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Do najbardziej spektakularnych wyda- 
> :cń m’święcie astronomicznym mijającego 
toku można zaliczyć kongres Międzynaro
dowej Unii Astronomicznej w Argentynie 
na przełomie lipca i sierpnia oraz całkowi
te zaćmienie Słońca w dniu 11 lipca. W 
niniejszym numerze poświęcamy im sporo 
miejsca. Obszerną relację z organizowane
go co trzy lata spotkania astronomów z 
całego świata przedstawia we wstępnym 
artykule prof. Jerzy KREINER, jeden z nie
licznych jego uczestników z Polski. Warto 
przy okazji przeczytać, zamieszczoną w 
dziale Konferencje i Zjazdy, krótką infor
mację o odbytym we wrześniu tego roku 
zjeździć Polskiego Towarzystwa Astro
nomicznego. Lektura tych tekstów przybli
ży nam problem y, którym i żyją dziś  
astronomowie. Zaćmieniem stulecia na
zwał tegoroczne całkowite zaćmienie słoń
ca prof. Tadeusz JARZĘBOWSKI wypisie 
swego udziału w jego obserwacjach. Spoj
rzenie astronoma na to niezwykłe zjawisko 
może być cennym uzupełnieniem opubliko
wanego w poprzednim numerze sprawoz
dania młodych miłośników astronomii z 
przeżycia wielkiej przygody jaką stała się 
ich wyprawa do Meksyku dla zaobserwo
wania jednego z najbardziej ostatnio efe
ktownych zaćmień. Zachęcamy ponadto do 
poznania najnowszych doniesień o Pluto
nie z artykułu Stanisława R. BRZOSTK/E- 
W ICZA oraz paru  c ieka w o stek  o 
planetoidach, którym poświęcona jest 
Kronika. Szczególnie frapującą wydaje 
się październikowy przelot koło Gaspry po
kazanej na okładce sondy kosmicznej Ga
lileo, który ma szansę stać się także 
wydarzeniem astronomicznym kończącego 
się roku.

9{ajserdeczniejsze życzenia z  ofcazji 
Su>iąt ‘Bożego 9\[ąrodzenia i 9{pivego 1992 ‘Ręku 

zuszystfem czytehiiĄom slęfada 
Zarząd (](ózotiy ‘PTtMJĄ i ‘Redakcja ‘Uranii
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Jerzy M. K le in er - Kraków

XXI KONGRES MIĘDZYNARODOWEJ UNII 
ASTRONOMICZNEJ

Już od dłuższego czasu wśród członków Międzynarodowej Unii Astronomicz

nej trwaj;) dyskusje nad dalsza form:) tradycyjnych kongresów, odbywających się 

co trzy lata. Część środowiska astronomicznego s;|dzi, że organizowanie dużych 

zjazdów mija się z celem, gdyż zakres omawianych zagadnień jest zbyt rozległy, 

aby nawet w sposób pobieżny móc się zapoznać z omawiana tematyka. Ponadto 

czas trwania kongresu wydaje się zbyt długi, szczególnie dla tycli spośród 

astronomów, którzy s:| obarczeni licznymi obowiązkami administracyjnymi. Nic 

sposób wreszcie nie wspomnieć, żc szereg osób nie jest zainteresowanych 

sprawami organizacyjnymi, zajmującymi wiele miejsca w trakcie każdego kon

gresu.

Zdaniem zwolenników utrzymania dotychczasowej formy, kongresy Między- 

narodowej Unii Astronomicznej si| jedynij okazja dla nawiązania bezpośrednich 

kontaktów pomiędzy uczonymi prowadzącymi badania w odległych dziedzinach 

astronomii, gdyż monotematyczne sympozja i kolokwia gromadź;) na ogół 

w;|skie grono specjalistów. Duże kongresy stw;uzaj;| wreszcie niepowtarzalna 

okazję dla młodych astronomów, którzy mog;( odnaleźć w szerokim wachlarzu 

omawianych zagadnień swoje przyszłe tematy badań, a także poznać osobiście 

wielu naukowców znanych im dotychczas tylko z publikacji.

W  chwili obecnej większość astronomów skłania się ku skróceniu czasu 

trwania samych kongresów, przy równoczesnym zwiększeniu liczby monotema

tycznych i interdyscyplinarnych sympozjów, następujących bezpośrednio przed 

i po właściwym kongresie. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Tegorocznym miejscem spotkania astronomów całego świata była stolica 

Argentyny - Buenos Aires. Tam właśnie odbył się w dniach od 23 lipca do I 

sierpnia kolejny. XX I Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Dotych

czas. kongresy Unii 14 razy odbyły się w Europie (nie licz;|c nadzwyczajnego 

Kongresu Unii w Warszawie w 1973 roku), trzykrotnie w Stanach Zjednoczonych 

oraz w Australii. Kanadzie i Indiach.

Decyzja o organizacji Kongresu w Argentynie zapadła w 1988 roku w Balti

more (USA)* m. in. dzięki staraniom byłego Prezydenta Międzynarodowej Unii 

Astronomicznej, Prof. Jorge S a h a d e g o .  Dla astronomów argentyńskich 

Kongres w Buenos Aires był nie tylko doskonal;) okazja do nawiązania bezpo

średnich kontaktów z astronomami z całego świata i zaprezentowania swoich 

osiągnięć, ale także okazja do zwrócenia uwagi lokalnych władz na istniejące w 

Argentynie ośrodki astronomiczne, nie zawsze wyposażone w najnowocześniej

sza aparaturę.

