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Największą atrakcją tego nu
meru wydają się zdjęcia na okład
ce przedstawiające tegoroczne cał
kowite zaćmienie Słońca. Wykona
ne zostały przez uczestników wy
prany polskich miłośników astro
nomii do Meksyku, z  której repor
taż publikujemy w dziale Obserwa
cje. Zapał i upór młodych entuzja
stów obserwacji nieba w pokony
waniu różnych trudności przyniósł 
piękne rezultaty, a obserwatorom z 
pewnością dostarczył niezapomnia
nych przeżyć. Niech będzie przykła
dem i zachętą dla nas wszystkich.

W  tym miesiącu proponujemy 
ponadto lekturę rozważań Marii 
ŁYSIK  o kartografowaniu Wszech
świata, artykułu Mariana G O LI o 
perypetiach związanych z  działal
nością na orbicie wokółziemskiej 
pierwszego załogowego obserwa
torium astronomicznego oraz opi
su Zbigniewa DWORAKA przebie
gu pór roku na Plutonie i innych 
planetach. Wszystkie te teksty, choć 
tak różne tematycznie, łączy dąż
ność do ukazania i uprzystępnienia 
osobliwości współczesnej astrono
mii, je j metod i osiągnięć.

Ostatnio coraz częściej poja
wiają się na rynku księgarskim rzu
cające się w oczy wydawnictwa as
tronomiczne, których zewnętrzna 
atrakcyjność kamufluje niestety 
miernotę treści W  Nowościach 
Wydawniczych przestrzegamy przed 
kolejną tego typu publikacją. A  do 
nowych, prężnych ojicyn wydawni
czych apelujemy o większą rozwagę 
w doborze i dbałość o należyty po- 
ńom  podejmowanych prac edytor-

J
Zdjęcia na okładce pochodzą z wyprawy polskich miłośników astronomii do Me
ksyku na całkowite zaćmienie Słońca w dniu 11 lipca 1991 roku.



Maria Łysik — Warszawa 

MAPA WSZECHŚWIATA
Od najdawniejszych lat ludzie rysowali mapy. Początkowo były to mapy 
najbliższych okolic, zaś w miarę dopływu nowych informacji coraz to 
odleglejszych obszarów. Mamy zatem niapy Ziemi, Księżyca, planet, 
naszej Galaktyki... Czyżby więc nie można wykonać mapy Wszechświa
ta (a właściwie części Wszechświata dostępnej naszym obserwacjom)? 
Punktami na tej mapie byłyby galaktyki (zbiory gwiazd podobne do 
naszej Galaktyki). Oglądając taką mapę można by było zobaczyć, w jaki 
sposób rozmieszczone są galaktyki we Wszechświecie: czy jest to roz
kład jednorodny, czy też występują zagęszczenia galaktyk bądź też ob
szary, w których nie ma galaktyk.

Mapa Wszechświata musi być mapą trójwymiarową, gdyż nasza przes
trzeń jest trójwymiarowa. Tak więc dla każdego punktu na tej mapie 
(czyli dla każdej galaktyki) musimy mieć określone trzy współrzędne. 
Na przykład w sferycznym układzie współrzędnych będą to: dwie współ
rzędne kątowe — deklinacja i rektascensja — oraz odległość od nas do 
galaktyki (rys. 1). Współrzędne kątowe wyznaczamy bezpośrednio z po
łożenia na sferze niebieskiej. Wyznaczenie zaś odległości dokonujemy 
mierząc z — redszyft czyli przesunięcie ku czerwieni (rozszerzanie się 
Wszechświata powoduje wzajemne oddalanie się galaktyk, co powoduje 
przesunięcie linii widmowych). Istniejące katalogi galaktyk (np. Kata
log Zwicky’ego — bazujący na zdjęciach z obserwatorium Mount Palo- 
mar) mają wyznaczone przesunięcia ku czerwieni tylko dla niektórych 
galaktyk. A zatem dla większości skatalogowanych galaktyk nie mamy 
wyznaczonej odległości. Wynika to głównie z tego, że kiedyś zmierzenie 
redszyftu pojedynczej galaktyki zabierało około jednej nocy pracy duże
go teleskopu. Przez ile więc lat trzeba by mierzyć przesunięcia ku czer
wieni dla 30000 galaktyk zawartych w katalogu Zwicky’ego? Obecnie 
postęp w fizyce ciała stałego pozwolił na skonstruowanie detektorów 
znacznie efektywniejszych niż tradycyjne klisze fotograficzne. Dzięki te
mu zmierzenie redszyftu pojedynczej galaktyki zajmuje około pół go
dziny pracy średniego teleskopu (1,5 metrowego). Oczywiście uzyskanie 
odległości od wszystkich widocznych galaktyk zajmie też wiele lat (choć 
znacznie mniej niż kiedyś). Można więc na początek wybrać tylko pew
ną część Wszechświata i dla galaktyk z tej części znaleźć przesunięcia 
ku czerwieni w pierwszej kolejności. Powstaje tu jednak pytanie — jaki 
ma być kształt tej wybranej części Wszechświata, aby była ona repre
zentatywną próbką? Jeżeli galaktyki są rozłożone jednorodnie w prze
strzeni, to wybierając stożek bryłowy dowolnych rozmiarów, umieszczo
ny w dowolnym kierunku powinniśmy otrzymać takie same mapy. Jeże
li jednak galaktyki nie są rozłożone jednorodnie, to wybierając stożek 
bryłowy jako kształt naszego kawałka Wszechświata możemy wyciągnąć 
błędne wnioski co do rzeczywistego wyglądu Wszechświata. Na przyk
ład, jeżeli nasz stożek „wycelowałby” w ogromny pusty obszar, to
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Rys.l Schematyczny obrazek „plasterka” Wszechświata. Nasza galaktyka znajduje się w 
środku.

wyciągnęlibyśmy wniosek, że w naszym Wszechświecie galaktyki są 
rzadkością, występują zaś głównie puste obszary. Z  drugiej strony, jeśli 
nasz stożek „wycelowałby” w zagęszczenie galaktyk w postaci dwu- lub 
trójwymiarowej struktury, to znowu wyciągnęlibyśmy błędny wniosek, 
że Wszechświat składa się głównie z takich struktur. Aby więc mieć 
reprezentatywną próbkę należy wziąć cały bądź też część „plastra” o 
pewnej grubości wyciętego z naszej trójwymiarowej przestrzeni (rys. 1).
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Rys.2 Mapa „plasterka” Wszechświata. Obserwator znajduje się „w czubku” na dole, 
gromada Coma to tors „człowieczka”.

Jest to optymalny wybór, gdyż zapewnia z jednej strony występowanie 
różnych struktur, zaś z drugiej — małą objętość, a więc i mniejszą 
liczbę galaktyk potrzebną do narysowania mapy.

Po raz pierwszy zadanie takie podjęto w Obserwatorium Astrofizy
cznym w TUscon w U SA  Zespół w składzie: Margaret G e 11 e r, John 
H u c h r a ,  Valćrie de L a p p a r e n t  wiosną 1985 r. mierzył za po
mocą 1,5 metrowego teleskopu umieszczonego na M ount Hopkins red- 
szyfty dla 1100 galaktyk znajdujących się w pierwszym wybranym ka
wałku Wszechświata. Kawałek ten o grubości 6° i rozwartości 120° roz
ciągał się w deklinacji od 26.5° do 32.5°, zaś w rektascencji od 8h do 
17 . Uzyskane pozycje galaktyk naniesione są w trójwymiarowym ukła
dzie współrzędnych (rys. 1) oraz w dwóch wymiarach — współrzędnej 
azymutalnej i radialnej (tu skalowanej przez v=cz czyli prędkość oddala
nia się galaktyk) — na rys. Z Szczególnie ostatni rysunek pozwala dok
ładniej przyjrzeć się rozkładowi galaktyk, który jest nieco zaskakujący. Wi
dzimy że galaktyki występują głównie wokół olbrzymich obszarów pustki, 
w których prawie nie ma galaktyk (tzw. „voidy” — od nazwy w języku 
angielskim), tworząc jakby grube ich otoczki zlewające się ze sobą.

Największy obszar pustki — w badanym kawałku Wszechświata — 
położony jest w odległości około 250 min lat świetlnych i ma rozmiar 
około 150 min lat świetlnych. Natomiast największe zgrupowanie galaktyk 
(wyglądem przypominające ludzką postać) to gromada Coma. Powstaje
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Rys. 3 Położenie galaktyk w dwu różnych „plasterkach” (kółka i krzyżyki) — widać, że 
struktury w obu kawałkach nieba są bardzo podobne.

jednak pytanie, czy galaktyki otaczające obszary pustki tworzą jakby 
pajęczynę o bardzo grubych, nieregularnych włóknach (czyli tworzą struk
tury jednowymiarowe), czy też coś w rodzaju gąbki o dużych dziurach 
(struktury dwuwymiarowe)? Chcąc się o tym przekonać ten sam zespół 
wykonał mapy następnych cienkich kawałków Wszechświata. Na rysun
ku 3 mamy naniesione położenia galaktyk z pierwszego kawałka (ozna
czone kółkami) oraz z kawałka sąsiadującego z nim (oznaczone krzyży
kami). Ten drugi kawałek ma identyczne rozmiary kątowe; taki sam 
zakres współrzędnych w rektescensji, zaś w deklinacji od 32. 5° do 38.5°. 
Przyglądając się rysunkowi 3 widzimy, że w obu sąsiadujących kawałkach 
galaktyki układają się bardzo podobnie. Można stąd wywnioskować, że 
galaktyki nie tworzą grubych włókien ale raczej grube ścianki (rozcią
gające się przynajmniej na te dwa kawałki).

Podobne zadanie — wykonanie mapy części Wszechświata — pos
tawiły przed sobą także inne zespoły astrofizyków. Na przykład zespół 
R. K i r s h n e r a  z Uniwersytetu Harwardzkiego badał rozkład gala
ktyk znajdujących się w gwiazdozbiorze Wolarza. Zespół R. G i o v a -  
n e 11 i używając radioteleskopu w Arecibo wykonał pomiary odległości 
do galaktyk znajdujących się w rejonie gwiazdozbiorów Perseusza i Ryb. 
W obu wypadkach wykonane mapy były podobne do opisanych powy
żej. Można więc śmiało wyciągnąć wniosek, że obszary pustki — choć 
wydają się czymś dziwnym — są powszechne we Wszechświecie!



Czy możemy jednak wnioskować, że w obszarach tych w ogóle nie 
ma materii? Oczywiście, że nie. Obserwacje mówią tylko, że nie ma 
tam stosunkowo jasnych galaktyk — tych, które da się zobaczyć za 
pomocą teleskopów. W obszarach pustki może być materia, ale my jej 
nie widzimy. Mogą tam być słabe galaktyki, albo też neutrina, aksjony 
lub inne cząstki o bardzo małej masie (a zatem słabo oddziaływujące 
grawitacyjnie z materią tworzącą galaktyki). Choć nie wiemy, czy „voi- 
dy" są obszarami prawdziwej pustki, czy też jest tam niewidoczna m ate
ria, to pozostaje zasadnicze pytanie — dlaczego świecąca materia (jas
ne galaktyki) rozłożona jest tak nieprzypadkowo? Inaczej mówiąc — 
jak powstały obszary pustki oraz otaczające je galaktyki?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, zaproponowano wiele modeli ewo
lucji galaktyk.' Większość z nich opiera się na symulacjach kom putero
wych. Najprostsze modele, uwzględniające tylko oddziaływania grawita
cyjne i przypadkowy pierwotny rozkład materii, implikują wprawdzie 
obszary pustki otoczone przez galaktyki, ale obszary te są znacznie 
mniejsze od obserwowanych (rzędu 10 min lat świetlnych zamiast 100). 
Sprzeczność ta nie występuje, jeżeli uwzględni się ciemną materię. Inne 
modele uwzględniają bardziej skomplikowane procesy mogące prowa
dzić do powstania galaktyk, niż tylko oddziaływania grawitacyjne. Na 
przykład J. O s t r i k e r  z Uniwersytetu w Princeton oraz L. C o  w ie  
z Uniwersytetu na Hawajach zaproponowali model, według którego 
galaktyki powstawały w zagęszczeniach utworzonych podczas wybuchów 
mających miejsce dawno w historii Wszechświata (gdy Wszechświat miał 
mniej niż miliard lat). Chociaż model ten prowadzi do obserwowanego 
rozkładu galaktyk, to powstaje pytanie, dlaczego owe eksplozje nie po
zostawiły śladu na mikrofalowym promieniowaniu tła.

