie używane.
No cóż, wypadnie nam astronomom chy
ba mówić, że komety znajdują się „na orbi
cie Słońca" (?!)...
W ogóle zresztą terminologia w dziedzi
nie kosmonautyki je st wysoce nieuporząd
kowana.
Nawet w tak pospolitej sprawie jak nazy
wanie sam olotów kosmicznych (kosmoplanów) „wahadłowcami”, lub „promami ko
sm icznym i”, gdyż rzekom o tak je nazywa
ją Am erykanie. O tóż słowo „wahadłowiec”
w ję zyku angielskim w ogóle nie istnieje, a
„prom kosmiczny” nosiłby nazwę „space fer
ry '. Oba term iny są więc niezbyt udanym
wymysłem polskim nigdzie indziej nie sto
sowanym. Najbardziej adekwatnym do isto
ty sprawy jest więc termin samolot kosmicz
ny (lub jednym słowem - kosmoplan).
Uwagi takie możnaby kontynuować, ale
chodziło mnie tylko o zasygnalizowanie nie
pokojącego faktu, że dość dobrze skonkre
tyzowana terminologia astronomiczna (choć
nie wolna od usterek, ale mających przy
najmniej wieloletnią tradycję), zaczyna być
w nieznośny (i niedorzeczny!) sposób prze
inaczania przez specjalistów zajmujących
się kosmonautyką...
dr A. Marks
W arszawa

Od Redakcji: Bardzo dziękujem y Panu
Doktorowi Andrzejowi Marksowi za zwróce
nie uwagi na problemy nazewnictwa astro
nomicznego i astronautycznego w polskich
czasopism ach popularnonaukowych i pro
simy Czytelników PA o wypowiedzi w tej
sprawie.

Dzięki Bogu i władzy ludowej (chyba wy
mieniłem w dobrej kolejności) - nie jestem
profesjonalistą ani w zakresie astronomii ani
geologii i nie jestem nawet miłośnikiem tych
dyscyplin naukowych. Daje mi to nadzieję,
że stojąc niejako z boku, będę widział oma
wiane tu sprawy lepiej. (...) Nauki o Ziemi sta
ły się azylem dla różnej proweniencji (za prze
proszeniem) Łysenków ze Wschodu i Zacho
du, przedstawiających swoje papierowe wi
zje z dużym tupetem przy całkowitym lekce
ważeniu faktów, a nawet zwykłego rozsąd
ku. (...) Tak czy inaczej - intelektualny bez
wład kosmogonii planetarnej trwa zbyt dłu
go, ażeby mógł być dłużej tolerowany (...)
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Tak się złożyło, że dopiero w końcu sierpnia
1996 r. kupiłem PA 2/95 i mogłem przeczy
tać zamieszczony tam artykuł p. Kazimierza
Schillinga pt. Niezwykła historia pewnej re
guły, omawiający przeszłość i teraźniejszość
reguły Titiusa-Bodego (RT-B). Chciałbym
się do niej i artykułu ustosunkować. (...) Dziw
na to reguła i niezwykłe są jej losy. Jak pisze
o niej K. Schilling, ma ju ż 229 lat, a je j fi
zyczny sens ciągle nie je s t znany, aczkolwiek
zdaje się wierzyć w jej przyszłość. Ja nato
miast w jej popularności widzę potwierdze
nie reguły, źe na bezrybiu... Bo przecież od
czasów Kopernika, który uświadomił nam ist
nienie Układu Słonecznego - o jego gene
zie nie wiemy niczego! A minęło już - lepiej
nie liczyć - ile lat. (...) Jak z tego wynika - z
omawianiem RT-B, można jeszcze kilkaset
lat poczekać, gdyby nie to, źe odgrywa ona
w kosmogonii planetarnej znaczącą rolę i to
negatywną. W iąże bowiem s porą chyba
część potencjału intelektualnego kosmogonistów na przyglądanie się temu tworowi w
poszukiwaniu ukrytego w nim fizycznego sen
su. Nawet jeśli takowy nie istnieje, będzie
niedostrzegalny do czasu ujawnienia satelitotwórczych mechanizmów na drodze nor
malnych badań naukowych. W tym ujęciu RT-B
kojarzy mi się z niezwykłą historią kamienia
filozoficznego. Obecnie już wiemy, że taki
kamień nie istnieje (...) Był to więc jedynie
mit, ale jakże twórczy (...)

Jerzy Tyszka
Kalisz
Od Redakcji: Bardzo nas cieszy tak żywa
i em ocjonalna reakcja na zam ieszczane
w PA teksty. Nie m ożem y je dnak podzie
lić opinii, źe nic nie w iem y na tem at ge
nezy Układu Słonecznego i je go składni
ków, a szczególnie naszej Ziem i. Proces
form ow ania się Układu je s t ju ż w ogólnym
zarysie poznany, chociaż w iedza ta na
pewno je s t zbyt m ało spopularyzow ana m ożna tutaj polecić takie książki ja k: Pa
w eł Artym ow icz A strofizyka układów p la 
netarnych (W yd. N aukow e PW N, seria
„Astrofizyka", W arszawa 1995) oraz Har
ry Y. M cSween, Jr. Od gw iezdnego pyłu
do p la n e t (W y d a w n ic tw o P ró s z y ń s k i i
S-ka, seria „Na ścieżkach nauki” , W arsza
wa 1996). W kosm ogonii bynajm niej nie
ma z a s to ju , a w n a jb liż s z y m c z a s ie
spodziew ać się m ożna znaczących o sią
gnięć, co zw iązane zapewne będzie z od
kryciem w re s z c ie p la n e t w o k ó ł innych
g w iazd - nasz Układ będ zie nareszcie
m ożna porów nyw ać z innymi.

Postępy Astronomii 3/1996

W NUMERZE:

P ostępy „
A stronom ii

101 „Najgłębsze wniknięcie myśli ludzkiej
w istotę natury, ...”

(PL ISSN 0032-5414)

Tadeusz Jarzębowski
O tym, że jabłka spadają z drzewa, czy tez, że Księżyc krąży wokół Ziemi, wiedziano od dawna.
Newton stworzyI teorię wyjaśniającą te zjawiska.Z dziełem Einsteina było inaczej. Motywacją
była tu głęboka, filozoficzna potrzeba poszukiwania prostoty i jedności w przyrodzie.

są kwartalnikiem poświęconym popula
ryzacji astronomii. Pismo jest oficjalnym
organem Polskiego Towarzystwa Astro
nomicznego, założonego w roku 1923.
POSTĘPY ASTRONOMII ukazująsięod
1953 roku, a od 1991 roku w zmienio
nej formie i nowej szacie graficznej.

TELESKOP KOSMICZNY HUBBLE’A
100 000 zdjęć wykonanych Teleskopem Kosmicznym (141).
G1 - gromada kulista w M31 - II strona okładki.
r\ Carinae - III strona okładki.
Matecznik gwiazdowy w sąsiedniej galaktyce - IV strona okładki.
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Andrzej Woszczyk (IA UMK Toruń)
Kolegium redakcyjne:
Roman Schreiber (CAMK Toruń),
Andrzej Sołtan (CAMK Warszawa)

10 8 Dlaczego Jowisz świeci?
R o m a n E d m u n d S io d a
Mimo, że współczesne badania Jowisza dopuszczają wiele nierozwiązanych jeszcze tajemnic, jedną
z najbardziej fascynujących - je st pochodzenie dodatniego bilansu energetycznego.

Redakcja techniczna i opracowanie
graficzne: Jacek Drążkowski
Korekta: Małgorzata Śróbka - Kubiak
Redakcja w Toruniu:
Instytut Astronomii UMK
ul.Chopina 12/18; 87-100 Toruń
tel. 260-18 w. 51

111 O małych księżycach wielkich planet
Krzysztof Goździewski
System Słoneczny zapełniony je st ogromną ilością ciał, które traktujemy jako „m ałe' asteroidami, kometami, księżycami planet . (...) Wiedza o nich, o ich budowie wewnętrznej, dynamice
ruchu orbitalnego i obrotowego je st istotna dla zrozumienia ewolucji Układu Słonecznego jako
całości.

Poczta elektroniczna (e-mail address);
aw@astri.uni.torun.pl
Redakcja w Warszawie:
Centrum Astronomiczne
im. Mikołaja Kopernika PAN
ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa

12 5 Galaktyczny kanibalizm czy pierwotna zapaść?
Marek Gołębiewski
(...) Jest to nader skrótowe i „sensacyjne" ujęcie dwóch modeli, stanowiących teorie powstawania
galaktyk na bazie rozważań tyczących się właśnie halo. Najwięcej „emocji" wiąże się najpewniej
z teorią zaproponowaną w 1978 roku przez Searle’a i Zinna, owym „galaktycznym kanibalizmem".
Swój rozwój galaktyki miałyby zawdzięczać przyłączaniu i akreowaniu mniejszych galaktyk - satelitów.

Skład komputerowy: Mirosław Kubiak
Druk: Zakład Poligraficzno-W ydawniczy PO ZKAL, Inowrocław,
ul. Cegielna 10/12
Dystrybucja: Barbara Gertner, Instytut
Astronomii UMK, Toruń

129 Warszawski teleskop fotometryczny w Chile
Andrzej Udalski
Od lat marzeniem polskich astronomów obserwatorów było posiadanie dostępu do dobrej klasy
teleskopu optycznego znajdującego się w miejscu o znakomitym klimacie astronomicznym. Marze
nie to bliskie je st realizacji.

Numer zamknięto w październiku 19% r.
• Materiałów nie zamówionych Re
dakcja nie zwraca • Przedruk mate
riałów i zdjęć tylko za zgodą Redak
cji • Opinie i poglądy formułowane
przez Redakcję i autorów nie re
prezentują oficjalnego stanowiska
Towarzystwa •

132 Kalendarz Majów
Leszek P. Błaszkiewicz
Kalendarz Majów, to być może najstarszy system odmierzania czasu, ja k i stworzyła rasa ludzka.
Ściślej rzecz ujmując, rachuba kalendarzowa stosowana przez Majów swe korzenie posiada naj
pewniej w starożytnej cywilizacji Olmeków - twórców tak zw anej,,Kultury - M atki' ’, a ja k sądzą
niektórzy badacze, sięga nawet Pre-Olmeków.

Pismo jest dofinansowywane przez
Komitet Badań Naukowych, Funda
cję Astronomii Polskiej i Komitet
Astronomii PAN.

.

WIND-24 godziny z życia stacji w obrazkach (121).
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Materiały dotyczące wyników obserwacji Te
leskopu Kosmicznego Hubble'a uzyskano dzię
ki uprzejmości doktora F. Duccio Macchetto,
przedstawiciela Europejskiej Agencji Ko
smicznej (ESA) w Space Telescope Science
Institute w Baltimore (USA).

..

stała się gwiazdą (124).
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Wyniki konkursu na błędne prezentacje reguły Titiusa-Bodego.
Sylwetki PA: Karol Kozieł (1910 - 1996).
W pudełku z dyskietkami: Programy astronomiczne shareware.
Felieton: Astronomia i Muzyka.
Ogłoszenia ZG PTA: Nagroda Młodych i Nagroda im. Włodzimierza Zonna.

NA OKŁADCE: Marsjańska „bakteria”, krajobraz Marsa i marsjański meteoryt Alan Hilłs.
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...gdy opublikowano książkę
100 autorów przeciw Einsteinowi,
spokojnie odparował:
„gdybym nie miał racji, wystarczyłby jeden!”
(Stephen W. Hawking Krótka historia czasu)

Postępy Astronom ii 3/1996

„Najgłębsze wniknięcie
myśli ludzkiej
w istotę natury,...”
(część I)
yjście w świat ogólnej
teorii względności było
w historii nauki wydarzeniem
wielkim i niezwykłym. Prace
teoretyczne m ają najczęściej na
celu interpretowanie znanych

W

faktów. Przykładem prawo
powszechnego ciążenia. 0 tym,
że jabłka spadają z drzewa, czy
też, że Księżyc krąży wokół
Ziemi, wiedziano od dawna.
Newton stworzył teorię
wyjaśniającą te zjawiska.
Z dziełem Einsteina było inaczej.
Motywacją była tu głęboka,
filozoficzna potrzeba
poszukiwania prostoty
i jedności w przyrodzie. Einstein
nie miał na uwadze zjawisk,
które jego teoria miałaby
tłumaczyć. (Zresztą, poza
problemem z orbitą Merkurego,
innych nie dających się wyjaśnić
fizyką newtonowską faktów
wówczas nie znano). Z teorii
Einsteina wynikały natomiast
zjawiska nowe, dotąd nie znane.
I tu jego wielki tryumf:
przewidywane teorią zjawiska
były sukcesywnie odkrywane.
A gdy zaczęto poznawać takie
egzotyczne obiekty jak kwazary,
gwiazdy neutronowe czy czarne
dziury, okazało się, że była już do
dyspozycji gotowa teoria,
właściwa do opisywania zjawisk
w silnym polu grawitacyjnym.
Dzieło Einsteina wyprzedziło
epokę.
P o stęp y A s tro n o m ii 3/ 19 9 6

Tadeusz Jarzębowski
Tytuł tego artykułu zaczerpnięty został
z wypowiedzi Maxa Borna o ogólnej te
orii względności. Ów znakomity fizyk,
współtwórca mechaniki kwantowej, lau
reat Nagrody Nobla 1954, o teorii Ein
steina wyraził się, iż jest to N ajgłębsze
wniknięcie myśli ludzkiej w istotę natu
ry, zdumiewające połączenie filozoficznej koncepcji, fizycznej intuicji i zdol
ności matematycznych''.
W miarę upływu lat wymowa tych
słów jest coraz silniejsza.

więc astrofizyka, astronomia czy astro
nautyka (ale raczej nie laboratorium fi
zyczne).
Głównymi ze zjawisk, jakie winny
wystąpić w polu grawitacyjnym, tj. w za
krzywionej czasoprzestrzeni m asyw
nych ciał, są:
S zmiana kierunku biegu fotonów,
S opóźnienie sygnałów elektroma
gnetycznych (efekt Shapiro),
S obrót linii apsyd (ruch peryastronu, peryhelium),
S precesja geodezyjna.

1. R

Do wykazu tego włączane bywa też
zjawisko wpływu pola grawitacyjnego
na jednostkę czasu, tj. na chód zegara;
w astrofizyce znane jest ono pod nazwą
poczerwienienia grawitacyjnego. Zjawi
sko to wynika jednak raczej z samej za
sady równoważności (na której teoria
grawitacji Einsteina bazuje) i stanowi
test nie tyle dla ogólnej teorii względ
ności, ile dla zasady równoważności.
Obserwacyjne potwierdzenie tych

e l a t y w is t y c z n e z ja w is k a

W O T O C Z EN IU C I A Ł O D u Ż e J MA SIE

Ogólna teoria względności - nazywana
też teorią grawitacji - wskazuje na wy
stępowanie nie znanych fizyce klasycz
nej zjawisk. Z uwagi na słabość oddzia
ływania grawitacyjnego zjawiska te win
ny manifestować się tylko w pobliżu ma
sywnych ciał, a więc ciał niebieskich.
Domeną badań i weryfikacji będzie tu

Ziemia
Słońce

Rys. 1. W sąsiedztwie masywnego ciała czasoprzestrzeń jest zakrzywiona. Następ
stwem tego jest odchylenie od prostoliniowości wiązki fali elektrom agnetycznej oraz
je j opóźnienie czy też obrót osi orbity obiektu obiegającego.
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zjawisk jest jednocześnie argumentem
przemawiającym za słusznością teorii.
Pierwsze trzy z wymienionych (jak też
poczerwienienie grawitacyjne) były już
wszechstronnie badane; stwierdza się
zgodność z teorią w granicach ułamków
procenta. Co się zaś tyczy precesji geo
dezyjnej, to na bardziej konkretne dane
trzeba będzie jeszcze poczekać.
Do faktów obserwacyjnych, potwier
dzających ogólną teorię względności,
dochodzi też tematyka fal grawitacyj
nych. Będzie o tym mowa w drugiej czę
ści artykułu.

Do pom iarów tego
relatywistycznego zja
wiska wykorzystywano
300
dawniej jedyną możli
wość, ja k ą stanow iły
minuty zaćmienia Słoń
01
.3
ca. Po raz pierwszy wy
U
200
a
konano takie obserwa
cje pod kierownictwem
A
E ddin g to n a dnia 29
(0
maja pamiętnego 1919
S 100
I
roku. Einstein miał się
podobno w yrazić, iż
„czułby żal do Wszech
0
mogącego, gdyby ob
2 . F o t o n y w p o l u g r a w it a c y jn y m .
serwacje te nie potwier
Z m ia n a k i e r u n k u
Rys. 2. Radioźródło 0116+08 zakrywane jest przez Słoń
dziły jego teorii”. Nie
ce około 11 kwietnia. Na rysunku obserwowane zmiany
mógł on wówczas na
jego pozycji w miarę zbliżania się i oddalania Słońca.
W myśl teorii foton, przebiegający w po wet przypuszczać, że
Pomiarów przy samej tarczy Słońca nie wykonywano
bliżu ciała o masie M w odległości r od pół wieku później bę
z uwagi na wpływ refrakcji w koronie. Linia ciągła - prze
niego, zmienia kierunek o kąt
bieg zmian przewidziany przez teorię.
dzie można wykonywać
takie pomiary już bez
^
1+ 7 4GM
N
pośrednictwa poczciwego satelity na long Baseline Interferometry (VLBI) 0 = ---------- — (radianow),
szej planety.
umożliwia dziś pomiary z błędem do ty
2
rc 2
Wielkość kąta 0 , o jaką foton zmie sięcznych sekundy kątowej.
gdzie ( 1 + ^ /2 jest parametrem, który w nia kierunek, nie zależy od długości fali.
Ostatnie zaćmienie Słońca, jakie do
równaniach ogólnej teorii względności O taką samą wartość winna zatem zmie tej relatywistycznej tematyki wykorzy
jest równy jedności (ale różni się od jed nić się również pozycja usytuowanego stano, miało miejsce w roku 1973. Kon
ności w innych teoriach).
w pobliżu ekliptyki radioźródła. A ob kurencja radioastronomii była już zbyt
Dla wiązki promieniowania elektro serwacjom radiowym blask oświetlonej
silna. Na Rys. 2 przedstawiono pomia
magnetycznego, przebiegającej tuż przy przez Słońce ziemskiej atmosfery nie ry zmian pozycji radioźródła, wykony
powierzchni Słońca
przeszkadza! Co tu jeszcze ważniejsze wane w roku 1975. Błąd pomiarów był
to fakt, iż dokładność wyznaczanych tu rzędu 1% (podczas gdy przy obser
1+ y
pozycji radioźródeł znacznie przewyż wacjach optycznych jest to przynajmniej
0 =
'
1" .749
sza możliwości w dziedzinie widzialnej. kilkanaście procent).
2
Interferometria wielkobazowa - Very
Rys. 3 ukazuje nowsze pomiary, prze
bieg zmian pozycji siedmiu radioźródeł
(Robertson 1991). Odległości radiotele
skopów, którymi wykonywano obserwa
cje, wynosiły tu od 3 do 10 tysięcy kilo
metrów. Zgodność danych obserwacyj
nych z przewidywaniami ogólnej teorii
względności doskonała; uzyskano tu
7 = 1 .0 0 0 2 przy szacowanym błędzie
standardowym ± 0 .0 0 2 .
Wielokrotnie wykorzystywane były
do tych badań znane, jasne kwazary 3C
273B i 3C 279; ten drugi zakrywany jest
przez tarczę Słońca rokrocznie około 8
października. Najnowsze obserwacje
tych obiektów (Łebach 1995) dały 7 =
0.9996+0.0017. Odpowiada to odchyle
niu wiązki promieniowania 0 = 1".7486,
a zatem 0.9998 ±0.0008 wartości prze
widzianej przez teorię Einsteina.
Na Rys. 4 przedstawiono zestawie
nie wyników ważniejszych pomiarów
wpływu pola grawitacyjnego Słońca na
Rys. 3. Wyznaczanie zmiany pozycji radioźródeł, usytuowanych w różnych miej
kierunek biegu fotonów.
scach nieba w pobliżu ekliptyki. Maksymalnym odchyłkom odpowiada największe
Mała dygresja. Ukazała się niedaw
zbliżenie Słońca do danego obiektu.
no publikacja (Gould 1993), w której
102
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autor zw raca uwagę, że obserw acje z
satelity Hipparcos pozwoliłyby na w y
krycie zmian pozycji gwiazd, wywoła
nych przechodzeniem promieniowania
przez pole grawitacyjne... naszej plane
ty. Masa je st tu wprawdzie ponad pięć
rzędów m niejsza i ta relatyw istyczna
dewiacja w inna wynieść tylko 0".00004
- niem niej oszacow ania w skazują, iż
byłoby to realne.
Na koniec nie można nie wspomnieć,
że wspaniałym postscriptum do om a
wianej tu tematyki są soczewki grawi
tacyjne. A zagadnienie to opracow ał
matem atycznie Einstein jeszcze w la
tach trzydziestych.
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Przebiegająca w pobliżu m asyw nego
ciała wiązka promieniowania elektroma
gnetycznego, niezależnie od zmiany kie
runku, doznaje też pewnego opóźnienia.
Wynika to z ogólnej teorii w zględno
ści. Intuicyjnie mogłoby to być też zro
zumiałe: mechanizm, który m odyfiku
je trajektorię fali elektromagnetycznej,
w inien pociągnąć też za sobą pew ne
opóźnienie w nadejściu tej fali.
Pozostanie jednak dla nas tajemnicą,
dlaczego ani Einstein, ani jem u w spół
cześni nie napisali nic na ten temat. Na
zjawisko to zw rócił uwagę dopiero Ir

Rys. 4. Pomiary zjawiska zmiany kierunku biegu fotonów. Za wyjątkiem wyni
ków z roku 1919, pozostałe oparte są na obserwacjach radioźródeł.

win Shapiro blisko dziesięć lat po śmier
ci Einsteina. Stąd w literaturze spotyka
się tu często określenie Shapiro timedelay. Fakt przeoczenia tego niew ątpli
wie istotnego zjawiska m ożna by po
niekąd tłumaczyć tym, iż w pierwszej
połowie naszego stulecia nie do pom y
ślenia byłoby wykrycie tak subtelnych
efektów czasowych.
Badania stały się tu możliwe dopie

ro wraz z osiągnięciam i współczesnej
nauki i techniki, takimi jak radar, son
dy kosmiczne, no i - przede wszystkim
- zegary atomowe. Laboratorium badaw
czym je st Układ Słoneczny.
Z jaw isko to ujaw n iło się je d n a k
i w innych, bardzo od nas odległych „la
boratoriach” - w układach podwójnych
gwiazd. Owe mikrosekundowe opóźnie
nia, zachodzące w obszarze zakrzyw io
nej czasoprzestrzeni towarzyszącej pulsarowi gwiazdy, już się wykrywa.
Omówimy kolejno obydwa przypad
ki.
3.1. O późnienie w polu grawitacyj
nym Słońca
Ogólna teoria względności przewiduje,
że sygnał elektromagnetyczny, wysłany
ku planecie czy też sondzie kosmicznej,
po dw ukrotnym przebiegnięciu obok
S łońca zo stan ie odebrany na Ziem i
z opóźnieniem około 250 mikrosekund.
Wielkość opóźnienia wyraża tu przybli
żona zależność
1+ r
'

czas przed i po koniunkcji (dni)
Rys. 5. Badania opóźnienia echa radarowego, odbitego od powierzchni Wenus. Eks
peryment prowadzono przez 10 miesięcy przed i 10 miesięcy po koniunkcji górnej
planety (synodyczny okres obiegu Wenus wynosi 584 dni).
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( 2 5 0 - 2 0 ln

d2

)

(/tó),

gdzie d je st wyrażoną w promieniach
Słońca m inim alną odległością trajekto
rii sygnału, natomiast r, liczone w je d 
nostkach astronomicznych, jest odległo
ścią planety (sondy) od Słońca.
W eksperym entach tych trzeba brać
p o d uw agę o p ó ź n ie n ie za c h o d z ąc e
103

w koronie słonecznej, jako że prędkość
rozchodzenia się fali elektromagnetycz
nej je s t tam nieco mniejsza**. To
opóźnienie koronalne nie przekracza
jednak kilku procent opóźnienia relaty
wistycznego i dla fal przebiegających
dalej od Słońca szybko maleje (widać
to wyraźnie z danych na Rys. 6).
Zaczęło się tu od wysyłania fal rada
rowych ku planetom Wenus i Merkury;
ich powierzchnie odgrywały rolę odbi
jających fale luster. Wyniki pomiarów
sprzed ćwierćwiecza zostały przedsta
wione na Rys. 5. To były pionierskie lata
astronomii radiolokacyjnej.
Odbijającą fale radarowe powierzch
nię planety zastąpiła z czasem retransmitująca sygnał aparatura pojazdu ko
smicznego. Pierwszymi, które taką rolę
spełniały, były przeznaczone do bada
nia Marsa sondy Mariner 6 i 7 (Ander
son 1975) oraz Mariner 9. W ekspery
mentach tych szacunkowy błąd pomia
rów był rzędu 2 - 3 %.
Głównym źródłem niepewności jest
w tym wypadku mało dokładna znajo
mość pozycji pojazdu kosmicznego,
czego przyczyną jest oddziaływanie na

ipóźnienie w koronie

(n s )

pojazd sto c h a 
stycznych, nieg raw itacyjnych
sił. Otóż proble
my tego typu nie
występują, jeżeli
retran sm itu jąca
sygnał aparatura
umieszczona jest
nie na pojeździe
kosmicznym,
lecz
na
po
1983
1984
1985
1986
wierzchni plane
lata
ty. O kazja taka
nadarzyła się pod
Rys. 7. K ilk u le tn ie o b s e rw a c je p u ls a ra , w s k a z u ją c e na z a c h o 
koniec lat sie 
d z e n ie re la ty w is ty c z n e g o o p ó ź n ie n ia . N a jb liż e j te g o p u ls a ra
S ło ń c e z n a jd u je s ię na p rz e ło m ie s ty c z n ia i lu te g o . (J e s t to p u l
dem dziesiątych,
s a r o n a jk ró ts z y m z n a n y m o k re s ie ro ta c ji - 1 . 5 6 m s).
kiedy to na po
wierzchni Marsa
osiadły próbniki sond Viking 1 i 2 - zaś wiem pulsary. Pulsar to precyzyjny ze
wokół planety krążyły człony orbitujące. gar, którego „tykanie” rejestrują nasze
Dane, uzyskane za pośrednictwem radioteleskopy. Ale gdy impulsy te prze
sond Viking, dostarczyły najdokładniej biegają w pobliżu Słońca, w owym „ty
szych, jak dotąd, pomiarów opóźnienia kaniu” winniśmy wykryć opóźnienie; w
sygnałów (Reasenberg 1979). Otrzyma miarę zaś oddalania się naszej gwiazdy
no tu y =1.000 ± 0.002, czemu odpo od pozycji pulsara na niebie to opóźnie
wiada zgodność z przewidywaniami nie będzie się zmniejszać. Dłuższe ob
ogólnej teorii względności w granicach serwacje danego pulsara pozwolą zatem
0.1 %.
wykryć zachodzące w okresie rocznym
*>Opóźnienie sygnału radarowego o częstotliwo
Ostatnia
z
opublikowanych
na
ten
te
odchyłki. (W przeciwieństwie do eks
ści V, który przeszedł przez warstwę plazmy o dłu
mat
prac
dotyczy
sondy
Voyager
2
(Krip
erym entów radarow ych, b ęd ą to
gości L i koncentracji elektronowej Nt wynosi
Are£e2/2roncv2 (e, m - ładunek i masa elektronu).
sher 1991). Tu istniała możliwość śle opóźnienia wywołane jednorazowym
dzenia echa radarowego tylko przejściem fali przez pole grawi
na
dwóch częstotliw o tacyjne Słońca). Przebieg zjawiska, ob
250
ściach, co um ożliwiało serwowany w milisekundowym pulsa^
240
</)
3
230
jednoczesne wyznaczanie rze PSR 1937+21, przedstawia Rys. 7
1
opóźnienia w koronie sło (Taylor 1987). Widzimy tu zatem inny,
9
s
220
' 1 210
necznej. (Opóźnienie w niezależny sposób badania opóźnienia
•
•
19 200
plaźmie zależy od kwa Shapiro; jest to też kolejny punkt dla
0
•
0
190
dratu częstotliwości, pod ogólnej teorii względności.
•
§ 180
czas gdy efekt relatywi
Na Rys. 8 podsumowanie dotychcza
•
•
—
*N 170
styczny nie zależy od v). sowych wyników badań zjawiska.
'O
O 160 •
W ykorzystano tu ko1 1 1 1 l
1 l
i
f ,
150 • 1 1
niunkcję
sondy ze Słoń 3.2. Opóźnienie w polu grawitacyj
1 1
I
I
l
i
l
1 1 I
|
20
cem z roku 1985, kiedy to nym gwiazd
pojazd znajdował się już
0
bardzo daleko, m iędzy Omawianego tu zjawiska należy ocze
orbitami Saturna i Urana. kiwać i w układach gwiezdnych. Pro
»
Wyniki przedstawia Rys. 6. mieniowanie, emitowane przez jedną
§
I jeszcze coś na ten te z gwiazd, może doznawać opóźnienia w
mat, ale już z „innego zakrzywionej czasoprzestrzeni gwiazdy
«
8
*
podwórka”. Otóż opóźnie towarzyszącej. Efekt ten będzie oczywi
•
nie fali elektromagnetycz ście obserwowalny tylko w takich ukła
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
0‘
nej, zachodzące w obsza dach, gdzie kierunek ku Ziemi leży w
1
5
9
13
17
21
rze zakrzywionej czaso przybliżeniu w płaszczyźnie obiegu
g ru d z ie ń 1 9 8 5 ro ku
przestrzeni naszego Słoń składników, tj. gdzie kąt nachylenia/'jest
Rys. 6. U z y s k a n e z a p o ś r e d n ic tw e m s o n d y V o y a 
ca, można wykryć i bez bliski 90° Sytuacja winna być podobna
g e r 2 w a r t o ś c i o p ó ź n ie n ia r e la ty w is ty c z n e g o o r a z
pośrednictwa
takich cu do tej w Układzie Słonecznym, gdzie na
o p ó ź n ie n ia w k o r o n ie s ło n e c z n e j. Z a u w a ż m y , ż e
dów techniki jak radar czy chylenie płaszczyzn je st niewielkie
d la s y g n a łó w p r z e b ie g a ją c y c h d a le j o d S ło ń c a
sondy kosmiczne. Możli i odbierany na Ziemi sygnał może prze
o p ó ź n ie n ie k o r o n a ln e j e s t ju ż z a n ie d b y w a ln e .
wość taką stwarzają tu bo biegać blisko Słońca. Drugim conditio
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sine qua non jest, by emitowane promie
niowanie charakteryzowała znana okre
sowość, z odstępstw od której można by
wnioskować o zachodzącym opóźnie
niu. Innymi słowy, jedna z gwiazd ma
być pulsarem. Ogólnie biorąc, jest to
jednak efekt bardzo subtelny, a jego
wykrycie trudne. Te mikrosekundowe
odchyłki zachodzą tu w okresie obiegu
składników i trzeba je wyłuskać z in
nych, zachodzących w tym samym okre
sie zmian.
Pierwszym układem podwójnym ,
gdzie to relatywistyczne opóźnienie zo
stało wykryte, był układ PSR B I855+09,
zawierający milisekundowego pulsara
o wysokiej stabilności (Kaspi 1994).
Orbita jest tu prawie kołowa o nachyle
niu 89°, okres obiegu składników 12,3
dnia. Odpowiedzialny za opóźnienie to
warzysz przedstawia się skromnie, jego
masa wynosi około 1/4 masy Słońca.
Następnym był odkryty przez Wolszczana (1991) relatywistyczny układ
PSR B I534+12. Efekt opóźniania jest
tu większy, gdyż towarzyszem jest gwia
zda neutronowa o masie 1,4M S; kąt na
chylenia orbity około 78°.
Wreszcie trzecim i jak na razie ostat
nim jest PSR J l 713+0747, wokół które
go obiega w ciągu 68 dni gwiazda o ma
sie około 1/3 M0 (Camilo 1994).
Na Rys. 9 ilustracja zjawiska dla wy
mienionych trzech układów (Wolszczan
1994). Zauważmy, że - zwłaszcza w
przypadku PSR 1855+09, gdzie kieru
nek ku Ziemi leży prawie w płaszczy
źnie orbity - kształt krzywej przypomi
na krzywą opóźnienia sygnałów emito
wanych ku Wenus (Rys. 5).