Uroczystość otwarcia Kongresu nastąpiła w obecności Prezydenta Republiki 

Argentyny. Dr Carlosa M e n e  m a oraz Władz Międzyn;uodowcj Unii Astro-

* por. artykuł (\ Iwaniszcwskicj w U ranii N r4/I98 l)



12/1991 URANIA 323

nomiczncj. Prezydent Menem witając licznie zgromadzonych astronomów, któ- 
i-ycłi porównał do świecących gwiazd, wspomniał, że w oslalnich dniach w trakcie 
szczytu państw Ameryki Łacińskiej była dyskutowana sprawa komunikacji 
satelitarnej, przy czym Argentyna zamierza wkrótce umieścić na orbicie swojego 
pierwszego sztucznego satelitę. Nawiązując do pozycji astronomii wśród innych 
nauk Prezydent zauważył, że astronomia należy nie tylko do najstarszych lecz 
również do najmłodszych nauk, gdyż właśnie w tej dziedzinie dokonuje się 
nieustannie nowych odkryć. Kończąc swe przemówienie Prezydent Argentyny 
przejęzyczając się pozdrowił gorąco uczestników Kongresu ...Astrologicznego, 
wzbudzając tym ogólna wesołość na sali. Będąc jednak wytrawnym politykiem, 
szybko słowa swe przemienił w żart, czym zjednał sobie ogólna sympatię.

Chyba największy sensacji) naukowi) XXI Kongresu M. U. A. było doniesienie 
o odkryciu planety obiegającej pulsar oznaczony symbolem PSR 1829-10*. 
Pulsar ten o okresie 330 milisekund został odkryły w 1985 roku przez astrono
mów prowadzących obserwacje 76-metrowym radioteleskopem w Jodrell Bank. 
Kilkuletni ciąg obserwacji wykazał, że 0.33 sekundowy okres pulsara jest modu
lowany okresem 184 dni o amplitudzie 0.008 sekundy. Przyjmując, że pulsar ma 
masę równ;| 1.4 masy Słońca, 184-dniowy okres może być wytłumaczony 
obecności;) planety o masie 10 mas ziemskich, obiegając;) puls;ir w odległości 
0.7 jednostki astronomicznej. Chociaż same obserwacje nie budzą wątpliwości, 
pozostaje zagadką, jak mogło dojść do tego, że planeta nic uległa zniszczeniu w 
trakcie wybuchu supernowej, który - według stand;udowego scenariusza ewolu
cji gwiazd - zd;irzyl się zapewne około 1.25 miliona lat temu. Nie można 
wykluczyć, żc planeta już po wybuchu supernowej została przechwycona przez 
pulsar. Niektórzy z astronomów zwrócili uwagę, żc okres obiegu planety stanowi 
niemal dokładnie połowę okresu obiegu Ziemi wokół Słońca, co mogłoby 
wskazywać na systematyczny błąd obserwacyjny, brak jednak na to dowodów. 
Wzmianka o tym ixlkryciu ukazała się równocześnie w czasopiśmie Nature z dnia 
25 lipca b.r.

Obrady Kongresu toczyły się równolegle aż w trzynastu różnych salach. Nie 
sposób więc zrelacjonować, choćby pobieżnie, poruszanej tematyki, która doty
czyła wszystkich dziedzin astronomii.

Niewątpliwie jednak mianem "wyd;irzcń" w kolejnych dniach można określić 
wykłady przeglądowe (invited discourses) organizowane w godzinach wieczor
nych dla wszystkich uczestników i gości Kongresu. Pierwszy z nich, wygłoszony 
przez Sjura R c f s d a 1 a z Obserwatorium w Hamburgu i Jeana S u r d c j a z 
Uniwersytetu w Liegc dotyczył soczewek grawitacyjnych. Mimo iż zjawisko to 
przewidziano teoretycznie kilkadziesiąt lal temu, dopiero przed dwunastoma laty 
zostało odkryte na drodze obserwacyjnej. Od tego czasu odnaleziono kilkanaście 
obiektów, od których światło dochodzi do Ziemi różnymi drogami, zakrzywiając 
się w silnym polu grawitacyjnym. Duże zainteresowanie słuchaczy wzbudził 
prosty model soczewki grawitacyjnej wykonany ze szkła, za pomocą którego

* o czyni donosiliśmy już w Uranii nr ltyll)1) 1
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prelegenci zademonstrowali różnorodne formy obrazów, j;ikie może stworzyć 
odległy kwaziir, gdy jego  światło przechodzi w pobliżu masywnej galaktyki. W 
końcowej części wykładu Refsdal i Surdcj omówili znaczenie obserwacji zjawi
ska soczewki grawitacyjnej w astronomii pozagalaktycznej. Między innymi 
obserwacje te pozwalają na wyznaczenie mas galaktyk ogniskujących światło, sa 
pomocą w określaniu rozmiarów chmur absorbujących promieniowanie, umo
żliwiają badanie rozmieszczenia materii międzygalaktyczncj itd. Do poszukiwań 
soczewek grawitacyjnych wystarczy teleskopy o średnicach 1 - 2  metry usytuo
wane w dobrych w;irunkach klimatycznych.