Zaproponowano jeszcze wiele innych mniej lub bardziej skompli
kowanych modeli, które implikują rozkład galaktyk mniej lub bardziej 
odpowiadający obserwowanemu, choć fizyka procesów prowadzących 
do powstania galaktyk w tych modelach jest różna. Każdy z tych modeli 
pozostawia jakieś pytania. Nie można więc obecnie powiedzieć, że zna
my proces powstawania galaktyk. Z  pewnością w rozstrzygnięciu tej 
kwestii pomoże dalsza, mozolna i konsekwentna praca nad wykona
niem dalszych map — szczególnie bardziej odległych (a więc i młod
szych) obszarów Wszechświata. Na mapie na rysunkach 1 i 2 gęstość 
galaktyk o prędkościach większych niż 10000 km/s (co odpowiada od
ległościom większym niż 300-600 milionów lat świetlnych, w zależności 
od stałej Hubble’a) gwałtownie spada — te galaktyki są tak daleko, że 
niewiele z nich się obserwuje. A  jak będzie wyglądała mapa rozkładu 
tych słabych galaktyk, jeżeli w przyszłości uda się zmierzyć do nich 
odległość? A jak będzie wyglądała mapa rozkładu jeszcze dalszych obiek
tów — kwazarów? Szczególnie ta ostatnia mogłaby być pomocna w 
rozstrzygnięciu problemu powstawania galaktyk. Mapy rozkładu kwaza
rów (które prawdopodobnie są pierwotnymi stadiami ewolucji galak
tyk) pozwoliłyby zobaczyć, jak wyglądał wcześniej Wszechświat.
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Marian Gota  —  Warszawa 

KOSMICZNE OBSERWATORIUM ASTRO
W dniach 2-11 grudnia 1990 roku przebywało w przestrzeni wokół- 
ziemskiej pierwsze amerykańskie załogowe obserwatorium astronomi
czne Astro-1. Czwórka astronomów-profesjonalistów wykonywała ob
serwacje Kosmosu w promieniach nadfioletowych i rentgenowskich. W 
opracowaniu programu obserwacji mieli swój udział astronomowie-ama- 
torzy, w szczególności członkowie Amerykańskiego Stowarzyszenia Ob
serwatorów Gwiazd Zmiennych. Kosmicznej pracy towarzyszyły trans
misje na Ziemię lekcji astronomii dla szkół. Instrumenty Astro-1 wraz 
z urządzeniami sterującymi zamontowane były w luku bagażowym wahad
łowca Columbia. Pokład wahadłowca stanowił miejsce pracy i pomiesz
czenia socjalne astronomów. Załogę uzupełniało trzech pilotów statku.

Dotychczas najwięcej obserwacji kosmicznych w nadfiolecie i w pro
mieniach X wykonano automatycznie, głównie za pomocą satelitów: 
IU E (International Ultraviolet Explorer), H EA O -2 (Einstein), EXO
SAT, ROSAT i innych, a także z pokładów rakiet i balonów. Misja Astro 
po raz pierwszy ujawniła korzyści płynące z pracy na orbicie astrono
mów posiadających doświadczenia i intuicje obserwatorów, zdolnych 
przeciwdziałać awariom sprzętu i twórczo zmieniać program pracy.

Instrumentarium stanowiły trzy teleskopy do obserwacji w nadfiole
cie i podwójny, szerokopasmowy teleskop rentgenowski BBXRT (Broad 
Band X-Ray Telescope). Teleskopy promieniowania nadfioletowego przez
naczone były do jednoczesnego fotografowania danego obiektu, wyko
nywania pomiarów widmowych i mierzenia stopnia polaryzacji światła. 
Miały one wspólny system IPS (Instrument Pointing System) do napro
wadzania i utrzymywania w stałej pozycji względem gwiazd. System po
zycjonowania IPS wyprodukowany przez Europejską Agencję Kosmicz
ną pierwotnie stosowano w misji Spacelab w 1985 r.

Szerokokątny teleskop obrazów w nadfiolecie UIT (Ultraviolet Ima
ging Telescope) o średnicy zwierciadła 40 cm przeznaczony był do foto
grafowania nieba na filmie Kodaka IIa-0 o zakresie czułości do 1200 
angstremów. Teleskop Uniwersytetu Hopkinsa HUT (Hopkins U ltra
violet Telescope) o średnicy 90 cm wykonywał pomiary widm najgo
rętszych obiektów we Wszechświecie oraz m. in. obłoków gazu i pyłu 
międzygwiezdnego i planet olbrzymów. Teleskop Uniwersytetu Wiscon
sin WUPPE (Wisconsin Ultraviolet Photo-Polanmeter Experiment) miał 
za zadanie pierwszy raz w historii astronomii mierzyć polaryzację pro
mieni nadfioletowych w kilku podzakresach widma z przedziału 1400— 
3200 angstremów. Obserwacje w nadfiolecie kontrolowane były przez 
naziemne Centrum Lotów Kosmicznych im. Marshalla w Huntsville, 
Alabama.

Teleskop rentgenowski BBXRT składał się z dwu identycznych zes
połów 118 zagnieżdżonych zwierciadeł paraboloidalnych, zdolnych sku
piać padające pod niewielkim kątem odbicia promienie X. W ognisku



teleskopu umieszczono spektrograf o wysokiej rozdzielczości widmowej 
i zakresie czułości l^tO  angstremów. Zaletą teleskopu było precyzyjne 
określanie składu chemicznego bardzo gorącej materii pozostałej po 
wybuchu supernowej, materii rentgenowskich gwiazd podwójnych, gwiazd 
wybuchowych oraz aktywnych jąder galaktyk. BBXRT zamontowany był 
na osobnej 2-osiowej platformie o nieco mniej dokładnym pozycjono
waniu niż urządzenie IPS. Naziemną kontrolę obserwacji rentgenow
skich na Astro-1 wykonywało Centrum Lotów Kosmicznych im. God- 
darda w Maryland.

Kosmiczna misja Astro pierwotnie planowana na lipiec 1983 roku 
uległa przesunięciu na marzec 1986. Planowano m. in. intensywne ob
serwacje w nadfiolecie komety Halleya. Tragedia Challengera i póź
niejsze kłopoty z eksploatacją wahadłowców były powodem kilku nas
tępnych zmian terminu wyprawy Astro na orbitę wokółziemską.

A oto co przytrafiło się załodze Astro-1 w zaledwie 9-<lniowej kos
micznej przygodzie. Program przewidywał pracę obserwatorów na pok
ładzie Columbii po dwóch na zmianę przez 12 godzin dziennie. Każdy 
astronom posługując się własnym komputerem realizował swoje zada
nia: specjalista wyprawy kontrolował pracę urządzenia IPS sterującego 
teleskopami nadfioletu, specjalista ładunku wykonywał obserwacje. Tak 
trwało zaledwie dziewięć pierwszych godzin wyprawy. Jeden z kompute
rów na skutek zatkania filtra w powietrznym systemie chłodzenia uległ 
uszkodzeniu. Obaj astronomowie zmuszeni byli pracować przy jednej 
konsoli, skutecznie sobie przeszkadzjąc. Kłopoty spotęgowała wadliwa 
praca urządzenia IPS i konieczność wypracowania metody ręcznego po
prawiania sterowaniem teleskopów. Wykorzystano w tym celu niewielki 
teleskop optyczny, w który wyposażone były teleskopy UIT i WUPPE 
wymagające dokładniejszego pozycjonowania, niż mógł zapewnić IPS. 
W sytuacji awaryjnej ów niewielki teleskop pomagał w ręcznym popra
wianiu pracy urządzenia IPS, pod warunkiem dodatkowego nadzoru 
inżynierów z Ziemi wyposażonych w odpowiednie mapy i dokumentacje.

Czwartego dnia wyprawy także i drugi kom puter uległ uszkodzeniu 
wskutek przegrzania. Teraz do sterowania teleskopami astronauci mo
gli użyć jedynie telewizyjnego obrazu nieba pochodzącego z kamery 
umieszczonej w ognisku teleskopu HUT. Operowanie obrazem TV wspo
magała ekipa naziemna, w szczególności cenną pomoc okazał dubler 
specjalisty ładunku. Awaria drugiego pokładowego komputera uniemożli
wiła jednak astronautom  dalszą obsługę teleskopów, tj. włączanie odpo
wiednich filtrów, zarządzanie czasem ekspozycji itp. W przeciągu 12 
godzin NASA zorganizowała sieć komputerową między Centrum Lo
tów Kosmicznych im. Marshalla w Huntsville, Centrum Kosmicznym 
Johnsona w Houston i orbitującym wahadłowcem Columbia. Odtąd 
obserwacje na Astro-1 wykonywali zdalnie astronomowie z Centrum w 
Huntsville.

Kosmiczny lot Astro-1 przejdzie do historii jako obfitujący w re
kordową ilość nieplanowanych zdarzeń, gorączkowych narad i decyzji
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podejmowanych na bieżąco. Dzięki doskonałemu współdziałaniu spe
cjalistów na Ziemi i w Kosmosie uratowano misję, niewykonalną w 
przypadku obsługi automatycznej. Awarie sprzętu spowodowały utratę 
wielu godzin obserwacji, lecz, na szczęście, nie wpłynęły na jakość zgro
madzonego materiału badawczego. Spośród planowanych 250 kosmicz
nych obiektów obserwowano tylko 135. Wykonano ponad 821 unikato
wych zdjęć nieba w nadfiolecie. Odkryto przy tym wiele obiecujących 
obiektów, przeznaczonych na przyszłość do szczegółowego zbadania kos
micznym teleskopem Hubble’a. Pośród wielu osiągnięć Astro wymienić 
należy wykrycie obłoków helowych w ośrodku międzygwiezdnym i po
twierdzenie występowania w tymże ośrodku cząstek pyłu grafitowego. 
Obserwacje rentgenowskie pozwoliły rozszyfrować mechanizm świece
nia w promieniach X galaktyk eliptycznych. Lepiej też poznano przy
rodę obiektów pozagalaktycznych, w tym BL Lacertae.

W ostatnim dniu wyprawy astronomowie ze szczególną satysfakcją 
wykonali ponadplanowe obserwacje komety Levi. Zarejestrowano, po
dobnie jak w misji G iotto z roku 1986, obecność tlenku węgla w m ate
rii kometarnej. Dalsze opracowania uzyskanych widm powinny dopo
móc w oszacowaniu zawartości w komecie związków organicznych na
wet tak złożonych jak polimery i formaldehydy.

Niezwykłe szczęście miał pewien mieszkaniec stanu Illinois, pra
cownik poczty, zapalony obserwator gwiazd zmiennych. Zauważył on 7 
grudnia 1990 roku o 3 44m czasu uniwersalnego erupcję gwiazdy pod
wójnej wybuchowej Z  Camelopardalis objawiającą się pojaśnieniem 
gwiazdy o 2.5 wielkości. Informacje o wybuchu wykorzystał zespół 
obsługujący teleskop uniwersytetu Hopkinsa HUT. 9 grudnia przez 40 
minut wykonywano precyzyjne pomiary widmowe obiektu Z  Cam po
zostającego w szczytowej fazie aktywności. Późniejsze, naziemne inter
pretacje widm wniosły istotne szczegóły do modelu dysku akrecyjnego 
wokół białego karła w obserwowanym układzie gwiezdnym.

Projekt Astro przewidywał serię trzech i więcej lotów obserwato
rium w Kosmos, uzależniając każdorazowo zestaw teleskopów i pro
gram obserwacji od naukowych wyników lotu poprzedniego. Z  uwagi 
na piętrzące się kłopoty finansowe, NASA nie wyznaczyła jeszcze ter
minu kosmicznej wyprawy Astro-2 i następnych.

T. Zbigniew Dworak  —  Kraków

OSOBLIWOŚCI PRZEBIEGU PÓR ROKU NA PLUTONIE
Przyjęło się uważać, iż dla planet nachylenie ich osi rotacji do płasz
czyzny orbity zawiera się w granicach od kilkudziesięciu stopni do 90° 
(oś prostopadła do płaszczyzny orbity), zaś kierunek rotacji jest zazwy
czaj ten sam, co kierunek ruchu orbitalnego (i kierunek ruchu wirowe
go Słońca). Tymczasem jak zwykle istnieją i od tej reguły wyjątki, z 
których za najważniejszy uznać należy przypadek Urana (rys. la). Jego 
oś rotacji jest nachylona do płaszczyzny orbity pod kątem zaledwie 8°
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ay b)

267°

Rys. 1. Nachylenie osi rotacji planety do płaszczyzny jej orbity: a) dla Urana, b) dla 
Wenus. Rozmiary planet nie zostały z oczywistych względów zachowane (ta sama uwaga 
odnosi się do wszystkich rysunków).

Rys. 2. Nachylenie osi rotacji planety do płaszczyzny jej orbity: a) dla Merkurego, b) dla 
Jowisza.