T3

3

faza ruchu orbitalnego
Rys. 9. Mikrosekundowe, szczątkowe odchyłki, będące konsekwencją występowania
w tych układach zjawiska opóźnienia fali elektromagnetycznej.
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Rys. 8. Pomiary opóźnienia sygnałów (opóźnienia Shapiro) w polu grawi
tacyjnym Słońca.
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4.1. Pro
blem peryhelium
Merku
rego

Już
w
ubiegłym
s tu le c iu
w ie d z ia 
no, że oś

wielka
(linia
apsyd)
M erkure
go dozna
je rocznie
skrętu o
5".74. Jest

to głównie spowodowane oddziaływa
niem grawitacyjnym sąsiednich planet:
Wenus odpowiedzialna jest tu za 2".78;
Jowisz - 1".54; Ziemia - 0".90. Jednak
że, po uwzględnieniu wszystkich moż
liwych perturbacji, otrzymywało się
liczbę o 0".43 mniejszą niż to wynikało
z danych obserwacyjnych. Dlaczego
obrót orbity był szybszy? - na to pyta
nie na gruncie mechaniki newtonowskiej
odpowiedzi uzyskać się nie dało.
Rozwiązanie tej dziewiętnastowiecz
nej zagadki przynosiła fizyka relatywi
styczna. Istota problemu tkwi w okołosłonecznej krzywiźnie czasoprzestrzeni.
Po wykonaniu obliczeń dla ruchu pla
nety w rejonie o tej krzywiźnie okazuje
się, że oś orbity Merkurego winna skrę
cać się o 43.03 sekundy kątowe na stu
lecie. Najnowsze pomiary, bazujące na
danych radarow ych, wskazują, że ta
105

k rz y w ą prę d k o ści r a d ia l
n y c h ; j e j k s z t a ł t z a le ż y
oczywiście od orientacji osi
orbity względem obserwa
tora. Gdy zatem orbita skrę
Pulsar
Rok
Okres
a sin i
Mimośród Ruch roczny
ca się, zmienia się kształt
PSR
odkrycia obiegu P
(sekundy
orbity e
peryastronu
świetlne)
da>ldt
tej k rz y w e j. P rz y k ła d e m
służyć tu może znana, spek
4°.4636
2.519
0.68139
0d.335282
takularna wręcz m etam or
1989
B2127+11C
foza krzywej prędkości ra
4°.2266
2.34176
0.617131
0d.322997
1974
d ia ln y c h PSR 1913 + 16,
B1913+16
gdzie to obracanie się orbi
1°,756
3.7295
0.273678
0d.420737
1990
B 1 534+12
ty „widać” wręcz bezpośre
dnio.
0°.06
3.920
0.212
2d.616763
1990
B 1802-07
W ostatnim opublikowa
nym katalogu (Taylor 1993)
0°.011
20.0440
0.24948
8d.634005
1994
J1518+4904
na 558 pulsarów 24 wcho
d z i ł y w s k ła d u k ła d u
0°.01
32.688
0.6584
12d.339544
1985
B2303+46
podw ójnego. Liczba z n a 
n y c h o b e c n ie p u l s a r ó w
nadwyżka wynosi 42".98 ± 0".05 na więc, że sprawa peryhelium M erku przekroczyła 700, a liczba podwój
stulecie.
rego zostanie ponownie wciągnięta nych - 45. R elatyw istyczny obrót
Zgodność z obserwacjami dosko na listę sukcesów teorii Einsteina.
orbity wykryto we wszystkich pra
nała, niemniej znalazło się tu pewne
Zainteresowanie tym tak bulwer wie układach o większym mimośro
„ale” (mogące świadczyć na korzyść sującym dawniej przypadkiem M er dzie; jest ich jak dotąd sześć. Dane
teorii grawitacji Bransa-Dickego). kurego wyraźnie dziś jednak zm ala zawarto w Tab. 1.
Pod k o n ie c lat s z e ś ć d z i e s i ą t y c h ło, gdyż w m iędzyczasie wykryto
Pod względem prędkości obrotu
zwrócono bowiem uwagę, że gdyby znacznie ciekawsze przykłady obro linii apsyd pierwsze miejsce zajm u
nasza gwiazda nie miała kształtu ści tu linii apsyd.
je PSR B 2127+ 11C (Deich 1996).
śle kulistego, to niesferyczna skła
Obiekt ten znajduje się w bogatej
dowa jej pola grawitacyjnego w no 4.2. Ruch pery astro n u w uk ład ach w pulsary gromadzie kulistej M15
siłaby też pewien wpływ do ruchu li podw ójnych.
w gwiazdozbiorze Pegaza. Rokrocz
nii apsyd. Pomiar odstępstw od sy
nie orbita skręca się tu o prawie czte
m etrii sferycznej Słońca nie je s t Relatywistyczny obrót orbity winien ry i pół stopnia. W ciągu swego ży
sprawą prostą. Pośrednich danych wystąpić w każdym układzie obiega cia człowiek miałby zatem szanse
dostarczają tu badania nad oscylacja jących się ciał, gdzie spełnione są prześledzić pełny obrót tego układu,
mi, z których wnioskować można o w ym agane dla zjaw iska w arunki. gdyż potrzeba na to tylko 80 lat.
wewnętrznej rotacji Słońca; dane te Rzecz zrozumiała, że efekt będzie
Protoplasta podwójnych pulsarów,
wskazywałyby raczej na bardzo nie bardziej widoczny w układach o du PSR 1913 + 16, obserwowany jest od
z n a czn e s p ła s z c z e n ie . Być m oże żym mimośrodzie, no i tam, gdzie 22 lat. Przez ten czas jego orbita zdą
odległość obiegających się żyła skręcić się już o ponad 90° (Rys.
ciał jest niewielka. Znaczne 10). N a jn o w sz y m zaś odk ry c ie m
zbliżenia składników możli z tej populacji re latyw isty czn ych
PSR B1913+16
we są w układach z gwiazda podwójnych jest PSR J 1 518+4904
mi z d e g e n e ro w a n y m i. Na (Nice 1996).
p rz y k ła d w u kładzie PSR
Nie wszystko w tej tematyce jest
1913+16
(z o d k r y c ie m jed n ak takie proste. Poznano n ie
którego wiąże się Nagroda dawno dwa pulsary, którym towarzy
Nobla 1993) odległość obie szą masywne gwiazdy ciągu główne
gających się gwiazd neutro go typu B. Są to: PSR B I 259-63 (e =
nowych jest tego rzędu, co 0.97, P = 1250 dni) i PSR J0045rozmiary Słońca (od około 7319 (e = 0.81, P = 51 dni). W tym
1 Rq w peryastronie do 4,5 drugim - który jest jedynym znanym
R 0 w apoastronie).
reprezentantem pulsarów w Małym
Gdy
jedn
ą
z
gwiazd
ukła
Obłoku Magellana - uzyskana z ob
peryastron
du j e s t p u ls a r, w y k r y c ie serwacji prędkość obrotu linii apsyd
obrotu linii apsyd nie stwa dco/dt = 0°.026 na rok (Kaspi 1996).
Rys. 10. Relatywistyczny obrót orbity. Powrót
do położenia z roku odkrycia - 1974 - nastąpi w
rza problemu, wystarcza tu Nie jest to zapewne efekt czysto re
roku 2059. (Nachylenie orbity tego układu do pła
zjawisko Dopplera. Z obser latywistyczny; znaczący wpływ na
szczyzny stycznej do sfery niebieskiej winno wy
wacji zmian częstotliwości obrót orbity muszą tu mieć też odstęp
nosić około 47°.
i m p u ls ó w o t r z y m u j e się stwa od kulistości tej dużej i masywnej
Tab. 1. Układy podwójne, w których zaobserwowano relatywistyczny
obrót orbity
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Rys. 11. Precesja żyroskopu na okotoziemskiej, biegunowej orbicie. Gdy
oś leży w płaszczyźnie orbity, doznaje
w następstwie precesji geodezyjnej
skręcenia o 8 sekund kątowych na rok;
oś przebiegająca prostopadle ulegnie
skręceniu o 0".05.

g w ia z d y to w a r z y s z ą c e j. W y s t ę p o 
w ałby tu zatem p rob lem p o d o b n y do
tego, ja ki kom p liko w ał sprawę inter
pretacji ruchu p eryh elium M e rk u re 
go5. P recesja

geodezyjna

Z ja w isk o precesji g e o d ezy jn ej je s t
n astę p stw e m sprzężenia, z a c h o d z ą 
c e g o m ię d z y r u c h e m w i r o w y m a
o b ieg o w y m - co n azy w an e j e s t k ró t
ko sprz ę ż e niem spin-orbita. M ożna
tu odn ieść się do analog ii z fizyki
atom ow ej.
E lektro n obiega ją d ro , j a k też p o 
siada sp in ow y m o m e n t p ęd u (w j ę 
zyku p o p u la rn y m m ó w i się tu o ru 
chu w iro w y m w o k ó ł w ła sn e j osi).
O tóż m a tu m iejsce o d d z ia ły w a n ie
spin-o rbita, n a stę p stw e m czego je s t
p o w s ta w a n ie d o d a tk o w y c h p o z i o 
m ów energetycznych, o d p o w ie d z ia l
n y c h za s u b te ln ą str u k tu rę w id m a
atom ow ego.
To m a g n e ty c z n e o d d z ia ły w a n ie
w atomie znajduje swój odpow iednik
P o stęp y A stro n o m ii 3/1996

w teorii g raw itacji. M a tu m ie jsc e
coś podobnego, m ianow icie sprzęże
nie m iędzy ru ch em w iro w y m a r u 
chem o b ie g o w y m ciała. N a w iązu jąc
do n a sz e j planety , z w ią z a n y z r u 
chem w okół ją d ra m om ent pędu
e l e k t r o n u m o ż n a p r z y r ó w n a ć do
m o m e n tu p ę d u Z ie m i na o rb ic ie po d c z a s gdy sp in ow y m o m e n t pędu
elektronu odpow iadałby m om entow i
pędu Ziem i, w y n ik a jąc e m u z jej r u 
chu w irow ego.
O g ólna teoria w z g lę d n o ści p r z e 
w id u je , że oś o b ro tu Z ie m i w in n a
w ciągu k ażdego roku g w ia z d o w e g o
doznać skręcenia o 0 '.0 1 9 . W y kry
cie tak drobnych zm ian nie je s t m o ż 
liwe; są one m a sk o w an e p rzez inne
perturb acje osi obrotu staruszki Z ie 
mi.
Z jaw isk o p recesji geodezyjnej
m o g ło b y być je d n a k b e z p o ś re d n io
z a o b s e r w o w a n e za p o ś r e d n ic tw e m
e k s p e r y m e n tu s a te lita r n e g o ( Rys.
11). Ruchem orbitalnym byłby w tym
p rz y pa dk u obieg satelity w okó ł Z ie 
mi, n a to m ia st ruch w iro w y n a le ż a 
ło b y s t w o r z y ć s z t u c z n i e p o p r z e z
u m iesz c z e n ie na satelicie o d p o w ie 
dnio c zu łego ży rosk op u. W z a k rz y 
w io n e j, o k o ło z ie m sk ie j c z a s o p r z e 
strzeni oś ż y ro sk o p u d ozn aw ać b ę 
dzie sy stem a ty c z n e g o skręcania; po
up ły w ie roku ró ż n ic a w y n ie sie o k o 
ło 8" (Will 1993). Opracow yw ano ju ż
p ro je k ty tak iego eksp e ry m e n tu ; n a j
n o w s z y ( L a n g e 1995) p r z e w id u j e
m o ż liw o ść p o m ia ru z ja w isk a z tak
w y s o k ą precy zją, iż u m o ż liw ia ło b y
to w y z n a c z e n ie re la ty w is ty c z n e g o
p a ra m etru y z d o k ła d n o śc ią do 10'7.
Tym czasem p ierw szą jask ó łk ą,
w s k a z u ją c ą na p o tw ie rd z e n ie z ja w i
ska precesji geodezyjnej, były obser
w a c je ... K s ię ż y c a . U k ła d Z ie m ia K siężyc m oże być tra k to w a n y ja k o
„żyroskop” o osi prostopadłej do p ła 
s z c z y z n y o r b i ty . W y n i k a j ą c e ze
s p r z ę ż e n ia s k r ę c a n ie osi w in n o tu
w y nie ść około 2" na stulecie. B a d a 
nia, w y k o n y w a n e za p o śre d n ic tw e m
tzw. L u n a r L a se r R a n g in g E x p e r i
m ent (gdzie korzystano z um ie sz c z o
nych na K siężycu p rzez astron autów
z w ie rc ia d eł od bija ją c yc h), p o tw ie r 
dziły ju ż to (S h ap iro 1988).
Bardziej efektow ne ujawnienie się
zjaw iska precesji geodezyjnej n adej
dzie chyba je d n a k z c z asem z głębin
G alaktyki.
P u lsar w u kła d zie p o d w ó jn y m to

p rz e c ie ż w spaniały, naturalny ż y ro 
skop na orbicie. O w o sp rzężenie ru 
chu w iro w e g o i o b ie g o w e g o winno
z a m a n ifesto w ać się tu w całej o k a 
załości. Z obliczeń w ynika, że np. oś
ob ro tu PSR 1913+ 16 w in na w ciągu
ro ku doznać skręcen ia o około je d e n
stopień. W n io sek stąd n a ty ch m ia sto 
wy, że m usiałb y zm ieniać się i kąt
m iędzy osią pulsara, a kierunkiem ku
Z ie m i - a to p o c ią g a ło b y z a s o b ą
z m ia n y w r e je s tro w a n e j p rz e z nas
struk tu rze impulsów. O tóż o b se rw a 
cje tego p u lsa ra w sk a z u ją ju ż na z a 
c h o d z e n ie p e w n y c h s y s t e m a t y c z 
nych zm ian, k tóre m o g ły b y być tłu 
m a czone ja k o k o n s e k w e n c ja p r e c e 
sji geod ezy jn ej.
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Doc. Tadeusz Jarzębowski jest astronomem,
który zasłynąłpierwszymi w Polsce obserwa
cjamifotoelektrycznymi gwiazd i rowerowymi
wędrówkami turystyczno-astmnomicznymi po
całym świecie. O obserwacyjnych aspektach te
orii grawitacji Einsteina pisałjuż w PA 3/91.
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owisz wykazuje nadmiar promieniowa
nia w stosunku do energii promienistej
otrzymywanej od Słońca i nadmiar ten wy
nosi od 70 - 100%. Zgodnie z pracą R.
Sm oluchowskiego (1), Jowisz emituje
około 10'3 W cm'2 więcej promieniowa
nia, aniżeli otrzymuje od Słońca, co daje
całkowitą moc nadmiarowego promienio
wania około 1018 W Nie jest to wartość
rewelacyjnie wielka w porównaniu z jasno
ścią absolutną Słońca wynoszącą 3,83* 10“
W, ale jest porównywalna z ilością energii
promienistej, która przychodzi do Jowisza
ze Słońca (3,23* 1018 W), oraz przekracza
prawie o rząd energię promie
nistą Słońca, która osiąga
Ziemię (1,75*1017 W). Jest
to zatem energia znacząca.
Jedną z konsekwencji produk
cji energii przez Jowisza jest
jego stosunkowo wysoka tem
peratura powierzchniowa wy
nosząca od 129 K do 425 K
według danych próbnika Ga
lileo, który wszedł w atmo
sferę Jowisza 7 grudnia 1995
r. i zarejestrował powyższy
gradient temperatur w okre
sie 58-minutowego zanurzania
się w atmosferę do głębokości
159 km od poziomu chmur
am oniakalnych widocznych
przez teleskopy z Ziemi; na
powyższej głębokości ciśnie
nie wzrosło od 0,4 bar do 22
bar, kiedy to próbnik uległ
zniszczeniu (2). Jowisz ma ja
sność gw iazdow ą (-2, 4m),
wyższą w przybliżeniu o jed
nostkę od jasności gwiazdo
wej Syriusza w gwiazdozbio
rze Wielkiego Psa (-l,43m); gdyby nie było
wymienionego efektu dodatniego bilansu
energetycznego, Jowisz świeciłby prawdopo
dobnie słabiej, może podobnie jak Syriusz.
Zatem, wewnętrznej energetyce Jowisza
możemy zawdzięczać, do pewnego stopnia,
jego imponującą jasność.
Z Jowiszem związane jest wiele cieka
wych zjawisk przyrody, takich jak gęste
chmury i ich zawirowania ( Wielka Czer
wona Plama), brak twardej powierzchni, sil
ne pole magnetyczne, bardzo silne wiatry

J
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w atmosferze osiągające 600-650 km/godz,
odkryte przez próbnik Galileo, bardzo
szybki obrót dookoła osi wynoszący 9,841
godz., oraz stosunkowo niewielka średnia
gęstość wynosząca 1,33 g/cm3. Gęstość Jo
wisza jest porównywalna z gęstością Słoń
ca wynoszącą średnio 1.4 g/cm3 i wskazu
je, że Jowisz - podobnie jak Słońce - jest
złożony głównie z wodoru. Tak jest w rze
czywistości, w dodatku do dużego nadmia
ru wodoru i niewielkiej ilości innych pier
wiastków, Jowisz zawiera jeszcze hel w ilo
ści 13,7% masy całkowitej w atmosferze.
Gęstość, ciśnienie i temperatura Jowisza

wzrastają sukcesywnie w kierunku do jego
centrum i przypuszcza się, że blisko cen
trum wynoszą one, kolejno, 4-5 g/cm3, 50
Mbar i ~35000 K. Przypuszcza się także, ze
Jowisz posiada bliżej nieokreślone jądro o
gęstości około 25 g/cm3. Wewnątrz Jowisza
wodór występuje w stanie metalicznym,
umożliwiającym przepływ ogromnych prą
dów elektrycznych, generujących silne pole
magnetyczne. Ostatnio, w Lawrence Liver
more National Laboratory w USA. udało
się uzyskać doświadczalne potwierdzenie

metalizacji ciekłego wodoru przy wyso
kich ciśnieniach (1,4 - 1,8 Mbar) i tem
peraturach (2200 - 4400 K) oraz osią
gniętych gęstościach wodoru (0,56 - 0,72
g/cm3) w urządzeniu stosującym krótko
trwałą (200 ns) falę uderzeniową (3). Wy
nik ten jest niezwykle ważny, jako potwier
dzający dotychczasowe przypuszczenia od
nośnie budowy Jow isza; w ystępow anie
metalicznego wodoru na Jowiszu przypu
szczano na długo, zanim udało się go ostat
nio uzyskać w ziemskich warunkach labo
ratoryjnych!
Mimo, że współczesne badania Jowi
sza dopuszczają wiele nieroz
wiązanych jeszcze tajemnic,
jedną z najbardziej fascynu
jący ch - je s t pochodzenie
dodatniego bilansu energe
tycznego. Z godnie z p o 
wszechnie przyjętym poglą
dem, dodatni bilans energe
tyczny jest związany z jedną
z dwu lub oboma przyczyna
mi jednocześnie. Oto one:
graw itacyjna akrecja masy
oraz fazowe oddzielenie helu
(2, 4). Od dawna przypu
szczano, że Jowisz ulega po
wolnej kontrakcji grawitacyj
nej, uwalniając energię; aby
wyjaśnić dodatni bilans ener
getyczny Jowisza, wystarcza
łoby założyć zm niejszenie
promienia Jowisza o około
0,5 cm/rok. Mechanizm ten
jednakże zakłada, że Jowisz
jest ściśliwy, co niekoniecz
nie jest słuszne. Np., według
ostatnich przypuszczeń ba
daczy francuskich, Jowisz od
co najmniej 500 milionów lat znajduje się
w stanie zestalonym, co utrudniłoby jego
dalsze ściskanie i możliwość postępującej
kontrakcji (zgodnie z hipotezą kontrakcji,
w okresie 500 milionów lat promień Jowi
sza powinien zmniejszyć się o około 5000
km w stosunku do promienia planety, wy
noszącego obecnie 71400 km, czyli o 7%)
(4, 5). Druga hipoteza oparta jest na fakcie
doświadczalnym, że atmosfera Jowisza, jak
wynikało z danych pojazdów planetarnych
Voyager i potwierdzonych ostatnio przez
Postępy Astronomii 3/1996

Galileo, zawiera około dwukrotnie mniej
helu, aniżeli znajduje się go - w edług przy
jętych założeń - w m aterii prasłonecznej.
W yniknął stąd w niosek, że hel przypu
szczalnie spływa w formie kropel do wnę
trza planety, w ytw arzając w tym procesie
ogromne ilości energii (6, 7). W ytłum acze
nie powyższe opiera się na fizycznym fak
cie, że hel, ja k i niektóre inne gazy szla
chetne (neon), nie powinny rozpuszczać
się w m etalicznym wodorze, nawet w bar
dzo w ysokiej tem peraturze w nętrza Jowi
sza, poniew aż oddziaływ anie pom iędzy
lekkim i gazam i szlachetnym i i elektrona
mi przew odnictwa w m etalu jest wysoce
o d p y ch ające (2, 8). Z a k ład a się, że hel
w y d ziela się z m asy p la n e ty w fo rm ie
drobnych kropel, które następnie powoli
przesączają się do w nętrza planety. Śro
dowisko planety jest bardzo lepkie i p rze
sączaniu towarzyszy w ydzielenie się ener
gii o charakterze dyssypacyjnym (4).
Oba om ów ione powyżej mechanizmy,
tłum aczące dodatni b ilan s energetyczny
Jow isza, m ają silne oparcie w podstaw o
wych prawach fizycznych. W 1989 r. poja
w iło się je s z c z e je d n o w y tłu m a c z e n ie ,
którego podstawa fizyczna je st niezwykle
kontrowersyjna. C hodzi o przypuszczenie
podane przez Jones’a i w spółpracow ni
ków (9), że we w nętrzu Jowisza, ja k i in
nych ciałach niebieskich, m oże zacho
dzić „zim na fuzja” pom iędzy deuterem,
a w odorem lekkim , której tow arzyszyłoby
w ydzielanie energii:
d + p —> 3He +Y (5,4 M eV)

(1)

Zakłada się, że reakcja term ojądrow a (1)
w ystępuje w gw iazdach i we w nętrzu Słoń
ca, będąc częścią cyklu protonowego
w ytw arzania energii:
p + p -* d + e+ + v
d + p —> 3He + y

(2)
(la )

oraz
3He + 3He —» a + p + p ,

(3)

dzięki którem u w ytw arza się 25,7 M eV
energii, głów nie w formie energii kinetycz
nej produktów. Dla w ystąpienia cyklu pro
tonowego konieczne są ogromne energie
w zbudzenia, ciśnienia i gęstości takie, ja 
kie panują we w nętrzu Słońca (tem pera
tury rzędu 35 m ilionów K, ciśnienia rzędu
104 - 10s Mbar, oraz gęstości rzędu 10 - 100
g/cm 3). Według hipotezy przyjętej przez
Jones’a i współpracowników, powolna tzw.
„zim na fu zja” m ogłaby ju ż zach o d zić w
warunkach w nętrza Jowisza pod w arun
kiem , że Jowisz zawiera m etaliczne jądro
złożone głów nie z w odoru i krzem ianów że
laza, gdzie następowałaby niskotem peratu
rowa „kataliza” procesu fuzji. W ystąpienie
reakcji (1) je s t bardziej prawdopodobne
aniżeli reakcji (2), gdyż energia w zbudze
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nia (wymagane tem peratury) dla reakcji (1)
je s t znacznie niższa, aniżeli dla reakcji
(2). Zatem „spalaniu” do helu-3 ulegał
by deuter zawarty w Jowiszu. Przypuszcza
się, że Jowisz zawiera - proporcjonalnie do
lekkiego wodoru, 10~4 - 10'5deuteru (9,10),
czyli - w stosunku do pełnej m asy Jowisza
(1 ,9 x 1 0 27 kg), 0,01 - 0,001% (2 *(1023 1022) kg). Jest to ogromna ilość i „spa
lenie” tego deuteru w edług reakcji (1) do
starczyłoby energii rzędu 5x(1036 - 1037) J,
czyli biorąc pod uw agę nadm iarow ą moc
energetyczną Jowisza, około 10 1* W, star
czyłoby tej energii z reakcji (1) na 1018 do
1019 s, tzn. na ogrzew anie Jowisza przez
10" do 1012 lat na obecnym poziom ie ener
getycznym. H ipoteza Jones’a i w spółpra
cowników została poddana w eryfikacji te
oretycznej przez H orow itz’a (11), Crowley’a (12), oraz Sivaram ’a i de Sabbata
(13). N ie w chodząc w szczegóły prze
prowadzonych ocen i obliczeń, uzyskane
re z u lta ty
w s k a z u ją n a m o ż liw o ść
pow olnego zachodzenia tzw. „zim nej
fuzji” przy term icznych energiach w zbu
dzenia i gęstościach w przybliżeniu o jeden
rząd w yższych niż przypuszcza się jako
w ystępujące w centrum Jowisza. Zatem,
e n e rg e ty c z n e p rz y p u s z c z e n ia J o n e s ’a
i w spółpracowników m ogą mieć w iększe
znaczenie (tak przypuszcza D. J. Stevenson
w korespondencji prywatnej z autorem tego
tekstu) dla białych i brunatnych karłów, niż
dla Jowisza i planet jem u podobnych.
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Na następnej
stronie
przedstawione są:
Planetoida 243 Ida i jej księ
życ Daktyl. Zdjęcie zostało uzy
skane przez zmierzającą do Jo
wisza stację kosmiczną Galileo
w dniu 28 sierpnia 1993 r., ale
poznano je dopiero w lutym
1994 r., gdy stacja przekazała
na Ziemię zebrane w czasie
przelotu w pobliżu planetki dane
obserwacyjne. Odkryto wtedy
pierwszego naturalnego sateli
tę asteroidu. Planetka Ida ma
rozmiary 56 x 24 x 21 km, a krą
żący w odległości ok. 100 km
wokół niej satelita Daktyl mierzy
zaledwie 1,2 x 1,4 x 1,6 km.
Daktyl - półtorakilom etrowy
satelita Idy. Na jego powierzch
ni widać 12 kraterów o średni
cach większych niż 80 metrów.
Największy, widoczny w pobli
żu terminatora, krater ma śre
dnicę około 300 metrów.
Janus - 95 kilometrowy sateli
ta S atu rn a, o d k ry ty przez
Voyagery w 1980 roku.
Fobos - satelita Marsa. Obraz
u zyska n y ze s ta c ji V ikin g
w 1977 roku. Jego rozmiary są:
28 x 20 km. Wyraźnie widocz
ny jest wielki krater Stickney’a
i „podrapania”. Największe rysy
mają 700 metrów szerokości
i 90 metrów głębokości, choć
na ogół parametry te zawiera
ją się odpowiednio w granicach
100 - 200 i 10 - 20 metrów.
P lan eto id a 4179 Toutatis
- obraz radarowy uzyskany
8 grudnia 1992 roku przez Steve’a Ostro z Laboratorium Na
p ę d ó w O drzutow ych (JP L)
w Kalifornii przy pomocy radio
teleskopów w Goldstone. Pla
netoida ta jest prawdopodobnie
„zlepkiem” dwóch ciał o rozmia
rach odpowiednio 4 i 2,5 km.
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Planetarna 243 Ida
i jej księżyc Daktyl