Drugi z wykładów przeglądowych dotyczył rezultatów misji Voyagcrów. 
Temat ten przedstawił Bradford S m i t h  Jed en  z czołowych astronomów ame
rykańskich kierujących badaniami kosmicznymi. W trakcie wykładu pokazano 
pełna kolekcję fotografii Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna wraz z ich księżycami 
i pierścieniami oraz przedstawiono w sposób syntetyczny wyniki badań tych 
planet i przestrzeni międzyplanetarnej. Mimo iż z Voyagcrami jest jeszcze 
utrzymywana łączność, ich misja już się skończyła. Na pełne opracowanie 
dostarczonego przez sondy materiału należy jeszcze poczekać.

Trzeci z wykładów nosił tytuł: "Problemy obserwacyjne w astronomii poza- 
galaklycznej" i był przygotowany przez Haltona A r p a z Instytutu Maxa 
Plancka w Niemczech. H. Arp zwrócił uwagę, że trzeba zdawać sobie sprawę, iż. 
obiekty pozagalaktyczne sa obserwowane w sposób systematyczny zaledwie 
nieco ponad ćwierć wieku, stad często material obserwacyjny jest zbyt mały dla 
daleko wysuwanych wniosków. Coraz częściej można zauważyć, że najnowsze 
obserwacje prowadza do pjtradoksów wskazujących na niedoskonałości przyj
mowanych powszechnie teorii, w tym również, teorii Wjelkiego Wybuchu. Przy
kładowo, niektóre z gwiazd wydaja się być starsze niż cały Wszechświat. 
Równocześnie obserwuje się bardzo młode galaktyki, co może stanowić zaprze
czenie tezy, iż. tego typu zgru|X)wanie materii |x>wstaly wkrótce |x> Wielkim 
Wybuchu. Żmudne gromadzenie dalszych obserwacji powinno pozwolić na 
weryfikację teorii kosmologicznych.

W codziennym programie naukowym Kongresu największym powodzeniem 
cieszyły się wspólne dyskusje (joint discussions) organizowane przez kilka 
komisji Międzyn;uodowej Unii Astronomicznej. Celem spotkań było przedsta
wienie i przedyskutowanie zagadnień, mogących zainteresować szerokie grono 
naukowców. Łącznie zorganizowano siedem tego typu dyskusji. Ich program 
obejmował następujące zagadnienia:

• Ośrodek międzygwiazdowy,
• Układy odniesień,
• W yniki badań pozaatmosferycznych w zakresie wysokich energii,
• Kosm iczne tło promieniowania,
• Powstanie gwiazd i układów planetarnych,
• Program Hipparcos,
• Pierwsze wyniki badań teleskopu kosmicznego Hubble’a.
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Wymienione lematy były przedmiotem całodniowych obrad, w trakcie których 
można było posłuchać zarówno referatów przeglądowych jak też krótkich donie
sień o najnowszych wynikach badań. Zgodnie z ide;| sesji tego typu, w ich trakcie 
wiele miejsca poświęcano dyskusjom, a zabierali w nich glos najczęściej astro
nomowie szukający rozwiązań problemów leżących na pograniczu różnych 
działów.

W  pierwszej wspólnej dyskusji omawiano nie tylko zagadnienia materii mię- 
dzygwiazdowej, ale również występujących w ośrodku międzygwiazdowym pól 
magnetycznych i wysokoenergetycznego promieniowania. Jednym z celów dys
kusji było także omówienie stanu wiedzy o centrum naszej Galaktyki.

Zadaniem drugiej wspólnej dyskusji było zwrócenie uwagi członków Między- 
iKuodowej Unii Astronomicznej na konieczność dalszych uściśleń w definicjach 
układów odniesień. Uściślenia te maja dotyczyć m. in. efektów relatywistycz
nych. Wyniki dyskusji znalazły odzwierciedlenie w uchwałach przyjętych przez 
Kongres Unii na temat układów odniesień. Pełny leksl uchwał ukaże się w 
najbliższym czasie w oficjalnych wydawnictwach Unii.

Trzecia wspólna dyskusja, zorganizowana przez Komisję44 (Astronomy from 
Space) oraz Komisję 48 (High Energy Astrophysics) dotyczyła najnowszych 
wyników przekazanych przez, sztuczne satelity Ziemi w zakresie wysokich 
energii. Przedstawiono tu m. in. rezultaty obserwacji prowadzonych przez lakie 
satelity jak G INGA, ROSAT, GRO i BBRXT.

Niejiiko kontynuacja łych obrad były posiedzenia kolejnej "joint discussion" 
na temat promieniowania tła. Zwrócono uwagę na rezultaty obserwacji w szero
kim zakresie widma promieniowania elektromagnetycznego, w tym na wyniki 
uzyskane dzięki obserwacjom prowadzonym z satelity o nazwie COBE. Dzięki 
zainstalowanemu na satelicie s()ckiro!'otomelrowi obserwującemu w dalekiej 
podczerwieni, udało się uzyskać z duża dokładnością widmo promieniowania lla 
w zakresie od 0.5 do 3 mm, co pozwoliło na wyznaczenie temperatury lego 
promieniowania wynoszącej 2.735 ± 0.060 K.