(czyli „leży” w płaszczyźnie orbity), a właściwie — pod kątem blisko 
188°, co oznacza, że Uran wiruje w kierunku przeciwnym do swego 
ruchu orbitalnego. Drugi wyjątek to Wenus — jej oś rotacji jest co 
prawda niemal prostopadła do płaszczyzny orbity tej planety, ale rota
cja odbywa się również w kierunku przeciwnym do ruchu orbitalnego, 
czyli kąt nachylenia osi rotacji wynosi około 267° (rys. Ib). W dodatku 
jest to bardzo powolna rotacja — doba gwiazdowa na Wenus wynosi 
nieco ponad 243 dni ziemskich, a doba słoneczna (także ze względu na 
osobliwą rotację Białej Planety) — niemal 117 dni ziemskich. Tkk więc 
rok wenusjański (prawie 225 dni ziemskich) zawiera nieco mniej niż 
dwie doby słoneczne wenusjańskie. W ciągu 13 lat wenusjańskich upływa 
25 dób słonecznych wenusjańskich, przy czym 13 lat wenusjańskich to 8 
lat ziemskich.
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Rys. 3. Nachylenie osi rotacji planety do płaszczyzny jej orbity: a) dla Ziem i, b) dla 
Marsa, c) dla Saturna, d) dla Neptuna.

Niemal prostopadłymi do płaszczyzny swych orbit są osie rotacji 
jeszcze dwóch innych planet — Merkurego i Jowisza (rys. 2a, b), lecz w 
tych przypadkach kierunek ruchu obrotowego tych planet jest zgodny z 
kierunkiem ich ruchu orbitalnego.

Dla czterech planet kąt nachylenia osi rotacji do płaszczyzny ich 
orbit wynosi sześćdziesiąt kilka stopni: 66,5° dla Ziemi, 65° dla Marsa, 
63,2° dla Saturna i 61° dla Neptuna (rys. 3a, b, c, d).

Nachylenie osi rotacji planety do płaszczyzny jej orbity decyduje o 
rozkładzie stref klimatycznych i występowaniu pór roku na powierzchni 
danego globu. Jeśli oś obrotu jest prostopadła do płaszczyzny orbity, to 
na planecie brak jest stref klimatycznych i nie występują pory roku. 
Niektórzy określają ten stan „wieczną wiosną”, jako że wciąż trwa rów- 
nonoc... Taka sytuacja panuje na Merkurym, a także z pewnym przy
bliżeniem — na Wenus i Jowiszu. Co prawda w przypadku Merkurego 
występuje coś w rodzaju „pór roku” (a raczej „pór doby”, która na tej 
planecie jest dwukrotnie dłuższa od roku), ale spowodowane jest to 
wyłącznie zmienną odległością Merkurego od Słońca (od 46 min km w 
peryhelium do 70 min km w aphelium).

Jeśli kąt nachylenia osi rotacji do płaszczyzny orbity jest zawarty 
między 45° a 90°, to na planecie występują pory roku i istnieją nastę
pujące strefy klimatyczne: jedna podzwrotnikowa (tropikalna) między 
(p =  -e  a <p =  e (gdzie <p jest szerokością planetograficzną, e — kątem 
nachylenia płaszczyzny równika planety do płaszczyzny jej orbity), dwie 
strefy umiarkowane miedzy <p=e a <p=90°-e (dla półkuli północnej) i 
między <p=-e a y?=e-9(r (dla półkuli południowej), i dwie strefy pod
biegunowe (polarne) między <p =  90°-e a f  =  90 i między <p =  e-90° 
a ip =  -90°. T&ka sytuacja występuje na Ziemi, Marsie, Saturnie i Nep
tunie, dla których to planet e jest równe dwudziestu kilku stopniom 
(23,5°<e<29°).

Jeśli kąt nachylenia osi rotacji do płaszczyzny orbity planety wynosi 
45° (również e =  45°), to występują dwie strefy podbiegunowe i jedna 
podzwrotnikowa. Brak jest natomiast stref umiarkowanych, a raczej są



one... „zdegenerowane” do czterdziestego piątego równoleżnika (na obu 
półkulach oczywiście). W naszym Układzie Słonecznym nie znamy na 
razie przykładu takiego rozmieszczenia stref klimatycznych.

Jeśli kąt nachylenia osi rotacji planety do płaszczyzny jej orbity jest 
mniejszy od 45° (czyli e>45°), to sytuacja na takiej planecie staje się 
dość osobliwa. Występują bowiem na niej dwie strefy podbiegunowe, 
jedna podzwrotnikowa i dwie strefy mieszane, łączące cechy stref polar
nych i tropikalnych, całkowicie różne od stref umiarkowanych innych 
planet. W pewnych porach roku nad taką strefą mieszaną Słońce prze
chodzi przez zenit i czasem krąży stale nad horyzontem w ogóle nie 
zachodząc, a niekiedy wcale nie wschodzi. A zatem w takiej strefie 
bywają „normalne” dni i noce, lecz również występuje zjawisko dnia 
polarnego i nocy polarnej.

Klasycznym przykładem planety, na której istnieją opisane powyżej 
strefy klimatyczne, jest Uran. W dodatku strefa tropikalna i obie polar
ne są bardzo wąskie (ze względu na znaczne nachylenie osi rotacji do 
płaszczyzny orbity), zaś strefy mieszane — szerokie; obie mają szero
kość po 74°! (rys. 4 ą). Ponieważ przypadek Urana był często opisywany 
(m. in. w książce Świat planet), nie będziemy mu poświęcali więcej 
miejsca, lecz zwrócimy uwagę na Plutona.
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Rys. 4. Strefy klimatyczne na planetach, dla których e >45°: a) dla Urana, b) dla Plutona.

Chociaż dane o tej planecie nie są jeszcze kompletne i brak jest 
znajomości wielu istotnych parametrów, to jednak okazuje się, że i 
Pluton odznacza się osobliwymi strefami klimatycznymi i zadziwiają
cym przebiegiem pór roku. Właśnie minęła od odkrycia owej zagadko
wej planety jedna pora roku „plutońskiego”, które trwają na niej po



około 62 lata. Ze względu na dużą ekscentryczność orbity Plutona pory 
roku na tej planecie nie są sobie dokładnie równe. I niewykluczone, że 
była to „pełna” pora, a nie fragmenty dwóch następujących po sobie 
pór, lecz o tym będzie dalej,

Z  pewnych danych, głównie dzięki odkryciu księżyca Plutona — 
Charona, wynika, iż oś rotacji Plutona może być nachylona do płasz
czyzny jego orbity pod kątem około 33° (czyli e»57  ). Jeśli tak, to 
również na tej planecie mamy dwie, jednak niezbyt rozległe, strefy mie
szane (po około 24° szerokości każda), dwie strefy podbiegunowe (dla 
90°>y>>57° i -90°<y><-57°) i rozległą strefę podzwrotnikową (o szero
kości ok. 66°, czyli -33°<y?<33°), co ilustruje rys. 4b.

Na tym jednak nie koniec osobliwości pór roku na Plutonie. O ile 
orbita Urana jest niemal kołowa (mimośród e =  0,0460) i pogoda oraz 
klimat na tej planecie zależy wyłącznie od pór roku, o tyle w przypadku 
Plutona sytuacja jest bardziej skomplikowana. Jak wiemy, Pluton od
znacza się stosunkowo ekscentryczną orbitą (e = 0,2534), w związku z 
czym jego odległość od Słońca zmienia się od 4417 min km (w peryhe- 
lium) do 7421 min km (w aphelium). Pociąga to za sobą zmianę jas
ności Słońca, obserwowanego z Plutona, o ponad jedną wielkość gwiaz
dową. W aphelium obserwowana jasność Słońca wynosi minus 18,2m. 
Tkk duże zmiany jasności muszą prowadzić do znacznych zmian w na
słonecznieniu powierzchni Plutona. W peiyhelium orbity przeciętna tem 
peratura na powierzchni planety może osiągnąć 75 IC (około minus 
200°C), podczas gdy w aphelium spada poniżej 45 K (mniej niż minus 
230°C). Na te wahania temperetury nakładają się, w zależności od pory 
roku i dnia, zmiany temperatury w danej strefie klimatycznej.

Nie potrafimy jeszcze dokładnie określić, jak jest zorientowana w 
przestrzeni oś obrotu planety, a nie jest to błaha sprawa. W przypadku 
Ziemi i Marsa nachylenia osi są sobie niemal równe, lecz orientacja w 
przestrzeni jest różna (rys. 3a, b); osie nie są bynajmniej równoległe do 
siebie. Nie wiemy też dokładnie, kiedy rozpoczynają się kolejne pory 
roku na Plutonie w odniesieniu do momentu przejścia planety przez 
peryhelium orbity. Na Ziemi przesilenie zimowe dla półkuli północnej 
przypada na mniej więcej dwa tygodnie przed przejściem naszego globu 
przez peryhelium jego orbity i ma to określone konsekwencje klimaty
czne: zima na półkuli północnej trwa krócej niż na półkuli południo
wej, natomiast lato dłużej trwa na naszej półkuli, a krócej na antypo
dach.

Gdybyśmy znali dokładnie analogiczne parametry dla Plutona, mo
glibyśmy ostatecznie określić przebieg pór roku i zmiany temperatury 
na jego powierzchni.

Z  pomiarów fotometrycznych udało się ustalić przecież, iż około 
roku 1950 widoczne były obszary podbiegunowe Plutona (południowe), 
ponieważ osią rotacji zwracał się wtedy ku Ziemi. Obecnie natomiast 
widzimy obszary prżyrównikowe pokryte jasnymi i ciemnymi plamami i 
odbite od powierzchni planety promieniowanie słoneczne zmienia się z
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okresem jego rotacji wynoszącej 6,39 doby. Jednak po raz pierwszy 
zaobserwowano okresowe zmiany jasności Plutona w 1956 roku, a od 
1953 do 1972 roku zaobserwowano zmniejszenie jasności Plutona. 
Wcześniejszych doniesień o zmianach jasności tej planety brak. Być 
może trudno było w tamtych latach (przed 1950 rokiem) prowadzić 
dokładne obserwacje fotometryczne tak słabego obiektu. Lecz być rów
nież może, iż właśnie od momentu odkrycia w 1930 roku (a Pluton był 
wtedy w okolicy swego węzła wstępującego orbity) do mniej więcej 
1950 roku zwracał się ku nam gładką okołobiegunową powierzchnią, 
nad którą w tamtych latach Słońce nie zachodziło. Dopiero po 1950 
roku zaczęliśmy widzieć strefę mieszaną (aż do 1972 roku?), a obecnie 
również podzwrotniową. Czyżby zatem w okolicy momentu przejścia 
przez peryhelium panowała na Plutonie równonoc? Jeśliby tak było, to 
moglibyśmy stwierdzić, że oto zaobserwowaliśmy od chwili odkrycia 
planety jedną pełną porę roku na Plutonie. Pośrednio wydaje się też na 
to wskazywać możliwość obserwowania w latach 1985-1990 przejść 
Charona na tle tarczy Plutona oraz zakryć Charona przez Plutona. 
Podobne zjawiska możemy obserwować w układzie księżyców Urana, 
kiedy znajduje się on właśnie w okolicy swoich punktów równonocy.

Na zakończenie kilka uwag o innych osobliwościach układu Pluto
na. Otóż dla hipotetycznego obserwatora na półkuli planety zwróconej 
ku jej księżycowi Charonowi doba (trwająca 6,39 doby ziemskiej) jest 
równa... „miesiącowi” i ten „dobo-miesiąc” jest niemal równy tygo
dniowi w ziemskiej rachubie czasu! W ciągu długiego roku „plutoń- 
skiego” upływa około 14150 „dobo-miesięcy”, przy czym jednak dla 
ewentualnego „mieszkańca” półkuli, z której nigdy nie widać Charona, 
będą to tylko doby. W długą noc (od blisko pół tygodnia na równiku do 
prawie 124 lat na biegunie) powierzchnię tej półkuli będą oświetlały 
jedynie dalekie gwiazdy, a sfera niebieska będzie się obracała prawie 
siedmiokrotnie wolniej niż dla obserwatora na Ziemi. Natomiast co 
120 lat na półkuli zwróconej ku Charonowi będą trwały pięcioletnie 
okresy zaćmień Słońca każdego „dobo-miesiąca”. Ponieważ zjawisko to 
trwa do kilkudziesięciu minut, to na powierzchni Plutona (na którą 
pada cień Charona) musi występować znaczny, raptowny spadek tem 
peratury. T&k więc w okolicy równonocy klimat na półkuli Plutona 
zwróconej ku Charonowi będą kształtowały również dość długotrwałe 
zaćmienia Słońca. A  zatem kiedy Pluton znajdzie się w aphelium swo
jej orbity, jego „Charonowa” półkula znacznie się wychłodzi — i ze 
względu na wielkie oddalenie planety od Słońca, i z powodu wystę
powania zaćmień Słońca.

Raz jeszcze okazuje się, iż rzeczywistość bywa bardziej ciekawa niż 
niektóre pomysły autorów science-fiction. Szkoda jedynie, że nie do
tarła do Plutona żadna stacja międzyplanetarna i nie przekazała danych 
o tych wszystkich zadziwiających zjawiskach.