Janus - satelita
Saturna

Fobos - satelita
Marsa

Planetoida 4179 Toutatis
- obraz radarowy
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O małych księżycach
wielkich planet
Krzysztof Goździewski
Tytułem w stępu
S y stem S ło n e c z n y z a p e łn io n y je s t
ogrom ną ilością ciał, które traktujemy
jako „m ałe” : asteroidam i, kometami,
księżycami planet. Z wyjątkiem komet,
które objawiają się w spektakularny spo
sób, na pozór są one mało atrakcyjne.
C óż c ie k a w e g o m o ż n a p o w ie d z ie ć
0 martwych zlepkach skał, którym siła
grawitacji każe obiegać wielkie i w spa
niałe planety ? W rzeczywistości jednak
wiedza o nich, o ich budowie wewnę
trzn e j, d y n am ice ruch u o rb italn eg o
1 obrotowego jest istotna dla zrozumie
nia ewolucji Układu Słonecznego jako
całości.
Rzecz będzie zatem o małych księ
życach planet. Uprzedzając rozczarowa
nie Czytelnika - nie o wszystkich, które
znamy. Artykuł w zamyśle autora jest
swego rodzaju zbiorem rozważań na te
mat kilku wybranych obiektów. Tema
tem przewodnim będzie ich grawitacja
i jej związek z ruchem.
Z praktycznego i teoretycznego punk
tu widzenia ruch ciał w Układzie Sło
necznym traktujemy za pom ocą upro
szczonych modeli. Najprostszy z nich to
znane doskonale zagadnienie Keplera:
bierzemy Słońce i planetę lub księżyc
i planetę; mówimy, że ich rozmiary są
pomijalne w stosunku do dzielących je
odległości; zapominamy, że istnieją inne
obiekty - mamy model dwóch punktów
m aterialnych, których ruchem rządzi
prawo grawitacji Newtona. Teraz trochę
m atem atyki i oto znając początkow e
prędkości i położenia tych punktów je 
steśmy w stanie analitycznie (to znaczy
za pom ocą zamkniętych formuł m ate
matycznych) opisać ich ruch, podać te
w ielkości dla dowolnej chw ili czasu.
Niestety, okazuje się, że nawet z czysto
praktycznego punktu widzenia, prawa
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Keplera nie wystarczają nam. Dotyczy padkach. W praktyce jesteśm y zdani na
to choćby sztucznych satelitów Ziemi. przybliżenia i rachunki wykonywane za
O rbitują one na wysokościach rzędu se pom ocą komputerów.
tek kilometrów nad jej powierzchnią. Ich
Wielkości, które charakteryzują pole
rozmiary są co prawda nadal pomijalne grawitacyjne Ziemi (planet i księżyców)
w stosunku do odległości dzielącej je od opisujemy najczęściej za pom ocą bez
centrum Ziemi, ale Ziemia zdecydowa w ym iarow ych w spółczynników Stonie nie może być traktowana w takiej kes’a. Potencjał grawitacyjny i składo
skali jako punkt. Nie jest też kulą. Ma we siły grawitacji przedstawić można za
nieregularny kształt i niejednorodną gę pom ocą nieskończonych (w ogólności)
stość. Pole grawitacyjne, w którym po szeregów funkcji sferycznych (Ramka 1).
rusza się satelita nie jest ani polem punk Modelem pola grawitacyjnego nazywa
tu ani polem kuli. Ruch satelity różni się się wówczas zestaw bezwymiarowych
diametralnie od ruchu przewidywanego w spółczynników S to k es’a, am plitud
przez rozw iązanie
problem u Keplera.
Je śli s a te lita je s t
dostatecznie duży
(Księżyc !) lub za
leży nam na tym ,
ż eb y o p isać je g o
orientację w prze
strzen i, je g o ro z 
m iarów nie można
ju ż pominąć. Teoria
m ó w i, że ru ch
obrotow y bryły w
p o lu g r a w ita c y j
nym jest zależny od
jej ruchu postępo
w e g o i o d w ro t
n ie .W o g ó ln o śc i
musimy zatem znać
inform ację o polu
wytwarzanym
przez obydw a od
działyw ujące g ra
witacyjnie obiekty,
żeby w pełni opisać
Rys. 1. U góry oryginalny, dyskretny model topografii księży
ca Amalthea (rzut odpowiadający długości planetocentrycznej
ich ruch. Problem
270°). Pochodzi on z pracy P. J. Stooke, Earth, Moon and
ten jest bardzo trud
Planets, vol. 56, 1992. U dołu efekt rozwinięcia harmoniczne
ny i udaje się roz
go topografii stopnia i rzędu 1 8 x 1 8 (patrz Ramka 1), uzyska
w ią z a ć go a n a li
ny przez autora metodą najmniejszych kwadratów, na bazie
tycznie jed y n ie w
modelu dyskretnego Stooke'a.
nieliczn y ch p rz y 
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funkcji sferycznych, które zawierają
informację zarówno o kształcie jak i o
rozkładzie gęstości materii we wnętrzu
ciała. Rzecz jasna w praktyce ich ilość
jest ograniczona. Najbardziej dokładne
modele pola grawitacyjnego dla Ziemi
są stopnia i rzędu 360 x 360. Pozwalają
one (przy uwzględnieniu innych niż gra
witacyjne zaburzeń) na przewidywanie
trajektorii sztucznych satelitów z dokład
nością centymetrową. Znane są także

m odele K siężyca (50 x 50), Wenus,
Marsa, Jowisza i Saturna. Źródłem in
formacji, na bazie których skonstruowa
no te modele były precyzyjne obserwa
cje ruchu sztucznych satelitów i sond
kosmicznych. Skoro niejednorodności
pola grawitacyjnego planety zaburzają
trajektorię sondy, to znając ją, możemy
„dopasować” model pola grawitacyjne
go tak, aby wyliczony z jego uwzglę
dnieniem ruch sondy zgadzał się jak

najlepiej z ruchem obserwowanym.
W przypadku Z iem i dodatkow ych
danych dostarczają, m iędzy innymi,
pom iary graw im etryczne na jej
powierzchni oraz orbitalne obserwacje
altimetryczne (poziomu morza).
Detaliczna znajomość pola grawita
cyjnego jest też bardzo istotna dla nie
wielkich obiektów Układu Słoneczne
go.

Ramka 1. Związki topografii z grawitacją
Dla celu opisu topografii (kształtu) nieregularnego
księżyca przyjmijmy układ kartezjańskich współrzęd
nych geometrycznych, sztywno związany z ciałem
(Rys. R1). Wektor wodzący r punktu powierzchni
księżyca możemy przedstawić we współrzędnych
sferycznych (r, <>, X), związanych z wyjściowym ukła
dem współrzędnych kartezjańskich.
Kąty (4>, X) mają znaczenie planetocentrycznych
długości i szerokości. Kartografowie stosują konwen
cję układu lewoskrętnego (kąt długości rośnie zgo
dnie z ruchem wskazówek zegara, jeśli patrzymy od
b.aguna północnego). Efekty związane z dynamiką
przyjęło się badać w układzie prawoskrętnym; taki
też dalej używamy.
Promień powierzchni r w punkcie P(x, y, z) =
P(r, X) można zapisać w postaci rozwinięcia har
monicznego
oo

II

r(<p. A) = X X ( A m< co s ot A + B „,„ s m m A )P nnl(s'm<p)
n=0m=0

gdzie zestaw współczynników A, B traktujemy jako
model topografii.
Funkcje Pnmsą stowarzyszonymi funkcjami Legendre’a. Iloczyn funkcji Legendre’a i czynnika sin m \
lub cos m l stanowi funkcję sferyczną, stąd nazwa
rozwinięcia.
W analogiczny sposób można opisać potencjał gra
witacyjny punktu P(x, y, z), który znajduje się w odle
głości r od ciała
F ( r ,0 ,A ) =

skomplikowany i raczej dla celów poglądowych po
dajmy pierwsze przybliżenie tego związku:
_

Coo

c nm

)" X ( C „ „ , cos w A + Snm sin»iA )P „m(s in 0 )
r

n= 0

r

m=0

gdzie (r, <|>, A.) są współrzędnymi planetocentrycznymi
punktu, G oznacza stałą grawitacji, M masę obiektu,
natomiast r0to najczęściej średnia wartość promie
nia bryły.
Współczynniki C i S nazywane są współczynnika
mi Stokes’a. Dysponując opisem potencjału grawita
cyjnego, czyli ich zestawem dla danego obiektu, mo
żemy uzyskać wartości siły grawitacji w badanym
przez nas punkcie.
Przy założeniu jednorodnego rozkładu masy we
wnętrzu bryły istnieje ścisły związek pomiędzy współ
czynnikami rozwinięcia harmonicznego topografii oraz
współczynnikami Stokes’a. W ogólności jest on dość
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Rys. R1. Planetocentryczny układ odniesienia. Punkt o
współrzędnych kartezjańskich P(x,y,z) można opisać za po
mocą współrzędnych sferycznych: długości promienia wo
dzącego oraz dwóch kątów, mających sens „długości" i „sze
rokości” planetocentrycznej.

s nm

^00

r0
3

A nm

~ 2 h + 1 'o

3

B mn

= 2« + l 'b

Podobne relacje istnieją dla innych wielkości cha
rakteryzujących ciało: zarówno dla geometrycznych
(objętość, promień średni), jak bezwładnościowych
(główne momenty bezwładności).
Oczywiście, zarówno potencjał grawitacyjny jak
i inne wielkości pochodne możemy wyliczyć metodą
bezpośredniego całkowania numerycznego po obję
tości bryły. Jest to wręcz konieczne, jeśli chcemy uzy
skać te wielkości na powierzchni księżyca lub w jej
otoczeniu, ponieważ rozwinięcie harmoniczne poten
cjału grawitacyjnego można stosować jedynie poza
sferą obejmującą całą bryłę księżyca.
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Obejrzeć je z bliska...
W przypadku małych obiektów (nie
wielkich księżyców lub asteroidów) je
dynym źródłem danych dla celów wy
znaczania pola grawitacyjnego, charak
terystyk inercyjnych i badań geofizycz
nych były do niedawna zdjęcia tych
obiektów wykonywane przez sondy ko
smiczne.
Podstawową informacją, którą moż
na odczytać z fotografii i natychmiast
zrobić z niej użytek jest kształt ciała.
Znając topografię możemy wyznaczyć
objętość ciała, której wartość nakłada
więzy na średnią gęstość materii. Oczy
wiście topografia sama w sobie pozwa
la na snucie wniosków natury geologicz
nej oraz przybliża historię obiektu. Przy
założeniu jednorodnego rozkładu gęsto
ści1* możemy ocenić charakterystyki
bezwładnościowe bryły księżyca (mo
menty bezwładności) i współczynniki
pola grawitacyjnego (Ramka 1). Wiel
kości te z kolei są użyteczne dla bada
nia dynamiki ruchu obrotowego. Zna
jąc pole grawitacyjne można studiować
ewolucję i stabilność orbit cząstek po
ruszających się w pobliżu księżyca.
Można sobie wyobrazić, że w skrajnym
przypadku informacje takie będą po
trzebne dla planowania zbliżeń lub lą
dowań sond kosmicznych (przypomnij
my radziecki eksperyment lądowania
próbników na powierzchni Fobosa, jed
nego z księżyców Marsa). Dokładny
opis pola grawitacyjnego umożliwia też
badanie ruchu i rozkładów cząstek wy
bijanych z powierzchni przez uderzenia
meteorytów. Cząstki, które uciekają ze
sfery oddziaływania grawitacyjnego
księżyca mogą zasilać pierścienie pla
netarne. Mogą one też powracać na jego
powierzchnię i wtórnie ją kształtować.
Znajomość lokalnych, powierzchnio
wych wartości przyśpieszenia grawita
cyjnego, sił stycznych, potencjału gra
witacyjnego pozwala na określenie ob
szarów dynamicznie „wysokich” i „ni
skich” , w których regolit (pokruszony
materiał skalny) może się gromadzić lub
być usuwanym. Nie jest to bowiem
oczywiste „na oko” - nieregularność
kształtu w połączeniu z silnymi polami
'* Założenie to jest w pewnym sensie aktem roz
paczy, ponieważ na ogół nic konkretnego na te
mat prawdziwego rozkładu gęstości we wnętrzu
księżyca nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Wy
daje się ono jednak rozsądne, ponieważ w wy
padku małych ciał grawitacja jest zbyt słaba by
silnie ten rozkład modyfikować.
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Rys. 2. Lokalizacja małych księżyców, o których mowa w tekście, w układzie pierście
ni Saturna.

grawitacyjnymi planet, w których więk
szość małych księżyców się porusza
sprawia, że intuicje w tym względzie
zawodzą.
Małe ciała są najczęściej bardzo nie
regularne. Nie sposób opisywać ich
kształtu za pomocą brył typu kula, sferoida, elipsoida, co jest normalną prak
tyką w badaniach jakościowych doty
czących planet i dużych księżyców. Ta
kie przybliżenia prowadziłyby do nie
dopuszczalnie dużych błędów.
Pierwszym obiektem dla którego na
bazie fotografii udało się odtworzyć
kształt (topografię) był Fobos. Przypo
mnijmy, że jego rozmiary są rzędu 10
km. Korzystając z zestawu 25 fotogra
fii wykonanych przez kamery telewizyj
ne Marinera 9, R. J. Turner zbudował
model Fobosa w skali 1:60 000. W cza
sach dzisiejszych komputerów i technik
przetwarzania obrazu metoda zastoso
wana przez Turnera wydaje się nieby
wale skomplikowana i pracochłonna.
Makietę Fobosa oświetlano w taki spo
sób, by symulować warunki w jakich
powstały rzeczywiste zdjęcia. Dla tego

celu potrzebna była dokładna znajomość
orbity sondy (konfiguracji względnej
Fobosa, Słońca i Marinera). Makietę na
stępnie fotografowano. Uzyskane zdję
cia porównywano z oryginalnymi foto
grafiami. Model Fobosa by\de facto po
prawiany (rzeźbiony) w celu uzyskania
zgodności obu zestawów fotografii. Po
zakończeniu procesu, który w termino
logii komputerowej nazwalibyśmy iteracyjnym, model został wymierzony
z dokładnością lm m, dla około 3500
punktów powierzchni. W ten sposób
uzyskano przestrzenny, dyskretny mo
del bryły Fobosa. Stał się on pierwszym
małym, nieregularnym księżycem, który
był następnie intensyw nie badany,
w kontekście tematyki, o której wcze
śniej wspominaliśmy.
Podobną w idei technikę odtwarza
nia topografii ze zdjęć, wykonanych na
początku lat osiemdziesiątych przez son
dy Voyager zastosował Philip Stooke dla
kilku małych księżyców Jowisza i Sa
turna. Tym razem z pomocą przyszły
możliwości numerycznego przetwarza
nia obrazów. Żmudny proces „lepienia”
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bryły księżyca zastąpiono przez w y
świetlanie jego obrazu na ekranie stacji
graficznej. M odel jest interakcyjnie po
prawiany w taki sposób, by w symulo
w anych w arunkach ośw ietleniow ych
dopasować charakterystyczne szczegóły
na powierzchni, do istniejących na fo
to g rafiach realn eg o o biektu. Jakość
zdjęć używanych dla celu modelowania
kształtu pozostawia wiele do życzenia w typowych przypadkach rozdzielczość
określana jest jako kilka - kilkanaście
kilometrów na piksel obrazu. Pomimo
to Stooke zbudował kilka modeli, które
charakteryzowane są przez błędy pro
m ienia topografii rzędu kilku-kilkunastu kilometrów przy rozm iarach księży
ców rzędu 100 km. O ceńm y efekt na
rysunkach przedstaw iaj ąch A m alteę,
piąty księżyc Jowisza, który porusza się
w odległości zaledwie 2.5 prom ienia od

planety. Bardzo jasny Jowisz utrudnia
o b serw acje pozycyjne księżyca, nie
mówiąc o tym, że obserwując Amalteę
z Ziemi nie mielibyśmy najmniejszych
szan s d o strz e c sz c z e g ó łó w je j p o 
w ierzchni. A m altea je s t przykładem
obiektu, dla którego z natury jedyne sen
sowne dopasowanie jakiegoś regularne
go k ształtu uzyskuje się za pom ocą
przedstawienia jej bryły jako złożenia
połówek dwóch różnych elipsoid. Nadal
nie jest znana średnia gęstość tego księ
życa (szacunki m ają ro zp ięto ść 1-3
g/cm 3).
Innym i ciekaw ym i przykładam i są
dwa małe księżyce Saturna, Prometheus
i Pandora, krążące na obrzeżach pier
ścienia F (Rys.2).
Z tego pow odu nazywane są owcza
rzam i (ang. shepherd satellites). Ich
wpływ na kształt pierścienia jest niewąt

pliwy.O ile Pandora m a dość regularny
kształt, to Prometheus jest nadzwyczaj
nie wydłużonym obiektem i kształtem
przypom ina bardzo grube cygaro lub
kartofel (Rys. 3). Stosunek najdłuższej
osi do najkrótszej osi wynosi dla niego
ponad 2.
Na koniec wspomnijmy o nowej me
todzie obserw acyjnej, która pozw ala
uzyskać nie tylko bardzo dokładne po
zycje małych ciał, ale także szczegóło
we, trójwymiarowe modele ich brył, stan
dynamiczny ruchu obrotowego, a nawet
informacje na temat budowy wewnętrz
nej i gęstości. Mowa o rozwijanej przez
grupę S. Ostro z JPL technice obserw a
cji radarowych. Pomiary dokonywane są
za pom ocą radioteleskopów w Arecibo
(Puerto Rico) i w obserwatorium Goldstone (Kalifornia) i polegają na konstru
ow an iu dw uw y m iaro w y ch obrazów

Ramka 2. Ograniczone, płaskie, kołowe zagadnienie trzech ciał
Ogólnym modelem ruchu układu planetarnego jest
tzw. zagadnienie N-ciał: pytamy, jak wygląda ruch
pewnej ilości (N) punktów materialnych o zadanych
masach, odziaływujących ze sobą grawitacyjnie. Od
dawna wiadomo, że odpowiedź jest nadzwyczajnie
skomplikowana i nie istnieje w zamkniętej, analitycz
nej postaci. Wprowadzamy zatem do ogólnego mo
delu uproszczenia. Jeśli ograniczymy się tylko do
dwóch ciał otrzymamy niezły model ruchu układu Słońce-planeta, znany doskonale jako zagadnienie Keple
ra. Ma on rozwiązanie analityczne: położenia i pręd
kości obu ciał można podać na dowolną chwilę czasu
za pomocą zamkniętych formuł. Zagadnienie Keple
ra nie wystarcza jednak do opisu ruchu takiego ukła
du, jak na przykład Słońce-Jowisz-kometa. Pojawia
się trzecie ciało, a z nim nowa jakość - nie można
uzyskać w pełni analitycznego rozwiązania problemu.
W najprostszej wersji zagadnienia trzech ciał mamy
dwa „duże” ciała obiegające swój środek masy po orbi
tach kołowych, ze stałą prędkością kątową w jednej
płaszczyźnie, natomiast trzecie ciało traktujemy na tyle
„małe”, że jego odziaływanie grawitacyjne na „duże"
masy można pominąć. Stąd nazwa zagadnienia, która
pojawiła się w tytule ramki. Prostota modelu jest my
ląca - od czasów Newtona mechanicy nieba mają przy
nim zajęcie. Mottem do ich pracy mogłoby być stwier
dzenie E. Borela: „w mechanice nieba, ja k w rachun
kach dzikusów, trzy równa się dużo". Znane są od
dawna pewne rozwiązania szczególne problemu
trzech ciał. W ratującym układzie odniesienia, w
którym masy główne spoczywają (Rys. R2), istnieje
pięć tzw. punktów libracyjnych Lagrange'a. Umie
szczona w nich dokładnie trzecia masa również znaj
dowałaby się w spoczynku (osobną kwestią jest sta

bilność takich konfiguracji). Trzy punkty libracyjne znaj
dują się na linii łączącej masy główne, dwa pozostałe
leżą w wierzchołkach trójkątów równoramiennych o
bokach równych odległości tych mas. Okazuje się, że
przyroda realizuje te szczególne przypadki: znane są
grupy asteroidów, które znajdujemy w trójkątnych
punktach libracyjnych układu Słońce - Jowisz.

Rys. R2. Płaskie, kołowe, ograniczone zagadnienie trzech
ciał. M asa próbna w punkcie P przyciągana jest przez dwa
ciała (M , i M 2), obiegające swój środek masy po orbitach
kołowych, ze sta łą prędkością kątową. W układzie ratują
cym istnieje pięć punktów libracyjnych L ag ran ge’a (poło
żeń równowagi), L,, L2, L3 oraz L4 i L5.
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Rys. 3. Harmoniczny model topografii Prometheus'a, stopni i rzędu 26 x 26. Skala
w kilometrach, kierunek do Saturna z lewej.

tworzonych na podstawie opóźnień sy
gnału radarowego oraz przesunięcia
Dopplera. Uzyskiwana rozdzielczość
przestrzenna jest rewelacyjnie wysoka,
sięga 10m! Technikę tę zastosowano z
powodzeniem do opracowania szcze
gółowego modelu topografii wielu asteroidów, np. Gaspry, Idy, Toutatis. Zain
teresowanych szczegółami Czytelników
odsyłam do artykułów S. Ostro w Scien
ce oraz do obejrzenia Intemet’owej stro
ny WWW pod adresem h t t p : //
echo.jpl.nasa.gov. Znaleźć tam można
m. in. animacje ruchu cząstek w otocze
niu asteroidu Toutatis oraz film obrazu
jący jego nadzwyczajnie skomplikowa
ny ruch obrotowy. Istnienie nowej, sil
nej techniki obserwacyjnej jest niewąt
pliwie bardzo budujące, ponieważ nie
jesteśmy skazani wyłącznie na obserwa
cje sond. Jest ona o wiele dokładniejsza
niż obserwacje optyczne. Jest też o tyle
wyjątkowym narzędziem w ręku astro
noma, że obserwator może decydować
w jaki sposób oświetla badany obiekt.
Astronom-obserwator przestał być pa
sywny, może aktywnie kontrolować pro
wadzoną przez siebie obserwację.
O dwóch takich ...
Na zdjęciach wykonanych przez sondy
Voyager znaleziono także dwa księżyce
Saturna, którym nadano techniczne na
zwy 1980S1 i 1980S3. Historia ich od
krycia sięga jednak października 1966
roku. Na wykonanych wówczas 1-m te
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leskopem Pic-du-Midi zdjęciach, kiedy
pierścienie Saturna były praktycznie nie
widoczne, V A. Dollfus odkrył księżyc,
któremu nadał nazwę Janus. W 1977
roku S.M.Fountain and J.W. Larson
przeanalizowali zdjęcia Dollfusa i kilka
dodatkowych z 1966 roku. Potwierdzili
odkrycie Janusa, a przy okazji znaleźli
nowego, jedenastego satelitę Saturna,
któremu nadali nazwę Epimetheus. Jed
nym z ewidentnych dowodów istnienia
dwu nowych księżyców było zdjęcie, na
którym widoczne były one jednocześnie.
Orbita Janusa, obliczona przez jego
odkrywcę, okazała się niemal identycz
na z orbitą jednego z satelitów sfoto
grafowanych w 1980 roku przez Voyager’a 1 i w 1981 roku przez Voyager’a 2.
W tym okresie wykonano też wiele ob
serwacji naziemnych obu satelitów. Wy
korzystano je dla udokładnienia wyli
czeń ich elementów orbitalnych. Jednak
interpretacja uzyskiwanych wyników
napotykała na wciąż nowe trudności.
Obliczenia wykonane przez Larsona po
kazały, że na zdjęciach z 1966 r. wyko
rzystywanych przez Dollfusa i pięciu in
nych z 1981 roku, dodanych przez Doll
fusa i Bruniera, jedynie 16 z 22 pozycji
przypisywanych Janusowi pasowało do
obliczonej dla niego orbity. Tylko trzy
obserwacje, wykonane w czasie 12 mi
nut, mogły odpowiadać orbicie drugie
go satelity, w dodatku takiej samej! Po
nadto pozostawały niewyjaśnione trzy
obserwacje.
Problem interpretacji obserw acji

przestał istnieć dopiero wtedy, gdy wła
ściwe rozwiązanie zagadki zasugerował
Smith. Niebawem potwierdzono je teo
retycznie. Okazało się, że Janus i Epi
metheus zajmują tę samą orbitę. Ich półosie orbitalne różnią się jedynie o około
50km. W kontekście znanych już do
kładnych elemetów orbitalnych można
stwierdzić, że Dollfus wyliczył bardzo
niedokładną orbitę Janusa (pomylił się
o około 8000 km w półosi), natomiast
Fountain i Larson znaleźli bardzo pre
cyzyjną orbitę Epimetheus’a w oparciu
o obserwacje, które obecnie przypisuje
się niemal w całości Janusowi! W za
baw ny sposób sparafrazow ał to K.
Aksnes pisząc, że o ile odkrywca Janu
sa policzył niedokładną orbitę dla wła
ściwego satelity, to Fountain i Larson
obliczyli precyzyjną orbitę dla niewła
ściwego satelity. Dollfusowi można też
przypisać pewien dar proroczy, ponie
waż nazwa Janus oznacza imię rzym
skiego boga o dwóch twarzach, którego
jednym z atrybutów jest dwulicowość.
W tym samym duchu można potrakto
wać wybór Fountaina i Larsona - Epi
metheus to imię greckiego boga, które
w wolnym tłumaczeniu brzmi „przemy
ślany” (ang. afterthought).
Pozostało jednak pytanie, które zada
każdy, kto obejrzy modele księżyców i
skojarzy kilka faktów. Oba mają średnice
2) Przypomnijmy, że ekscentryczność orbity ko
łowej jest zerowa; definicję elementów orbital
nych przybliża Rys. 9.

Rys. 4. Orbity względne satelitów Sa
turna 1980S1 i 1980S3 w układzie od
niesienia ratującym ze stałą, uśrednio
ną prędkością kątową ruchu orbital
nego obu satelitów. Przedstawiono
możliwe przypadki ruchu, zależne od
mas satelitów. Orbita c jest najbardziej
prawdopodobna. Pokazano położenia
względne księżyców w październiku
1980 roku. Rysunek pochodzi z pracy
Yoder et al„ ICARUS 53, 1983.
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Ramka 3. Równanie Bieleckiego
Rozpatrzymy zagadnienie ruchu obrotowego bryły
(księżyca), która się porusza na orbicie keplerowskiej
w polu punktowego centrum przyciągania (sferycz
nie symetrycznej planety). Założenia te są dobrze
reprezentowane przez rzeczywiste obiekty. Niech
główne momenty bezwładności satelity będąA<B<C.
Założymy dalej, że rozważamy zagadnienie płaskie,
t.j. jedna z osi głównych ma kierunek normalnej do
orbity (ponieważ orbita jest keplerowska, to ruch orbi
talny jest płaski). Księżyc może wówczas wykony
wać płaskie drgania (libracje) względem tej osi.
Rosjanin, V.V. Bielecki, podał równanie, które opisuje
w pierwszym przybliżeniu takie drgania:

metody całkowania numerycznego. W celu zbadania
i ilustracji rozwiązań równania Bieleckiego użyjemy
metody tzw. cięcia Poincare'. W naszym przypadku
sprowadzać się ona będzie do zaznaczania na wy
kresie x->S(t), y-> d8/dt wartości kąta orientacji 8(t) i
prędkości jego zmian, obliczonych dla „czasu" \)=0,
T, 2T, ..., czyli zanotowaniu tych wielkości dla mo
mentów np. przejścia przez perycentrum orbity.
Obejrzyjmy teraz obrazek, jaki uzyskalibyśmy dla e=0

^ d 2S „ . dS
, . „ .
(l + e c o s v )
, -2 esin v
+ n s m o = 4 e s in v
dr
dt

gdzie anomalia prawdziwa v pełni rolę czasu, ejest
ekscentrycznością orbity, natomiast <5oznacza kąt mię
dzy osią główną ciała x lub y, a kierunkiem na ciało
centralne (Rys. R3). Występuje też parametr: n =
(3(B-A)IC)112, który charakteryzuje w pewien sposób
budowę bryły .

Rys. R3.

Drgania płaskie satelity, obiegającego punktowe

centrum przyciągania grawitacyjnego po orbicie keplerowskiej.