Na sesji poświęconej powstawaniu gwiazd i układów planetarnych dyskuto
wano m. in. nad formowaniem się prologwiezdnych dysków, tworzeniem się 
planet, a nawet lak szczegółowymi zagadnieniami jak powstawanie pierścieni 
materii wokół planet. W  tych dziedzinach nasza wiedza jest jeszcze mocno 
niekompletna, a każda z przedstawianych teorii ma swoje słabe punkty wyma
gające dalszych uściśleń. Wydaje się, że do pełnego zrozumienia wszystkich 
zagadnień kosmogonicznych jesteśmy jeszcze dosyć daleko.

Niewątpliwie najwięcej osób było zainteresowanych sesja, w trakcie której 
miano podsumować dotychczasowe wyniki uzyskane dzięki obserwacjom tele
skopu kosmicznego Hubble'a. Komitet Organizacyjny Kongresu zarezerwował 
na tę sesję największa ze wszystkich sal. Jakże wielkie więc było rozczarowanie, 
gdy okazało się, że dyskusja na len niezwykle atrakcyjny temat musi zostać 
skrócona i ograniczona ze względu na pożar, jaki wybuchł w głównym budynku 
obrad w przedostatnim dniu trwania Kongresu. Sam pożar (pierwszy i miejmy
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nadzieję ostatni w historii kongresów M. U. A.) okazał się na szczęście niezbyt 
groźny w skutkach i nikt z uczestników Kongresu nie ucierpiał, niemniej jednak 
w zespole sal Centrum Kulturalnego "San Martin" nie było możliwości konty
nuowania obrad. Skrócona sesja odbyła się z dwugodzinnym opóźnieniem w 
innym miejscu. W jej trakcie wiele uwagi poświęcono wadzie zwierciadła 
spostrzeżonej wkrótce |x> umieszczeniu teleskopu na orbicie i metodom pozwa
lającym w maksymalny sposób uwolnić material obserwacyjny od tej wady. 
Wspólna dyskusja była okazją do zaprezentowania wielu spektakularnych foto
grafii uzyskanych teleskopem Hubble’a zarówno obiektów Układu Planetarnego, 
j;ik też obiektów pozagalaktycznych. Zwracały uwagę doskonalej jakości obrazy 
Marsa, Jowisza, Saturna, a także Plutona z Charonem. Ponieważ aktualnie tylko 
Wenus jest monitorowana z sondy kosmicznej, systematyczne fotografowanie 
innych planet ma dużą wartość naukową. Wśród zdjęć obiektów pozagalaktycz
nych na uwagę zasługują obrazy pierścienia materii wokół gwiazdy będącej 
pozostałością po wybuchu Supernowej 1987 A w Wielkim Obłoku Magellana, a 
także słynny Krzyż Einsteina.

Opisane dyskusje trwały na ogól przez cały dzień i obejmowały cztery półtora
godzinne sesje. Równolegle z nimi odbywały się łączne posiedzenia kilku komisji 
Międzynarodowej Unii Astronomicznej, poświęcone bardziej szczegółowym 
zagadnieniom (joint commission meetings). W icli trakcie omawiano między 
innymi: rotację cial Układu Słonecznego; konstrukcję automatycznych telesko
pów do obserwacji (biometrycznych i pierwsze wyniki uzyskane lego typu 
teleskopami; podstawowe dane atomowe i molekularne niezbędne dla interpre
tacji widm podczerwonych i ultrafioletowych, otrzymanych z satelitów; rozwój 
obserwacji astronomicznych prowadzonych z terytorium Antarktydy; późne 
etapy ewolucji gwiazd o małych masach; fizykę korony Słońca i koron gwiezd
nych; cechy galaktyk, których widmo ma linie znacznie przesunięte ku czerwieni; 
wielkoskalowc struktury Wszechświata; wreszcie zagadnienia związane z archi
wizowaniem danych obserwacyjnych, włączając w to również dane o Układzie 
Słonecznym.

Wśród tych posiedzeń duże zainteresowanie wzbudziła sesja poświęcona 
planom budowy międzynarodowego obserwatorium astronomicznego na Antar
ktydzie. Obserwatorium to miałoby prowadzić obserwacje przede wszystkim w 
zakresie podczerwieni aż do fal milimetrowych. Usytuowane ono byłoby na 
Płaskowyżu Radzieckim (Wschodnim) na wysokości około4(XX) m npm. W tym 
rejonie Antarktydy nie wieją silne wiatry (przeciętna prędkość wiatru wynosi 
zaledwie 3 m/s) i jest bardzo mało opadów (równowartość słupa wody o wyso
kości 10 mm rocznie). Natomiast temperatura spada niekiedy poniżej -X0°C. Przy 
znikomej zawartości pary wodnej w atmosferze i ekstremalnie niskich tempera
turach są właśnie szczególnie korzystne warunki do obserwacji w dalekiej 
podczerwieni. W tym rejonie Antarktydy należy się ponadto s|xxlziewać bardzo 
małych wartości tzw. seeingu. Należy pamiętać, żc projektowane Obserwatorium
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znajdzie się na lylc blisko bieguna, iż pr/.cz kilka miesięcy będzie można 
prowadzić obserwacje non-stop obiektów z południowej półkuli nieba.