Wszystkie rozważania o strefach klimatycznych zostały przeprowa
dzone bez uwzględnienia precesji i nutacji osi danej planety, a także
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bez uwzględnienia zjawiska refrakcji dla planet mających otoczkę at
mosferyczną, co jest praktycznie bez znaczenia dla ogólnego schematu 
zmian pór roku na planetach.

KRONIKA

Rentgenowski odpowiednik podwójnego kwa/ara
Zaskakujący obrazek można zobaczyć w październikowym numerze Sky and Telescopc: 
piękny, duży łuk świecącej rentgenowsko materii łączy dwa pozorne obrazy kwazara 
0957 + 561 w Wielkiej Niedźwiedzicy. Obrazy te powstają dzięki grawitacyjnemu ognisko
waniu światła kwazara przez znajdującą się przed nim, blisko promienia widzenia, galak
tykę (lub gromadę galaktyk). Łuk między nimi zauważyli Wiliam R. F o r m a n  i jego 
koledzy poddając ponownej obróbce dane z satelity EINSTEIN. Jeśli te dane zostaną 
potwierdzone (co może w najbliższej przyszłości zrobić ROSAT), to trzeba się zastanowić 
skąd bierze się taki efekt (trudno bowiem uwierzyć w łuk materii między pozornymi 
obrazami). Po przebadaniu różnych możliwości udało się stwierdzić, że widzimy zognisko
wany obraz gorącego gazu z... otoczenia kwazara. Wydaje się, że 0957+561 jest członkiem 
odległej gromady galaktyk, a gaz z tej gromady wpływa do kwazara i w jego pobliżu świeci. 
I dopiero grawitacyjne ogniskowanie tego światła (przez ten sam obiekt, co światło kwaza
ra) daje obserwowany rentgenowski łuk.

Wg Sky and Telescope, 1991, 82, 346
MSK

Próba wyjaśnienia wzrostu aktywności komety Ilalleya
Jak już donosiliśmy (w tegorocznym numerze czerwcowym) w lutym i marcu 1991 roku 
zaobserwowano niespodziewany wzrost aktywności komety Halleya. Było to zaskakujące i 
niezrozumiałe zważywszy, że pojawienie się otoczki gazowo-pyłowej wokół jądra komety 
nastąpiło w odległości około 14 j. a. od Słońca, gdy temperatura powierzchni jądra wy
nosiła około -200°C. Pierwszą próbę wyjaśnienia tego dziwnego zjawiska podjęli astrono
mowie amerykańscy D. S. I n t r i l i g a t o r  i M. D r y e r .  Zbadali mianowicie, czy wiel
kie wybuchy na Słońcu, które stosunkowo często występują podczas obecnego maksimum 
22 cyklu aktywności słonecznej i będące ich następstwem fale uderzeniowe przemiesz
czające się poprzez przestrzeń międzyplanetarną, byłyby w stanie doprowadzić do pęknięć 
warstwy lodu na powierzchni jądra komety. Wstępna analiza 9 najsilniejszych wybuchów 
na Słońcu, które zarejestrowano w okresie od 24 listopada 1990 roku do 31 stycznia 1991 
roku, wydaje się potwierdzać taką możliwość. W szczególności okazało się, że fala uderze
niowa wybuchu, który nastąpił 31 stycznia, dotarła do komety Halleya 12 lutego i była na 
tyle silna, że mogła spowodować pęknięcie lodowej skorupy jej jądra, które z kolei mogło 
umożliwić powstanie zaobserwowanej otoczki gazowo-pyłowej.

Wg Nature, 1991, 353, 407
K. Z.

Najdalsza planetoida
Planetoidą, najbardziej podczas swego ruchu oddalającą się od Słońca, był do niedawna 
obiekt (2060) Chiron (wykazujący zresztą ostatnio oznaki aktywności kometarnej), które
go odległość aphelium wynosi 19.0 j.a. 18 lutego 1991 roku Robert H. M c N a u g h t  
odkrył natomiast — na kliszy eksponowanej za pomocą brytyjskiego teleskopu Schmidta 
w Siding Spring w Australii — planetoidę 1991 DA o aphelium sięgającym aż 22.2 j.a. Jej 
odległość od Słońca może więc być większa niż Urana. Ale w peryhelium — w prze
ciwieństwie do Chirona, którego orbita niewiele różni się od okręgu — zbliża się ona do 
Słońca na odległość 1.6 j.a. czyli niemal do orbity Marsa. Mimośród orbity nowej rekor- 
dzistki jest równy 0.87, a obiega ona Słońce co 41 lat w płaszczyźnie nachylonej do 
płaszczyzny ekliptyki pod kątem 62°. Te osobliwości orbity planetoidy 1991 DA sugerują, 
że może to być kometa. Jednak intensywne poszukiwania jakichś śladów fizycznej aktywności
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tego obiektu, wykonane wkrótce po jego odkryciu za pomocą największych instrumentów, 
daty wynik negatywny. Wnikliwe badania ewolucji jego orbity na przestrzeni 100 tys. lat 
przed i po odkryciu, przeprowadzone przez G. H a h n a  i M. E. B a i l e y  a, wydają się 
natomiast wskazywać, że planetoida 1991 DA jest pozostałością po komecie, która przed 
około milionem lat została być może przechwycona przez Jowisza z prawie parabolicznej 
orbity o odległości peryhelium rzędu 2 j.a. i nachyleniu rzędu 45°. Obecnie zaobserwowa
no już tylko jej wygasłe jądro o rozmiarach około 5 km. Porusza się ono w rezonansie 2:7 
z Jowiszem, dzięki czemu unika dużych zbliżeń z tą planetą i wobec tego jego orbita jest 
stosunkowo stabilna. Kształt orbity i charakter jej ewolucji upodobniają tę umarłą kometę 
do dobrze dziś znanej komety Halleya.

Wg Asteroids, Comets, Meteors 1991 (w druku)
K. Z.

Odnalezienie zagubionej planetoidy
Astronom amerykański Gareth V W i l l i a m s  z Smithsonian Astrophysical Observatory 
w Cambridge stwierdził, że ślad planetoidy dostrzeżonej na zdjęciu eksponowanym 10 
kwietnia 1991 roku przez E. E ls  ta  z Brukseli za pomocą 1 m teleskopu Schmidta 
Europejskiego Obserwatorium Południowego w Chile jest obrazem planetoidy (878) Mil
dred nie obserwowanej od 75 lat. Odkrycie to zostało uwiarygodnione identyfikacją z tą 
planetoidą także nieznanych dotychczas obiektów, których pojedyncze obserwacje wyko
nano w latach 1985, 1984 i 1977. Odnaleziona planetoida została odkryta 6 września 1916 
roku przez S. B. N i c h o l s o n a  i H. S h a p l e y a  za pomocą 1.5 m teleskopu na 
Mount Wilson, który był wówczas największym instrumentem astronomicznym na świecie. 
Nową planetoidę obserwowano jednak tylko przez ponad miesiąc podczas tej jednej opo
zycji, co uniemożliwiło dobre wyznaczenie jej orbity, a tym samym podanie dobrych efe
meryd na przyszłość. Planetoida została więc zgubiona i różne próby jej odnalezienia nie 
przynosiły dotychczas rezultatu. Napawało to szczególnym smutkiem córkę H. Shapleya, 
Mildred S h a p l e y - M a t t h e w s ,  która do dziś pracuje w Lunar and Planetary Labora
tory w Tuscon w Arizonie i której imieniem nazwano planetoidę odkrytą przez jej ojca. 
Wśród prawie 5000 dotychczas skatologowanych planetoid zagubioną pozostaje więc już 
tylko jedna, a mianowicie (719) Albert.

Wg Sky and Telescope, 1991, 82, 235
K .Z.

KRONIKA HISTORYCZNA

Uznanie lychona Brahe dla pracy Mikołaja Kopernika, ale nie dla jego wniosków

W roku 1491 Mikołaj Kopernik mając 18 lat rozpoczął naukę na Uniwersytecie Jagiel
lońskim. Tam też narodziła się kopemikańska idea budowy Wszechświata. Pięćsetlecie 
tych narodzin skłania do zadumy nad trudną drogą przenikania tej wielkiej idei do świa
domości uczonych. Jednym z takich wybitnych przedstawicieli świata nauki był duński 
astronom 'IVcho B r a h e  (1546-1601). Interesował się. on żywo pracami polskiego astro
noma i wysoko oceniał jego pomiary, ale nie był skłonny do zaakceptowania wniosków 
Kopernika.

W 1584 r. z polecenia lychona Brahe przybył do Fromborka Elias M o r s i n g  w 
celu dokonania pomiaru szerokości geograficznej Fromborka. Przy tej okazji kanonicy 
warmińscy ofiarowali TVchonowi Brahe trójkąt paralaktyczny Kopernika. Przyrząd ten 
został przewieziony do Danii i umieszczony w obserwatorium lychona Brahe na wyspie 
Hveen. Niestety w wieku XVII — wraz z rozproszeniem instrumentarium lychona Brahe 
— zaginął.

łycho Brahe był utalentowanym obserwatorem, a przy tym niezwykle skrupulatnym. 
Dokładność pomiarów położeń ciał niebieskich doprowadził do bardzo wysokiego pozio
mu. Założył na wyspie Hveen dwa obserwatoria astronomiczne, gdzie wykonywał pomiary 
położeń planet i gwiazd. Pomiarów tych dokonywał bez stosowania lunet, gdyż te pod 
koniec XVI wieku nie były jeszcze znane. Wszakże instrumenty pomiarowe, jakimi się
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Fot. 1. Pomnik Tychona Brahe na wyspie 
Hveen. Fot. J. Kaźmierowski.
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Fot. 2. Karta tytułowa drugiego wydania dzieła 
Kopernika Dc Rcvolutionibus z księgozbioru 
'iychona Brahe.

posługiwał, były wykonane z metalu i miały 
podziałki (na okręgach koła) sporządzone z 
dużą dokładnością. Ponadto Tycho Brahe 
udoskonalił metody obserwacji przez uwz
ględnienie wpływu refrakqi atmosferycznej, 
toteż średni błąd jego pomiarów wynosił 
około 1’, czego nie osiągnął przed nim ża
den obserwator. Swoje obserwacje prowa
dził niezmordowanie w ciągu 20 lat (1576- 
1596).

Na zaproszenie cesarza Rudolfa II 
przybył w roku 1599 do Pragi, gdzie został 
serdecznie przyjęty przez swego dawnego 
przyjaciela Tadeusza H a j k a (Hagecius) 
z llajku. Jego współpracownikiem został Jan 
K e p le r .  Pracowity żywot Tychona Brahe 
przerwała śmierć w dniu 24 października 
1601 r.

Tycho Brahe dokładnie zapoznał się z 
dziełem Mikołaja Kopernika O obrotach. 
Jak bardzo skrupulatnie podchodził do stu
diowania tego dzieła, świadczyć mogą bar
dzo liczne i często obszerne jego uwagi za
pisane na egzemplarzu Dc revolutionwus... 
pochodzącym z biblioteki Clementinum na 
Hradczanach w Pradze. Jest to drugie wy
danie, które ukazało się w Bazylei w 1566 r. 
Niemal na każdej stronie tej książki, op
rócz stron zawierających tablice Koperni
ka, widnieją odręczne uwagi Tychona Bra
he, często wraz z dodatkowymi jego rysun
kami lub z poprawkami na rycinach Ko
pernika.

"Bk się niestety złożyło, że wybitny 
duński astronom Tycho Brahe znalazł się 
wśród oponentów idei kopemikańskiej, ja 
kich nie brakowało w początkowych okre
sach przebijania się tej idei do świadomoś
ci uczonych. Wypada więc zastanowić się, 
jakie były tego przyczyny. Otóż głównym 
powodem, dla którego Tycho Brahe nie 
mógł zgodzić się z heliocentrycznym ukła
dem Kopernika, było to, że w wyniku włas
nych obserwacji nie znalazł on paralaks 
gwiazd stałych, czyli pozornych ruchów ro
cznych gwiazd stałych na sklepieniu nie
bieskim. Wszakże zważywszy na to, że jego 
instrumentarium nie było na tyle dokład
ne, aby takie paralaksy zaobserwować, ar
gumentu tego nie można obecnie uznać za 
istotny.

Paralaksy gwiezdne, których tak skrzę
tnie poszukiwał Tycho Brahe, zostały wy
kazane i zmierzone dopiero w dwa i pół 
wieku później. Mianowicie pierwsze przesu
nięcie paralaktyczne gwiazdy stałej zmierzył 
B e sse l w 1838 r. Z  tą chwilą prawdzi
wość teorii Kopernika została udowodniona
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raz na zawsze w sposób nie budzący wątpliwości.
W taki to sposób negatywne wyniki poszukiwań paralaks — zależne od niedok

ładności instrumentarium — stały się powodem zaoponowania przez Tychona Brahe wo
bec idei kopemikańskiej. Pozostał on przy swoim własnym, mylnym poglądzie. Według 
niego nieruchoma Ziemia zajmowała środek świata. Dookoła niej, oprócz Księżyca, biegło 
Słońce — będące środkiem deferentów pozostałych planet: Merkurego, Venus, Marsa, 
Jowisza i Saturna. Oczywiście układ Tychona Brahe był sztuczny i — w porównaniu z 
systemem Kopernika — stanowił krok wstecz.