Łatwo zauważyć, że dla e=0 (orbita kołowa) równa
nie Bieleckiego wygląda tak samo jak równanie drgań
wahadła matematycznego. Przypadek e>0 odpowia
da „włączeniu” okresowej siły zaburzającej ruch wa
hadła (o okresie zgodnym z okresem orbitalnym,
u nas l=2n).
Równanie Bieleckiego nie daje się rozwiązać anali
tycznie, trzeba do tego celu użyć komputera i jakiejś
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q = 28

(zmienna p na rysunku ma sens przeskalowanej pręd
kości kątowej). Zmieniając warunki początkowe uzy
skujemy najpierw zamykające się krzywe wokół punk
tu (0,2). Co on oznacza? Księżyc „patrzy” jedną z osi
na centrum przyciągania - mówiąc fachowo, jego ruch
orbitalny jest w rezonansie 1:1 z ruchem obrotowym.
Jest to położenie równowagi stabilnej odpowiadają
ce odpowiedniemu przypadkowi zwykłego wahadła.
Księżyc lekko wytrącony z tego położenia zaczyna
drgać wokół niego - co można odczytać z zamykają
cych się krzywych. Zauważmy dalej, że jeśli „potrą
cenie” będzie dostatecznie silne, księżyc będzie ra
tować, na co wskazują otwarte krzywe u dołu i u góry
obrazka. W zależności od warunku początkowego
mamy do czynienia z dwoma klasami ruchu: drga
niami (libracjami) i z rotacjami. Zauważmy też, że
przemiana jednej klasy w drugą zachodzi wzdłuż
dwóch krzywych (separatrys), które łączą stabilne
i niestabilne położenie równowagi (dolne i górne
położenie równowagi wahadła).
Posługując się analogią wahadła nie dostrzegamy
w przedstawionym obrazku nic specjalnie rewelacyj
nego. Ciekawie zaczyna się dziać w momencie, gdy
pozwolimy, aby orbita stała się eliptyczna. Zacznijmy
od bardzo małej ekscentryczności, powiedzmy e=0.003.
W okolicy separatrys pojawia się nagle jakaś „kasza”
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- punkty nie układają się już na regularnej krzywej,
mimo, że nadal należą do jednej kontynuacji cię
cia, odpowiadającej jednemu warunkowi począt
kowemu. Czyżby jakieś błędy numeryczne? To
może zwiększyć dokładność całkowania? Nic to nie
pomoże, po trochę dłuższym czasie całkowania, nie
pokojący efekt znowu się ujawni.
Efekt „kaszy” to objaw zjawiska chaosu determini
stycznego: ruch opisywany deterministycznym (na
dodatek bardzo prostym) równaniem różniczkowym

e = 0.003, n2= 1

q = 26

jest w praktyce nieprzewidywalny na długi okres
czasu. Następny obrazek pokazuje, że obszar
ruchu chaotycznego powiększa się bardzo szyb
ko ze wzrostem ekscentryczności. Warto sobie
przy tym uśw iadom ić, że groźnie brzm iące
stwierdzenie „ruch chaotyczny” w praktyce ozna
cza tylko tyle, że z natury rzeczy nie jesteśmy
w stanie przewidzieć stanu układu na dostatecz
nie długim odcinku czasu.

e = 0.01, n2 =1

_1

--------------------------- *--------------------------- i--------------------------- *---------------------------

-je

-tc/2

0
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rzędu 100 km. Nachylenie niemal kołowych orbit (ekscentrycz
ności są 0.007 i 0.009)2) do płaszczczyzny rów nika planety
jest niemal zerowe (0.14 i 0.34 stopnia). Różnica okresów
orbitalnych (rzędu 16h 40m) wynosi ok. 28s, natomiast półosie orbitalne określono na 151 422km i 151 474km. Oznacza
to, że przy istniejącej różnicy prędkości orbitalnych księżyce
powinny się zderzać, ponieważ suma ich średnich rozmia
rów jest trzy razy większa niż różnica średnich promieni ich
orbit. Rzeczywiście? Tym razem wyjaśnieniem tego parado
ksu zajęli się teoretycy. Wykorzystując jako wyjściowy m o
del m chu orbitalnego tzw. ograniczone, płaskie, kołowe, za
gadnienie trzech ciał (Ramka 2) i dopuszczając odziaływanie grawitacyjne między satelitami, wykazano analitycznie,
że orbity satelitów wyglądają jak na Rys. 4, na którym poka
zano względne (w mocno przerysowanej skali) orbity księży
ców w układzie odniesienia związanym ze środkiem Satur
na, ratującym z uśrednioną prędkością kątową. W takim ukła
dzie Janus i Epimetheus wykonują libracje, których am plitu
da silnie zależy od stosunku mas satelitów; to samo dotyczy
minimalnej odległości kątowej zbliżeń. W skrajnym przypad
ku może ona dosięgać zaledwie kilku stopni, lecz księżyce
unikają zderzenia.
R. Harrington i P. Seidelman wykonali także rachunki nu
meryczne, uwzględniając w realistycznym modelu ruchu sa
telitów zaburzenia pola grawitacyjnego Saturna powodowa
ne jego spłaszczeniem i odziaływanie perturbacyjne ośmiu
największych satelitów Saturna. Całkowanie numeryczne ob
jęło okres około 100 lat, od lutego 1980 do kwietnia 2062
oraz wstecz do listopada 1867. Rachunki te pokazały, że przy
prawdopodobnych masach 2 x 10'8 oraz 8 x 10'8 masy Satur
na, księżyce zbliżają sie na około 15 stopni z okresem około
2570 dni. W prowadzenie do modelu różnych zaburzeń pole
gających na zmianie mas księżyców, „w yłączeniu” z niego
innych satelitów, nie zm ieniło jakościowego obrazu ruchu.
Konkludując, wspomniani autorzy stwierdzili niezw ykłą sta
bilność układu. Postawili tezę, że podobny mechanizm ru
chu, oparty o oddziaływanie grawitacyjne pomiędzy cząst
kami, umożliwia istnienie pierścieni planetarnych.
Do tej pory nie ma jednoznacznego wyjaśnienia pocho
dzenia układu Janus-Epimetheus. Jedna z hipotez mówi, że
pojawił się on w wyniku rozpadu większego księżyca.
Warto dodać, że dokładne obserwacje orbit Janusa i Epim etheus’a pozwoliłyby na określenie minimalnej separacji
kątowej księżyców oraz pewnych wielkości bezpośrednio
związanych z sum ą ich mas. Precyzyjne jej określenie posłu
ży zapewne jako nowa, niezależna metoda wyznaczenia sta
łej grawitacji (patrz PA 2/95).
Jak w ygląda ruch obrotow y koorbitalnych księżyców ?
Opracowując modele topografii Janusa i Epimetheusa, Phi
lip Stooke zakładał, że ratują one synchronicznie z Saturnem,
„patrząc” zawsze jedną stroną w kierunku macierzystej pla
nety (dokładnie tak, ja k nasz Księżyc). Istniejące zdjęcia po
tw ierdzają taką hipotezę. Wydają się natomiast prawdopo
dobne ich libracje (drgania), które m ogą się nasilać przy zbli
żeniach, podobne do drgań wytrąconego z równowagi waha
dła fizycznego. Są to drgania wokół położenia równowagi,
którym jest linia „patrzenia” na planetę. Być może am plitu
da tych libracji jest duża. Wiemy niewiele, bo nie ma dosta
tecznie dużo dokładnych obserwacji, z których dałoby się
określić orientację księżyców. Skromne wysiłki autora wy
kazały, że w przypadku, gdy ograniczym y się do modelu
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e = 0.009, n2 = 0.25

Rys. 5. Cięcie Poincare dla równania Bieleckiego (patrz Ramka 3),
obrazujące efekt rezonansu parametrycznego dla wartości parametru n2= 1/4. Współrzędna p ma sens przeskalowanej prędkości zmian kąta orientacji 8. Rysunek autora.

Bieleckiego drgań płaskich (Ramka 3),
w którym wprowadzimy zaburzenie od
koorbitalnego księżyca, momenty sił w
trakcie zbliżeń księżyców są zbyt małe,
by w istotny sposób modyfikować ich
rotację synchroniczną.
Moglibyśmy zatem argumentować,

e = 0.05, n2 = 0.27

Rys. 6. Efekt silnie chaotycznego zachowania kąta orientacji satelity dla niewielkich ekscentryczności orbity, związany z rezonansem parametrycznym. Rysunek autora,

że zaburzenia powodowane obecnością
drugiego księżyca są niewielkie. Zapo
mnijmy zatem o nim, a przypomnijmy
sobie, że ekscentryczności średnich orbit
są niewielkie, ale niezerowe. Możemy
wówczas popatrzeć jak zachowywały
by się oba księżyce, gdyby ich libracje

Rys. 7. Porównanie kształtu Hyperiona z kształtem Fobosa, Deimosa (księżyce Marsa),
Amaltei (satelita Jowisza) oraz asteroidu Gaspra. Panele a,b dla Hyperiona, c - Deimos,
d - Fobos widziany od bieguna północnego, e - Gaspra, f - Amaltea widziana od bieguna
północnego. Skala względna. Rysunek z pracy Thomas et. al, ICARUS 117, 1995.
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ograniczyć do płaszczyzny orbitalnej.
Analizę takiej sytuacji pozwala jako
ściowo przeprowadzić równanie Bielec
kiego (Ramka 3). Janus okaże się być
może po raz kolejny godnym swojego
imienia. Jego momenty bezwładności
(wyznaczone formalnie z kilkuprocen
towymi błędami) oraz ekscentryczność,
lokują się bardzo blisko strefy tzw. re
zonansu parametrycznego. Efekt ten
znany jest użytkownikom huśtawek i
polega z grubsza na tym, że przy pew
nych warunkach (wartościach parame
trów układu, które regulują jego własno
ści dynamiczne) niewielka, okresowa
siła powoduje bardzo dużą amplitudę
drgań. W „uczony” sposób możemy to
przedstawić na Rys. 5. Okazuje się, że
jeśli parametr n2 w równaniu Bieleckie
go jest bliski wartości 1/4, stabilne do
tej pory położenie równowagi (rotacji
synchronicznej) staje się niestabilne.
Minimalne wychylenie księżyca z tego
położenia równowagi powoduje bardzo
dużą amplitudę drgań - sięgać ona może
kilkudziesięciu stopni! Nominalna war
tość n2 dla Janusa wynosi ok. 0.14. Je
śli nałożymy na nią nawet kilkuprocen
towe błędy wyznaczenia momentów
bezwładności, znajdziemy się w kry
tycznej strefie parametrów. Potencjalnie
Janus mógłby znaleźć się w tej strefie.
Dywagacje te są jednak być może zbyt
daleko idące, ponieważ dla obecnie
uznawanej wartości ekscentryczności,
która odpowiada Janusowi (maksymal
nie 0.009) zakres n2 odpowiadający re
zonansowi parametrycznemu wynosi
kilka setnych.
Zwróćmy jeszcze uwagę na Rys. 6,
który pokazuje, że w przypadku nieco
P ostępy A stro n o m ii 3/1996

większych ekscentryczności płaskie
drgania byłyby niemal kompletnie cha
otyczne przy mininalnym wytrąceniu
satelity z położenia równowagi.
Tajemnica Hyperiona
Przegląd nieregularnych księżyców
wielkich planet moglibyśmy zakończyć
na szesnastym księżycu Saturna, Hyperionie, odkrytym w 1848 roku przez
Bonda i Lassela. Jego odległość od Sa
turna wynosi około 1 481 000 km. Przy
średnicy około 286km, Hyperion jest
największym, nieregularnym ciałem
Układu Słonecznego (Rys. 7). Mimo
podobnej, lodowej budowy, nieco więk
sze księżyce: Urana, Proteus, i księżyc
Saturna Mimas, mają regularne, elipso
idalne kształty.
Ale szczególny kształt nie jest jedy
ną osobliwością Hyperiona. Jest on jed
nym z księżyców o bardzo dużej eks
centryczności orbity (e=0.1236). Prze
glądając statystyczne dane dotyczące
Hyperiona w rubryce okres orbitalny
napotkamy zamiast spodziewanych war
tości tajemnicze (być może) stwierdze
nie: chaotyczny. Ono właśnie stanowi o
wyjątkowości tego księżyca. Jak dotąd
jest on jedynym, potwierdzonym obser
w acyjnie przypadkiem naturalnego
obiektu w Układzie Słonecznym, które
go ruch obrotowy wykazuje gwałtowne
i praktycznie nieprzewidywalne zmia
ny. Wskazania tego niezwykłego stanu
rzeczy dostarczyła analiza zdjęć Voyager’a 2, potwierdzona następnie przez
wyniki teoretyczne J. Wisdoma, S.J.
Peale’a i F. Mignard’a. Badali oni naj
prostszy model ruchu obrotowego Hy
periona - drgań płaskich (wykorzystu
jąc teorię analogiczną do przedstawio
nej w Ram ce 3). Wynik przedstawia
Rys. 8. Jak widać, prawie cały obszar
ruchu stanowi morze chaosu. Pokaza
no też, że jakościowo sytuacja nie zmie
nia się, jeśli rozpatrzymy pełny, prze
strzenny model ruchu. W przypadku
Hyperiona zarówno rezonans 1:1 pręd
kości obrotowej i orbitalnej, jak i 1:2
(prędkość kątowa jest połową prędko
ści orbitalnej) są niestabilne. Co praw
da dla małych nachyleń osi obrotu do
płaszczyzny orbity istnieją stabilne re
zonanse 2:1 i 9:4, ale prawdopodobień
stwo trafienia z orientacją i prędkością
kątową w odpowiadające im obszary
warunków początkowych jest znikomo
małe. Przewidywania teoretyczne po
twierdził obserwacyjnie w 1989 J. KlaPostępy Astronom ii 3/1996
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Rys. 8. Cięcie Poincare dla Hyperiona: przypadek drgań płaskich (obrót wokół osi bez
władności odpowiadającej maksymalnemu momentowi bezwładności), parametry rów
nania Bieleckiego n=0.89, e=0.1236. Na osi poziomej kąt orientacji, oś rzędnych przed
stawia tempo jego zmian. Dla większości warunków początkowych ruch jest chaotyczny.
Rysunek pochodzi z pracy G. J. Black et al., ICARUS 117, 1995.

vetter. W ciągu 10 tygodni prowadził on
naziemne obserwacje krzywych blasku
Hyperiona. Nie udało mu się stwierdzić
w tym czasie żadnych okresowości w
zakresie 1 godz.-50 dni. Niedawne ba
dania G.J. Blacka, PD. Nicholsona i PC.
Thomasa, oparte o poprawione (w sto
sunku do użytych przez Klavetter’a)
parametry opisujące Hyperiona, poka
zały, że jego ruch obrotowy może prze
biegać w fazach quasi-regularnych,
szybkich rotacji przemieszanych z cał
kowicie nieuporządkowanym „kozioł
kowaniem” . Autorzy przewidują skale
czasowe tych faz ruchu rzędu setek lat.
Można nazwać sukcesem ich wyjaśnie
nie obserwacji Voyager’a 2 za pomocą
skonstruowanego przez nich quasi-okresowego modelu ruchu obrotowego Hy
periona, jednak z powodu chaotycznej

natury tego ruchu ów model ma zasięg
przewidywalności jedynie około roku.
Nadal bez odpowiedzi pozostają py
tania: dlaczego Hyperion nie osiągnął
kształtu zbliżonego do równowagowej
elipsoidy, mimo, że ma podobną budo
wę wewnętrzną do jedynie nieco więk
szych obiektów? Dlaczego nie jest wy
hamowany do rotacji synchronicznej, w
jakiej znajdują się inne księżyce Satur
na? Czy inne księżyce o dużych ekscentrycznościach orbitalnych również pod
legają stanowi nieregularnej rotacji?
A. Dobrovolskis badał pod tym wzglę
dem Nereidę, która także podejrzana jest
o zachowanie chaotyczne. Ekscentryczność orbity Nereidy jest fantastycznie
duża, wynosi około 0.75. W tym kon
tekście jakiś malkontent, po obejrzeniu
Ramki 3 i rysunków, mógłby stwierdzić:
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co to za rewelacja, ten chaos, przy takiej
ekscentryczności?...
Bardzo Daleko Idąca Dygresja
Na koniec nie mogę się oprzeć luźnej
być może dygresji. Jak widzieliśmy, ruch
obrotow y m ałych księżyców może
podlegać nieprzewidywalnym zmianom.
Czy dotyczy to także „ w ie lk ic h ”
księżyców i panet? Odpowiedź jest po
zytywna i jej konsekwencje okazują się
daleko idące, dalej niż się na pozór wy
daje. Zjawisko chaosu deterministyczne
go, tak „m odne” w ostatnich latach,
zadomowiło się na dobre także w me
chanice nieba i astronomii. Coraz czę
ściej okazuje się, że regularność ruchu
opisyw ana we w szystkich niem al
podręcznikach mechaniki jest raczej
wyjątkiem niż regułą. Całkiem niedaw
no J. Laskar udowodnił, że z punktu
w idzenia dynam iki orbitalnej, cały
Układ Słoneczny znajduje się w stanie
marginalnej stabilności. W szczególno
ści elementy orbitalne wewnętrznych
planet (Rys. 9) mogą podlegać chaotycz
nym, gwałtownym zmianom w okresach
czasu rzędu miliardów lat (Rys. 10).
Modele ruchu Układu Słonecznego
jako całości mają sens jedynie na kilka
milionów lat! Dotyczy to także ruchu
obrotowego planet. Rachunki J. Laskara i
J. Wisdoma pokazały, że nachylenia osi
obrotu planet wewnętrznych mogą poten
cjalnie podlegać nieregularnym, chao
tycznym zmianom. Przyjmuje się, że

obecnie doty
czy to M arsa,
któremu przy
pisuje się stan
rotacji chao
tycznej. Ozna
cza on, że nie
jesteśmy w sta
nie przewidzieć
orientacji jego
osi obrotu na
okresy dłuższe
niż kilka milio
nów lat (Rys.
11). A Ziemia?
C hciałoby się
powiedzieć, że
mamy szczę
i i i__ 1__ i__ i__ i— I— i— i— i— L
ście, ponieważ
-40
-20
0
Ziem ia
ma
Księżyc. Jego
t (w milionach lat)
obecność działa
Rys. 11. Przykład prawdopodobnej ewolucji nachylenia osi obrotu
stabilizująco na
Marsa do ekliptyki, obliczony z wartością początkową bliską na
orientację osi
chylenia obecnego, w okresie 50 min lat. Może ono osiągać war
obrotu Ziem i
tości rzędu 60 stopni. Źródto jak dla Rys. 10.
(Rys. 12).
Symulacje numeryczne pokazały, że niemal 20% zmianę nasłonecznienia na
przy braku Księżyca Ziemia zachowy szerokości geograficznej 65 stopni. Sy
wałaby się jak Mars. Zmiany nachylenia mulacje numeryczne (wykonane także
osi obrotu sięgałyby 85 stopni, typowa przez J. Laskara) pokazały, że „uwolnie
zmiana nachylenia od 0 stopni do 60 nie” Księżyca byłoby równoznaczne ze
stopni zachodziłaby w ciągu 2 milionów zmianą nachylenia Ziemi od wartości
lat. Łatwo sobie wyobrazić konsekwen obecnej do 15 stopni i następnie jego
cje
klim atyczne
tego
faktu. wzrostem do ok. 35 stopni w ciągu
W przeciągu ostatniego miliona lat am zaledwie 0.3 min lat (cały czwartorzęd
plituda zmian nachylenia osi rotacji Zie trwa ok. 2 min lat). Nasłonecznienie na
mi sięgała 1.3 stopnia, co powodowało szerokości geograficznej 65N zmienia
łoby się przy tym pomiędzy 300W/m2
i 600W/m2.
W tym kontekście trudno się oprzeć
wrażeniu, że nasze poglądy na temat ge
nezy życia, podobnego w formie do
ziemskiego, w innych układach plane
tarnych powinny być zrewidowane.
Oprócz odpowiedniej gwiazdy i plane
ty obiegającej ją w odpowiedniej odle
głości, musiałaby ona jeszcze posiadać
odpowiednio duży księżyc, którego obe
cność stabilizowałaby warunki termicz
ne na jej powierzchni. Na ostateczne roz
strzygnięcie tej kwestii przyjdzie nam
zapewne jeszcze poczekać.

Rys. 9. Schemat obrazujący elementy eliptyczne orbity keplerowskiej planety J, obiega
jącej centrum przyciągania grawitacyjnego O (Słońce). Ze względu na oddziaływanie
perturbacyjne innych ciał Układu Słonecznego (planet) zmieniają się one w czasie; chwi
lowy zestaw elemetów orbitalnych planety mechanicy nieba nazywają orbitą oskulacyjną. Elementy orbitalne opisują kształt orbity (a - półoś orbitalna, e - ekscentryczność), jej
położenie w przestrzeni (i - nachylenie płaszczyzny orbity do płaszczyzny ekliptyki n,
n - długość węzła wstępującego, co - długość pericentrum P) oraz czasowe umiejsco
wienie planety na orbicie (parametr t - moment przejścia przez pericentrum).
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K rzysztof Gożdziewski je s t astronomem
w Instytucie A stronom ii U niwersytetu
M. Kopernika w Toruniu. Aktualnie przy
gotowuje rozprawę doktorską na temat me
tod numerycznych i pólanalitycznych dla
badania układów dynamicznych w mecha
nice nieba.
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Rys. 10. Całkowanie numerycz
ne uśrednionych równań ruchu
Układu Słonecznego w przedzia
le -10 mld lat do 15 mld lat. Wy
kres przedstawia maksymalne
wartości nachyleń płaszczyzn
orbitalnych planet w odniesieniu
do u stalonej e klip tyki epoki
J2000 oraz ekscentryczności
orbit, uzyskane w przedziałach
10 min lat. Planety wewnętrzne
(z Ziem ią) potraktow ano na
oddzielnym rysunku. Orbity wiel
kich planet charakteryzują się
bardzo regularnym zachowa
niem, natomiast planety wewnę
trzne zmieniają swoje elementy
orbitalne w gwałtowny i nieregu
larny sposób. Zakres zmian eks
centryczności Merkurego jest tak
duży, że p ra w d o p o d o b n ie
zostanie on wyrzucony z Układu
Słonecznego. Rysunek pochodzi
z artykułu J. Laskara, „Large
Scale Chaos an Marginal Stabi
lity in the Solar System”, przed
stawionego na XI Kolokwium
ICMP, Paryż 1994.
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Rys. 12. Analiza stabilności na
chylenia osi obrotu Ziemi, w za
le ż n o ś c i od w a ru n kó w po
czątkowych stałej precesji (w se
kundach łuku na rok), zaznaczo
nej na osi rzędnych po lewej oraz
nachylenia osi obrotu (oś pozio
ma, w stopniach). Prawa oś rzęd
nych pokazuje ocenę okresu
obrotu (w godzinach), odpowia
dającą danej wartości stałej pre
cesji. Całkowanie numeryczne,
w którym uwzględniono perturba
cje planetarne, zostało wykona
ne w okresie 36 min lat, dla
250000 warunków początkowych.
Ciemniejszy obszar odpowiada
regularnemu zachowaniu nachy
lenia osi ziemskiej, natomiast
obszary jasniejsze (czerwone) od
powiadają warunkom początko
wym, które prowadzą do gwałtow
nych zmian nachylenia, rzędu kil
kudziesięciu stopni. Jak widać,
przy uwzględnieniu obecności
Księżyca i wartościach początko
wych stałej precesji 55 sekund
łuku na rok oraz nachyleniu 23
stopni, Ziemia znajduje się nie
mal w środku dużego obszaru
ruchu regularnego. (Źródło jak dla
rysunków 10 i 11)
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Rys. 3.
Rys. 1. Dobowy zapis naturalnych
szumów radiowych odbieranych na
pokładzie stacji WIND.
Rys. 2. Widmo dynamiczne promienio
wania radiowego odbieranego przez
WIND'a z Ziemi.
Rys. 3. Zapis szumów radiowych po
wstających w plażmie bezpośrednio
otaczającej stację WIND.
(patrz - tekst obok)
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PIERW SZY OBRAZ przedstawia dobo
wy zapis szumów radiowych pochodze
nia naturalnego odbieranych przy pomo
cy eksperymentu WAVES umieszczone
go na pokładzie stacji WIND w czasie,
gdy znajdowała się ona w wietrze słonecz
nym. Pasmo odbieranych częstotliwości
zawiera się pom iędzy 20 kHz i około
1 MHz. Obraz przedstawia tzw. widmo
dynamiczne zarejestrowane 26 listopada
1994 roku, tzn. zapis natężenia odbiera
nego promieniowania elektromagnetycz
nego w funkcji czasu i częstotliwości. To
co jest interesujące, to fakt obecności na
widmie wszystkich ważniejszych emisji
pochodzenia naturalnego, które można
obserwować spoza Ziemi.
Niskie częstotliwości zdominowane są
przez szumy plazmy wiatru słonecznego
- widoczne są drgania plazmy zarówno na
częstotliwości podstawowej odpowiada
jącej tzw. częstotliwości plazmowej pro
porcjonalnej do pierwiastka kwadratowe
go z gęstości elektronowej plazmy, jak i
na jej harmonice. Nieco później pojawia
ją się szumy na wyższych częstotliwo
ściach. Są one generowane w obszarach
magnetosfery ziemskiej związanych z po
wstawaniem zórz polarnych - stąd jego
nazw a (Auroral K ilom etric Radiation
albo Kilometrowe Promieniowanie Zorzo
we Ziemi). Kilometrowe, bo odpowiada
jące mu długości fal elektromagnetycz
nych są rzędu kilometrów. To promienio
wanie, jak i poprzednio wspominane emi
sje plazmy wiatru słonecznego dla obser
watora znajdującego na powierzchni Zie
mi jest niewidoczne. Jonosfera ziemska
go nie przepuszcza. Następne dwie klasy
prom ieniow ania widać rów nież z po
wierzchni Ziemi, ale dla wyższych czę
stotliwości. Są to emisje radiowe Jowisza
i tzw. słoneczne wybuchy radiowe III typu,
o których już wspominaliśmy na łamach
PA. Obydwa rodzaje promieniowania ob
serwowane są z powierzchni Ziemi na fa
lach dekametrowych (a typ III nawet na
krótszych). WIND widzi ich przedłuże
nie na niskich częstotliwościach niedo
stępnych z powierzchni Ziemi. Pomimo
długoletnich obserwacji nadal istniejąniewyjaśnione problemy związane ze wspo
mnianymi szumami radiowymi. O ile pro
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mieniowanie związane z wybuchami sło
necznymi (wzbudzane przez wiązki elek
tronów o energiach rzędu keV poruszają
ce się w wietrze słonecznym w otwartych
strukturach magnetycznych) ma charak
ter ciągły, to emisje jowiszowe składają
się z wielu krótkotrwałych błysków. Ra
diowe wybuchy słoneczne III typu wi
doczne na przedstawionym widmie dyna
micznym były obserwowane jednocześnie
z pokładu ULYSSES-a znajdującego się
ponad płaszczyzną ekliptyki w odległo
ści ok. 2 jednostek astronomicznych od
WIND-a.

DRUGI OBRAZ przedstawia również
widmo dynamiczne promieniowania ra
diow ego o d b ieran eg o na p o k ład zie
WIND-a, ale dla znacznie wyższych czę
stotliwości: od 1 do 14 MHz odebranych
17 listopada 1994 roku. Widmo zdomi
nowane jest nie przez emisje pochodze
nia naturalnego, lecz przez sygnały ziem
skich stacji radiowych (są to fale krótkie)
przesączające się przez ziemską jonosferę. Ponad widmem pokazana jest orienta
cja Ziemi względem stacji kosmicznej. Na
tej podstawie można zorientować się, skąd
pochodzą emisje widoczne na odpowie
dnich fragmentach widma dynamicznego.
Pomiary częstotliwości linii pozwalają na
identyfikacje poszczególnych stacji radio
wych. Jonosfera dobrze ekranuje często
tliwości poniżej kilku MHz, natomiast
wyższe częstotliwości przesączają się, jak
widać, bez większych problemów. Podob
ne obserwacje przeprowadzano już wcze
śniej, jednak WIND ze względu na dłu
gotrwałe przebywanie w wietrze słonecz
nym pozwala na monitorowanie aktywno
ści radiowej Ziemi w długich odcinkach
czasu.
TRZECI OBRAZ koncentruje się na szu
mach radiowych powstających w bezpo
średnim sąsiedztwie stacji WIND i zwią
zanych ze zmianą warunków fizycznych
w otaczającej ją plazmie. W odróżnieniu
od emisji widocznych na pierwszym obra
zie (w większości będących falami elek
tromagnetycznymi wytworzonymi daleko
od odbiornika) ten obraz przedstawia szu
my generowane lokalnie, w bezpośrednim

sąsiedztwie stacji. Są to tzw. szumy elek
trostatyczne, które rozchodzą się jedynie
w niewielkich odległościach od źródeł.
Widzimy zatem wspomniane już poprze
dnio szumy plazmy wiatru słonecznego,
następnie pojawia się sygnatura przejścia
przez czoło fali uderzeniowej magnetosfe
ry ziemskiej oraz szumy towarzyszące
przejściu przez płaszcz magnetyczny (magnetosheath). Obserwowany około godzi
ny 16:00 wzrost częstotliwości szumów
świadczy o zanurzeniu się stacji w znacz
nie gęstszy obszar plazmosfery. Zaczyna
ją też być widoczne harmoniki częstotli
wości cyklotronowej elektronów (ściślej
mówiąc ich częstotliwości znajdują się
między kolejnymi harmonikami). Na obra
zie widoczne są również inne emisje, ale
nie będziemy się nimi w tej chwili zajmo
wać. Szumy elektrostatyczne są zjawi
skiem powszechnym w Układzie Słonecz
nym, to właśnie dzięki ich lokalnej natu
rze możemy używać je jako jedno z na
rzędzi diagnostyki plazmy (pomiar gęsto
ści, temperatury, niekiedy natężenia pola
magnetycznego). Podobne obrazy obser
wuje się przy wejściu do wnętrza innych
magnetosfer planetarnych.
WIND został wystrzelony 1 listopada
1994 roku. Specyficzne dla tej misji jest
długotrwałe przebywanie stacji w w ie
trze słonecznym. Eksperyment WAVES,
o którym była mowa wyżej, pozwala na
rejestrację zjawisk falowych w zakresie
od 0 do 14 MHz w trzech podzakresach:
0 - 10 kHz, 4 - 256 kHz i 20 kHz 14 MHz.Odbiorniki połączone są z ukła
dem anten elektrycznych i m agnetycz
nych. Anteny elektryczne to dwa dipole
(50 m i 7.5 m) umieszczone w płaszczy
źnie rotacji stacji oraz dipol o długości
5.28 m ustawiony w zdłuż osi rotacji.
Antena magnetyczna również jest trójosiowa - cewki są zamontowane na wy
sięgniku w odległości 12 m od korpusu
stacji.
Do analogicznych dziennych raportów dla
innych dni można dotrzeć poprzez Internet
pod adresem: http://Iep694.gsfc.nasa.gov/
waves/waves.html.
(rs)
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Życie na Marsie?
W lecie 1996 roku cały św iat o b ieg ła sen 
sacyjna w iadom ość, że na M arsie istn ia
ło, lub naw et istnieje, życie. P rz y c z y n ą
całej law iny d oniesień m ed ió w n a ten te 
m at było odkrycie dokonane p rze z zesp ó ł
naukow ców z C entrum L o tó w K osm icz
nych Johnsona w H ousto n w T eksasie i z
U niw ersytetu w Stanford w K alifom i. L i
derzy obu grup D aw id M cK ay i E verett
G ibson w dniu 7 sierpn ia 1996 o głosili o
odkryciu kopalnych śladów p ry m ity w n e
go życia b akteryjnego w p o ch o d zący m z
M arsa m eteorycie A lan H ills. W ydaje się,
że odk ryte pod m ikroskopem elek tro n o 
w ym drobne struktury m o g ą być sk am ie
n ia ły m i s tr u k tu r a m i, p r y m ity w n y c h ,
podobnych do bakterii organizm ów , któ re
ży ły na M arsie 3.6 m iliard a lat tem u. N aj
w ię k sz e ze zn a le z io n y c h o rg a n ic z n y ch
sk a m ie lin m a ją ro z m ia ry m n ie js z e n iż
1/100 średnicy ludzkiego w łosa, ale w ięk 
szość z nich m a rozm iary je s z c z e 10 razy
m niejsze.
M eteoryt A lan H ills zo stał znaleziony
w roku 1984 na polu lodow ym A lan H ills
na A ntarkty ce p rzez sp ecjaln ą ek sp ed y 
cję m eteorytow ą N arodow ej F undacji N a 

ukowej U SA . Jest sk ałą w ielkości m elo 
n a i w aży 1.9 kg. A n aliza g eo ch em iczn a
teg o zn ale zisk a ujaw niła praw ie doskonałą
zg od n o ść w szy stk ich je g o param etró w z
an aliz ą g ru n tu m arsjań sk ieg o przep ro w a
d z o n ą p rze z stację V ik in g w ro k u 1976
n a p o w ierzch n i M arsa. Ta sk a ła pow oli
w y k ry stalizo w ała się z p ierw o tn ej m ag 
m y ok. 4.5 m iliard a lat tem u. W tedy też
form ow ała się pow ierzchnia M arsa i praw 
d o p o d o b n ie je s t ona cz ę śc ią p ierw o tn ej
sk o ru p y C z erw o n ej Planety. W sz y stk ie
in n e z n a n e m e te o ry ty m a r s ja ń s k ie są
zn aczn ie m ło d sze - ich w iek nie p rze k ra 
cza 1.2 m iliard a lat. A le ja k ten „k am ień ”
m ó g ł oderw ać się od m acierzystej stru k 
tu ry i p rzyw ędrow ać n a Z iem ię? To nie
je s t zu p ełn ie jasn e. W ydaje się, że około
16 m ilio n ó w lat tem u n a stą p iła k o lizja
M arsa z ja k im ś dość m asyw nym ciałem kom etą lub asteroidem - w w y n ik u czego
n astąp iło „ w y b icie” z p o w ierzch n i C zer
w onej P la n e ty p e w n e g o je j frag m en tu .
Siła eksplozji m ogła być tak duża, że część
w ybitej m aterii m ogła osiągnąć prędkości
w ięk sze o d p rędkości u ciec zk i z M arsa.
I p o d łu g ich w ęd ró w k ach w p rzestrze n i
m iędzy M arsem a Z iem ią, 13 tysięcy lat
tem u spadł na Z iem ię m eteoryt, który stał