Zainiercsownic obserwacjami prowadzonymi na Antarktydzie okazały niektó
re kraje europejskie oraz Stany Zjednoczone, gdzie kilka instytutów naukpwych 
utworzyło konsorcjum naukowe o nazwie CARA (Centre lor Aslrophysięal 
Research in Antiuctica), które opracowało pierwsze plany badań naukowych.

Równolegle z sesjami naukowymi, gromadzącymi większy liczbę uczestni
ków, jak wspomniane wspólne dyskusje czy też spotkania kilku komisji, w trakcie 
trwania Kongresu odbywały się zebrania członków poszczególnych komisji. Na 
zebraniach tych dyskutowano z;irówno sprawy naukowe jak i administracyjno - 
organizacyjne, między innymi dokonywano wyboru władz komisji na kolejną, 
trzyletni;) kadencję. Biorąc pod uwagę, że w ramach Międzynarodowej Unii 
Astronomicznej działa aktualnie blisko 40 komisji (nie licz;|c grup roboczych), 
w kolejnych dniach Kongresu obradowało niekiedy równocześnie aż 10 komisji.

XX I Kongres M. U. A. w Buenos Aires nic był rekordowym pod względem 
liczby uczestników, gdyż wzięło w nim udział "tylko" około 1200 astronomów 
z 49 krajów, w tym ok. 140 astronomów argentyńskich. Z Polski uczestniczyło 
w Kongresie X osób.

Zgodnie z tradycja, w trakcie Kongresu dokonano wyboru 800 nowych człon
ków Unii, tak że ogólna liczba członków wzrosła do około 7500. Należy się 
spodziewać, że w wick XX I Międzynarodowa Unia Astronomiczna wejdzie 
z liczb;) 10 000 członków.

Do miłych zwyczajów kongresowych należy wydawanie własnego codzien
nego pisma. Tym razem gazeta nosiła nazwę "Cruz dcl Sur” (Krzyż Południa), a 
jej dziesięć cztcrostronnicowych numerów było redagowanych przez znanych 
angielskich popularyzatorów astronomii Patricka M o o r a i Johna Ma s o  n a .

Nieliczne wolne chwile, jakie pozostawały uczestnikom Kongresu, były zapeł
nione imprezami kulturalnymi i wycieczkami. Oprócz okazji do zwiedzenia 
stolicy Argentyny i jej muzeów, można było wzi;)ć udział w koncercie w jednym 
z najsłynniejszych teatrów świata - Tcatro Colon a także [wjechać na całodzienny 
wycieczkę celem degustacji wołowiny (Asada Criołlo), przyrządzonej w trady
cyjny argentyński sposób przez słynnych gauchos. Szkoda tylko, że biuro tury
styczne "Marsans", zajmujące się organizacji) wycieczek nic zawsze w pełni 
wywiązywało się ze swych powinności.

Jednym z końcowych akcentów zebrania ogólnego, zamykającego obrady XX I 
Kongresu M. U. A. był wybór nowych Władz. Prezydentem Unii został wybrany 
Prof. Aleksander B o j a r c z u k  ze Związku Radzieckiego, który zastąpił na 
tym stanowisku Prof. Yoshihide K o z a i ’ a z Japonii. Jednym z trzech nowo- 
wybranych (na sześcioletnią kadencję) wiceprezydentów Unii jest Prof. Józef 
S ma k  z Centrum Astronomicznego PAN w Warszawie. Oprócz Prof. Sm;ika 
nowymi wiceprezydentami zostali Donald M at he w son z Australii oraz 
Franco P a c i n i  z Włoch. Ponadto, w dalszym ciągu funkcję wiceprezydentów 
będą pełnić: VcnkaUiraman R a d h a k r i s h n a n (Indie), Morton R o b e r t s
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(USA) oraz Yc S h u - li u a (Chiny). Sckrclar/cni Generalnym wybrano Panią 
Jacqueline B a r g e r  o n z Franc ji. Warto leż dodać, że prezydentem Komis ji 19 
(Ruch obrotowy Ziemi) została wybrana Prof. Barbara K o ł a c z e k  z Centrum 
Badań Kosmicznych PAN.

Kolejny, XXII Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej odbędzie się 
w sierpniu 1994 roku w Hadze w Holandii.