Tadeusz Marcinkowski

OBSERWACJE

Młodzieżowa wyprawa do Meksyku na zaćmienie Słońca 11 lipca 1991 roku
Od Redakcji: Staraniem Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepoło
micach, Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii i Centrum Młodzieży w Krakowie 
oraz dzięki wsparciu finansowemu Komitetu Badań Naukowych w dniach od 9 do 17 lipca 
1991 roku sześcioosobowa grupa miłośników astronomii wzięła udział w wyprawie do 
Meksyku na całkowite zaćmienie Słońca w dniu 11 lipca 1991 roku. Uczestniczyli w niej: 
Jarosław Ni r s k i ,  Grzegorz P a ł k o w s k i ,  Witold P i s k o r z ,  Janusz Ś l u s a r c z y k ,  
Aleksander T r ę b a c z  (kierownik wyprawy) i Bogdan Z e m a n e k .  Na okładce niniej
szego numeru reprodukujemy kilka spośród kilkuset zdjęć będących plonem ekspedycji, a 
poniżej publikujemy jej opis autorstwa jednego z uczestników.

* * *

Dnia 11 lipca 1991 r. mieliśmy możliwość obserwowania zaćmienia Słońca, jednego z 
najdłuższych w tym tysiącleciu. Ttwało ono w miejscu naszych obserwacji — mieście La 
Paz na półwyspie Kalifornijskim — aż 6 minut i 21 sekund i było widoczne w zenicie. 
Wybrany przez nas punkt był najkorzystniejszym miejscem obserwacji również ze wzglę
dów klimatycznych — prognozy przewidywały bardzo duże prawdopodobieństwo dobrej 
pogody, co sprawdziło się całkowicie. /

Przygotowania do tej wyprawy mają długą historię. Już wiele lat temu w obecnym 
Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach rozpoczęto obserwa
cje zjawisk typu zakryciowego (gwiazd zmiennych zaćmieniowych, zakryć planet i gwiazd 
przez Księżyc). Jedno z zakryć brzegowych gwiazdy przez Księżyc zarejestrowane w sierp
niu ub. r. w Jasieniu k. Gdańska okazało się pierwszą w pełni udaną obserwacją zjawisk 
tego typu w Polsce. Wykonano także obserwacje zakryć planetoidalnych \ zaćmień Księ
życa. Zdjęcia zaćmionego Księżyca z lutego 1990 r. autorstwa Janusza Ś l u s a r c z y k a  
(reprodukowane na okładce nr 9/1991 Uranii) okazało się jednym z najlepszych z tego 
zaćmienia na świecie!

Ukoronowaniem tych obserwacji miało być całkowite zaćmienie Słońca widoczne w 
Finlandii w dniu 22 lipca 1990 r., do którego przygotowywaliśmy się przeszło rok. Nieste
ty w ostatniej chwili władze fińskie postawiły warunek nie do przyjęcia. Mieliśmy posiadać 
przy wjeździe do Finlandii po 50 USD na osobę na każdy dzień pobytu. Władze ZSSR 
odmówiły wydania wiz już wcześniej tłumacząc się brakiem miejsca w pasie całkowitości. 
Wtedy ktoś stwierdził, że mimo porażki na pewno uda nam się wybrać do Meksyku na 
zaćmienie Słońca w dniu 11 lipca 1991 r.

Propozycja ta została wtedy odebrana jako żart i pomimo bardzo energicznych starań z 
naszej strony, a zwłaszcza dyrektora naszego obserwatorium Aleksandra T r ę b a c z a ,  na 
tydzień przed planowanym odlotem nie byliśmy pewni zwycięstwa. Deską ratunku okazała 
się pomoc przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych prof. Witolda K a r c z e w 
s k i e g o  oraz holenderskich linii lotniczych KLM. Pan Przewodniczący wystawił pismo 
dotyczące przekazania na konto wyprawy potrzebnej sumy, zaś linie KLM sprzedały nam 
bilety na niezwykle korzystnych warunkach, za ok. 60% normalnej ceny czyli znacznie 
taniej niż po odliczeniu mnóstwa zniżek, w tym dla grup 15-osobowych! Ponadto dos
taliśmy te bilety na kredyt, wystarczyło pismo od prof. Kurczewskiego. W momencie 
zakupu biletów nie było już wolnych miejsc na trasie Warszawa Amsterdam, Amsterdam- 
Meksyk i Meksyk-La Paz i KLM przydzielił nam zwolnione iłużbowe miejsca z wew
nętrznej rezerwacji linii! Na koniec okazało się, że mamy ok. 101.' kg nadbagażu, więc noc
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przed odlotem spędziliśmy na niezbędnej redukcji bagażu. Musieliśmy zostawić m. in. 
namioty. Jednak najcięższymi pakunkami były skrzynie z Meniscasem 18 cm i jego wypo
sażeniem (razem ok. 100 kg), więc mimo absolutnie maksymalnych „cięć” zostaliśmy z 
nadbagażem ok. 20 kg. Na to linie KLM przymknęły jednak oko. wylecieliśmy we wtorek 
9 lipca rano samolotem KLM typu Airbus A 310. Po wylądowaniu w Amsterdamie mie
liśmy kilka godzin wolnego czasu, więc zwiedziliśmy fragment miasta. W dalszą drogę 
wylecieliśmy samolotem Boeing 747-300 Jum bo Jet. Lot trwał ok. 11 godzin, nie licząc 
godzinnego międzylądowania w Houston (USA). Uwzględniając przekroczenie stref cza
sowych podróż trwała ok. 4 godz., tak więc wylądowaliśmy w stolicy Meksyku jeszcze 9 
lipca. Noc spędziliśmy na lotnisku oczekując na otwarcie biura linii Aeromexico i wpisa 
nie się na listę oczekujących na rezerwację (bilety były zakupione przez KLM).

Rano — start samolotem M cDonnell-Douglas M D-82. Z  tą podróżą związane jest 
zabawne zdarzenie. Ponieważ nie zostaliśmy wyraźnie uprzedzeni o międzylądowaniu w 
Culiacanie, wysiedliśmy na pierwszym lotnisku i po chwili, gdy zorientowaliśmy się w 
pomyłce, pośpiesznie wracaliśmy ku uciesze personelu samolotu. W końcu szczęśliwie 
wylądowaliśmy w La Paz i po kilku godzinach starań wynajęliśmy kwaterę — prywatny 
dom. Było południe 10 lipca. Do wieczora trwało przygotowywanie sprzętu.

Nazajutrz wyruszyliśmy na stanowiska, które uzyskaliśmy na terenie uniwersytetu. 
Byliśmy na miejscu zaledwie kwadrans przed pierwszym kontaktem, ale rozkładanie sprzę
tu poszło sprawnie i już po dłuższej chwili dumnie stały: teleskop, mała lunetka, kamera 
video i teleobiektywy. Pogoda przez cały pobyt była idealna o czym świadczy fakt, że po 
kilku dniach ze zdziwieniem obserwowaliśmy Wenus w samo południe i to gołym okiem! 
O zachodzie Słońca wspaniale widoczne były: Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Regulus i 
Księżyc z ciemnym brzegiem — również gołym okiem.

Zdjęcia zaczęliśmy wykonywać na początku fazy częściowej, wszystkie aparaty „ru
szyły” wraz z pojawieniem się pereł Baily’ego. Do zadań naszego szefa — Aleksandra 
Trębacza należało poszukiwanie komety, która miała być widoczna w pobliżu Słońca, oraz 
wykonanie zdjęć — reportażu z obserwaqi w czasie całkowitej fazy zaćmienia. Przez Meni- 
scasa 18 cm zdjęcia na materiale Fujicolor 400 ASA robił Janusz Ślusarczyk, przez teleo
biektyw 5,6/500 mm na filmie Ilford 125 ASA z filtrami fotograficznymi — Witold P i s 
k o r z ,  teleobiektywu 4,5/300 mm z filtrami polaryzacyjnymi użył Bogdan Z e m a n e k  
(błona Kodak TMax 100 ASA), obserwacje wizualne (rysunki korony) wykonał Jarosław 
N i r s k i  lunetką AT-1, zaś film nakręcił Grzegorz P a ł k o w s k i  używając kamery H ita
chi S-VHS.

W momencie zapadania ciemności dał się słyszeć okrzyk radości dochodzący ze 
znajdującego się opodal zatłoczonego placu uniwersyteckiego. Również wielki wpływ mia
ło to niezwykłe zjawisko na ptaki, które — normalnie ukryte w koronach palm przed 
upałem — teraz wyleciały i hałasując krążyły nad zaroślami. Nawiasem mówiąc, było 
znacznie jaśniej niż przewidywaliśmy, co było spowodowane świeceniem niezwykle rozbu
dowanej korony. Można było bez trudności czytać, ku radości Jarka Nirskiego, który 
wcześniej martwił się, że nie wziął ze sobą latarki, którą uważaliśmy za konieczną przy 
wykonywaniu rysunków.

Po 6 minutach i 21 sek. ciemność prysła tak szybko jak wcześniej nastała i znowu 
uder/ył nas upał rosnący z każdą chwilą. Ib ż  po trzecim kontakcie zaobserwowaliśmy tzw. 
latające cienie, trwało to — trudno ocenić — kilkanaście sekund. Jakiś czas później ktoś 
zauważył inne niezwykłe zjawisko. Otóż często widuje się pod drzewami okrągłe plamki 
obrazów Słońca w projekcji przez otworki pomiędzy liśćmi. My widzieliśmy wtedy rzędy 
(podłużne liście palm tworzyły siatkę) sierpów, zupełnie jak rzędy Księżyców przed pierwszą 
lub po trzeciej kwadrze! Widok był rzeczywiście wspaniały! Sprzęt składaliśmy już w 
pełnym zwrotnikowym upale.

Pozostałe dni spędziliśmy na zajęciach bardziej prozaicznych: zwiedzaniu plaż nad 
Zatoką Kalifornijską i Pacyfikiem oraz na dogłębnych studiach walorów kąpielowych wód 
tych akwenów.

W drogę powrotną wyruszyliśmy 16 lipca o godz. 14.25 i pierwszy etap z La Paz do 
Mexico City przebyliśmy samolotem MD-&2 linii Aeromexico. 'lani przesiedliśmy się w 
Jum bo Jęta i po 19 godzinach (znów te strefy, w rzeczywistości lot trwał tyle samo co w 
drugą stronę), z międzylądowaniem w Houston znaleźliśmy się w Amsterdamie. Stamtąd 
krótki lot do Kopenhagi. Tam zmieniliśmy przewoźnika i do Warszawy dolecieliśmy maszyną
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D C -9 linii SAS. Podróż powrotna odbyła się bez komplikacji i choć za wcześnie na pełne 
podsumowanie, cala wyprawa była na pewno wspaniałą przygodą.

I w tym miejscu jeszcze raz potwierdzają się stare przysłowia: „Dla chcącego nic 
trudnego” i „Do odważnych świat należy” gdyż, jak nam wiadomo, byliśmy jedyną polską 
wyprawą na to zaćmienie ponosząc przy tym stosunkowo bardzo niskie koszty.

Witold Piskorz

K om unikat n r  6/91 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
Wyniki obserwacji Słońca w czerwcu 1991 r. przysłało 9 obserwatorów: Marcin B e t l e j ,  
Bartosz D ą  b r o w s k  i, Longin G a r  kul ,  Janusz W. K o s i  ń s k i, Anna O r ł o w s k a ,  
Andrzej P i l s k i ,  Krzysztof S o c h a ,  Mieczysław S z u l c ,  Jerzy Z a g r o d n i k .  Łącznie 
wykonano 140 obserwacji w 30 dniach. Średnie dzienne względne liczby Wolfa w czerwcu 
1991 r. wynoszą: 1. 127, 2. 140, 3. 137, 4. 143, 5. 153, 6. 157, 7. 155, 8. 158, 9. 190, 10. 
191, 11. 196, 12. 185, 13. 164, 14. 164, 15. 139, 16. 139, 17. 111, 18. 101, 19. 114, 20. 98, 
21. 110, 22. 103, 23. 109, 24. 100, 25. 111, 26. 118, 27. 122, 28. 127, 29. 125, 30.174. 
Średnia miesięczna względna liczba Wolfa w czerwcu 1991 r. wynosi 138,7 (152,2). Śred
nia względna liczba Wolfa z jednego obrotu Słońca wynosi 138,3 (152,7). W nawiasach 
podano średnie liczone bez współczynników obserwatorów.