Fot. 1. Przedstawiony powyżej kawałek skaty oznaczony ALH84001 ma 4.5 miliarda lat i jest
częścią meteorytu znalezionego 27 grudnia 1984 roku w Antarktyce na polu lodowym Alan Hills.
Meteoryt ten, (przechowywany obecnie w Centrum Lotów Kosmicznych w Houston) jest skałą,
która około 16 milionów lat temu oderwała się od skorupy Marsa w czasie upadku innego dużego
meteorytu (komety?, asteroidu?) na Czerwoną Planetę, a następnie około 13 tys. lat temu spadła
na Ziemię. To właśnie w tym meteorycie naukowcy z Houston i Stanford odkryli prawdopodobne
kopalne świadectwa istnienia prymitywnego życia bakteryjnego na Marsie 3.8 miliarda lat temu.
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się źródłem tu om aw ianych rew elacyjnych
odkryć. O cena czasu przebyw ania m arsjańskiej skały w przestrzeni m ięd zyplanetar
nej w ynika z oceny ilości zaabsorbowanych
prom ieni kosm icznych i zm ian w obfitości
izotopów i strukturze m ineralogicznej j a 
kie one spowodowały. O becnie 11 znale
zionych na Z iem i m eteorytów uznaje się
za odłam ki skalne p o chodzące z K sięży
ca, a 12 innych za pochodzące z M arsa.
Znalezione wewnątrz marsjańskiej ska
ły molekuły organiczne i struktury mine
ralne m ogą być charakterystyczne dla ak
tywności biologicznej, jaka być może ist
niała kiedyś na Marsie. Jakimi argumenta
mi dysponują badacze, aby twierdzić, że ży
cie na Marsie kiedyś istniało?
Po p ie r w sz e : o b ra z y u z y sk a n e przy
p o m o cy skaningow ego m ikroskopu elek 
tr o n o w e g o , j a k i m b a d a n o p r ó b k i
m eteo ry tu , p o k a z u ją (Fot. 2) grom ady m i
k r o s k o p ijn y c h w y d łu ż o n y c h tw o ró w
(o dłu g o ści nie w iększej niż 100 n anom etró w ) w y s tę p u ją c y c h z a w sz e w lu b w
p o b liżu sk ał w ęglanow ych. Podobne, choć
w ięk sze, tw o ry z n a jd o w a n o n a Z iem i i
uzn an o za kopalne szczątki prym ityw nych
form ży cia sp rzed około 3.45 m iliard a lat.
Po drugie: w szczelinach podstawowej
skały znaleziono znacznie m łodsze od niej
(co najm niej o m iliard lat) pom arańczow obrązow e globule w ęglanow e, a w okół tych
globul ciem ne i ja sn e otoczki z kryształów
m agnetytu Fe30 4 i siarczku żelaza (FeS).
K ry s z ta ły te s ą n a d z w y c z a j fo re m n e ,
p o z b a w io n e s tru k tu ra ln y c h d e fe k tó w i
zanieczyszczeń oraz niesłychanie m ałych
rozm iarów . Z azw yczaj te zw iązki żelaza
nie w y stęp u ją razem , nie koegzystują. A le
niektóre bakterie na Z iem i syntetyzują je z
relatyw ną łatwością. W sum ie sw ą form ą,
składem chem icznym i lokalizacją, m ine
rały te w sk azu ją na swe raczej biologicz
ne, niż fizyczne pochodzenie.
Po trzecie: stw ierd zo n o , że w ęglany
są niejako nasycone m olekułam i organicznym i znanym i ja k o w ęglow odory arom a
ty czn e albo PAH. O tóż prow adzące bad a
nia zesp o ły specjalistó w uznały, że zarów 
no jak o ść ja k i stężen ie tych cząsteczek
w badanych p ró b k ach , b ard zo p rzy p o m i
n a to, czeg o m ożnaby się spodziew ać w
czasie rozp ad u prostej m aterii o rg an icz
nej (m ikroorganizm ów ).
C hoć każdy z tych arg u m en tó w z oso b 
na nie św iad czy o istn ien iu ży cia n a M ar
sie, to zn alezien ie całeg o ich z e sp o łu n a
przestrzeni stutysięcznej części centym etra
w w ielu m iejscach b adanej p ró b k i je s t dla
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dr. Davida S. M cKay’a i jego grupy badaw
czej bardzo silnym argumentem za orga
nicznym pochodzeniem tych śladów. Pro
fesor N orm an Horowitz z K alifornijskie
go Instytutu Technologicznego, główny
inwestygator w programie poszukiw ania
życia na M arsie przy pom ocy stacji Vi
king sądzi, że do definitywnej konkluzji
potrzebne są dalsze analizy, głównie che
miczne. Chciałby, aby poszukiw ano śla
dów am inokwasów i związków opartych
na kwasie nukleinowym. A profesor W il
liam Schopf, znany paleobiolog z Uniwer
sytetu Kalifornijskiego, chciałby widzieć
w badanym materiale np. świadectwa ist
nienia ścianek komórkowych.
W ro k u 1976 w y lą d o w a ły na p o 
w ierzchni M arsa dwie stacje kosmiczne
Viking, których zadaniem m.in. było po
szukiw anie życia na Czerwonej Planecie.
Wyniki przeprowadzonych przez nie ana
liz p rzyniosły rozczarow anie dla tych,
którzy spodziewali się istnienia tam zie
lonych ludzików, ale pozwoliły stwierdzić
z całą stanowczością, że w szystkie ele
m enty potrzebne do powstania życia
tam są obecne. Jest tam w ęgiel, azot,
wodór, tlen, fosfor, a nawet woda pod po
stacią pary i lodu. M ars utracił swą wodę
około 3.8 m iliarda lat temu. Aby ją zacho
wać, Czerwona Planeta musiałaby posia
dać pew ną określoną temperaturę i wystar
czające ciśnienie atmosferyczne. 3.8 m i
liarda lat temu zarówno Mars jak i Ziemia
posiadały prawdopodobnie takie same po
tencjalne warunki konieczne do powstania
ży cia. T em p eratu ra m a rsja ń sk a b y ła
wyższa niż 0° Celsjusza, ciśnienie atmo
sferyczne 5 razy w yższe niż na Ziem i,
a woda w postaci płynnej występowała ob
ficie. To na skutek intensywnego bombar
dowania meteorytowego atmosfera zosta
ła rozproszona, w następstwie czego tem
peratura znacznie się obniżyła, a woda za
marzła. Dzisiejszy M ars jest jak gdyby za
trzymanym w kadrze filmu ewolucji obra
zem naszej Ziemi sprzed 3.8 miliardów lat.
Takie są najczęściej przytaczane sce
nariusze możliwych dziejów Marsa. Oczy
w iście chcielibyśm y w iedzieć w ięcej i
mieć bardziej pewne fundamenty naszej
wiedzy zarówno o Czerwonej Planecie, jak
i o naszej Ziemi i całym Systemie Słonecz
nym. Rosjanie wysyłali szereg stacji ko
smicznych do Wenus i M arsa począwszy
od lat sześćdziesiątych i planowali wy
słać na Marsa robota penetrującego sko
rupę tej planety już w 2002 roku. Amery
kanie badali najintensyw niej Czerw oną
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Fot. 2. Fragment powierzchni meteorytu Alan Hills 84001 w powiększeniu przeszło 100
tysięcy razy. Widoczne tu wydłużone formy są bardzo podobne do znajdowanych na Ziemi,
choć wielokroć (co najmniej stokroć) większych form skamieniałych prostych organizmów
żyjących 3.5 miliarda lat temu. Czyżby więc, jak twierdzą naukowcy z NASA i Stanford, były
to skalne świadectwa istnienia przed 3.8 miliardami lat prymitywnego życia na Marsie?
Planetę swymi Marinerami i Vikingami w
latach siedem dziesiątych i myślą wysłać
tam człowieka w latach 2015 - 2018. Od
krycie kopalnych świadectw życia na tej
planecie wspomaga niewątpliwie te zamia
ry i zapewne pomoże pokonać bariery fi
nansowe. Jeśli różne formy prym ityw ne
go życia m ogły pow stać, to czy m iały
szanse przetrw ać i ja k długo m ogły ist
nieć? Czy miały szansę rozwijać się? N ie
którzy badacze spodziewają się odnaleźć
ślady życia na Marsie na głębokości od 4
do 10 metrów pod jego powierzchnią. Jest
więc wiele powodów aby intensywniej niż
dotychczas zająć się badaniem M arsa.
Oprócz znanych dotychczas aspektów kosmogonicznych i poznania historii istnie
nia planet i całego Systemu Planetarnego
otw iera się tu nowa perspektyw a badań
nad samym zjawiskiem życia. Badań nad
niezw ykle interesującą fazą przem iany
materii od materii nieorganicznej do m a
terii ożywionej, do świata życia.
Jeszcze w bieżącym roku mają wystar
tować w drogę do M arsa przygotow ane
przez NASA dwie stacje kosmiczne: Mars
Pathfinder i Mars Global Surveyor 1 oraz
rosyjska Mars 96. Na marsjańskim lądowniku Surveyor 1998 r. (planowany start prze
sunięto na styczeń 1999 i osiągnięcie celu
po 11 miesiącach podróży) NASA planuje
u m ie sz cze n ie dw óch m ik ro p ró b n ik ó w
(waga ok. 2 kg), które otworzyłyby nową
erę badań Marsa u progu nowego Milenium.

Próbniki te odryw ałyby się od „aparatu
transportowego” tuż przedjego wejściem do
atmosfery, a następnie z dość dużą prędko
ścią (przeszło 700 km/godz.) spadały na po
wierzchnię Czerwonej Planety. W ten spo
sób jedna z części mikropróbnika wbijała
by się w skorupę marsjańską na głębokość
do 1.5 m, a inna (powiązana z poprzednią
kablem elekrycznym) część pozostawała na
powierzchni. Byłby to niejako tandem ba
dawczy: do analizy gruntu marsjańskiego na
różnych głębokościach i do pomiarów tem
peratury, ciśnienia i innych parametrów na
pow ierzchni. Takich m ikrostacji badaw
czych możnaby ulokować na Marsie bardzo
wiele, takjak wiele jest stacji meteorologicz
nych i sejsmicznych na Ziemi, niezbędnych
do poznawania atmosfery i skorupy naszej
planety. Istnieje uzasadniona nadzieja, że
analiza podpowierzchniowych lodów i mi
nerałów oraz termicznych własności mar
sjańskiego gruntu pozwoli rozpoznać istnie
jące tam warunki dla istnienia życia i ewen
tualnie odkryć nowe lub potwierdzić wska
zane tu ślady jego istnienia.
M ożem y tym statkom i planom b a
dawczym tylko życzyć szczęśliwej drogi
i po m y śln o ści w zd obyw aniu now ych
fak tó w i ro z sz e rz a n iu n asze j w ied zy
o siostrzanej planecie. A sami pozosta
niem y na Ziem i w nadziei, że tegoroczne
doniesienia o życiu na M arsie nie były
fałszyw ym alarm em .
(aw)
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Opowieść o Lalande 21185,
czyli jak gwiazdka stała się gwiazdą
zerwone karły ciągu głównego rzadko pojawiają się na arenie
astronomicznych rozważań. To bardzo słabe i niepozorne obiek
ty. Zwykle są kilka razy mniejsze i kilkanaście razy mniej masywne
od Słońca, które też przecież nie bryluje w świecie gwiazd. Ich ja
sność absolutna na ogół nie przekracza nawet jednego procenta sło
necznej wartości.
Tymczasem wśród z górą trzystu gwiazd zawartych w obszarze
o promieniu 10 parseków od Słońca co najmniej dwie trzecie stano
wią właśnie czerwone karły - tyle odkryto ich już do tej pory. Jak się
szacuje, w tym samym obszarze ponad sto innych może wciąż jeszcze
ukrywać się przed naszym wzrokiem.
Najbliższym czerwonym karłem jest Proxima Centauri, kosmicz
na sąsiadka Słońca. W bezliku gwiazd Drogi Mlecznej jest obiektem
zaledwie jedenastej wielkości. Gwiazda Barnarda - najbliższa z gwiazd
północnej półkuli nieba - św ieci w W ężow niku z ja sn o ścią
9.5 magnitudo. Wędrując nieco dalej trafilibyśmy na słabiutką gwia
zdkę trzynastej wielkości, oznaczaną jako Wolf 359.
Dopiero czwartego (pod względem odległości) z czerwonych kar
łów bylibyśmy w stanie dostrzec za pomocą lornetki. Gwiazdę La
lande 21185, ojasności 7.5 magnitudo, możemy odnaleźć u stóp Wiel
kiej Niedźwiedzicy (zdjęcie obok). Leży w odległości 8 lat świetl
nych - nieco bliżej niż Syriusz, jest jednak od niego 4000 razy słab
sza.
Historia obserwacji tej nie rzucającej się w oczy gwiazdki liczy
sobie już prawie 200 lat. Swą nazwę zawdzięcza francuskiemu astro
nomowi Joseph Jerome Lefrancais de Lalande, który umieścił ją
w wydanym w roku 1801 katalogu gwiazd. Lalande to postać nie
zwykle barwna. Zabiegał o rozgłos nie tylko w dziedzinie nauki. Po
trafił połykać pająki, by przekonać ludzi, że strach przed tymi stwo
rzeniami jest bezpodstawny, a w wieku 67 lat zdecydował się na lot
balonem. Jako miłośnik kotów zaproponował utworzenie stosownej
konstelacji na południowym niebie, co jednak nie spotkało się z więk
szym odzewem. Do historii astronomii przeszedł też jako niefortun
ny (bo nieświadomy) obserwator Neptuna. W roku 1795, w czasie
prac nad katalogiem gwiazd, dwukrotnie odnotował obecność plane
ty. Uznał ją za gwiazdę, choć jej pozycja w ciągu nocy zmieniła się
wyraźnie. Wydaje się to tym dziwniejsze, że zaledwie 14 lat wcześniej
William Herschel ogłosił odkrycie Urana. Neptun musiał poczekać
na swego odkrywcę kolejne pół wieku.
Opracowany przez Lalande’a zestaw gwiazd zawierał 50 tysięcy
obiektów. Nic szczególnego nie wiązało się z numerem 21185 - ot,
po prostu jeszcze jedna słaba gwiazdka w zapełnionym nimi katalogu.
Z odmętów nieba „wyłowił” ją dyrektor obserwatorium w Bonn,
Friedrich Wilhelm August Argelander, który jako pierwszy odkrył
niezwykłąjej cechę w roku 1857. Argelander wraz ze swoimi współ
pracownikami przygotowywał w tym czasie ogromne dzieło: Bonner
Durchmusterung - przegląd nieba, zawierający pozycje i jasności ponad
trzystu tysięcy gwiazd. Okazało się, że w stosunku do wydanego pół
wieku wcześniej katalogu pozycja Lalande 21185 zmieniła się prawie
o 5'. Gwiazda musiała więc dość szybko przemieszczać się po niebie.
W owym czasie był to trzeci z największych znanych ruchów wła
snych. Pod tym względem naszą bohaterkę przewyższały tylko Groombridge 1830 (zupełnie przypadkiem położona również u stóp Wiel
kiej Niedźwiedzicy), której przesunięcie odkrył również Argelander
w roku 1841 oraz 61 Cygni - jej ruch własny wykrył w roku 1804
Giuseppe Piazzi.
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Duże tempo przemieszczania się po niebie w naturalny sposób
pociąga za sobą wniosek, że mamy do czynienia z bliskim obiektem.
Skłoniło to Augusta Winnecke do pomiaru paralaksy Lalande 21185.
W roku 1858 przeprow adzono niezbędne obserw acje,
z których wynikało, że badana gwiazda jest rzeczywiście blisko - na
liście sąsiadek Słońca wyprzedzała ją wówczas tylko a Centauri. Pół
wieku później czołówkę listy poważnie zrewidowano, odkrywając
najsłabszy składnik układu a Cen - Proximę Centauri (1915), Gwia
zdę Barnarda (1916) oraz Wolf 359 (1918). Na liście gwiazd najbliż
szych Słońcu Lalande 21185 jest jednak do dziś na pozycji czwartej
(czy też szóstej, biorąc pod uwagę potrójność a Cen).
W bieżącym stuleciu Lalande 21185 pozostaje w centrum zainte
resowania. Podobnie jak inne bliskie gwiazdy, je st pod stałym
nadzorem poszukiwaczy planet. Począwszy od lat 40-tych pojawiać
się zaczęły doniesienia o występowaniu regularnych zakłóceń w jej
ruchu własnym, które przypisywano obecności towarzysza o masie
sugerującej jego planetarny charakter.
Ostatnio do takiego wniosku doszedł George D. Gatewood, anali
zując 50-letnią serię klisz fotograficznych wykonanych za pomocą
76-centym etrow ego refraktora. Po uw zględnieniu paralaksy
i ruchu własnego pozycje Lalande 21185 ułożyły się na orbicie
0 promieniu zaledwie 0".013 z 30-letnim okresem obiegu. Oznacza
łoby to, że planeta o masie 1.1 masy Jowisza obiega swą macierzystą
gwiazdę w odległości 11 jednostek astronomicznych (czyli nieco więk
szej niż Saturn dookoła Słońca).
Gatewood przyznaje, że cykliczne zmiany pozycji na kliszach fo
tograficznych odegrały tylko pomocniczą rolę w określeniu orbity
planety. Jego wniosek oparty jest zasadniczo na bardziej wiarygod
nych i dokładniejszych pomiarach wykonanych w ciągu ostatnich 8
lat za pomocą astrometrycznego fotometru wielokanałowego. Dane
te ujawniają ponadto bardziej subtelne ruchy o amplitudzie 0".0022
1 okresie 6 lat. Wskazywałoby to na obecność drugiego ciała o masie
0.9 masy Jowisza w odległości 2.2 jednostek astronomicznych.
(dokończenie na str. 144)
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Galaktyczny kanibalizm
czy pierwotna zapaść?
Marek Gołębiewski
omimo bezsprzecznie wiodącej roli
Kosmicznego Teleskopu Hubble’a
w dostarczaniu danych stających się
podstawą wysuwanych przełomowych
nierzadko teorii, teleskopy naziemne
wciąż zdolne są wykonywać obrazy
Wszechświata na tyle dokładne, by „za
trząść” od czasu do czasu fundamenta
mi teorii o długim stażu. Wszystko zda
je się bowiem wskazywać na to, że wła
śnie tego typu obserwacje przybliżą nas
znacząco do rozwiązania zagadki po
wstawania galaktyk. Cała ta historia ma
swoich trzech najnowszych bohaterów.
Są nimi astronomowie Dante Minniti
i Albert Zijlstra, którzy wykorzystali
3.5-metrowy teleskop NTT (New Tech
n ology Telescope) zlokalizow any
w ESO - La Silla (Chile), by zaobser
wować nieregularną galaktykę karłowa
tą WLM. Pomimo tajemniczej nazwy,
jest to także bardzo „ludzki” obiekt.
W 1909 roku, na kliszach fotograficz
nych, na których zarejestrowany został
obraz gwiazdozbioru Wieloryba w Ob
serwatorium Heidelberg, Max Wolf po
raz pierw szy zw rócił uwagę na ten
obiekt. Musiało jednak minąć jeszcze
siedemnaście lat, by Knut Lundmark
i P. J. Melotte mogli odkryć go ponow
nie i ujawnić jego prawdziwą naturę.
Taki początek historii tej galaktyki zna
lazł swe odzwierciedlenie w jej nazwie,
która je st po prostu skrótem , czyli
WLM = Wolf - Lundmark - Melotte.
Jak większość skatalogowanych obiek
tów astronomicznych, tak i WLM jest
znana również pod innymi nazwami.
Przykładowo, w katalogu David Dun
lop Observatory ma ona numer 221 (czy
li - DDO 221); w klasyfikacji morfolo
gicznej zaproponowanej przez van der
B ergha, należy ona do klasy Im
IV-V (ogółem jest ich osiem, w zakre
sie jasności od -20.0 do -16.1 mag ).
Kończąc tę wstępną prezentację WLM
należy dodać, iż jest ona jednym z naj
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bardziej izolowanych członków Grupy
Lokalnej, skupiającej kilkadziesiąt ga
laktyk wokół dwóch największych skła
dników, Drogi Mlecznej i M31. Od obu
tych galaktyk spiralnych dzieli ją około
1 Mpc, a do najbliższej sąsiadki, IC 1613
(DDO 8), jest ~ 0.37 Mpc.
Nim jasne stanie się dlaczego i w jaki
sposób owe obserwacje dostarczają ar
gumentów na poparcie jednej z teorii po
wstawania galaktyk, musimy przypo
m nieć sobie kilka istotnych faktów
i przyjrzeć się kilku innym członkom
Grupy Lokalnej. Na początek zobacz
my, jaką rolę odgrywają

dnika naszej Galaktyki. Ich średnice
przypadają w zakresie 1-5 kpc, a jasno
ści absolutne zmieniają się od -1 2 do
-8 wielkości gwiazdowej.

GALAKTYKI KARŁOWATE

W dalszym ciągu będą nas interesować
konkretne części galaktyk, określone tra
dycyjnym mianem

w kosmicznej hierarchii. Tak naprawdę
są one (łącznie z galaktykami nieregu
larnymi) typowymi galaktykami, z ra
cji ich powszechnego występowania,
podczas gdy „normalne” galaktyki są w
pewnym sensie specjalnymi przypadka
mi. Z perspektywy kosmologicznej, ga
laktyki karłowate wyglądają na najmniej
zaawansowany ewolucyjnie typ galak
tyk. Uważa się, że powstały one z ma
łych perturbacji we wczesnym Wszechświecie, stanowiąc początek drabiny
rozwojowej jego struktury wielkoskalowej. Można je podzielić na dwie grupy:

- dlrr, czyli galaktyki karłowate. Te
z kolei ubogie w gaz obiekty nie dozna
ły raczej istotnej ewolucji, co sugeruje
ich liczność w obszarach o niskiej gę
stości. Bardzo możliwe, iż są to w rze
czy samej główni przedstawiciele pier
wotnych „cegiełek”, które przetrwały do
naszych czasów. Jedną z najbardziej zna
nych galaktyk z tej klasy jest Wielki
Obłok Magellana (LMC, z ang. Large
Magellanie Cloud).

HALO

Nasza Galaktyka posiada w przybliże
niu sferyczne halo, o średnicy około 100
tysięcy lat świetlnych. Składają się na
nie stare i ubogie w metale gwiazdy po
pulacji II, czyli legitymujące się ukoń
czonymi minimum 10 miliardami lat
i metalicznością [Fe/H] < -1.0. Wiele
z tych gwiazd składa się niemal wyłącz
nie z wodoru i helu, będąc więc swoistą
„fotografią” składu materii młodego
- dSph, czyli sferoidalne galaktyki Wszechświata. Jest to bez wątpienia naj
karłowate. Są to ubogie w gaz obiekty, starszy składnik Drogi Mlecznej, co ma
znajdowane głównie w jądrach gęstych ważkie konsekwencje w rozumieniu jej
gromad galaktyk, co przy okazji wska historii: gwiazdy tworzące halo musia
zuje na ich znaczące zaawansowanie ły powstać, nim Galaktyka zdołała przy
ewolucyjne na drodze oddziaływań z po brać swe ostateczne kształty, czy też - ucie
bliskimi galaktykami danej gromady. kając się do języka „bardzo” astronomicz
Obiekty tego typu są zarazem wśród naj nego - nim w pełni skolapsowała.
Również M31 i M33, dwie wielkie
mniejszych i najsłabszych znanych ga
laktyk. Ich jasność powierzchniowa jest galaktyki spiralne Grupy Lokalnej, mają
tak niska, że były one odkrywane na stare gwiazdowe halo. Nie ma go jed
podstawie zwiększonej koncentracji nak wspominany już LMC. Pomimo, że
gwiazd na tle pierwszoplanowego skła posiada stare gwiazdy II populacji,
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wchodzące na przykład w skład 16 zna
nych grom ad kulistych, to ich kinem a
tyka upewnia nas, iż halo naprawdę tam
brak. W tym m iejscu ponownie wkra
czamy na tereny stosunkowo słabo po
znane, czyli w czesną ewolucję galak
tyk. Pytanie jest bowiem następujące:
czy brak halo gwiazdowego to cecha
wspólna klasy dlrr, czy może po prostu
LMC został z niego „odarty”, na sku
tek oddziaływania Drogi Mlecznej ? Bo
jeśli tak, to może nie jest on typowym
przedstaw icielem galaktyk k arło w a
tych ?
Czas ju ż najwyższy, by wyjaśnić ten
trochę m ało astronom iczny przecież
tytuł artykułu. Jak się ju ż pewno domy
śliłeś Szanow ny C zytelniku, je s t to
nader skrótow e i „sensacyjne” ujęcie
dwóch modeli, stanowiących

TEORIE POWSTAWANIA
GALAKTYK
na bazie rozważań tyczących się wła
śnie halo. Najwięcej „emocji” wiąże się
najpewniej z teorią zaproponowaną w
1978 roku przez Searle’a i Zinna, owym
„galaktycznym kanibalizm em ”. Swój
rozwój galaktyki miałyby zawdzięczać
przyłączaniu i akreowaniu mniejszych
galaktyk - satelitów W ówczas halo re
prezentow ałoby rozerw any składnik
tychże pierw otnych małych galaktyk,
a ich m ateria gazowa dostarczyłaby su
rowca do budowy dysku. Są obserw a
cje wskazujące na prawdopodobną po
prawność takiego scenariusza rozwoju
w y p ad k ó w ; n a d to , je s t on z g o d n y
z wnioskam i wypływ ającym i z teorii
badającej losy chłodnej, ciemnej m ate
rii. Przyjrzyjmy się dokładniej obu tym
zagadnieniom.
Chłodna, ciemna materia.
„Chłodna”, dlatego że jej elementy po
ruszają się dużo w olniej niż światło.
„Ciem na”, poniew aż nie świeci, zatem
o je j istnieniu m usimy dowiadywać się
przy pom ocy pośrednich obserw acji.
Tak też o jej obecności świadczą głów
nie płaskie krzywe rotacji galaktyk spi
ralnych - wraz ze wzrostem odległości
od jądra galaktyki, prędkość rotacji nie
maleje, jak by to miało m iejsce w sytu
acji, gdyby większość masy była sku
piona w centralnych częściach galakty
ki. Co więcej, rozważania dynamiczne
oraz analizy m ateriału fotometryczne126

go dają rażąco odmienne oszacowania
masy tych obiektów - im dalej od cen
trum, tym wyższy jest stosunek M/L,
masy do jasności. Dodatkowe przesłan
ki to obserwowana rozproszona emisja
rentgenowska w galaktykach eliptycz
nych, ja k rów nież dynam ika grom ad
galaktyk.
Sprawa jest naprawdę niebagatelna,
gdyż mówiąc o ciemnej materii doty
kamy problemu być może nawet i 90%
całkowitej m asy W szechświata, owej
brakującej materii. Zagadnieniem tym
zajm ują się astronomowie nie od dziś,
dzięki czemu wiadomo z grubsza cze
go się spodziewać ze strony tejże za
gadkowej materii. Pamiętając o zaka
zie Pauliego, obowiązującym w mikroświecie, m ożna pokazać, że tak egzo
tyczne z punktu widzenia naszych co
dziennych doświadczeń cząstki ja k neu
trina, nie m ogą być głównym składni
kiem ciemnej materii halo. Wiążące się
z szeroko zakrojonymi i intensywnymi
obserwacjami dwa projekty badawcze
interesujące się zjaw iskam i mikrosoczewkowania grawitacyjnego - francu
ski EROS i amerykańsko - australijski
M A C H O - dostarczyły ju ż pew nych
wskazówek odnośnie składu tejże ma
terii. Przy założeniu standardow ego,
sferycznego modelu halo, jakieś 45 50% powinny stanowić twory, którym
w literaturze przydano bardzo „męskie”
m iano - M A CH O (od ang. M a ssive
Astrophysical Compact Halo Objects,
czyli masywne i zwarte astrofizyczne
obiekty halo). Bardzo możliwe, że są to
brązowe karły i chłodne obłoki mole
kularne, złożone głównie z Hr W roli
tej być może występują też karły typu
M, palące wodór na ciągu głównym lub
białe karły. Aczkolwiek obserwacje do
konane za pom ocą instrumentów znaj
dujących się na pokładzie HST poka
zują, że taką postać może mieć nie w ię
cej jak ~ 6% halo.
Żeby pozostawić ciemnej materii po
smak tajemniczości dodajmy, że inny
mi kandydatkami są cząstki takie jak
aksjony czy neutralina. Także bardziej
ju ż zadomowione w nauce obiekty, lecz
w ciąż rozpalające w yobraźnię - gwia
zdy neutronowe i czarne dziury (o m a
sach większych niż ~ 1 M &) - nie m ogą
odpow iadać za znaczącą część halo,
gdyż wiązałoby się to z produkcją cięż
kich pierwiastków większą niż ich fak
tycznie obserwowane obfitości. Wre
szcie, nie może to być gorący, zjonizowany gaz wodorowy, gdyż nie obser

wujemy odpowiednio wysokiego stru
mienia promieniowania rentgenowskie
go, jak również wodór neutralny, które
go jest zbyt mało, o czym zapewniają
obserwacje radiowe na 21 cm. Niestety
najnowsze badania zdają się w skazy
wać, iż jest rozbieżność pomiędzy obli
czoną na podstawie symulacji kompu
terowych krzywą rotacji galaktyk kar
łowatych (przy założeniu, że halo za
w iera chłodną, ciem ną m aterię ), a tą
pomierzoną. Jeśli fakt ten uzyska potwiedzenie, dla chłodnej, ciemnej m a
terii nastaną ciężkie dni - nie będzie już
mogła rościć pretensji do miana głównego składnika halo galaktyk karłowa
tych i być może także spiralnych.
To czy ciemna materia jest „chłod
na”, czy „gorąca” ma swe konsekwen
cje dla dziejów w czesnego W szech
świata. W pierwszym bowiem przypadku działają modele określane po angiel
sku bottom-up, w których najpierw po
wstały najmniejsze zbiorowiska gwiazd
(g ro m ad y i m ałe g a la k ty k i), k tó re
później łącząc się ze sobą tw orzyły
w iększe g alak ty k i, takie ja k D roga
Mleczna. Te zaś z czasem połączyły się
w gromady i supergromady galaktyk.
Druga możliwość powoduje, że jedynie
największe struktury m ogą się pojawić
w pradziejach W szechświata, a dopie
ro później z ich fragmentów mniejsze
obiekty. I tutaj w szak HST rozjątrzył
spraw ę, gdyż najnow sze obserw acje
pokazały, że te subgalaktyczne twory
istniały już bardzo dawno temu - m u
siały powstać krótko po W ielkim Wy
buchu. Ale rów nież pew ne struktury
w skali supergromad mogły pojawić się
już jakiś milion lat później, stanowiąc
z a ro d k i s tru k tu ry w ie lk o sk a lo w e j
W sze ch św iata. C zyli żaden z tych
dwóch scenariuszy nie może być cał
kowicie poprawny?