Stanisław R. Brzostkicwicz - Dąbrowa Górnicza

OPOW IEŚCI O PLUTONIE CIĄC, DALSZY
Na dziewięć planet Układu Słonecznego jedynie Pluton nie był dotąd badany 

za pomocą sondy kosmicznej. Przyczyna tego jest nie tyle duża odległość, tej 
planety od Słońca (aktualnie przecież jeszcze dalej znajduje się Neptun), ile 
bardzo niekorzystne usytuowanie orbity, a ściśle mówiąc - jej nachylenie wzglę
dem płaszczyzny ckliptyki (kat nachylenia orbity Plutona wynosi 17°()8',3). Tak 
więc przynajmniej do jakiegoś czasu (dopiero na |xx:z;|lku przyszłego stulecia 
ma być wysłana sonda kosmiczna ku najdalszej planecie Układu Słonecznego) 
musimy zadowolić się wylaczic danymi, które można uzyskać na podstawie 
naziemnych Obserwacji lub ewentualnie wykonanych za |X)inoca teleskopu 
kosmicznego Hubble’a. Mogłoby się zatem wydawać, że artykuł prof. Józefa 
S m a k  a (Urania 1989, nr 11, str. 3CKS-312) całkowicie wyczerpuje temat i długo 
nic liędzie go trzeba uzupełniać. A tymczasem lakty mówią coś innego, zebrany 
bowiem w ostatnich lalach material obserwacyjny poddaje się coraz wnikliwszej 
analizie, przybywa jednocześnie sporo nowych danych, toteż nieustannie należy 
dokonywać rewizji poglądów na lemal natury układu Plutona. I właśnie ich 
omówienie jest głównym celem niniejszego artykułu.

Przed przystąpieniem do omówienia zapowiedzianych powyżej "nowin" warto 
może przy|x>miiicć |)cwnc fakty. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, iż 
Pluton krąży niemal na krańcach Układu Słonecznego i chociaż porusza się po 
stosunkowo wydłużonej orbicie (mimośród jej wynosi 0.248). to nawet podczas 
przejścia przez pcrylielium dzieli good Słoika aż 29.5 jednostki astronomicznej. 
W związku z tym jest bardzo trudny do obserwacji z Ziemi, przez największe 
teleskopy nie udało się dostrzec tarczy tej planety, toteż jeszcze kilkanaście lat 
temu mieliśmy zupełnie mylne wyobrażenie o jej wielkości. A przecież, pierwsza 
próbę usunięcia z astronomii owej "białej plamy" już w połowic stulecia podjął 
Gerard P. K u i p e r , który w oparciu o obserwacje wykonane pięciometrowym 
teleskopem na średnicę kałowa Plutona otrzymał wartość 0.2", czyli miałby 
średnicę mniej więcej ojx>lowę mniejsza od średnicy globu ziemskiego. Nic więc 
dziwnego, że wynik len całkowicie zaskoczył uczonych, lxi gdyby planeta la 
miała - jak wiciu wówczas zakładało - masę równa masie Ziemi, musiałaby mieć 
aż kilkanaście razy większa gęstość cxl średniej gęstości naszego globu. Wpraw
dzie uczeni amerykańscy w roku 1968 obliczyli, iż masa ciała wywołującego 
obserwowane perturbacje w mchu Urana i Neptuna może wynosić lylko().2 masy
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Ziem i. lo i lak Plulon miałby mieć niezwykle duż;| gęslość, znacznie większa (xl 
gęstości naszej planety. Byłaby ona zresztą aż o 40%  większa nawet wtedy, gdyby 
jego masa wynosiła zaledwie 0.1 masy Ziemi. Wątpliwości te jeszcze bardziej 
wzrosły, gdy zbadano widmo światła słonecznego odbitego od powierzchni 
Plutona i na tej podstawie stwierdzono, że musi ona być pokryta zmarzłym 
metanem. A zatem najdalsza planeta Układu Słonecznego powinna mieć dużo 
mniejsze rozmiary niż dot;|d przyjmowano, gdyż lód metanowy posiada duże 
albedo i gdyby wyniki pomiarów Kuipera były poprawne, wówczas jasność 
Plutona na ziemskim niebie winna być dużo większa niż się obserwuje. Przema
wiały za tym również pomiary wykonane metoda interferometrii plamkowej, z 
których jednoznacznie wynikało, iż planeta odkryła w roku 1930 przez Clyde W. 
T o  m b a u g h ’ a ma nic więcej aniżeli 3(XX) - 3500 km średnicy. Lecz i ten 
wynik - jak się wkrótce okazało - daleko odbiegał od rzeczywistości.

N ieoczekiwany zwrot w rozwiązaniu powyższej zagadki i w odsłanianiu 
innych tajemnic Plutona nastąpił w wyniku ixlkrycia dokonanego przez Jamesa 
W. C h r i s t y ' e g o .  On to bowiem w roku 1977 stwierdził z niemałym 
zdziwieniem , iż najdalsza planeta Układu Słonecznego ma satelitę, którego - jak 
wiadom o - nazwano Charonem. Teraz już można było pokusić się o wyznaczenie 
dokładnej masy Plutona cxl dawna już. znanym sposobem, czyli wykorzystując 
trzecie prawo Keplera i prawo powszechnego ciążenia Newtona. Okazało się 
wówczas, że ta zagadkowa planeta w rzeczywistości ma niewielka masę, gdyż 
wynosi ona zaledwie około 1/300 masy Ziemi lub - co na jedno wychodzi - nieco 
więcej niż 1/3 masy naszego Księżyca. Jej rozmiary też sa mniejsze, niż wynikało 
z dawniejszych pomkirów. a zatem mamy tu do czynienia z zupełnie "normal
nym" ciałem niebieskim, zbudowanym ze "zwyczajnej" materii. Ale mimo to 
Pluton wraz ze swym księżycem tworzy niezwykła parę. chociaż la niezwykłość 
jest zupełnie innego rodzaju niż kiedyś sadzono. Po prostu rozmiary Charona w 
stosunku do rozmiarów macierzystej planety sa wyjątkowo duże i p<xl tym 
względem nie ma on konkurenta w całym Układzie Słonecznym. Co więcej - 
mała odległość między obu ciałami dowodzi, iż ta przedziwna para na skutek 
silnego oddziaływania pływowego wykazuje pełna synchronizację swych ru
chów. do czego - być może - doszło już w pierwszym okresie istnienia układu. 
W każdym razie Pluton i Charon od dawna obracają s it  wokół swych osi 
dokładnie w takim samym czasie, w jakim  obiegają wspólny środek ciężkości, 
który - na co również trzeba zwrócić uwagę - nie znajduje się we wnętrzu planety, 
lecz około I2(X) kin nad jej |X>wier/.chni;|. A oto inne dane liczbowe lej planety i 
jej księżyca:

Średnica Plutona (k in ) .................................................................................................. 2302
Średnica Charona ( k i n ) ................................................................................................11K6
Masa Plulona ( k g ) ................................................................................................................2 x
M asa Charona (kg) ............................................................................................................. 2 x  I021 (?)
Średnia gęslość układu (kg /m *)..................................................................................2003
Okres ohrotii Plutona (dni) ................................................................................................6.3K725
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N achy len ie  osi ro tacji P lu tona w zględem  płaszczyzny  eklip tyki O  . .  •................. 98.8
Ś red n ie  a lb ed o  P lu tona ........................................ .......................................................................0.63
Ś redn ie  a lbedo  C harona  .t ................................................................................ ...........................0 .40
P rom ień  o rb ity  C harona ( k m ) ..........................................................................................19840
M im ośród  o rb ity  C h a r o n a ...........................................................................................................0.0002
N achylen ie  o rb ity  C harona w zględem  płaszczyzny orbity  Plutona ( ° ) ....................94.3
O kres  ob iegu  C harona  (dni) ......................................................................................................6 .38725

W iele ciekawych informacji o naturze ciał tworzących ten przedziwny układ 
uzyskano dzięki zjawiskom dostępnym do obserwacji ziemskiemu obserwatoro
wi w pewnych okresach tamtejszego roku. Po prostu orbita Charona jest t;ik 
usytuowana w przestrzeni, że mniej więcej co 124 lata kieruje ku nam swoja 
płaszczyznę i wtedy z Ziemi możemy obserwować cykl z;ikryć w tym układzie. 
Tym razem  "przyroda była dla nas - jak twierdzi astronom amerykański Richard 
P. B i n z e 1 - wyjątkowo szczodra i - dodaje - nic musieliśmy czekać całe 
stulecie, aby zakrycie nastąpiło." Wprawdzie ze względu na duż;| odległość 
obrazy Plutona i Charona zlewaj;) się ze soh;| i z Ziemi nawet przez duże teleskopy 
widać te ciała w postaci jednego punktu świetlnego, to jednak przebieg zjawiska 
można z powodzeniem śledzić metoda (biometryczna. W spółpracujący z dużym 
teleskopem fotometr fotoclektryczny umożliwia dostrzeżenie nawet niewielkie
go spadku ilości światła docierającego do nas od układu Pluton-Charon, co 
następuje oczywiście wtedy, gdyjednoz tych ciał jest dla ziemskiego obserwatora 
zasłonięte przez ciało drugie i gdy na jedno z nich pada cień drugiego. Obserwując 
przebieg takiego zjawiska będącego w istocie "zwyczajnym" zaćmieniem trwa
jącym  od 32 do 79 minut, można bardzo dokładnie wykreślić krzywa zmian 
blasku, a następnie za pomocą komputera "zrekonstruować" wielkość i kształt 
zakrywanego obiektu, czy nawet odtworzyć albedo poszczególnych fragmentów 
jego powierzchni. A ponieważ w latach 1985-1990 nastąpiła cała seria zakryć w 
tym układzie, nasza wiedza o tworzących go ciałach znacznie wzrosła. Przede 
wszystkim mogliśmy się przekonać, że poszczególne strefy "geograficzne" naj
dalszej planety Układu Słonecznego maja różne albedo i że jest to obiekt nieco 
jaśniejszy od obiegającego go Charona.''Czym wytłumaczyć różnicę w wyglądzie 
tak bliskich pod względem genetycznym cial niebieskich?