Od 3 do 16 czerwca była widoczna duża grupa plam typu F. W. tym czasie odnotowa
no m. in. ok. dwudziestokrotny wzrost radiowej emisji Słońca na częstotliwości 220 MHz 
w dniach 11 i 15 czerwca oraz silne zakłócenia łączności krótkofalowej w paśmie 80 m 
(3,5 MHz) w dniach 9 —13 czerwca. Pojawienie się tak aktywnego obszaru na szerokości 
heliograficznej 30° nie zapowiada szybkiego spadku trwającej trzeci rok wysokiej aktyw
ności Słońca.

Zdjęcie Słońca z widoczną dużą grupą plam typu F  wykonane przez Longina Garkula z 
Łotwy 12 czerwca 1991 roku za pomocą teleskopu Maksutowa 100/1000 mm.

Andrzej Pilski
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KRONIKA PTMA

II seminarium nieleorowo—meteorytowe we Fromborku
Po kilku latach „uśpienia” Sekcja Meteorów i Meteorytów PTMA — wcześniej znana 
jako Sekcja Obserwatorów Meteorów — wznowiła swoją działalność. 'len powrót do ak
tywnego działania znalazł odzwierciedlenie w Uranii, gdzie pojawiły się artykuły dotyczące 
poszukiwań i badań meteorytów oraz obserwacji bolidów. Jednak bardziej spektakular
nym wydarzeniem było przygotowanie II seminarium meteorowo-meteorytowego. Począ
tkowe problemy organizacyjne (głównie brak... uczestników, co związane było z opóźnieniem 
w wydaniu Uranii gdzie zamieszczono informację o Seminarium) zostały przezwyciężone i po 
dokładnie 12 latach (!) Frombork powrócił do rangi miasta stołecznego (por. H. Korpikie- 
wicz „Frombork — stolica polskiej meteorytyki i meteoryki”, Urania, nr 1/1980).

Fromborskie Seminarium zgromadziło 14 osób z całej Polski. Byli to: Marcin B o w -  
n i k  (Gdańsk), Robert Ć w i e r t n i a  (Jelenia Góra), Bartosz D ą b r o w s k i  (Toruń), 
Piotr G i l  (Zamość), Piotr G r z y w a c z  (Łódź), Andrzej G ó r s k i  (Białystok), Krzy
sztof R a s z e w s k i  (Radom), Janusz W. K o s i ń s k i  (Frombork), Albert K r z y ś k ó w  
(Jadwisin), Aneta L is  (Sandomierz), Arkadiusz O l e c h  (Pruszcz Gdański), Andrzej 
P i l s k i  (Frombork), Kazimierz S c h i l l i n g  (Olsztyn) i Przemysław W o ź n i a k  (Poz
nań). Nie wszyscy uczestnicy są członkami PTM A  ale przyjęcie formy spotkania otwarte
go pozwoliło na poszerzenie reprezentacji środowiska miłośników astronomii, głównie o 
współpracowników Pracowni Komet i Meteorów — klubu astronomicznego mającego sie
dzibę we Fromborku, podobnie jak Sekcja. Pomieszczeń dla potrzeb Seminarium użyczyło 
Obserwatorium Astronomiczne Muzeum Mikołaja Kopernika „Żurawia G óra”.

Seminarium rozpoczęło się 12 sierpnia 1991 roku (godz. 17.00) od wystąpienia koor
dynatora Sekcji Meteorów i Meteorytów PTMA, Janusza W. Kosińskiego. Przedstawiona 
została historia Sekcji i I Seminarium, a także plany działalności na lata 1991-92. Astro
nomiczną część Seminarium rozpoczął referat „Próba klasyfikacji rojów meteorowych” 
przygotowany, podobnie jak wstęp, przez koordynatora Sekcji. Przedstawiona została w 
nini teoria ewolucji rojów meteorowych pochądzących tak z rozpadu komet, jak i planeto
id. Klasyfikacja zawierała również grupę meteorów tzw. sporadycznych. Referat wywołał 
dyskusję, która przeciągnęła się do kolacji. Po posiłku odbyły się zajęcia seminaiyjne, na 
których.mówiono głównie o  obserwacjach meteorów. Niestety teorii nie udało się zasto
sować w praktyce. Niebo w nocy było całkowicie pokryte chmurami i maksimum aktyw
ności Perseid nie zostało zaobserwowane.

Druga część Seminarium odbyła się 13 sierpnia. Rozpoczął ją (godz. 11.30) referat 
Przemysława Woźniaka pt. „Wybrane teorie powstania i budowy kom et”. Nie bez przyczy
ny taki właśnie temat znalazł się w programie Seminarium. W świetle współczesnych 
badań, o których mówił Autor, nie ulega wątpliwości, że budowa i ewolucja komet mają 
podstawowe znaczenie w formowaniu się wielu (większości) rojów meteorowych. Referat 
wywołał ożywioną dyskusję, której przyczyną było sięgnięcie w nim do mniej znanych 
teorii dotyczących komet. Kolejny referat „Planetoidy a meteory i meteoryty” przedstawił 
Janusz W. Kosiński. Autor omówił przyczyny powstawania rojów pochodzących od plane
toid i metody ich obserwacji, wraz z danymi do ich wykonywania. Zwrócił też uwagę na 
fakt, że właśnie z planetoid pochodzi większość meteorytów zebranych na powierzchni 
Ziemi i że obserwacje bolidów mogą przyczynić się do określenia miejsca spadku takiego 
obiektu. Przedpołudniową sesję zakończyły kolejne zajęcia seminaryjne. Dotyczyły one 
głównie materiału zawartego w przedstawionych referatach. Niewątpliwie główną postacią 
tych zajęć był d r Kazimierz Schilling, umiejętnie prowadzący dyskusję, gdzie połączone 
zostały wiedza astronomiczna i doskonały humor.

Po obiedzie (godz. 17.00) uczestnicy Seminarium spotkali się w Planetarium Muze
um Mikołaja Kopernika, już w samym Fromborku (Obserwatorium znajduje się ok. 1.5 
km od miasteczka), gdzie Andrzej Pilski przedstawił referat pt. „Meteoryty”. Autor omó
wił klasyfikację meteorytów, przedstawił szczegółowe dane dotyczące niektórych rodzajów 
tych obiektów, a całość zilustrował doskonałymi przezroczami. Uczestnicy Seminarium 
mieli też okazję obejrzeć dwa prawdziwe okazy — żelazo z krateru Canyon Diablo (USA) 
i meteoryt żelazo-kamienny Imilac z pustyni Atacama (Chile) — znajdujące się we from- 
borskim Planetarium. Po referacie o meteorytach został zaprezentowany specjalny seans z
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cyklu „Muzyka i Gwiazdy” w wykonaniu Janusza W. Kosińskiego. Spotkanie zakończyły 
kolejne zającia seminaryjne. Odbyły się one w Obserwatorium i dotyczyły głównie metod 
poszukiwań meteorytów, badań kraterów meteorytowych i, podobnie jak wcześniej, obser
wacji meteorów.

Forma Seminarium na ogół odpowiadała jego uczestnikom i potwierdzili oni chęć 
uczestnictwa w następnym. Finansowo organizację spotkania wsparł Zarząd Główny PTMA, 
za co uczestnicy i organizatorzy składają serdeczne podziękowania.

Janusz W Kosiński

„Astronomia jaskiniow a”
Jak było naprawdę — nie wiadomo. Jedni twierdzili, że sprowadziła nas tam platońska 
metafora o jaskini jako ontologicznym „obserwatorium”. Według innych miał to być po
wrót do źródeł cywilizacji. A może trafiliśmy tam przypadkiem? W każdym razie jest 
faktem historycznym, że VI obóz obserwacyjny toruńskiego oddziału PTMA odbył się 
latem 1991 roku u wejścia do Jaskini Radochowskiej, w Kotlinie Kłodzkiej.

Tak jak rok temu, obóz składał się z dwóch dwutygodniowych turnusów. Pierwszy, 
przeznaczony dla „małolatów”, był szkołą obserwacji gwiazd zmiennych. W drugim brali 
udział weterani poprzednich obozów, którzy licząc na ciemne górskie niebo mieli pro
wadzić własne obserwacje gwiazd zmiennych, już bez „uczonego” nadzoru. W rzeczy
wistości niebo nad jaskinią rzadko było przejrzyste. Pierwszy turnus miał tylko trzy pogod
ne noce i parę dłuższych dziur w chmurach. To dosyć, aby „kursanci” poznali sposób 
oceny blasku gwiazd, ale za mało, żeby zasmakować w tej zabawie. Drugi turnus został 
przez aurę potraktowany jeszcze bardziej brutalnie. Jednak brak pogody nie oznacza nieo
becności astronomii na naszym obozie. Za dnia liczyliśmy plamy na Słońcu (a było co 
liczyć tego lata!). O zmierzchu zaś zbieraliśmy się wokół któregoś z obozowiczów, by 
posłuchać przygotowanych zawczasu pogadanek. Dyskutowaliśmy o gwiazdach stałych, 
zmiennych i spadających, o planetach, których nie ma, i o takich, które dopiero będą, i 
wielu innych „kosmicznych" problemach. Do tradycji naszych obozów należą kilkudzie- 
sięciokilometrowe wycieczki. Mimo kapryśnej pogody przemierzyliśmy Kotlinę Kłodzką 
wzdłuż i wszerz.

Obserwacje plam słonecznych podczas VI obozu obserwacyjnego Oddziału Toruńskiego PTMA 
(fo t K  WenersKi)
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W obu turnusach wzięło udział 16 osób z Torunia, Bydgoszczy, oraz jeden gość z 
Konina. Koszta w całości pokrywali uczestnicy, ale nie była to droga impreza. Noclegi w 
bazie namiotowej PTTK kosztowały ok. 100 tys. zł. (za 2 tygodnie), przejazdy ok. 50 tys. 
zł. Każdy żywił się sam, jak lubił i mógł. Zależnie od apetytu, uczestnicy wydali łącznie po 
500 — 700 tys. zł., czyli połowę kosztów typowego obozu młodzieżowego.

Kotlinę Kłodzką i siebie nawzajem żegnaliśmy z ogromnym smutkiem. Niech żałują 
ci, którzy odrzucili nasze zaproszenie.

Marek Mucick 
Krzysztof Rumiński

Z KORESPONDENCJI

Do miłośników meteorytów
Mam przyjemność zawiadomić zainteresowanych meteorytami miłośników astronomii, że 
w 1991 roku powstało Society of Meteoritophiles, czyli Towarzystwo Meteorytofilów, kie
rujące się następującymi zasadami:

1. Towarzystwo Meteorytofilów jest międzynarodową, apolityczną organizacją nie na
stawioną na osiąganie zysków.

2. Członkiem Towarzystwa może zostać każdy zainteresowany meteorytyką i planeto- 
logią.

3. Towarzystwo będzie kształtować odpowiedzialną postawę wśród swych członków, 
aby zapewnić, że wszystkie nowe spadki i znaleziska meteorytów będą udostępnione dla 
badań naukowych, i że kratety ziemskie będą chronione.

4. Będą czynione starania, aby uzyskać ulgi dla członków nabywających okazy meteo
rytów i wyposażenie, opłacających prenumeratę czasopism i składkę członkowską w po
krewnych organizacjach.

5. Towarzystwo będzie dążyć do nawiązania formalnych kontaktów z innymi organi
zacjami astronomicznymi i geologicznymi.

6. Członkowie Towarzystwa będą zachęcani do podejmowania własnych badań me
teorytów i tektytów, szczególnie dotyczących historii meteorytyki i spadków meteorytów. 
Będą też zachęcani do publikowania swych odkryć i komentarzy w Impact!

Impact! jest czasopismem Towarzystwa wydawanym początkowo trzy razy w roku. 
Zawiera artykuły popularnonaukowe dotyczące wszystkich aspektów meteorytyki, wiado
mości o odkryciach, szczegóły dotyczące nowych spadków i znalezisk, informacje o książ
kach, korespondencję.

Impact! jest wydawany w języku angielskim i wysyłany do członków Towarzystwa w 
ramach składki członkowskiej.

Dla zainteresowanych zapisaniem się do Society of Meteoritophiles podaję adres: 
Philip M. Bagnall 
9 Airedale 
Hadrian Lodge West 
Wallsend 
Tyne & Wear
United Kingdom NE28 8TL

Pisząc trzeba dołączyć do listu międzynarodowy kupon na odpowiedź, do nabycia w 
większych urzędach pocztowych.

Sekcja Meteorów i Meteorytów PTMA uzyskała zgodę na wydawanie dla swych człon
ków polskiej wersji Impact! Zainteresowanych jej otrzymywaniem proszę o napisanie do 
Sekcji. Przypominam adres:

Sekcja Meteorów i Meteorytów 
skr. poczt. 6, 14-530 Frombork

Proszę również o listy od osób zainteresowanych nabyciem bogato ilustrowanego 
przewodnika do rozpoznawania meteorytów oraz fragmentów autentycznych meteorytów. 
Są to rzeczy drogie, ale przy zbiorowym zamówieniu będą tańsze.