i

4

Galaktyka karłowata Sagittarius.
W kwietniu 1994 roku Ibatha, Gilmore
i Irwin ogłosili odkrycie poruszającej
się grupy gwiazd w kierunku Strzelca,
w odległości około 16 kpc od centrum
Galaktyki. Gwiazdy te poruszają się z
prędkościami radialnymi 176 km/s (we
współrzędnych galaktocentrycznych), a
dyspersja ich prędkości wynosi jedynie
10 km/s. Kontury gęstości powierzch
niowej tego obiektu są wydłużone pro
stopadle do dysku Drogi Mlecznej, ze
stosunkiem osi ~ 3:1. Typowy wiek tych
gwiazd to około 10 '° lat, a metaliczność
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[Fe/H] rzędu 1.0 ± 0.3. W szystko to,
łącznie z brakiem wodoru neutralnego
w tym obszarze wskazuje na to, iż mamy
do czy n ien ia z g alak ty k ą k arło w atą
dSph. Jej obserw o w an a ro zciąg ło ść
wskazuje dalej na to, że jest ona w ła
śnie rozrywana. Skala czasowa tego bli
skiego i jakże brzemiennego w skutki
spotkania jest m niejsza niż 108 lat, a to
implikuje, że akrecja galaktyk karłowa
tych przez Drogę M leczną musi być po
w szechna - pun k t dla teo rii S earle’a
i Zinna - lub też obserwujemy ją w trak
cie jakiejś specjalnej fazy jej ewolucji.
W tym pierwszym przypadku oznacza
łoby to również, iż współczesne galak

tyki karłowate są niedobitkami przeszłe
go galaktycznego „obżarstwa” .
Inna podobna galaktyka typu dSph Fornax, ma około 65 gwiazd węglowych
i 5 gromad kulistych. Rozerwanie takie
go systemu m ogłoby pozostawić jakiś
ślad w postaci podstruktur w popula
cjach gwiazd węglowych i gromad ku
listych w halo. I faktycznie, w sąsiedz
twie odkrytej grupy znajdują się 4 gro
mady kuliste. Nie wszyscy jednakow oż
godzą się z hipotezą znaczącej i niedaw
nej akrecji satelitów przez Galaktykę,
wskazując na cienkość jej dysku. Prze
prowadzone symulacje numeryczne po
kazały wszakże, że towarzyszący takim
wypadkom
wzrost dyspersji
składowej pręd
kości z ( prosto
padłej do d y sk u )
je s t jed n a k n ie 
w ielki. Co w ię
ce j, G a la k ty k a

m o g ł a b y

Powyższe zdjęcie jest kombinacją dwóch obrazów CCD uzy
skanych w Europejskim Obserwatorium Południowym w Chile
teleskopem NTT (3.6 m) i jego wielofunkcyjnym instrumentem
EMMI. Pole ma wymiar 7.8 x 11.5 minut łuku. W dolnej części
widoczna jest galaktyka karłowata WLM. W jej obrazie łatwo
widać indywidualne gwiazdy. Z tych obserwacji odkryto, że
galaktyka ta ma rozległe halo, a należące do niego gwiazdy wi
dać w górnej części prezentowanego tu zdjęcia. Widać tam po
nadto, niejako w tle, inne galaktyki, które nie są oczywiście
powiązane z WLM.
WLM leży w odległości około 3 min. lat światła od nas.
W tej odległości, prezentowane na zdjęciu pole odpowiada roz
miarom 10 tys. x 6 tys. lat światła. Zdjęcie zostało uzyskane
w podczerwieni (pasmo I) podczas dwóch 45 minutowych eks
pozycji. Najsłabsze widoczne tu gwiazdy mają w „I" 24. wiel
kość gwiazdową.
Kierunek północny jest po lewej stronie obrazu, a kierunek
wschodni, na dole.
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„wchłonąć” 109 1010 M @ w ma
łych aktach akre
cji, wciąż zacho
w u ją c „ s z c z u 
pły” dysk - czyli
k o le jn e p u n k ty
dla teo rii S ear
le’a i Zinna. Przy
czym trzeba zau
ważyć, że boga
te w gaz galakty
ki spiralne takie
ja k
D roga
M leczna nie m o
g ły
p o w sta ć
przez przyłącza
nie tylko galak
ty k ty p u dS ph,
skoro te są ubo
gie w gaz.
K onkurencyj
na teoria powsta
nia halo, zapro
ponow ana
w
1962 roku przez
Eggena, LyndenB ellai Sandage’a
głosi, że gwiazdy
h a lo p o w sta ły
ju ż w ó w c z a s,
gd y p ie rw o tn y
o b ło k p ro to g a laktyczny wciąż
kolapsował. Dla
tego też ewentu

alna obecność halo wokół galaktyk kar
łowatych - ja k pamiętamy, w najm niej
szym stopniu „dotkniętych” ewolucją,
byłoby potężnym dowodem na popar
cie tej teorii.
W iedząc ju ż to wszystko, możemy
w pełnym blasku powitać na scenie ga
laktykę

WLM
będącą kluczowym obiektem nie tylko
z racji łatwości zaobserwowania w niej
gwiazd i to nawet niekoniecznie w iel
kim teleskopem. Atutem tej nieregular
nej galaktyki karłowatej jest to, że praw
dopodobnie zachowywała ona swą izo
lo w an ą po zy cję w G rupie L okalnej
w ciągu swego całego życia.
Również pod paroma innymi w zglę
dami ta galaktyka, o masie całkowitej
1.6 x 109 M @, jest nietypowa. Posiada
ty lk o je d n ą , sta rą g rom adę k u listą ,
w przeciwieństwie do choćby Obłoków
M agellana, z bezlikiem jasnych, m ło
dych gromad. Brak w niej nadto cefeid
o okresach dłuższych niż 10 dni, a gwia
zdy takie występują licznie w innych ga
laktykach karłowatych, których zinte
growane jasności absolutne są prawie
tak samo słabe (IC 1613, Sextans A,
Sextans B). Jedna z prób wyjaśnienia
tego fenomenu postuluje przypadkowe
zmiany w tempie powstawania gwiazd,
które spowodowały brak odpowiednich
protogwiazd w zakresie masy 7-11 M @,
o jasnościach My = - 3 do - 5 mag. Jed
nakże wykres barwa - jasność dla WLM
jest podobny do wykresów dla galaktyk
Sextans A i B, które m ają takie cefeidy
długookresowe. Bardziej prawdopodob
ne wyjaśnienienie jest takie, że obfitość
m etali w m łodych p ro to g w iazd ach ,
które w innych galaktykach przekształ
ciłyby się w cefeidy o okresach P > 10
dni, jest niższa niż w podobnych gwia
zdach w M ałym O błoku M agellana.
A to uniemożliwia w trakcie późniejszej
ewolucji po odejściu od ciągu główne
go, znalezienie się w pasie niestabilno
ści, niezbędne do przekształcenia się
w cefeidę.
Większość gwiazd W LM jest skon
centrowana w jej dysku, jednakże w i
dać także prawdopowdobnie słabe halo,
ciągnące się aż do około 2 kpc, którego
spłaszczenie b/a = 0.6, czyli je st ono
znacząco bardziej okrągłe niż centralna
populacja. Spoglądając na wykresy bar
w a -ja s n o ś ć (Rys. 1) w idać w yraźną
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pulacji. Wniosek taki wy
pływa z faktu obecności w
nich grom ad kulisty ch
i gwiazd RR Lyrae\ jedyny
możliwy wyjątek stanowi
galaktyka Leo II. Bezpo
średnie dowody istnienia
starego halo są obecnie do
stępne dla czterech galak
tyk, łącznie z WLM i praw
dopodobnie dodatkow o
NGC 3109, w której z dala
od dysku również widać
stare i ubogie w m etale
gwiazdy.
***

Obecnie powinna być już
jasna doniosłość opisanego
odkrycia. Mało zaawanso
Rys.1. Wykres barwa - jasność dla zewnętrznej (z lewej) i wewnętrznej (z prawej) części nieregu
wany ewolucyjnie obiekt larnej galaktyki karłowatej WLM (Zaczerpnięte z pracy: D. Minniti i A.A. Zijlstra, 1996, Astrophys.
J., 467, L13).
nieregularna galaktyka kar
łowata WLM, izolowana od
istotnych wpływów dwóch
różnicę pomiędzy zewnętrznymi i we glądzie (R ys. 1) m uszą w ynikać osiowych galaktyk spiralnych Grupy Lo
wnętrznymi częściami galaktyki. Moż z odmiennej struktury wiekowej. Wiek kalnej, posiada stare halo gwiazdowe.
na to wyjaśnić jako nałożenie się roz gwiazd halo może być pomierzony bez Czyli jednak halo powstaje przede wszy
ciągłej starej i ubogiej w metale popu pośrednio, choć przy nie zawsze dobrze stkim podczas pierwotnego kolapsu (ty
lacji oraz młodszego, bardziej skoncen znanych założeniach, z jasności absolut tułowej „zapaści”) protogalaktycznego
trowanego składnika plus pewien roz nych najjaśniejszych gwiazd na asymp obłoku gazowego ? Bo WLM jest z pew
rzut spowodowany przez możliwe po totycznej gałęzi olbrzymów - w ten spo nością zbyt mała, by w przeszłości wchło
czerwienienie różnicowe. Taki rozkład sób otrzymuje się wiek około 1010 lat. nęła jeszcze mniejsze galaktyki.
Co więcej, powstawanie halo nie by
wskazuje na halo-podobny składnik Niezależnie od tych niepewnych zało
WLM o mniejszej metaliczności i więk żeń, zliczenie ilości gwiazd w funkcji łoby związane z obecnością wybrzusze
szym wieku niżli populacja centralnej ich jasności (Rys. 2) ujawnia ponad nia centralnego lub jądra, gdyż w WLM
4-krotny skok ich ilości, począwszy od brak jest obu tych składników. To z kolei
części dysku.
Zawartość pierwiastków cięższych jasności I = 20.8 mag, co wskazuje na popierałoby wysuniętą ostatnio sugestię,
od helu, Z, dla obszarów HII leżących starą populację. Ostateczna konkluzja, że wybrzuszenie centralne i halo Drogi
w obrębie dysku WLM w ynosi zgodna ponadto z faktem obecności gro Mlecznej to dwa różne składniki.
Z = 0.001. Ponieważ gaz odzwierciedla m ady kulistej
kumulacyjny proces wzbogacania che je s t taka, że
micznego materii w ciągu życia galak halo WLM jest
tyki, można przyjąć, iż gwiazdy nie po naprawdę stare.
L ogicznym
winny zawierać więcej metali niż tenże
2.5
gaz. Ponadto wysoki stosunek ilości kolejnym pyta
gwiazd węglowych C do gwiazd typu niem je s t to,
2
M potwierdza, że tamtejsze gwiazdy czy i inne ga
o pośrednim wieku charakteryzują się laktyki k arło
Ci
O
rów nież bardzo słabą zasobnością wate mają rów
J 1.6
w metale. Stąd wynika, że także i halo nież halo, czy
też casus WLM
jest ubogie w metale.
1
Przy tym założeniu, analizując wy jest li tylko wy
kresy barwa-jasność można określić od jątkiem. Jak po
ległość do tej galaktyki - wynosi ona kazał w 1994
0.6 f H l I l l I l l I l l l l l l l I l m
0.91 Mpc. Teraz m ożna dodatkowo roku Da Costa,
18
20
21
22
23
I
oszacować metaliczność halo WLM: w szystkie ga
[Fe/H] = —1.4 ± 0.2. Mając na uwadze laktyki Grupy
Rys.2. Zliczenia ilości gwiazd w zewnętrznych częściach halo WLM
otrzymane poprzednio przez innych au L okalnej, bez
w funkcji ich jasności. Zaznaczony został ponad 4-krotny skok ilo
torów wyniki okazuje się zatem, że ob względu na typ
ści gwiazd, począwszy od jasności I = 20.8, ujawniający popula
cję starych obiektów (źródło jak przy Rys.1).
fitości metali w dysku i halo są do sie i jasność, mają
bie zbliżone, a więc różnice w ich wy gwiazdy II po
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P ostępy A stro n o m ii 3/1996

*■

I

k

Od lat marzeniem polskich astronomów obserwatorów było posiada
nie dostępu do dobrej klasy teleskopu optycznego znajdującego się w
miejscu o znakomitym klimacie astronomicznym. Marzenie to bliskie
jest realizacji. Od lutego 1996 roku największy polski teleskop
znajduje się w obserwatorium astronomicznym Las Campanas w
Chile należącym do amerykańskiej instytucji Carnegie Institution
o f Washington.
O początkach projektu pisaliśmy już kilka lat temu w Postępach
(4/91). Obecnie kilka szczegółów z jego realizacji. Idea umieszcze
nia średniej wielkości teleskopu optycznego zrodziła się w trakcie
przygotowań do realizacji długoterminowego projektu obserwacji fotometrycznych OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment).
Od początku było oczywiste, że do przeprowadzenia tego programu,
w którym w długich skalach czasowych monitorowane są jasności
milionów gwiazd, konieczny jest nowoczesny, dedykowany teleskop
optyczny z detektorami światła najwyższej jakości. Powstanie tele
skopu było więc nieodłącznym składnikiem rozwoju projektu OGLE.
Środki finansowe na jego budowę przyznane zostały przez Komitet
Badań Naukowych, jednak na skutek szalejącej inflacji i niedosta
tecznej rewaloryzacji przyznanych sum konieczne okazało się znale
zienie dodatkowych źródeł finansowania. Z pomocą pospieszyły
Fundacja Nauki Polskiej i Fundacja Astronomii Polskiej. Łączny koszt
inwestycji wyniósł około 1.3 min USD.
Do wykonania teleskopu wybrana została amerykańska firma
DFM Engineering Inc. mająca duże doświadczenie oraz długi - kil
kunastoletni staż na rynku średniej wielkości teleskopów. Firma ta
zaoferowała nowoczesny produkt za rozsądną cenę. Kontrakt na bu
dowę teleskopu został podpisany w siedzibie firmy w Longmont, Co
lorado, 24 listopada 1992 roku.
Równie istotną sprawą była lokalizacja teleskopu w miejscu o
dogodnym klimacie astronomicznym. Dla projektu OGLE, gdzie ob
serwowane są pola gwiazdowe o ogromnym zagęszczeniu gwiazd,
niezbędne są znakomite warunki pogodowe ze świetnym seeingiem i
dużą liczbą pogodnych nocy w ciągu roku. Dzięki współpracy z astro
nomami z Carnegie Institution o f Washington - właściciela obserwa
torium Las Campanas w Chile - i wieloletniej obecności astrono
mów warszawskich w tym obserwatorium udało się uzyskać zgodę
dyrekcji tej instytucji na postawienie teleskopu na terenie tego obser
watorium. W połowie 1995 roku podpisane zostało „Memorandum
o f Understanding " regulujące obecność teleskopu warszawskiego w
Las Campanas. Niewątpliwie ogromną rolę w wynegocjowaniu bar
dzo korzystnych warunków naszej tam obecności odegrały sukcesy
naukowe programu OGLE (m.in. odkrycie mikrosoczewkowania gra
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witacyjnego w kierunku Centrum Galaktyki), wykonywanego do 1995
roku przy użyciu istniejącego 1-m teleskopu Swope'a w Obserwato
rium Las Campanas
Mając zapewnioną lokalizację teleskopu w obserwatorium o jed
nym z najlepszych astronomicznych klimatów na Ziemi, gdzie see
ing bardzo często spada poniżej 1 sekundy łuku, a liczba pogodnych
nocy przekracza 300 w ciągu roku, szczególną troskę przy projekto
waniu systemu zwrócono na zachowanie tych świetnych warunków
obserwacyjnych. Znanych jest wiele przypadków, gdzie teleskopy
umieszczone nawet w bardzo dobrym klimacie „cierpią” na słaby
seeing na skutek np. złej konstrukcji kopuły. Budynek teleskopu pro
jektowano więc tak, by jak najszybciej wyrównywał ciepło z otocze
niem. Jest to konstrukcja stalowa o wysokości około 11 metrów, w
której poziom teleskopu znajduje się na wysokości 6 m, a więc po
wyżej warstwy przygruntowej turbulencji. Szybką wymianę ciepła z
otoczeniem zapewnia również system wentylacji na poziomie tele
skopu, wyposażony w żaluzje w przyszłości sterowanymi kompute
rowo z uwzględnieniem kierunku i siły wiatru. Starano się zminima
lizować wszelkie źródła ciepła przy teleskopie i w samym budynku.
M. in. „usunięte” zostało główne źródło ciepła - obserwator. Tele
skop i kopuła sterowane są zdalnie z oddzielnego budynku tzw. „con
trol room ” znajdującego się około 15 metrów od budynku teleskopu.
Dzięki temu obserwator ma zapewnione komfortowe warunki obser
wacji nie będąc jednocześnie czynnikiem psującym seeing. Budynek
teleskopu na podstawie naszych założeń i projektów przeniosła na
deski kreślarskie polska firma Tamex, a wykonała firma MostostalProjekt. Po wstępnym montażu w Warszawie został on wysłany
statkiem do Chile. Kopułę wykonała amerykańska firma Ash-Dome
od lat specjalizującą się w budowie kopuł astronomicznych. Funda
menty budynku teleskopu oraz słup, na którym stoi teleskop, zapro
jektowane zostały przez amerykańską firmę M3, ze szczególnym
uwzględnieniem aktywności sejsmicznej charakterystycznej dla Chile.
Choć prace nad budową teleskopu, aparatury oraz kopuły trwały
niemal od momentu podpisania kontraktu z DFM Engineering Inc.,
pierwsze efekty budowy zaczęły być widoczne dopiero w lipcu 1995
roku, gdy rozpoczęto pierwsze prace ziemne. Fundamenty wykonała
chilijska firma Puga Mujica. W początku października 1995 roku
rozpoczął się montaż budynku teleskopu i w początkach listopada w
Obserwatorium Las Campanas widać już było „nowy teleskop”. Jed
nocześnie trwała budowa „control room ”. Dalsze prace montażowe
nastąpiły w 1996 roku. Na początku stycznia na szczycie budynku
teleskopu zamontowana została 7-metrowa kopuła. W końcu miesiąca
rozpoczął się długo oczekiwany montaż teleskopu. Po około dwóch
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tygodniach teleskop był gotów do pierwszych obserwacji. „Pierwsze
wizualne światło” zostało uzyskane 9 lutego 1996 roku, była to planeta
Wenus, jasno świecąca na niezbyt jeszcze ciemnym niebie. Prace mon
tażowe i testy trwały do połowy lutego. Dalsza, blisko czteromie
sięczna przerwa związana była z koniecznością zakończenia prac nad
instrumentami. W czerwcu lustra teleskopu zostały poddane
aluminizacji, wtedy również rozpoczęły się prace związane z monta
żem instrumentów, komputerów itp. Pierwsze światło elektroniczne
zostało zarejestrowane 18 lipca 1996 roku. Obecnie teleskop jest w
fazie intensywnych testów i przygotowań do obserwacji. Jeśli nie
zajdzie nic nieprzewidzianego od początku 1997 roku rozpocznie re
gularną służbę obserwacyjną.
Lustro główne teleskopu ma średnicę 1.3 metra. System optycz
ny zbliżony jest do systemu Ritchey-Cretiena i daje z 3-elementowym
korektorem pole widzenia 1.5 stopnia z jakością obrazów ograniczo
ną przez dyfrakcję (80% energii w krążku o średnicy poniżej 0.5 arcsec). światłosiła lustra głównego wynosi 1:2.8, całego systemu 1:9.2.
Teleskop jest więc „krótki” i zwarty, co jest dużą zaletą z punktu wi
dzenia mechanicznego konstrukcji. Skala w ognisku Cassegraine’a
wynosi 17.4 sekundy łuku na mm. Lustra wykonane są z nowej gene
racji materiału ULE („ Ultra Low Expansion ”) charakteryzującego
się praktycznie zerową rozszerzalnością termiczną. Ma to ogromne
znaczenie dla stabilnych parametrów optycznych systemu. Optyka
wszystkich wielkich amerykańskich teleskopów najnowszej genera
cji wykonywana jest z tego właśnie materiału.
Montaż teleskopu jest widłowym montażem paralaktycznym.
Napędy w obu osiach skonstruowane są jako napędy tarciowe, charakteryzujące się zerowym luzem, możliwością szybkiego przy
spieszania teleskopu przy zmianie pozycji, jak również możliwo
ścią napędu teleskopu z dowolnymi szybkościami w obu osiach.
Silniki napędu sterowane są komputerowo, pozycja teleskopu reje
strowana jest przez enkodery optyczne, dzięki czemu zmiana po
zycji teleskopu i jego ruch są całkowicie kontrolowane przez steru
jący komputer. Podobnie zautomatyzowana jest zmiana położenia
ogniska. Typowa dokładność nastawienia teleskopu na dany obiekt
wynosi kilka sekund łuku. Również pozycje kopuły i szczeliny są
rejestrowane przez odpowiednie enkodery i sterowane komputero
wo. Umożliwia to w pełni zdalne sterowanie teleskopem, obecnie
tylko z „control room ” , ale wkrótce i z dowolnego punktu na Ziemi
przez sieć komputerową Internet.
Dobry teleskop to tylko część sukcesu. Równie ważne, jeśli nie
ważniejsze, są dobre instrumenty z nim współpracujące. Instrumenty
zostały zaprojektowane przez autora artykułu pod kątem przeznacze
nia teleskopu - długoterminowych obserwacji fotometrycznych i wy
konane w znacznej części w Obserwatorium Astronomicznym UW
Głównym instrumentem jest szerokokątna kamera CCD. Pierwszej
generacji kamera zawiera pojedynczy, znakomity detektor CCD fir
my SITe - SI424AB. Jest to cienki detektor o rozmiarach 2048 na
2048 pikseli i wydajności kwantowej około 90% w szerokim zakre
sie widmowym - od światła niebieskiego do podczerwieni. Tego typu
detektory uważane obecnie za szczyt osiągnięć w tej dziedzinie są
bardzo kosztowne. Rozmiar piksela wynosi 24 mikrony co daje roz
dzielczość około 0.4 sekundy łuku na pixel, a kamera w standardo
wym modzie pokrywa obszar nieba 14 na 14 minut łuku. Detektor
chłodzony jest ciekłym azotem do temperatury około -98 °C. Typowy
szum odczytu wynosi około 5.5 elektronu.
Elektronika i system akwizycji danych zaprojektowane zostały
przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć techniki pod kątem
przyszłych wielodetektorowych kamer. Detektor CCD sterowany jest
przez mikrokontrolery zbudowane w oparciu o tzw. Digital Signal
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Processors. Dane przesyłane są szybkimi (125 MHz) łączami do „ kom
putera bufora" i dalej siecią FastEthemet (100Mb/s) do głównego
komputera sterującego akwizycją danych. Możliwe są obserwacje w
modzie standardowym oraz tzw. „drift scan", w którym kolumny
detektora ustawione są dokładnie wzdłuż deklinacji i teleskop
poruszany jest w deklinacji z prędkością zsynchronizowaną z czasem
odczytu detektora. W rezultacie można otrzymywać obrazy pasków
o szerokości równej szerokości detektora i długości równej czasowi
trwania „drift scanu” z efektywnym czasem ekspozycji równym
czasowi przejścia gwiazdy przez detektor.
W niedalekiej przyszłości kamera pierwszej generacji zosta
nie zastąpiona instrumentem nowej generacji — mozaiką ośmiu
detektorów o rozmiarach 2048 na 4096 pikseli (o rozmiarach pi
ksela 15 mikronów). Jeden obraz z tej kamery będzie pokrywał
obszar około 35 na 35 minut łuku. Aby uświadomić wymagania
sprzętowe dotyczące rejestracji i redukcji danych warto nadmienić,
że jeden obraz z takiej kamery zawierać będzie 128 MB danych. W
dalszych planach przewiduje się budowę kamer o jeszcze większym
polu widzenia.
Niejako stałym wyposażeniem teleskopu jest autoguider - urządzenie do korekcji ruchu teleskopu oraz koło filtrów z filtrami po
zwalającymi wycinać z wiązki światła padającej na detektor żąda
ny zakres fal. Ze względu na duże pole widzenia filtry są odpowie
dnio duże - o średnicy 16 cm. Oba urządzenia są całkowicie zauto
matyzowane i sterowane komputerowo i są obecnie w końcowej
fazie testów.
Przeznaczenie teleskopu do masowej fotometrii gęstych pól gwia
zdowych wymaga znacznych mocy obliczeniowych, tak by spływające
dane mogły być redukowane na bieżąco w cyklu 24 godzinnym.
System redukcji danych jest rozwinięciem systemu stworzonego na
potrzeby projektu OGLE i sprawadzonego w trakcie kolejnych lat
obserwacji. Obecnie działa on w oparciu o stacje robocze firmy Sun:
Ultra 2200 i 10/512, z kilkudziesięcioma GB pamięci dyskowej,
pamięciami taśmowymi DLT i Exabyte. W miarę zwiększania
przepływu danych (obecnie około 700 TB/rok w przyszłości, o rząd
wielkości więcej) system będzie rozszerzany i unowocześniany.
Sterowanie teleskopem i instrumentami przez obserwatora jest
bardzo łatwe i przyjemne dzięki wygodnemu graficznemu progra
mowi sterowania. Program pracuje pod systemem X-windows na
komputerze akwizycji danych Sun 10/512. Możliwe są dwa mody
sterowania: interaktywny i programowany. W modzie pierwszym,
klasycznym, obserwator na bieżąco kieruje położeniem teleskopu,
sposobem robienia obserwacji itp. W modzie drugim wszystkie
operacje mogą byc z góry zaprogramowane - teleskop z instru
mentami krok po kroku wykonuje je w trakcie nocy Mod ten będzie
preferowany podczas regularnych obserwacji, jako że wykorzystu
je najbardziej efektywnie czas obserwacyjny i minimalizuje błędy
obserwatora.
Pierwsze obserwacje wskazują, że system działa zupełnie do
brze i zgodnie z założeniami. Już w trakcie testowych obserwacji
osiągnięto seeing około 0.8 sekund łuku - lepszy niż w innych tele
skopach obserwujących w tym samym czasie w Las Campanaa Choć
sporo pozostało jeszcze do zrobienia, już wkrótce pierwsze dane
naukowe zaczną regularnie być rejestrowane. Przytaczamy tu obrazy
kilku obiektów, świeżo uzyskanych nowym teleskopem. Biała linia
widoczna na zdjęciach, to kilka kolumn pikseli z mozaiki CCD
nieczułych na światło (tzw. bad columns - typowy defekt dużych
detektorów CCD). Nie wątpię, że już niedługo ekscytujące wyniki
naukowe z tego nowoczesnego instrumentu pojawią sie na łamach
Postępów Astronomii.
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Kalendars Majowe
alendarz M ajów, to być m oże najstarszy system
odmierzania czasu, jaki stworzyła rasa ludzka. Ści
ślej rzecz ujmując, rachuba kalendarzowa stosowana
przez Majów swe korzenie posiada najpewniej w starożytnej
cywilizacji Olmeków - twórców tak zwanej „Kultury - M at
k i” , a ja k sądzą niektórzy badacze, sięga nawet Pre-Olmeków. „Kultura - M atka” rozwijała się bowiem w I tysiącleciu
p.n.e. i dała początek wielu amerykańskim cywilizacjom: Totonakom, Toltekom, Mixtekom, M ajom i Aztekom. Datowa
nie natomiast bogato ozdobionych znakami pism a monumen
tów, piram id i budowli daje wyniki osadzające czas ich po
w stania w przedziale od kilkuset lat tem u (w iadom o po
wszechnie, że na początku XVI wieku Hiszpanie praktycznie
zniszczyli cywilizację Majów) do kilku tysięcy lat p.n.e. N aj
starszym zaś zabytkiem związanym z kalendarzem Majów
jest Brama Słońca znajdująca się w ruinach miasta Tiahuanaco położonego nad jeziorem Titicaca na terenie obecnej

K

Plastyczna rekonstrukcja Bramy Słońca z Tiahuanaco

Boliwii. Według ostatnich ustaleń jej wiek szacuje się na około
10 tys. lat.
System kalendarzow y M ajów opierał się na 52-letnim
cyklu, będącym złożeniem dwóch zazębiających się kalen
darzy:
liczącego 260 dni kalendarza używanego w obrzędach
religijnych, zwanego tzolkin

CHI CC HA N

złożonego z 360 dni kalendarza świeckiego, zwanego
haab.
K alendarz religijny, liczył sobie 20 trzynastodniow ych
okresów zwanych:

CABAN

EZNAS

CAUAC

AHAU

AHAU

Rys. 1 Symbole trzynastodniowych miesięcy kalendarza tzol
kin spotykane na monumentach, (za J. Evis, S. Thompsen ,,Ci
vilization o f The Mayas", Chicago Natural History Museum, 1954).
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Imix
Ik
Akbal
Kan
Chicchan
Cimi
M anik
Lamat
M uluc
Oc

Chuen
Eb
Ben
Ix
Men
Cib
Caban
Eznab
Cauac
Ahau

Tzolkin zaczynał swój bieg z dniem 1 lmix i poprzez 2 Ik,
3 Akbal, 4 Kan dochodził do 13 Ben, po czym następował
dzień czternasty, czyli 1 Ix. Po 260 dniach cykl zataczał koło
i wracał do punktu wyjścia, czyli do 1 Imix.
Kalendarz świecki {haab), liczył 360 dni podzielonych na
18 dwudziestodniowych miesięcy, oraz dodatkowo xma kaba
P ostępy A stronom ii 3/1996
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kin, czyli pięć dni bez nazwy, które tworzyły dodatkowy mie
siąc Uayeb. Powstały w ten sposób 365-dniowy rok zwany
był „niejasnym rokiem” , ze względu na brakujące ćwierć
doby do roku słonecznego.
Miesiące „niejasnego roku” nosiły nazwy:
Pop Xul
Yaxin
Uo
Zip
Mol
Zotz Chen
Tzec Yax

Zac
Ceh
Mac
Kankin
Muan

Pax
Kayab
Cumhu
Uayeb

Nowy rok rozpoczynał swój bieg z dniem 1 Pop, cały zaś
cykl 52 „niejasnych lat” (18 980 dni) zaczynał się dniem 1
Kan 1 Pop, który nie powtarzał się przez cały okres, zawiera
jący w sobie 73 lata 260-dniowego cyklu tzolkin.Widzimy
przeto z powyższych rozważań, że każda data u Majów skła
dała się z czterech elementów: 2 z tzolkin i 2 z haab.

Rys. 3 Schematyczne przedstawienie struktury 260-dniowego
kalendarza. Lewe koło przedstawia symbole liczb stosowane przez
Majów: • = 1,1 = 5. (Za Michael D. Coe ,,The Maya”, Thames
and Hudson, 1980).

Oprócz wymienionych systemów Majowie stosowali też
„Długie liczenie” , stosowane do odmierzania „Wielkich cy
kli” , które składały się z jednostek:
20 kin
18 uinal
20 tun
20 katun

1 uinal lub 20 dni,
1 tun lub 360 dni,
1 katun lub 7 200 dni,
1 baktun lub 144 000 dni
(dokładnie 400, 360 - dniowych lat).

://
uo

POP

TZEC

CHEN

XUL

YAX

Z IP

ZOTZ.

YAXKIN

MOL

C EH

ZAC

tJ O O ’
KAYAB

cumhu

uayeb

Rys. 2 Symbole miesięcy w kalendarzu świeckim haab znajdowa
ne na monumentach i budowlach. (Za J. Evis, S. Thompsen „ Civili
zation of The Mayas", Chicago Natural History Museum, 1954).
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Rys. 4 Fragment schematycznego przedstawienia struktury za
zębiających się kalendarzy: 260- i 360-dniowego, które two
rzy cykl 52-letni. (Za Michael D. Coe,,The Maya", Thames and
Hudson, 1980).

„Wielki cykl” trwał 13 baktun, a początek ostatniego
zaczął sięl 1 sierpnia 3114 r. p.n.e. według kalendarza gre
goriańskiego. Zapis w tym systemie trochę różni się od na
szego i na przykład: 9, 10, 19, 5, 11, to data 10 Chuen 4
Cumku, a więc 9 baktun, 10 katun, 19 tun, 5 uinal i 11 kin
(1 374 951 dni) do zakończenia obecnego „Wielkiego cy
klu” .
Zupełnie podobny system kalendarzowy posiadali także
Aztekowie, którzy przejęli go prawdopodobnie ze źródła,
czyli od Olmeków. Miał on także cykl 52-letni złożony z
260-dniowego kalendarza religijnego i 360-dniowego świec
kiego. Jedyną różnicą było tylko stosowane nazewnictwo
dni i miesięcy.
Leszek P. Błaszkiewicz
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W dniu 7 czerwca 1996 roku, na ewangelickim cmentarzu w Wiśle, rodzina, grono
znajomych i kilku przedstawicieli krakowskiego środowiska astronomicznego poże
gnali profesora dr. hab. Karola Kozieła, wieloletniego dyrektora Obserwatorium Kra
kowskiego, wybitnego specjalistę w dziedzinie mechaniki nieba.

Karol Kozieł
(1910

Karol Kozieł urodził się 28 kwietnia
1910 roku na Zaolziu, w miejscowo
ści Trzyniec. Młodość spędził w Cie
szynie, tam też ukończył w 1928 roku
gimnazjum im. A. Osuchowskiego.
Jak sam wspominał po wielu latach
w jednym z wywiadów radiowych,
właśnie w Cieszynie zainteresował
się astronomią, gdy wraz z grupą
młodych m iłośników astronom ii
obserwował z okolicznych wzgórz
najciekawsze obiekty nieba gwiaź
dzistego, w tym Księżyc, któremu
poświęcił większość swych prac na
ukowych.
W 1928 roku Karol Kozieł zapisał
się na Uniwersytet Jagielloński, gdzie
podjął
studia
z m atem atyki
i astronomii, kończąc je podwójnym
dyplomem: w marcu 1932 uzyskał
stopień magistra matematyki, zaś w
czerwcu 1932 - magistra astronomii,
przedstawiając pracę na temat refrak
cji astronomicznej. Główne tezy tej
pracy zostały opublikow ane
w roku 1932 w Biuletynie Polskiej
Akademii Umiejętności.
O bserw atorium K rakowskie,
w którym Karol Kozieł zdobył pierw
sze szlify naukowe, od kilkunastu lat
przeżywało swój rozwój. Profesor
Tadeusz Banachiewicz, piastujący
stanowisko dyrektora placówki od
1919 roku, wprowadził nową tema
tykę badawczą i to zarówno teore
tyczną jak i obserwacyjną. W dzie
dzinie teorii Banachiewicz zajmował
się mechaniką nieba i teorią krako
wianów wraz z ich zastosowaniami,
równocześnie jednak rozwijał obser
wacje astronomiczne i to zarówno w
Krakowie przy ulicy Kopernika jak i
w Stacji Obserwacyjnej na Lubomi
rze, często trawestując słynne powie
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dzenie Kartezjusza: observo ergo
sum. Karol Kozieł, mimo iż głównie
poświęcił się zagadnieniom teore
tycznym, prowadził również fotogra
ficzne obserwacje nieba. Wyniki ob
serwacji opublikował w cyrkularzach
M iędzynarodowej Unii A strono
micznej podając pozycje i jasności
kilku komet.
Po ukończeniu studiów przez pe
wien czas pracował na stanowisku
asystenta w Obserwatorium Krakow
skim, jednak w 1933 roku zdecydo
wał się na objęcie posady nauczyciela
gimnazjalnego w Cieszynie, zaś w la
tach 1938-39 oraz 1946-1950 pra
cował jako wykładowca Wyższej
Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego
w Cieszynie. Mimo znacznego od
dalenia od macierzystej Uczelni,
Karol Kozieł nie zrezygnował z pra
cy naukowej, kontynuuj ąc rozpoczę
te prace teoretyczne. Na ten cel uzy
skał nawet stypendium z Minister
stw a
W yznań
R eligijnych
i Oświecenia Publicznego, co umoż
liwiło istotne zintensyfikowanie prac
nad rozpraw ą doktorską, w yko
nywaną pod kierunkiem Tadeusza
Banachiewicza. Jej tematyka doty
czyła wyznaczania orbit ciał niebie
skich, w szczególności, Doktoranto
wi udało się uzyskać nowe wzory na
f i g, pozwalające w istotny sposób
uprościć stosowaną powszechnie
metodę Laplace’a - Leuschnera. Sto
pień naukowy doktora filozofii z za
kresu astronomii Karol Kozieł uzy
skał 29 sierpnia 1939 roku, ale wsku
tek wybuchu II wojny światowej nie
zdołano uzupełnić już wszystkich
formalności, (w tym również uroczy
stej promocji) i młody doktor na ode
branie dyplomu musiał czekać ponad

-

1996 )

sześć lat.
Okres okupacji hitlerowskiej Ka
rol Kozieł spędza w Krakowie, do
świadczając niezwykle trudnych wa
runków życia codziennego. Mimo
trwającej wojny, w Obserwatorium
Krakowskim (zarządzanym przez
niemieckiego astronoma, członka
NSDAP, dr K. Waltera) prowadzono
w ograniczonym zakresie badania
naukowe, opracowywano także efe
merydy minimów gwiazd zaćmienio
wych (lata 1942 - 1944). Odbywały
się (co prawda nieregularnie) zebra
nia naukowe, na których pracownicy
referowali wyniki swych prac. Karol
K ozieł nie tylko intensyw nie
pracował nad zagadnieniami teore
tycznymi, ale również prowadził
obserwacje m. in. zakryć gwiazd
przez Księżyc ( w okresie od 15 lipca 1940 do 27 XII 1944 odnotował
momenty 66 zjawisk), obserwacje
wizualne gwiazd zaćmieniowych
(w latach 1941 - 1943 dokonał po
nad 300 ocen dla 4 gwiazd), a także
pozycyjne obserwacje fotograficzne
wybranych gwiazd zmiennych oraz
kilkunastu jasnych planetoid. Te
ostatnie obserwacje K. Kozieł wyko
nywał wspólnie z Prof. J. Witkow
skim za pomocą podwójnego astrografu o średnicy obiektywów 12 cm.
Zaledwie w kilka miesięcy po za
kończeniu wojny Karol Kozieł przed
stawił na Wydziale MatematycznoPrzyrodniczym Uniwersytetu Jagiel
lońskiego pracę h ab ilitacy jn ą
dotyczącą libracji Księżyca. Uchwała
Rady Wydziału z dnia 17 XII 1945
roku została zatwierdzona w kwietniu
1946 r. przez Ministra Oświaty i tym
samym, zgodnie z ów czesnym i
przepisam i,
Dr
K.
Kozieł
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uzyskał stopień naukowy docenta. W
swojej pracy habilitacyjnej Karol Ko
zieł poddał szczegółowej analizie
tzw. dorpacki szereg obserwacji heliometrycznych Księżyca, wykonany
przez Hartwiga w latach 1884-85. Jak
pisze T. Banachiewicz (PA t.II, str.
197), Autor miał przed sobą wyjąt
kowo skom plikow ane za d a n ie z
uwagi na konieczność licznych reduk
cji obserwacji każdej serii wieczoro
wej do jednego momentu. W pracy
tej Karol Kozieł odkrył, że obserwa
cje heliometryczne dają (w sensie
matematycznym) dwie różne warto
ści mechanicznej eliptyczności f na
szeg o n a tu ra ln e g o satelity , co
wkrótce zostało potwierdzone przez
innych badaczy. Ponadto, idąc za
wskazówkami Tadeusza Banachiew icza, Karol Kozieł zastosow ał
odmienny, bardziej precyzyjny spo
sób wyrównywania obserwacji, da
jący znacznie dokładniejsze wyni
ki, niż stosowana od stu lat metoda
Bessela. Warto nadmienić, że wszy
stkie obliczenia były wykonywane
m etodam i krakow ianow ym i przy
użyciu tablic logarytmicznych i aryt
mometrów.
W dniu 1 grudnia 1950 roku Ka
rol Kozieł obejmuje stanowisko do
c e n ta w O b se rw a to riu m A s tro 
nomicznym UJ, w roku 1954 uzysku
je tytuł profesora nadzwyczajnego,
zaś w 1961 roku tytuł profesora zwy
czajnego. W okresie powojennym
dwukrotnie przebywał dłuższy czas
za granicą: w roku 1946/47 na sta
żu naukow ym w O bserw atorium
Astronomicznym Uniwersytetu Yale
(New Haven, USA) zaś w roku aka
dem ickim 1961/62 na zaproszenie
Prof. Zdenka Kopała prowadził ba
dania naukowe jako visiting profes
sor w Uniwersytecie w Manchester
(Anglia).
B adania libracji K siężyca były
kontynuowane przez Karola Kozieła
aż do lat osiemdziesiątych. Po zakoń
czeniu i opublikowaniu swojej pracy
habilitacyjnej (Acta Astr. ser. a, vol. 4,
1949) K. Kozieł dokonał łącznego i
je d n o ro d n e g o
o p rac o w an ia
4 szeregów obserwacji heliometrycznych z lat 1877 - 1915 (Icarus,
vol. 7,1967) wyznaczając stałe libra
cji dowolnej w długości, łącznie ze
stałymi libracji wymuszonej. Opra
cowanie to nastąpiło przy zastoso
waniu własnej oryginalnej metody.
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Jej istota polegała na tym, że pełne
wyrównanie obserwacji, przy speł
nieniu założeń m etody najm niej
szych kw adratów , n a stę p o w a ło
w jednym etapie, co w praktyce po
zwoliło na uzyskanie niższych war
tości błędów średnich. Wymiernym
wynikiem wieloletnich prac Karola
Kozieła było stwierdzenie, że wspo
mniana już wartość mechanicznej
eliptyczności Księżyca f leży poni
żej jej wartości krytycznej f0 = 0.662.
Wynik ten został potwierdzony po
miarami laserowymi przeprowadzo
nymi z początkiem lat siedemdzie
siątych w ramach programu Apollo.
Niejako podsumowaniem cyklu pu
blikacji K. Kozieła na temat libracji
Księżyca była praca opublikowana
w roku 1989 w czasopiśmie Earth,
Moon and Planets, w której Autor
podał wartości wszystkich sześciu
stałych libracji dowolnej Księżyca,
wyznaczone na podstawie aż ośmiu
szeregów obserwacji heliometrycznych z lat 1841-1945, uzyskanych
w Królewcu i Kazaniu. Przez wiele
lat autorzy rosyjskiego Rocznika
Astronomicznego przy obliczaniu
efemerydy krateru M ósting A korzy
stali z danych krakowskich.
Znaczące osiągnięcia w dziedzi
nie badań nad libracją Księżyca zna
lazły międzynarodowe uznanie, cze
go dowodem był wybór na Kongre
sach w Moskwie i Berkeley (USA)
profesora Kozieła na stanowisko pre
zydenta (przewodniczącego) Komi
sji 17 R uchu i F ig u ry K siężyca
M iędzynarodow ej Unii A strono
micznej na dwie kadencje od roku
1958 do 1964, a następnie wybór na
stanowisko wiceprezydenta nowou
tworzonej Komisji Księżyca w ka
dencji 1964-1967. W porozumieniu
z tą Komisją K. Kozieł uczestniczył
w pracach Komitetu Nomenklatury
Księżycowej Międzynarodowej Unii
Astronomicznej m. in. istotnie przy
czyniając się do nazwania jednego
z księżycow ych kraterów nazw i
skiem Skłodowska. Profesor Kozieł
był również przez wiele lat człon
kiem K om itetów R edakcyjnych
międzynarodowych naukowych cza
sopism astronomicznych: Icarus, The
Moon and the Planets oraz Physics
o f the Earth and Planetary Interiors.
Należy też wspomnieć, że w latach
1969-1977 był redaktorem naczel
nym Rocznika Astronomicznego Ob

serwatorium Krakowskiego - Doda
tek Międzynarodowy z dobrym skut
kiem zabiegając o wsparcie finanso
we tego wydawnictwa, którego oko
ło 500 egzemplarzy w drodze w y
miany było wysyłane do większości
placówek astronomicznych na całym
świecie.
Profesor Kozieł nie uchylał się od
przyjmowania różnych funkcji admi
nistracyjnych, a także od działalno
ści politycznej. W latach 1955-1958
był kierownikiem Katedry Astrono
mii UJ, a po reorganizacji związanej
z formalnym utworzeniem Obserwa
torium Astronom icznego, kierow
nikiem Katedry Astronomii Teore
tycznej i Geofizyki Astronomicznej.
Funkcję tę pełnił w latach 19581974, a od roku 1970 do 1974 Profe
sor Kozieł piastował także stanowi
sko dyrektora Obserwatorium Astro
nomicznego UJ. W latach 1959-1962
pow ierzono Mu pełnienie funkcji
prorektora Uniwersytetu Jagielloń
skiego d/s dydaktycznych, zaś w na
stępnych trzech latach, obejmujących
m.in. obchody 600 - lecia powstania
A kadem ii K rakow skiej, Profesor
Kozieł zajmował stanowisko prorek
tora d/s nauki. Wielokrotnie był po
w oływ any na cz ło n k a K om itetu
Astronomii Polskiej Akademii Nauk.
Oprócz wspomnianej już M iędzyna
rodowej Unii Astronomicznej, Pro
fesor Kozieł był członkiem prestiżo
wego K rólew skiego Towarzystwa
Astronomicznego ( The Royal Astro
nomical Society), Polskiego Towa
rzystwa Astronomicznego i innych
towarzystw naukowych.
Tematyka badań prowadzonych w
kierowanej przez Niego Katedrze nie
zamykała się w wąskiej tematyce li
bracji Księżyca, ale obejmowała tak
odległe dziedziny jak radioastrono
m ia i k lim a to lo g ia . Jak k o lw iek
pierwsze obserwacje radioastrono
miczne były dokonane w Obserwa
torium na Forcie Skała już w 1954
roku, to jednak prof. Kozieł istotnie
się przyczynił do tego, że systema
tycznie zaczęto obserwować Słońce
na fali 37 cm od p a ź d z ie rn ik a
1957roku. Prof. Kozieł nadzorował
również budowę 15 metrowego tele
skopu (zakończoną w 1970 roku) po
zyskując niemałe środki finansowe
na ten cel. N iem al anegdotyczne
stały się coniedzielne wizytacje Pro
fesora Kozieła w O bserw atorium
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„Fort Skała”, gdzie przeglądał dzien również seminarium z mechaniki i długiej chorobie zmarł 3 czerwca
niki obserwacyjne w kabinie radio nieba na IV i V roku astronomii, 1996 roku, nie doczekawszy zapla
teleskopu, każdorazowo dokonując w wymagając od swoich studentów now anego w cześniej spotkania
nich stosownego wpisu.
gruntownego zrozumienia referowa z kilkoma swoimi uczniami. Podsu
Nie mniej ważną sprawą w opinii nych problemów. Pod Jego kierun mowując nad grobem pracowite ży
Profesora było zachowanie ciągłości kiem blisko 30 osób uzyskało w Kra cie Zmarłego, obecny Dyrektor Ob
cyklu obserwacji meteorologicznych, kowie magisterium z astronomii, był serwatorium Astronomicznego Uni
prowadzonych niemal nieprzerwanie promotorem w ośmiu przewodach wersytetu Jagiellońskiego Prof, dr
od roku 1791 tj. od chwili założenia doktorskich, recenzentem kilku prac hab. Józef Masłowski powiedział:
Obserwatorium Astronomicznego. habilitacyjnych, a także opiniował
Obserwacje te były prowadzone na dorobek naukowy kilku osób stara (...) Byłeś Profesorze jednostką wy
drugim piętrze oraz na dachu jących się o tytuł profesora. Oprócz bitną na firmamencie nauki nie tyl
budynku przy ulicy Kopernika 27, a zajęć na Uniwersytecie Jagiellońskim ko polskiej, ale i światowej. Całe swe
więc w sposób uniemożliwiający prowadził wykłady z astronomii dla życie bez reszty poświęciłeś astro
porównanie z wynikami innych sta studentów matematyki krakowskiej nomii, a w szczególności badaniom
cji meteorologicznych. Staraniem K. Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
nad lib ra cją fizy c z n ą i fig u r ą
Kozieła w 1958 roku założono na te
Nawet najb liżsi uczniow ie Księżyca, a wyniki tych badań zo
renie Ogrodu Botanicznego UJ, w są i współpracownicy niewiele mogą stały między innymi wykorzystane w
siedztwie gmachu Obserwatorium powiedzieć o życiu prywatnym Pro Stanach Zjednoczonych i przyczyni
drugą stację meteorologiczną, gdzie fesora. Ożenił się w roku 1947 z Eu ły się do bezpiecznego lądowania
w trakcie kilkunastu lat prowadzono nice Lilią Unicką, miał dwie córki astronautów am erykańskich na
równoległe obserwacje, dzięki czemu Zofię i Krystynę. Podobno, nielicz Księżycu w roku 1969.(..) Po przej
udało się „nawiązać” dane z tzw. ne wolne chwile lubił spędzać gra ściu na w pełni zasłużony wypoczy
stacji historycznej do warunków nor jąc na skrzypcach. W opinii wielu nek nie zaprzestałeś kontaktów ze
malnych.
pracowników uważany był za for- swoim miejscem pracy - ze swoimi
Staraniem Profesora Kozieła, malistę, ale należy docenić wysiłek uczniami i żywo interesowałeś się
z dniem 1 października 1956 roku włożony przez Niego w trakcie peł zachodzącym i zmianami. Ciężko
ponownie uruchomiono w Uniwer nienia funkcji prorektora a także kie przeżywałeś okres upadku Obserwa
sytecie Jagiellońskim magisterskie rownika Katedry i dyrektora Obser torium po Twoim odejściu i jakże
studia astronomii kontynuowane do watorium dla utrzymania studiów bardzo cieszyłeś się z jego później
chwili obecnej. Prof. Kozieł niezwy astronomii oraz pozyskiwania no szego rozwoju.(...) Byłeś zawsze
kle sumiennie przygotowywał swoje wych etatów i środków na bieżącą gorącym orędownikiem każdej spra
wykłady, jakże często ilustrując je działalność. Kryzys personalny, jaki wy, której cełem było dobro nauki,
wieloma anegdotami i nawiązując do m iał m iejsce w O bserw atorium dobro Uniwersytetu Jagiellońskiego,
własnych wspomnień z młodości. Astronomicznym UJ w latach 1974- a zwłaszcza dobro Obserwatorium
Na przełomie lat pięćdziesiątych 1976 był jed n ą z przyczyn, dla A stronom icznego, którym p rze z
i sześćdziesiątych wykładał m. in. których w wieku 65 lat podjął decy wiele lat kierow ałeś i takim na
astronomię ogólną, matematyczne zję o wcześniejszym przejściu na zawsze pozostaniesz w naszej p a 
metody opracow ania obserw acji emeryturę i przeniesieniu się na sta mięci.
(wraz z podstawami rachunku krako łe w rodzinne strony, do Wisły, gdzie
Jerzy M. Kreiner
w ianow ego), m echanikę nieba nadal kontynuował badania naukowe
i dydaktykę astronomii. Prowadził nad libracją Księżyca. Po ciężkiej
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W pudelku z dyskietkami

recenzje PA

Programy astronomiczne shareware
la osób nie wtajemniczonych określenia: shareware,
freew are i public domain w ydają się nieco zagadko
we. Co kryje się za wymienionymi terminami? Otóż
shareware to metoda rozpowszechniania programów kompu
terowych, która daje możliwość ich wypróbowania przed za
kupem. Zazwyczaj polega to na tym, że programu wolno uży
w ać p rz e z o k reślo n y czas (z w y k le k ilk a d z ie s ią t dni)
i w ten sposób poznać jego możliwości. Później, jeśli chce
się go dalej używać, należy uiścić odpowiednią opłatę reje
stracyjną autorowi lub skasować program z dysku. Opłata re
jestracyjna jest zazwyczaj niska w porównaniu z cenami pro
gram ów kom ercyjnych i w ynosi kilkanaście-kilkadziesiąt
dolarów. Programy komercyjne natom iast kosztują zwykle
powyżej 150 dolarów.
Programy shareware nie muszą być wcale gorsze od tych
komercyjnych, choć często uważa się, że im produkt droższy,
tym jest lepszy. Tak pośród drogich, ja k i tanich programów,
są i dobre, i złe. C zasam i program y rozprow adzane jako
shareware są nieco uproszczone w stosunku do ich pełnej
wersji, np. korzystają z m niejszych baz danych. W nosząc
o p ła tę r e je s tra c y jn ą u z y sk u je się w e rsję k o m p letn ą.
W ten sposób nabywa się prawo legalnego używania progra
mu. Programy shareware chronione są bowiem prawami au
to rsk im i, a n ie 
p rz e s trz e g a n ie
tych praw m oże
powodować przy
kre konsekwencje
dla używ ających
ich n ie le g a ln ie .
W odróżnieniu od
program ów sh a 
reware programy
p u b lic d o m a in
i freeware nie wym agają żadnych opłat i są przeznaczone do
publicznego użytku zupełnie za darmo.
W śród omawianych typów można spotkać programy astro
nomiczne o bardzo zróżnicowanej tematyce. Największą chyba
grupę stanow ią program y typu planetarium nazw ane tak
dlatego, że przenoszą cechy tradycyjnego planetarium na ekran
komputera. Przedstaw iają one wygląd nieba obserwowany
z dowolnego m iejsca na Ziemi w wybranym czasie. Często
zawierają wiele ciekawych opcji, m. in. łatwą identyfikację
gw iazd i innych obiektów niebieskich oraz uzyskiw anie
inform acji o nich przez proste w skazanie ich m yszką na
ekranie. Dodatkowo można w nich zobaczyć animację dzien
nego ruchu nieba i zmiany wywołane rocznym obiegiem Zie
mi dookoła Słońca.
Jednym z najlepszych programów shareware typu plane
tarium jest Sky Globe. Program oferuje oglądanie 29 tysięcy
gwiazd (po rejestracji 250 tysięcy) z katalogu SAO, gwiazdo
zbiorów, planet, komet, asteroid, obiektów M essiera. Chyba
nie m a programu dorównującego mu szybkością. Nic dziw-
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nego - napisany jest w asemblerze. Duża szybkość programu
ma istotne znaczenie przy nanoszeniu na komputerowe niebo
dużej ilości ciał niebieskich i przy symulowaniu ich ruchu
dziennego. Sky Globe daje możliwość wyszukiwania dowol
nych obiektów astronomicznych na mapie nieba i przy tej
okazji oglądania ich zdjęć (naturalnie jeśli są dołączone od
powiednie pliki graficzne). Niezwykle użyteczna jest opcja
zmiany ilości gwiazd
do w y św ietla n ia na
ekranie (ograniczenie
w yśw ietlania gwiazd
do w ybranej w ielko
ści) oraz m ożliw ość
powiększania wybra
nego fragmentu nieba.
W Sky Globie można
zaobserw ow ać ró w 
nież zjawisko precesji
osi ziemskiej, jeśli zorientuje się mapę nieba w ten sposób,
aby było widać obszary bieguna północnego oraz śledzi ruch
sfery niebieskiej z długim krokiem czasowym np. 1000 lat.
O statnia wersja Sky G lobe (3.6) pochodzi z 1993 roku,
m im o zapow iedzi autora o przygotow yw aniu następnej.
M ożna przypuszczać, że trudno je st ulepszyć tak dopraco
wany produkt.
W niektórych programach wyraźnie widać dydaktyczne
podejście do zagadnień astronomicznych. Z reguły są one
adresowane do uczniów szkół średnich bądź wyższych. Na
przykład program Planet Tracker zapoznaje uczniów z pra
wami ruchu planet, zawiera poglądowe animacje przedsta
wiające ruch planet w układzie heliocentrycznym i geocentrycznym, wzajemne konfiguracje, fazy planet, prawa Keple
ra. Autorzy programu, D. Chandler i M. Zeilik to nauczyciele
astronomii doskonale rozumiejący problemy dydaktyki tego
przedmiotu. Do programu dołączone są propozycje ćwiczeń
do wykonania z uczniami oraz sugestie dotyczące realizacji
odpowiedniego m ateriału szkolnego z zakresu astronomii.
Z kolei TS-24 to program, który uczy, jak astronomowie uży
wają różnych instrumentów obserwacyjnych do poznawania
Wszech
ś w i a t a
m. in. tele
skopu, foto
m e tru , k a 
mery CCD.

Wśród
program ów
dy d a k ty cz 
nych
na
sz c ze g ó ln ą
u w ag ę z a 
sługują programy zgrupow ane pod w spólną nazw ą CLEA
(Contemporary Laboratory Exercises in Astronomy), a opra137

cowane w Department o f Physics w Gettysburg College
(USA). Są to programy (w formie ćwiczeń do wykonania)
ilustrujące nowoczesne techniki zbierania danych w astrono
mii i sposoby ich
opracowywania.
Ć w iczenia zaz n aj a m i aj ą
m. in. z wyko
rzystaniem tech
niki spektralnej,
fotometrycznej,
radarowej, fotograficznej.
W w iększości
tych programów posługujący się nim wykonuje czynności
odwzorowujące prawdziwe obserwacje różnych ciał niebie
skich na ekranie komputera, tj. otwiera teleskop, naprowadza
go na odpowiedni fragment nieba i wybiera urządzenia do
obserwacji. Następnie zebrane podczas obserwacji dane musi
opracować według podanych wskazówek. Na przykład w pro
gramie Spectral Classification wykonuje się obserwacje wid
mowe wybranych gwiazd mając do dyspozycji spektrograf.
Szczelinę spektrografu naprowadza się na obraz wybranej
gwiazdy i uruchamia licznik fotonów. „Obserwacje” przery
wa się, gdy stosunek sygnału do szumu osiągnie wystarczają
cą wartość i zapisuje się uzyskane widmo. Następnie klasyfi
kuje się uzyskane widm o przez porów nanie go
z widmami wzorcowymi zamieszczonymi w programie.
W ćwiczeniu można również mierzyć długość fali i inten
sywność linii spektralnych. Programy CLEA mogą być przy
datne studentom pierwszych lat studiów astronomicznych
lub zaawansowanym miłośnikom astronomii z ostatnich klas
szkoły średniej.
Wśród programów shareware, freeware i public domain
zdarzają się i prawdziwe perełki. Jedną z nich jest program
Home Planet dla WINDOWS. Bardzo rozbudowany (wyma
ga ponad 12 MB miejsca na dysku) i ładnie opracowany gra
ficznie, a do tego zupełnie bezpłatny. Program zawiera
m. in. mapę nieba dla dowolnego czasu i miejsca na Ziemi.
Naniesione na mapę gwiazdy pochodzą z dwóch katalogów,
które można wybierać: SAO (około 250 tysięcy gwiazd) i z ka

widziałby obserwator stojący w danym miejscu na Ziemi.
Można więc mieć wrażenie obserwowania nieba za oknem
swojego domu, tym wyraźniejsze, że istnieje w programie
możliwość „rozglądania się” po niebie we wszystkich kie
runkach.
Home Planet zawiera również mapę świata z zaznaczoną,
dla wybranej daty, częścią Ziemi oświetloną przez Słońce.
Na tle mapy świata można zaznaczyć Księżyc z aktualną fazą
w miejscu, gdzie znajduje się w danym czasie w zenicie oraz
satelity ziemskie wybrane z dostępnej w programie bogatej
bazy danych. Home Planet oferuje animacje przedstawiające
ruch nieba, ruch ziemskich satelitów, przemieszczanie się
strefy dnia i nocy oraz zdjęcia różnych obiektów astronomicz
nych.
Warto wspomnieć, że autor programu, John Walker, to za
łożyciel jednej z największych firm softwarowych - Auto
Desk Inc. oraz współautor światowego standardu programu
do projekto
wania Auto
CAD. Choć

według
Scientific

American
jest to rów
nież autor
pierw szego
(i niegroźne
go) kompu
terowego wi
rusa (1975 rok), to jednak bądźmy spokojni - Home Planet
przetestowano najnowszymi wersjami programów antywiru
sowych.
Dołączona do niniejszego tekstu tabela zawiera wybra
ne i godne polecenia programy astronomiczne typu share
ware, freeware i public domain. Każdy program jest opisa
ny jego nazwą, wersją, rokiem ukazania się, nazwiskiem
autora bądź producenta. Dodatkowo podano koszt rejestra
cji, rozmiar spakowanego pliku w kilobajtach i subiektyw
ną ocenę. Jeżeli w rubryce „K oszt rejestr.” w idnieje
0, oznacza to, że program jest typu freeware lub public do
main. Ocena wyrażona jest gwiazdkami (im więcej gwia
zdek, tym jest lepsza).
Iwona Chyży

talogu BSC5 (około 9 tysięcy gwiazd). Poza tym program wy
świetla pozycje Słońca, Księżyca, planet, asteroid, komet,
obiektów z katalogu Messiera. Jedna z opcji oferuje uzyska
nie mapy nieba w widoku horyzontalnym, tj. takim, jaki
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Wymienione programy można skopio
wać z zasobów Internetu lub zamówić
w firmie: TAURUS Wdrożenia Informa
tyczne, 30-076 Kraków, ul. Zakątek
1314; tel.lfax (0-12) 37-63-32. Cena jed
nej dyskietki z programami - 6 zł, przy
zamówieniach 5 dyskietek i więcej 5 zł. Podane ceny wyrażająjedynie wy
sokość kosztów dystrybucji i nie obej
mują opłat rejestracyjnych należnych
autorom programów.
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Programy dla DOS
Nazwa, wersja, rok, autor
Earth Watch 2.0
1991, Larry Nagy, USA

Koszt rejestr.
25 USD

Rozm. (kB)

Ocena

Opis

173

**

Graficzne przedstawienie obszaru dnia i nocy na tle mapy świa
ta. Możliwość wykonania obliczeń, np. wschodów, zachodów
Słońca, Księżyca.