Sekcja Meteorów i Meteorytów PTMA pomaga Olsztyńskiemu Planetarium i Obser
watorium Astronomicznemu zorganizować stałą wystawę meteorytów, aby każdy mógł 
zobaczyć jak wyglądają meteoryty i co mówią astronomom o budowie Układu Słonecznego.
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Dlatego chcemy prosić kolekcjonerów meteorytów o wypożyczenie swych okazów na wys
tawę, na czas jaki uznają za właściwy (wystawa będzie stała, ale eksponaty mogą się 
zmieniać). Olsztyńskie Planetarium gwarantuje właściwe zabezpieczenie każdego okazu i 
informację, do czyjej kolekcji należy. Proszę więc o pomoc w nawiązaniu kontaktu z 
kolekcjonerami.

Andrzej S. Pilski 
(cz/onck założyciel Society o f  Mcteoritophiles)

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Encyklopedia „Odkrycia młodych”, zeszyt 1 — Powstanie Wszechświata, oprać. Jean- 
Pierre Verdct, tłum. Krzysztof Kowalski, Gallimard-Larousse i Polska Oficyna Wydawnicza 
BGW, Warszawa 1991, stron 16.

Pięknie wydany, kolorowy, wydrukowany w Jugosławii na znakomitym papierze, pier
wszy zeszyt encyklopedii „Odkrycia młodych” zwróci zapewne uwagę wielu młodych czy
telników. Po zachwytach nad szatą graficzną publikacji, przychodzi czas na poznanie jej 
treści. I tu można się rozczarować, gdyż omawiana praca zawiera wiele błędów merytory
cznych i drukarskich.

Zeszyt zawiera dziewięć paragrafów o zróżnicowanej treści, nie zawsze traktujących 
o tytułowym powstaniu Wszechświata. W pierwszym paragrafie, zatytułowanym „20 mi
liardów lat temu: Big-Bang” (w spisie treści: Bing-Bang) znajdujemy informację o tele
skopie Hubble’a, rozpoczynającą się cd słów: „Hubble — kosmiczny teleskop...”. Nazwa 
urządzenia pochodzi od nazwiska amerykańskiego astronoma E. Hubble'a, o którym zresztą 
wspomniano na str. 13. Nie można więc nazywać teleskopu, używając nazwiska w mianow
niku; trzeba zastosować dopełniacz.

W kolejnym paragrafie „U kresu nocy”, na str. 2, znalazła się informacja, że aparaty 
kosmiczne Progress są dziełem Amerykanów, w odróżnieniu od rosyjskich Sputników. 
Tymczasem obie serie statków kosmicznych powstały w Związku Radzieckim. Sputnik I 
został wystrzelony oczywiście 4 października, a nie 14 października 1957 r., jak podano na 
tej samej stronie. Informację o wystrzeleniu amerykańskiego Explorera 1 uzupełniono 
podaniem masy tego sztucznego satelity, jednakże czytelnicy nie bardzo wiedzą, co o tym 
sądzić, z powodu braku możliwości skonfrontowania przytoczonej wartości z masą Sputni
ka I. Na następnej stronie dwukrotnie przeinaczono nazwę hawajskiej wyspy Mauna Kea, 
na której znajduje się francusko-kanadyjsko-amerykańskie obserwatorium astronomicz
ne. Niezbyt udana jest próba zdefiniowania komety: „Kometa to ogromna bryła lodu i 
pyłu kosmicznego krążąca wokół swojej osi”. Zapomniano o ważniejszym fakcie — ruchu 
obiegowym wokół Słońca. „Ogon” należałoby raczej zastąpić terminem warkocz komety. 
Zamieniono miejscami ilustracje przedstawiające lunetę Galileusza i teleskop Newtona. Z  
błędem ortograficznym wydrukowano nazwisko Tychona Brahe.

Paragraf „Pierwsze chwile” poświęcony jest powstaniu Wszechświata. Po przeczyta
niu tekstu nie można powiedzieć, czy to kwarki są składnikami materii, czy też materia 
tworzy kwarki. Brak wyjaśnienia, że konwencjonalne kształty cząstek elementarnych na 
rysunkach to tylko umowa. Odbiorców może oczywiście nie interesować podział cząstek 
elementarnych, jednak nie jest to powód, dla którego można szafować nazwami i wpro
wadzać nazewniczy bałagan (str. 4). Cząstki o nazwie „neurino” nie notuje nawet „Ency
klopedia fizyki współczesnej”. Kompletną bzdurą jest twierdzenie ze str. 5, że „najbardziej 
skomplikowanym atomem jest lit”; wręcz przeciwnie — atom litu należy do najprostszych 
pod względem budowy. Bardzo niefortunnie określono na str. 5 skupiska wodoru i helu, 
jako „gigantyczne bryty”.

Mityczna egipska bogini nieba Nut, o której wzmianka znajduje się w paragrafie 
„Mity i legendy” na str. 6, była córką Szu (boga powietrza), a nie jego matką. Na tej 
samej stronie zamieszczono obok siebie obie, sprzeczne przecież, informacje, co świadczy 
w wyjątkowym niezdecydowaniu tłumacza. Artystyczną wizję stworzenia życia pędzla „ro
syjskiego malarza” Chagalla, znajdujemy na str. 7. Marc Chagall był malarzem francuskim 
pochodzenia żydowsko-rosyjskiego. Dżinizm — religia wywodząca się z hinduizmu, za 
sprawą chochlika zwana „dżiunizmem”.

„Przestrzeń i czas” — to tytuł paragrafu o ewolucji gwiazd, w którym wspomniano o
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supernowej 1987 A, lecz z niewiadomych przyczyn nie użyto nazwy supernowa. Na str. 9 i 
14 gwiazdę a  Ori, nazywaną Betelgeuse, przemianowano na Betelgeuz” (rodzaj męski).

W paragrafie „Las gwiazd”, na str. 10 i 11, zamieszczono mapki północnej i po
łudniowej półkuli nieba. Pierwsza z nich nosi tytuł „Gwiazdozbiór półkuh północnej” . 
Nazwy gwiazd i ich gromad pozostawiono identyczne jak w wydaniu francuskim. W kon
stelacji Byka znajdziemy „Plćiades" i „Hyades”, zamiast znanych Plejad i Hiad. W gwiaz
dozbiorze Wolarz jest „Arcturus” w miejsce Arktura. W Andromedzie zamiast Mirah jest 
„Mirach”, a w Kasjopei — „Schćdir” zamiast Schedar. Nazwy gwiazdozbiorów zostały 
przetłumaczone bezpośrednio z języka francuskiego. Mamy więc na półkuli południowej 
konstelację „Regle” (franc. R£gle), tam gdzie na polskich mapach nieba znajduje się 
Węgielnica. Istnym astronomicznym kuriozum są nazwy nadane przez tłumacza gwiazdoz
biorom Węża Wodnego i Węża Wodnego Małego: „Hydra Samica” (franc. Hydrę Femel- 
le, łac. Hydra) oraz „Hydra Samiec” (franc. Hydrę Male, łac. Hydrus). „Trójkąt Po
łudnia”, „Korona Południa” i „Ryba Południa”, to niepoprawne nazwy gwiazdozbiorów, 
umieszczone na mapkach. Winny one brzmieć następująco: Trójkąt Południowy, Korona 
Południowa, Ryba Południowa. A  „Lira” (franc. Lyre), to oczywiście Lutnia. Linie łączące 
gwiazdy w poszczególnych konstelacjach mają ułatwiać wyobrażenie sobie obiektu wymie
nionego w nazwie gwiazdozbioru lub choćby charakterystycznej konfiguracji gwiazd. Jak 
rozpoznać posługując się mapką np. Wielką Niedźwiedzicę? Źle zaznaczono granice nie
których gwiazdozbiorów. Gwiazda Nath (B 'Iau) dziwnym trafem znalazła się w sąsiednim 
Woźnicy, a Sirrah (a  And) — w Pegazie! Zaznaczono niektóre obiekty z katalogu Messiera, 
lecz nie dodano żadnych objaśnień. Zupełnie bez sensu jest „wyjaśnienie”, zamieszczone na 
str. 11: „Na półkuli północnej Słońce oświetla region, w którym oś obrotu Ziemi «przechodzi» 
przez Gwiazdę Polamą. Na półkuli w tym regionie nie ma widzialnych gwiazd”. O co tu chodzi?

Na następnej stronie, w paragrafie „Planety”, znajdą młodzi czytelnicy nowy termin 
astronomiczny „astreoidy” (mowa o asteroidach czyli planetoidach). Pod reprodukcją to
ruńskiego portretu Mikołaja Kopernika znalazł się podpis: „Na rysunku widać planety...” , 
odnoszący się widocznie do ilustracji zamieszczonej niżej. Uwadze korekty umknęła błę
dnie wydrukowana data urodzin Keplera (o 100 lat późniejsza od faktycznej). Zatem 
astronom ten, według wzmianki na str. 13, urodził się w 1671, a zmarł w 1630 r.

Opis budowy Słońca z paragrafu „Zwyczajna gwiazda”, przynosi kolejny nowotwór 
językowy; strefę promienistą nazwano tam „strefą promieniotwórczą”. Skoro na str. 4 
epatowano czytelników „antyleptokwarkami”, to nie widzę przeszkód, by „wybuchy” na 
Słońcu ze str. 14 oraz „nitki” ze str. 15 nazwać terminem fachowym — protuberancje.

Ilustracje z paragrafu „Słońce król i król-Słońce”, zamieszczone na str. 15, a przed
stawiające „koło symbolizujące wieczny cykl czasu” nie mają średnicy trzech metrów, co 
usiłuje wmówić nam dołączony podpis, lecz nieco ponad sześć centymetrów.

Ostatni paragraf, zatytułowany „Księżyc”, rozpoczyna taki ustęp: „Księżyc — satelita 
Ziemi, podobnie jak i ona, zawsze ma jedną półkulę oświetloną przez Słońce. W części 
niewidocznej, znajdującej się pomiędzy Księżycem, Słońcem i Ziemią, Księżyc przechodzi 
wszystkie fazy: od najcieńszego rogalika do pełni. A  potem cykl rozpoczyna się na nowo”. 
Tlzeba dużego wysiłku i zupełnej indolencji w dziedzinie podstaw astronomii, by rzeczy 
tak oczywiste zawikłać do tego stopnia, że są one zupełnie niezrozumiałe. Równie niesa
mowity jest zamieszczony tamże opis okoliczności zaćmienia Księżyca: „Zdarza się, że w 
przestrzeni zasłoniętej Księżyc wchodzi dokładnie w cień Ziemi i znika. Następuje wtedy 
zaćmienie Księżyca”. Co to jest „przestrzeń zasłonięta”?

Gry zamieszczone na trzeciej str. okładki są mało pouczające. Jaki sens ma pytanie o 
zorzę polam ą? Przecież nie było o niej mowy w tym zeszycie.

Po tym długim, jak na 16-stronnicową broszurę, ale wciąż niekompletnym zestawie
niu usterek i błędów, jeszcze kilka uwag natury ogólnej. Niekonsekwentnie stosowano 
pisownię wielkich i małych liter w nazwach własnych, np. Gwiazda Polarna, Układ Sło
neczny. Zauważalna jest także nieadekwatność tytułu do treści recenzowanej „encyklope
dii” . Całość edycji ma się składać ze 120 zeszytów (wydawanych co tydzień — druga str. 
okł., albo co dwa tygodnie — trzecia str. okł.), poświęconych różnym dziedzinom nauki, 
techniki i sztuki. O czym wobec tego przeczytamy w anonsowanych kolejnych zeszytach 
tematycznych z astronomii i astronautyki, skoro już w pierwszym z nich wyłożono ogólną 
teorię wszystkiego — od wielkiego wybuchu do lotów kosmicznych? Dlaczego nie oddano 
tekstu do recenzji?
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Przekazywanie wiedzy dzieciom i młodzieży jest ogromną sztuką i niesie ze sobą 
wielką odpowiedzialność. Młodzi czytelnicy przyjmują bezkrytycznie podawane wiadomoś
ci, także te błędne. Praca zawierająca w tytule słowo „encyklopedia", w szczególności — 
adresowana do specyficznej grupy odbiorców, jaką tworzą dzieci i młodzież — powinna 
być dopracowana poił każdym względem. Encyklopedia „Odkrycia młodych”, mimo iż jej 
pierwowzór wydany został w renomowanym wydawnictwie Larousse-Gallim ard, z wyżej 
podanych przyczyn nie posiada cech dzieła skończonego, przemyślanego i przejrzanego. 
Momentami odnosi się wrażenie, że zeszyt przygotowywano w ogromnym pośpiechu. Trudno 
powiedzieć nie znając wersji oryginalnej, jaka część błędów została powielona, a jaka jest 
owocem pracy tłumacza. Miejmy nadzieję, że wydawnictwo zadba o poprawność treści 
kolejnych zeszytów.

Paweł Sobotko

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Opracował G. Sitarski Luty 1992 r.

Słońce
Wędruje po części ekliptyki położonej pod płaszczyzną równika niebieskiego, ale jego 
deklinacja wzrasta w ciągu miesiąca od -17° do -8°, w związku z czym dnia przybywa 
prawie o dwie godziny: w Warszawie 1 lutego Słońce wschodzi o 7h18m, zachodzi o  16h22 , a 
29 lutego wschodzi o 6h24m, zachodzi o  17h14m. W lutym Słońce wstępuje w znak Ryb.

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

Data
1992

P B0 Lo Data
1992

P Bo L0

II 1 -12?10 —6‘.lM) 0?12 11 17 -i8*fro - 6 ^ 9 149?46
3 -12.91 -6.14 333.80 19 -18.64 -6.96 123.12
5 -13.70 -6.28 307.46 21 -19.26 -7.04 96.78
7 -14.47 -6.40 281.13 23 -19.86 -7.08 70.44
9 -15.22 -6.52 254.80 25 -20.42 -7.13 44.10

11 -15.95 -6.62 228.46 27 -20.96 -7.17 17.78
13 -16.66 -6.72 202.12 29 -21.48 -7.20 351.40
15 -17.34 -6.81 175.79 III 2 -21.98 -7.22 325.06

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
B„, L 0 — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
l “13h13m i 28d21h20m — momenty, w których heliograficzna długość środka tarczy wyno
si 0°.

Księżyc
Ciemne, bezksiężycowe noce będziemy mieli w pierwszej połowie miesiąca, bowiem ko
lejność faz Księżyca jest w lutym następująca: nów 3d20h, pierwsza kwadra l l d17h, pełnia 
18d9h i ostatnia kwadra 25d9h. W perygeum Księżyc znajdzie się 17 lutego, a w apogeum 
dwukrotnie, 2 i 29 lutego. W lutym tarcza Księżyca zakryje Urana i aż dwukrotnie Neptuna.

Planety i planetoidy
Rankiem nad wschodnim horyzontem widoczna będzie W e n u s  i M a r s ,  a pod koniec 
miesiąca także S a t u r n ;  Wenus świeci jako Gwiazda Polarna -4  wielkości, Mars jako 
czerwona gwiazda +  1.3 wielkości, a Saturn jako żółtawa gwiazda +  0.7 wielk. J o w i s z  
widoczny jest prawie całą noc jako jasna gwiazda -2.5 wielk. M e r k u r y ,  U r a n  i 
N e p t u n  są niewidoczne, a P l u t o n  widoczny jest nad ranem, ale tylko przez duże 
teleskopy (ok. 14 wielk. gwiazd.).
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W drugiej połowie nocy widoczna jest planetoida We s t a (ok. 6 wielk. gwiazd.). 
Podajemy jej współrzędne równikowe dla kilku dat: styczeń 31d: rekt. 1 l h58 .5, deki. 
+9°44’; luty 10d: rekt. U h56m.7, deki. +10°49’; 2V1: rekt. l l h51m.9, deki. +  12°8’; marzec 
l d: rekt. l l b44m.7, deki. +13°34’.

l d O 9h złączenie Marsa z Neptunem w odl. 1°. 5. Tarcza Księżyca zakryje aż dwie 
planety: o lO11 Urana (zakrycie widoczne w Północnej Afryce, w Europie i na Wyspach 
Brytyjskich), a o 13h Neptuna (zakrycie widoczne w Ameryce Południowej, na Połud
niowym Atlantyku i w Afryce Środkowej). O 14h złączenie Marsa z Księżycem w odl. 1°.5.

3d Księżyc 2 i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Obserwujemy początek 
przejścia: cienia o l h46m, a samego księżyca 2 dopiero o 3h2m.

4d O 4h52m obserwujemy początek zaćmienia 1 księżyca Jowisza. Księżyc ten zniknie 
nagle w cieniu planety tuż koło lewego brzegu tarczy (patrząc przez lunetę odwracającą).

4/5 O 24h40m obserwujemy koniec zakrycia księżyca 2 przez tarczę Jowisza. Po 
północy też księżyc 1 i jego cień przechodzą na tle tarczy planety: początek przejścia 
cienia o 2hl l m, a księżyca o 2h45m, koniec przejścia cienia o 4h28m, księżyca o 5h0m.

5/6“ Księżyc 1 przechodzi za tarczą Jowisza. O 23h20m obserwujemy początek zać
mienia (blisko brzegu tarczy), a o 2h10m koniec zakrycia tego księżyca przez tarczę planety.

6d Księżyc 1 i iego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec 
przejścia: cienia o 22B56m, księżyca o 23h26m.

7d O 8h Wenus w złączeniu z Uranem w odl. 1°. O 23h31m obserwujemy początek 
zaćmienia 3 księżyca Jowisza; koniec zakrycia nastąpi o 5hl m (czyli rankiem 3d).

8d 16" Wenus w złączeniu z Neptunem w odl. 0°,3.
8/9** Obserwujemy zaćmienie 4 księżyca Jowisza: początek zaćmienia o 22h32m, koniec 

o 2h39m: o 3h27m nastąpi jeszcze początek zakrycia tego księżyca przez tarczę planety.
10d Księżyc 2 zbliża się do brzegu tarczy Jowisza i o 4"22nl na tarczy planety pojawi 

się cień tego księżyca.
11/12“ Księżyc 2 przechodzi za tarczą Jowisza: o 23h22m obserwujemy początek zać

mienia (blisko brzegu tarczy), a o 2h55m koniec zakrycia tego księżyca. O 4h5l" nastąpi 
początek przejścia cienia, a o 4h29m początek przejścia księżyca 1 na tle tarczy Jowisza.

12d 10 Górne złączenie Merkurego ze Słońcem.
12/13d O l h14m obserwujemy początek zaćmienia, a o 3h54ra koniec zakrycia 1 księ

życa Jowisza.
13/14d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza: początek przejścia 

cienia o 22h33m, a księżyca o 22h55 , koniec przejścia cienia o 0h49m, a księżyca o l h10m.
18/19*1 Do 21h52m księżyc 3 przechodzi na tle tarczy Jowisza. Od l h55m (początek 

zaćmienia) do 5h8m (koniec zakrycia) księżyc 2 przechodzi za tarczą planety.
19d 8 Jowisz w złączeniu z Księżycem w odl. 6°. O 23h Wenus w złączeniu z Marsem 

w odl. 1°. O 10h43m38s Słońce wstępuje w znak Ryb, jego długość ekliptyczna wynosi 
330°.

20d O 3h9m początek zaćmienia 3 księżyca Jowisza.
20/21d Obserwujemy koniec przejścia 2 księżyca Jowisza wraz z cieniem oraz przejś

cie księżyca 1 i jego cienia. O 23/Mm koniec przejścia cienia księżyca 2, a o 23h27m koniec 
przejścia samego księżyca. O 0h27m na tarczy Jowisza pojawi się cień księżyca 1, a o 
0h39m sam księżyc 1 rozpocznie przejście na tle tarczy; koniec przejścia cienia o 2h43m, a 
księżyca 1 o 2^54m.

21d O 24h5m obserwujemy koniec zakrycia 1 księżyca Jowisza przez tarczę planety.
25/26d Księżyc 3 wraz ze swym cieniem przechodzi na tle tarczy Jowisza. Obserwuje

my koniec przejścia: cienia o 0h53m, księżyca o l h8m. Księżyc 2 zbliża się do brzegu tarczy 
Jowisza i o 4h29m obserwujemy początek jego zaćmienia.

27d Rankiem o 5h3ra możemy zaobserwować początek zaćmienia 1 księżyca Jowisza.
27/28d Księżyc 2 i jego cień przechodzą na tle tarczy Jowisza: cień księżyca pojawi 

się o 22h53m, a sam księżyc rozpocznie przejście o 22h57m; koniec przejścia cienia nastąpi 
o l h41m, a księżyca o i h42m. Tymczasem do brzegu tarczy zbliża się księżyc 1 aby roz
począć przejście na jej tle: początek przejścia cienia o 2h21m, księżyca 1 o 2h22m, koniec 
przejścia cienia o 4 37m, a księżyca o 4h38m.

28d O 3h Pluton nieruchomy w rektascensji. O 19*1 złączenie Urana z Księżycem w
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odl. 1°.2. O  22h bliskie złączenie Neptuna z Księżycem; zakrycie planetv przez tarczę 
Księżyca (po raz drugi w tym miesiącu!) widoczne będzie na Malajach, na Nowej Gwinei, 
w Północnej Australii, na Pacyfiku i na Hawajach.

28/29" Księżyc 1 przechodzi za tarczą Jowisza. Początek zaćmienia (praktycznie po
krywający się z początkiem zakrycia) o  23h31m, a koniec zakrycia o  l h49m.

29d O i 11 Jowisz w przeciwstawieniu ze Słońcem względem Ziemi. O 3h Wenus znajdzie 
się w złączeniu z Saturnem w odl. 0°.l; rankiem nad wschodnim horyzontem obserwujemy 
blisko siebie Wenus, Marsa i Saturna. Wieczorem księżyc 2 ukryty jest za tarczą Jowisza: 
o 20h32m obserwujemy koniec zaćmienia, a w praktyce koniec zakrycia. Księżyc 1 i jego 
cień przechodzą na tle tarczy Jowisza: początek przejścia księżyca o  20h48n', a cienia o 
20h49m, koniec przejścia księżyca o 23h3m, a cienia o  23h5m; zwróćmy uwagę na zmianę 
kolejności przejścia cienia i księżyca po opozycji Jowisza.

Momenty wszystkich'Vjawisk podane są w czasie środkowo-europejskim.

Komunikat

W dniach od 27 kwietnia do 2 maja 1992 roku w Warszawie i Fromborku odbędzie 
się międzynarodowe sympozjum „Time and Astronomy at the Meeting of the Worlds" 
organizowane z okazji 500-lecia dotarcia przez Krzysztofa Kolumba do Ameryki. 
Zgłoszenia przyjmuje (do końca grudnia br.) i bliższych informacji udziela Zakład 
Antropologii Historycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Kra
kowskie Przedmieście 26/28, 00-325 Warszawa.

Ogłoszenie
Sprzedam teleskop Newtona y> 70 mm. Myślenice, tel. (0-115) 212-78
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OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA

Zbliża się rok 1992, dlatego podajemy warunki członkostwa w PTMA oraz prenumeraty Uranii. W roku 1992 Urania ukaże 
się co miesiąc z wyjątkiem wakacji, kiedy ukaże się numer lipcowo-sierpniowy. Składka członkowska wraz z Uranią wynosi 
130.000,— zł, dla młodzieży, studentów, rencistów i emerytów 100.000,— zł. Osoby, dla których suma ta jest zbyt wielka, 
mogą wpłacić za pierwsze półrocze 85.000,- zł (zniżkowo 70.000,- zł) i resztę do połowy czerwca. Sympatycy (prenumerato
rzy) Uranii oraz instytucje wpłacają 100.000,- zł za cały rok. Szkoły, Biblioteki Publiczne i Instytuty Naukowe, o ile nie 
mogą wnieść pełnej opłaty, mogą otrzymać Uranię zniżkowo tj. za kwotę 80.000,- zł. Za tak otrzymane wpłaty Urania
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będzie dostarczana pocztą do domu. Członkowie, którzy rezygnują z prenumeraty Uranii wpłacają składkę w wysokości 
60.000,- zł (zniżkowo 30.000 -  zł). Nowo wstępujący członkowie opłacają wpisowe w wysokości 20.000,- zł. Pojedyncze 
egzemplarze Uranii kosztują 9.000,- zł plus koszty przesyłki (obecnie 1.700,- zł).
Prosimy o wypełnienie załączonego przekazu i przekazanie pieniędzy do 15 grudnia 1991. Towarzystwo zastrzega sobie 
prawo podniesienia cen Uranii, o ile wzrosną koszta druku lub usług pocztowych. Jednak Towarzystwo dołoży wszelkich 
starań aby osoby, które już zapłaciły, nie musiały dopłacać. W obecnym roku kilkakrotnie wzrosty koszty usług pocztowych, 
druku, a dodatkowo zmiana okładki na kolorową znacznie podniosła koszty wydawnicze. Nie podnosimy ceny Uranii, ale z 
miłą chęcią przyjmiemy dobrowolne opłaty na cele wydawnicze Towarzystwa. Prosimy przy wypełnianiu ęrzekazu na odwro
cie na każdym z trzech odcinków podać wyraźnie, na jaki cel dokonywana jest wpłata. Dziękujemy.
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