TrakSat 2.80
1991, P. Traufler USA

25 USD

335

**

Symulacja widoczności ruchu sztucznych satelitów z powierzch
ni Ziemi. Dane około 700 sztucznych satelitów.

La Luna 2.03
1992, Rosso Włochy

30 USD

1283

**

Graficzna prezentacja powierzchni Księżyca. Możliwość powięk
szenia, identyfikacji elementów powierzchni, obliczenia np. mo
mentów zaćmień.

Moon Manager
M. R. Power

0

76

Lunar Mountain 7.9
1993, USA

0

2012

10 USD

64

GalSat 5.3
1994, Dan Bruton, USA

0

68

Tracker 5.0
1994, Dan Bruton, USA

0

71

SatSat 2.0
1994, Dan Bruton, USA

0

91

JupSat 4.0
1994, Gary Nugent, Irlandia

KomSoft 3.10
1996, Stefan Beck, Niemcy
Dance of the Planets
2.3 1991 A. R. C. Softw., USA
Planet Tracker 4.1
1993 D. Chandler, M Zelik, USA
Star Clock 2.0 1996
Leos Ondra, Czechy
Gravity 2.0 1990
Steve Safarik, USA

20 USD
429 DM

49 USD

0
15 USD

*

*

*

Program w formie ćwiczenia. Pomiar wysokości gór księżyco
wych z wykorzystaniem zdjęć CCD. Dość skomplikowany w
obsłudze.
Prezentacja graficzna i animacja ruchu czterech galileuszowych księżyców Jowisza. Wymagana karta: EGA lub VGA.
Graficzne przedstawienie wzajemnego położenia księżyców
galileuszowych Jowisza w wybranym momencie.
Oblicza i wyświetla położenie wybranych elementów atmosfery
Jowisza (czerwonej plamy, śladów po uderzeniach komety Shoemaker-Levy).
Graficzne przedstawienie położeń księżyców Saturna i wyglądu pier
ścieni.

105

*

Program dedykowany poszukiwaczom komet, zawiera bazę danych 21
komet. Możliwość wprowadzenia nowych komet i obliczenia położeń.

206

***

Komputerowy model Układu Słonecznego. Wersja demonstra
cyjna: ograniczona ilość gwiazd do około 3 tys., asteroid i
komet do 20, brak możliwości zmiany dat.

115

***

Wersja demonstracyjna: limit w obliczeniach 1990-1991. Dy
daktyczne spojrzenie na ruch planet w różnych układach od
niesienia, fazy, konfiguracje planet, prawa Keplera (animacje).

133
110

0

73

Space Flight Simulator
1.01, 1991, Bywater Softw., USA

0

261

20 USD

*

Graficzne przedstawienie powierzchni Księżyca. Możliwość
identyfikacji obiektów na powierzchni Księżyca.

**

Gravity 1.2 1994
J. Nielsen, Dania

Sky Globe 3.6 1993
KlassM Software, USA

**

*

Animacje ewolucji gwiazd na diagramie Hertzsprunga-Russella.

**

Symulacja ruchu ciał niebieskich w przestrzeni. Można zadać
parametry, maksymalnie 16 ciał - będą rysowane i będą się po
ruszać według prawa grawitacji.

*

Symulacja ruchu w przestrzeni ciał niebieskich oddziałujących
między sobą siłami grawitacji.

*

Symulacja lotów kosmicznych w czasie rzeczywistym, przy
kładowe animacje.

369

***

Typu planetarium. 29 tys. gwiazd, planety. Wiele użytecznych
opcji; bardzo szybki.

Astro 2.02 1992
Atabaska University, Kanada

0

105

*

Typu planetarium. 526 gwiazd. Wymagana karta graficzna:
CGA, ATT, EGA, VGA.

Star View 2.0.08 1988
Digi-Tech Consultants, USA

0

188

**

Typu planetarium. 9096 gwiazd. Możliwość wyboru epoki do
określania współrzędnych ciał niebieskich.

20 USD

204

**

Typu planetarium. M. in.: wygląd nieba; obliczanie współrzędnych,
wschodów i zachodów Słońca, Księżyca i planet.

129 USD

1414

***

Typu planetarium. Wersja shareware zawężona w stosunku do
wersji pełnej, m. in. do 3600 gwiazd.

10 USD

931

**

Typu planetarium. 9 tys. gwiazd. Wymagana karta graficzna:
VGA lub EGA; mysz.

1494

**

Atlas gwiazdowy z bazą 254678 gwiazd, 8177 obiektów pozagalaktycznych. Współrzędne ciał niebieskich na epokę 2000.

693

**

Typu planetarium. 24 tys. gwiazd. Położenia gwiazd na epokę
2000. M. in. możliwość obliczenia zaćmień, ich prezentacja gra
ficzna.
Typu planetarium. Zawiera m. in. 279 tys. gwiazd SAO, 16
tys. obiektów mgławicowych. Wymagana VGA.

Star Works 2.1 1993
Sci-Vision, USA
Deep Space 5.52 1996
Dawid Chandler, USA
Sky View 1.15d 1994
Dig. Tech. Art., Wtochy
Star atlas 2000 1993
P. Paakkonen, Finlandia

0

The Night Sky 2.08b
31 GBP
1992 A. C. Stevely, Wielka Brytania
Deep Sky 2000 1.2
1996 Rick Burke, Kanada

60 USD

6700

Coeli 3.76 1996 SES
Finlandia

12 USD

507

Postępy Astronomii 3/1996

***

*

Typu planetarium. 4590 gwiazd. Wymagania: kolorowy moni
tor, SVGA (512 kB, zgodne z VESA).
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Programy dla WINDOWS 3.x
Nazwa, wersja, rok, autor

Koszt rejestr.

Astronomy Clock 1.12
1992 Pocket-Sized Softw., USA

5 USD

Rozm. (kB)

Ocena

Opis

47

Przeliczanie czasów dla wybranego miejsca na Ziemi, m. in.
czas miejscowy, uniwersalny, gwiazdowy.

0

144

Graficzne przedstawienie dróg sztucznych satelitów na tle mapy
świata. Baza danych 20 satelitów.

19 USD

326

Lista zdarzeń astronomicznych na dany dzień, m. in. wschody,
zachody Słońca, Księżyca i planet, świty i zmierzchy.

Solar Energy Transfer 0.50
1994 Gettysbourg College, USA

0

300

Program w formie ćwiczenia. Ilustracja transportu energii w
Słońcu; animacje.

Merkury Rotation 0.81
1994 Gettysbourg College, USA

0

432

Program w formie ćwiczenia. Ilustracja pomiaru prędkości rotacji
planety z wykonaniem przesunięcia Dopplera odbitego radaro
wego impulsu. Wymagany kolorowy monitor.

Moons of Jupiter 0.75
1994 Gettysbourg College, USA

0

SATRA 1.0
J. Salminen, Finlandia
Sky Times 1.1.1 1994
C. A. Marriott, Wielka Brytania

Program w formie ćwiczenia. Ilustracja pomiaru masy planety
z wykorzystaniem III prawa Keplera.

268

Galileo 1.0 1994
J. M. Madiego, Hiszpania

40 USD

301

Księżyce Jowisza i Saturna: ich rozmieszczenie w wybranym
czasie. Dodatkowo dostępna przeglądarka graficznych plików
astronomicznych z 12 zdjęciami.

Planet Watch 2.0 1994
Raben Softw. Graphics, USA

20 USD

527

Animacja ruchu planet na tle gwiazd, ruchu orbitalnego, zdję
cia planet, efemerydy. Monitor VGA, min. 2 MB RAM.

358

Animacje komputerowe, m. in. ruch planet w płaszczyźnie ekliptyki, układ podwójny gwiazd; graficzne ilustracje równania czasu,
odległości i jasności planet.

Astronomy Lab 1.13
1992 MicroCosmos, USA

15 USD

Cyber Sky 1.0d 1995
S. M. Schimpf, USA

21 USD

832

Typu planetarium. Animacja ruchu nieba. 5080 gwiazd. W y
magania: komputer min. 386, 4 MB RAM.

ECU 2.0 1995
Nova Astronomies, Kanada

50 USD

430

Typu planetarium. Zarazem program kontrolujący teleskop dla
astronomów amatorów. W wersji shareware m. in. 9100 gwiazd
(YALE). Symulacje.

My Stars 2.3 1996
12 USD
Relative Data Products, Kanada

504

Typu planetarium. Ładnie opracowany graficznie. Wymagany
procesor 386SX, 2 MB RAM.

Sky Map 2.2 1995
C. A. Marriott, Wielka Brytania

1720

Typu planetarium. 15 tys. gwiazd w wersji Shareware. Możli
wość wydruku, obrazy planet (GIF).

Skylm gl

1028

Obrazy różnych obiektów astronomicznych typu GIF do pro
gramu Sky Map.

Home Planet 2.1 1995
John Walker, USA

8300

Zawiera m. in. mapę nieba dla wybranego czasu (250 tys.
g w ia z d SAO , p la n e ty , s a te lity , a s te ro id y , k o m e ty)
z opcją widoku horyzontalnego i animacją ruchu nieba.

49 USD

TS-24 3.2 1995
Crystal Lake Obserwatory

316

Program edukacyjny, który uczy jak astronomowie używają
teleskopu do poznawania Wszechświata. Wersja demonstra
cyjna: wybrane obserwatorium, czas, gwiazda, typ teleskopu.

Spectral Classification 0.87
1994 Gettysburg College, USA

759

Program w formie ćwiczeń. Zaznajomienie z widmami gwia
zdowymi i procesem klasyfikacji różnych widm na podstawie
widocznych w nich linii.

Hubble Redshift 0.81
1994 Gettysburg College, USA

343

Program w formie ćwiczeń. Wyznaczanie przesunięcia ku
czerwieni w widmach galaktyk; następnie ich odległości i war
tości stałej Hubble'a. Wymagany kolorowy monitor.

Large Scale Structure 0.603
1995 Gettysburg College, USA
H-RCalc 2.0 1996
D. C. Irizarry, USA

0

15 USD

949

Program w formie ćwiczeń. Ilustracja użycia relacji: przesu
nięcie ku czerwieni-odległość do uzyskania przestrzennego
rozmieszczenia galaktyk.

338

Diagram Hertzsprunga-Russella: zależność między jasnością,
jej temperaturą efektywną i promieniem. Wyznaczanie teore
tycznego promienia gwiazdy.

Programy dla WINDOWS 95
Nazwa, wersja, rok, autor

Koszt rejestr.

Rozm. (kB)

Astronomy Lab. 2.03
1995 Personal
MicroCosmos USA

15 USD

484

Sky Map 3.0 1995
C. A. Mariot, Wielka Brytania

49 USD

1720

140

Ocena

Opis

Animacje komputerowe, m. in. ruch planet w płaszczyźnie ekliptyki, układ podwójny gwiazd; graficzne ilustracje równania cza
su, odległości i jasności planet; raporty dotyczące różnych
wydarzeń astronomicznych, np. pory roku, zaćmienia, roje
meteorów.
Typu planetarium. 15 tys. gwiazd w wersji Shareware. Możli
wość wydruku, obrazy planet (GIF).
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TELESKOP
KOSMICZNY
HUBBLE'A

obserwuje

9
*

•

tir-'

m

\

/i™ X

100 000 Hfięć
wykonanych
Teleskopem
Kosmicznym!
W pierwszym prawie dniu lata 1996 roku (22 czerwca) Teleskop
Kosmiczny Hubble’a wykonał swe jubileuszowe, stutysięczne zdjęcie
ciała niebieskiego. Było to zdjęcie słabej galaktyki (wielkość gwia
zdowa 22m), leżącej w odległości kilku miliardów lat światła od nas.
Zdjęcie zrobił w świetle czerwonym Karol Steidel z Kalifornijskiego
Instytutu Technologicznego w Pasadenie przy pomocy Szerokokąt
nej Kamery Planetarnej WFPC2. Zainteresowanie autora tym obiek
tem pochodzi stąd, że galaktyka ta (wskazana na zdjęciu strzałką)
jest podejrzana o to, że jej gazy absorbują światło dużo jaśniejsze
Postępy Astronom ii 3/1996

$

go, aczkolwiek znacznie dalej leżącego kwazara (w centrum obrazu).
Teleskop Kosmiczny Hubble'a w ciągu swej sześcioletniej służby
na okołoziemskiej orbicie wykonuje średnio 1389 zdjęć (ekspozycji
CCD) miesięcznie. Najpierw były to obrazy uzyskiwane przy pomo
cy pierwotnej kamery WFPC, trochę nieostre z powodu znanego
defektu lustra głównego. Nowa kamera WFPC2, zainstalowana w
styczniu 1994 roku poprawiła błąd lustra głównego i daje obrazy o
znakomitej jakości (zdolność rozdzielcza bliska 0".1) pozwalającej
dojrzeć subtelne struktury różnych obiektów niebieskich.
141

ASTRONOMIA I MUZYKA
Opracowując do druku w Postępach artykuł pana Davousta pt. „Pożytki z astronomii”
pochopnie zadeklarowałem się przygotować ramkę z przykładami astronomicznych inspi
racji w sztuce. Przecież jest tyle wspaniałych przykładów... Kiedy już czas naglił, Naczel
ny poganiał, a termin zamknięcia numeru był tuż, tuż - nie było innego wyjścia, jak tylko
wziąć się za konkrety. Sterta lekko przykurzonych albumów i książek, wyciąganych z
półek i kątów, rosła nieubłaganie, a ja wciąż nie byłem ukontentowany. Powstanie Mlecz
nej Drogi Tintoretto? Nie, to przecież mitologia, a nie astronomia - i tak raz po raz weryfi
kowałem domniemane inspiracje Wielkich Mistrzów Pędzla.
No, w końcu COŚ jest! Kochany Vincuś\ On to potrafił dostrzec piękno efemerycz
nych zjawisk na nieboskłonie i przelać owe impresje na płótna, miast gapić się na
krągłości niewieścich ciał i świata bożego poza nimi nie widzieć, jak co niektórzy kolesie
po fachu (i niech się mitologią nie zasłaniają bo i tak wiadomo o co im chodziło). Zaraz,
zaraz, a Durer - spec od ekspresyjnego straszenia apokaliptycznymi wizjami nieba
walącego (meteorytami?) się na głowę? A Giotto ze swoją kometą zamiast gwiazdki
betlejemskiej? A Friedrich, a Miedwiediew, a...
Niestety, zjawiska przyrodnicze z gwiazdkami, planetami, Księżycem, kometą itd.,
w roli głównej, to jeszcze nie ASTRONOMIA. Astron z greckiego to gwiazda, ale nómos
to prawo! Niech więc krążą księżyce w biegu nie zmienione... i niech inspiracja Astrono
mią będzie inspiracją dostojnymi prawami. I tu konsternacja - żaden sensowny przykład
nie przychodzi mi do głowy - misternie wypracowane ryciny ilustrujące dawne wyobraże
nia Świata Stworzonego, czyli Kosmosu, to świetne „schematy techniczne”, ale nie
o taką sztukę mi chodzi. Wciąż pozostaję nieusatysfakcjonowany i nucąc Stonsów Sati
sfaction sięgam ręką na półkę ze zbiorami fonograficznymi, by puścić sobie coś na
odprężenie. Ponieważ pora już późna, a rodzinka dawno w objęciach Morfeusza, wzrok
kieruję na te ze spokojniejszą odmianą muzyki. Błysk olśnienia i mam To, czego szuka
łem! Gwoli ścisłości nie zupełnie to, gdyż zamiast obrazów znalazłem dźwięki, ale sedno
sprawy zostało uchwycone.
Co prawda już dr Davoust w swoim artykule wspomina pewnego kompozytora
z Tuluzy, który czerpał kompozytorskie natchnienie z wyjściowych sygnałów radiotelesko
pu, wycelowanego w pulsary. Mnie zaraz przypomina się eksperyment amerykańskich
naukowców, którzy przetransponowali częstości obiegu planet wokół Słońca na częstotli
wości syntezatorowych dźwięków (pisał o tym kiedyś red. Jarek Włodarczyk na łamach
U/yŻ), co było jedynie współczesną realizacją pitagorejskiej koncepcji muzyki sfer niebie
skich. Jednak sedno sprawy już w genialnych kompozycjach organowych mistrza Jana
Sebastiana i jemu wcześniejszych organmistrzów. Nota bene, czyż specyfika ciągłych
tonów organowych nie kojarzy się Państwu z możliwościami współczesnych synte
zatorów?
Tak, to jest To. Jednak zamiast któregoś z koncertów organowych, sięgam po Die
Kunst der Fugę i z miłym zaskoczeniem odkrywam, iż okładka tej płyty, będąca w rzeczy
samej abstrakcyjną kompozycją barwnych kropek i plam, nachalnie kojarzy mi się
z obrazami uzyskiwanymi ostatnio przez KosmicznyTeleskop Hubble’a.
A MUZYKA? Czyż nie wzbudza podobnych emocji co widok rozgwieżdżonego nieba?
Emocji, których nie opiszą żadne słowa, gdzie skończone krzyżuje się z nieskończonym,
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a chaos z porządkiem. Gdzie chłód i bezmiar Wszechświata styka się z ciepłem i skończonością ludzkiej istoty. Taka muzyka wypełniająca sobą potężne wnętrza monumen
talnych katedr, musiała stawiać człowieka-słuchacza, w dokładnie takim samym położe
niu, w jakim znajduje się astronom-obserwator, stojący przysłowiowe oko w oko z do
stojeństwem niezmiennych praw i najgłębszymi tajemnicami Kosmosu.
Idźmy dalej. Czyż jest przypadkiem, że największy rozkwit tzw. muzyki kosmicznej,
którą zapoczątkowali wykonawcy tej miary co zespoły Pink Floyd, Tangerine Dream,
Ash Ra Tempel - przypada na koniec lat sześćdziesiątych i pierwszą połowę lat sie
demdziesiątych, czyli czasy największego otwarcia się ludzkości na to, co poza Zie
mią? Tytuły: Interstellar Overdrive, Astronomy Domine, Star Dust, NGC 891 mówią
same za siebie (u nas
przykładowo: Mleczna Droga i
Odkrycie Nowej Galaktyki
Niemena). Tak przy okazji,
prekursorów kosmicznego
rocka, grupę Pink Floyd, BBC
poprosiła o skomponowanie
muzyki, którą TV wykorzystała
do ilustracji pierwszego lądo
wania ludzi na Księżycu!
Nie mogę się powstrzymać
od wzmianki o Kosmogonii
Pendereckiego - dziele opie
wającym strukturę Wszechświa
ta (Arche) i geniusz poznające
go Go człowieka (Apeiron).
Chciałbym jeszcze o dziełach
Vangelisa, Briana Eno i wielu,
wielu innych, których najlepiej
słucha się... pod kopułą plane
tarium. Nie dziwi więc fakt
urządzania koncertów takiej
muzyki w takich miejscach.
Słynny twórca syntezatoro
wych brzmień, Klaus Schulze,
ma na swoim koncie wiele koncertów zrealizowanych w największych planetariach i
(sic!) największych katedrach Europy! Może dane mi jeszcze będzie usłyszeć Jego
koncert
w planetarium w Toruniu? Paru krajowych wykonawców już tam występowało!
ASTRONOMIA I MUZYKA. Dwie dziedziny, które pokazują każda na swój sposób,
ja k małe jest ciało człowieka, a jak wielki jest jego umysł. Chyba takie hasło, w odniesie
niu do astronomii, spotkałem kiedyś w Łódzkim Planetarium, ale kto jest jego autorem?
- może ktoś z Czytelników podpowie?
Astronomia i muzyka i tego trzymać się trzeba... jak pisał kiedyś Stachura. Trzymam
się, Edek. A Ty, dlaczego puściłeś?
A przecież jest jeszcze Coś więcej...
Jacek Drążkowski
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Ogłoszenia ZG PTA
Nagroda Młodych
Polskiego Towarzystwa
Astronomicznego

Nagroda im. Włodzimierza Zonna
za popularyzację wiedzy
o Wszechświecie

Zarząd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego ogłasza konkurs
na najlepsze prace młodych astronomów. Prace kwalifikujące się do
nagrody muszą spełniać następujące warunki:

Zarząd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego ogłasza konkurs
0 Nagrodę im. Włodzimierza Zonna. Nagroda jest wyrazem szcze
gólnego uznania za działalność popularyzującą wiedzę o Wszech
świecie. Kryteria przyznawania Nagrody są następujące:

1 - nagroda jest przyznawana astronomowi posiadającemu oby
watelstwo polskie, który do końca roku, w którym następuje
przyznanie nagrody nie ukończył 35 lat,

1 - wysoki poziom popularyzacji, mający na celu przybliżenie
współczesnych problemów astronomii szerokiemu ogółowi

2 - nagroda przyznawana jest za wybitny, indywidualny doro
bek naukowy w dziedzinie astronomii, uzyskany podczas całej
pracy naukowej, lub w przypadku wcześniejszego laureata Na
grody, od roku następnego po dacie otrzymania jej.

2 - szeroki zasięg działalności popularyzatorskiej

Kandydatów do nagrody może zgłosić każdy członek PTA. Wnio
sek powinien zawierać podstawowe dane osobowe kandydata oraz
wykaz prac naukowych, które stanowią podstawę oceny kandydata,
wraz z krótkim uzasadnieniem i odbitkami ważniejszych publika
cji. Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

Kandydatury do Nagrody mogą być zgłaszane przez członków PTA,
ZG PTA, placówki astronomiczne (naukowe i planetaria). Zgłosze
nia kandydatów powinny zawierać imię i nazwisko (imiona i nazwi
ska) kandydatów, ich adresy i miejsce zatrudnienia oraz meryto
ryczne uzasadnienie.

Zgłoszenia należy nadsyłać do końca 31 marca 1997 r. na adres
ZG PTA.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 15 stycznia 1997 r.
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3 - Nagroda dotyczyć może działalności popularyzatorskiej
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dokończenie ze str. 124
Jest to pierwsze tak poważne świadectwo istnienia planet wokół
innych gwiazd uzyskane metodą astrometryczną. Po sukcesach me
tod chronometrażu pulsarów (Wolszczan: PSR B 1257+12) oraz
spektroskopowej (Mayor i Queloz: 51 Peg; Marcy i Butler: 70 Vir,
47 UMa itd.) byłby to kolejny udany krok na drodze poszukiwań
obiektów planetarnych poza Układem Słonecznym. Tym razem
mielibyśmy do czynienia z systemem o wiele bardziej przypomina
jącym nasz własny, niż w przypadku wcześniej odkrytych planet.
Na potwierdzenie doniesień Gatewooda przyjdzie nam jednak je 
szcze poczekać. Obserwacje spektroskopowe Lalande 21185, które
w ciągu 9 lat prowadzili Marcy i Butler, nie przyniosły do tej pory
ostatecznego rozstrzygnięcia, gdyż spodziewane zmiany prędkości
radialnej pozostają w granicach błędu dokonywanych pomiarów.
Chociaż Słońce i Lalande 21185 to gwiezdne sąsiadki, wchodzą
w skład odmiennych struktur naszej Galaktyki. Słońce należy do
cienkiego dysku, poruszając się po orbicie zbliżonej do okręgu nie
mal dokładnie w płaszczyźnie Drogi Mlecznej. Prostopadła do tej
płaszczyzny składowa prędkości przestrzennej Słońca to zaledwie
144

7 km/s. W ciągu najbliższych 15 milionów lat Słońce odchyli się
na około 200-250 lat świetlnych od płaszczyzny dysku, by ponownie
zacząć zbliżać się do niej. Natomiast Lalande 21185, ze składową
prędkości prostopadłą do płaszczyzny Drogi Mlecznej wynoszącą
67 km/s, oddali się od niej na ponad 4000 lat świetlnych - jest ona
częścią grubego dysku Galaktyki. Obie gwiazdy poruszają się
w przeciwnych kierunkach z prędkością 85 km/s względem siebie.
Z każdym stuleciem Lalande 21185 zbliża się do nas o 0.028
roku świetlnego, co powoduje jej pojaśnianie o 0.007 magnitudo.
Około roku 22000 znajdzie się w odległości niespełna 5 lat świetl
nych, będzie wówczas obiektem o jasności 6.2 magnitudo. W dal
szej przyszłości będzie kontynuować swą podróż na wskroś płaszczy
zny Drogi Mlecznej. Nim do niej znów powróci, Słońce przewędru
je w zupełnie inne okolice dysku i Lalande 21185 najprawdopodob
niej nie spotka się z nami już nigdy. Zagubi się wśród miliardów
bliźniaczo do niej podobnych karłowatych gwiazd, odchodząc w
mrok, z którego do nas przybywa.
K rzysztof Rochowicz
Postępy Astronom ii 3/1996

Z niespotykanymi dotychczas szczegółami Telskop Kosmiczny Hubble’a uzyskał zdjęcie mgławicy otaczającej kończącą
swe krótkie życie gorącą gwiazdę q Carinae. Gwiazda ta znajduje się w odległości ok. 8 tys. lat świetlnych od Ziemi i ma
masę około 100 razy większą od Słońca. Jest więc jedną z najbardziej masywnych gwiazd naszej Galaktyki. Jej promienio
wanie przewyższa 5 milionów razy promieniowanie naszego Słońca. Co jakiś czas gwiazda ta rozbłyska (wybucha) z różną
mocą w różnych przedziałach widmowych, wyrzucając bipolarne gazowo-pyłowe chmury materii i tworząc równikowy dysk
pyłowy. Obecne zdjęcia zostały uzyskane w ramach badań otaczającej gwiazdę mgławicy przez K. Davidsona z Minnesoty
i J. Morsa z Kolorado i uchodzą za jedne z najlepszych zdjęć uzyskanych Teleskopem Kosmicznym. Otrzymane obrazy mają
faktycznie zdolność rozdzielczą porównywalną z rozmiarami Systemu Słonecznego (100 jedn. astron.), a więc pozwalają
bardzo dokładnie poznać strukturę mgławicy. Obraz pokazuje światło gwiazdy odbite przez dwa symetryczne, wewnątrz
puste sferyczne bąble gazowo-pyłowe i leżący między nimi pyłowy dysk. Porównując to zdjęcie z innymi zdjęciami, a w
szczególności z obrazem wykonanym 17 miesięcy wcześniej Autorzy stwierdzili rozprężanie się mgławicy z szybkością ok.
700 km/sek (2.5 min km/godz), co prowadzi do wniosku, że rozpoczęła ona swe istnienie około 150 lat temu. To bardzo
ciekawy i intrygujący wynik. Otóż największy znany rozbłysk rj Carinae miał miejsce w roku 1840. Wtedy gwiazda ta stała się
najjaśniejszą gwiazdą południowego nieba i jasność jej przez krótki czas znacznie przewyższała blask znanej z lotów
kosmicznych gwiazdy a Car zwanej Canopus. Ale pyłowy dysk obserwowany wokół r) Carinae wydaje się być znacznie
młodszy - jego wiek (ekspansji) jest oceniany na 100 lat, co może znaczyć, że powstał w czasie innego, mniejszego
wybuchu obserwowanego w roku 1890.
Prezentowane tu zdjęcie obejmuje obszar o szerokości 20 sekund łuku, a kierunek północny jest u góry. Powstało z
kombinacji zdjęć uzyskanych przez filtr czerwony i prawie-ultrafioletowy we wrześniu 1995 roku. Ponieważ zewnętrzne
części mgławicy są aż 100 tysięcy razy słabsze od blasku centralnej gwiazdy, trzeba było wykonać 8 ekspozycji z różnym
czasem naświetlania, aby uzyskać dobre obrazy w tym całym wielkim zakresie jasności obserwowanego obiektu.
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W ramach badań obszarów gorącego gazu we Wszechświecie Hui Yang z Chicago i Jeff J. Hester z Arizony
uzyskali w styczniu 1995 roku przy pomocy Teleskopu Kosmicznego Hubble’a i jego kamery WFPC2
prezentowane tu zdjęcie mgławicy NGC 604 leżącej w galaktyce spiralnej M 33.
M 33 leży w gwiazdozbiorze Trójkąta w odległości 2.7 min. lat światła od Słońca. NGC 604 jest miejscem
w spiralnych ramionach stosunkowo bliskiej nam galaktyki gdzie rodzą się gwiazdy. Chociaż takie mgławice
są dość powszechne w galaktykach, ta jest szczególnie wielka - rozciąga się na przestrzeni 1.5 tysiąca lat
światła i jest doskonale widoczna przy pomocy teleskopów naziemnych.
W „sercu” NGC 604 znajduje się ponad 200 gorących i bardzo masywnych (15 do 60 mas Słońca)
gwiazd. Ogrzewają one ściany mgławicy (temperatyra mgławicy sięga 10 tysięcy Kelwinów) i powodują
fluorescencję jej gazów. Ich światło, jak lampa w jaskini, oświetla również mgławicę od środka i ukazuje
trójwymiarowo jej strukturę. Badając strukturę fizyczną takich mgławic astronomowie mogą lepiej zrozumieć
wzajem ne oddziaływanie gromad masywnych gwiazd i galaktycznej materii m iędzygwiazdowej oraz
procesów prowadzących do „m asowego” powstawania gwiazd w ramionach galaktyk spiralnych.