Zanim zajmiemy się odpowiedzią na powyższe pytanie należy zapoznać się z 
najnowszymi poglądami na temat morfologii powierzchni Plutona. Otóż z ana
lizy przebiegu wspomnianych wyżej zakryć wynika, iż jęgo czapy polarne 
pokryte sa zam arzłym  metanem i w związku z tym maja wysokie albedo. 
Natom iast obszary pasa równikowego pokrywa jakaś ciemniejsza materia, gdyż 
obecnie Pluton znajduje się najbliżej Słońca (przez peryhelium orbity przeszedł 
w roku 1989) i otrzym uje więcej promieniowania słonecznego. W następstwie 
tego metan w pasie równikowym uległ odsublimowaniu i w ten s|X)sób odsłonięta 
została warstwa lodu wodnego, zawierającego pewne ilości innej materii, gorzej 
odbijającej światło słoneczne. T;ik więc dopiero teraz stało się w pełni jasne, 
dlaczego w ciągu ostatnich trzydziestu lat albedo Plutona spadło i to prawic o
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jedna lr/.cci;i swej pierwotnej w;ulości. Nastąpiło to na skutek tego, że o ile w 
roku 1954 planeta kierowała ku nam swój południowy biegun, to od roku 1985 
z Ziemi możemy obserwować głównie obszary pasa równikowego. A co cieka
wsze - poprawne wyjaśnienie powyższego zjawiska podał właściwie już w roku 
19X3 astronom amerykański Robert M a rc i a I i s . On to bowiem pierwszy 
doszedł do wniosku, iż Pluton ma dwie jasne czapy polarne i że większa z nich 
jest czapa północna, która rozciąga się od bieguna aż do średnich szerokości 
"geograficznych" planety. Natomiast pas równikowy - zdaniem tego badacza - 
maja pokrywać ciemniejsze plamy, jxxl względem wielkości dorównujące mniej
szej, południowej czapie |x>larnej. A zatem najnowsze obserwacje zdają się 
[Kitwierdzać wysunięte p;irę lat temu przez Marcialisa sugestie.

A co możemy już. dziś powiedzieć na temat cluuakteru powierzchni Charona? 
Przecież jeszcze nie lak dawno sadzono, że nie powinna się ona różnić od 
^wierzchni Plutona i że też. pokrywa ja warstwa zmarzłego metanu. Były to 
jednak wyłącznie domysły i konkretnych informacji na ten lemat mogła dostar
czyć jedynie analiza widmowa, lecz zastosowanie tej metody do obserwacji 
Charona do niedawna wydawało się niemożliwe. Po prostu z Ziemi - jak już 
wspomniano - nawet przez największe teleskopy nie widać lego księżyca oddziel- 
nie. toteż jego widmo "nakłada się" na widmo planety i na tej |xxJslawie trudno 
coś wnioskować. Trzeba więc było w jakiś sposób "przechytrzyć" naturę, a 
doskonała ku temu okazja nadarzyła się w roku I988, kiedy to doszło do pełnego 
zakrycia Charona przez tarczę macierzystej planety. Można było wówczas otrzy
mać widmo samego Plutona i |x>lem porównać je z widmem uzyskanym przed 
zakryciem, czyli z widmem będącym w istix̂ ic kombinacja widm obu tych ciał. 
Wtedy dopiero można się było przekonać, że o ile powierzchnię Plutona pokry wa 
warstwa zmarzłego metanu, to Charon zdaje się takiej pokrywy w ogóle nie 
posiada i - jak sadzi B i n z e I - jego powierzchnię tworzy zwyczajny lód. Ta 
odmienność księżyca wydaje się być całkiem zrozumiała, lx> wprawdzie [X)wstał 
on przypuszczalnie w tym samym czasie i z takiej samej materii jak macierzysta 
planeta, to jednak ma dużo mniejsza od niej masę i w okresie swego istnienia 
prawie całkowicie utracił metan. Dziś na Charonie obserwujemy obnażone 
podłoże, składające się niemal wyłącznie z lodu wodnego, na który osiada 
ciemniejszy material pochodzenia kosmicznego. Materiał ten lepiej absorbuje 
promieniowanie słoneczne, co proces subłimacji metanu - o ile nadal się tam 
znajduje - jeszcze bardziej przyspiesza. Podobne zjawisko zachodzi oczywiście 
także na Plutonie, ale ponieważ ma on dużo większa masę. metan cxlsublimowany 
w cieplejszym okresie nie ucieka w przestrzeń kosmiczna, lecz unosi się nad 
|X)wicrzclmia planety i w ten sposób wytwarza jej rzadka atmosferę. Atmosfera 
ta nie jest jednak trwała, wraz z nadejściem okresu chłodnego tworzący ja metan 
ponownie ulega kondensacji i opada na powierzchnię Plutona, tworząc na niej 
coś w rodzaju śnieżnego trenu. I len trwający wiele lal opad śniegu metanowego 
utrzymuje się w zasadzie do następnego zbliżenia planety do Słońca.
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Hipoteza o istnieniu metanowej atmosfery Plutona nic jest oczywiście nowa. 
Mówiono o niej od dawna, a w roku 1980 astronom amerykański Bradford A. 
S m i t h  wraz ze swymi współpracownikami dokonał nowej analizy widma 
planety i na tej podstawie doszedł do wniosku, iż atmosfera laka istnieje i żc 
ciśnienie atmosferyczne przy powierzchni planety wynosi około 15 Pa (ciśnienie 
przy powierzchni Ziemi jest mniej więcej 6 tysięcy razy większe), a temperatura 
dochodzi tam do około 60 kelwinów. P;uę lal później dokonano podobnych 
obserwacji za pomoc;| satelity IRAS i na lej podstawie temperaturę Plutona 
oceniono na 51 kelwinów, czyli byłaby ona niższa o około 9 kelwinów od 
temperatury wyznaczonej przez Smitha, lecz o około 8 kelwinów wyższa otl 
temperatury obliczonej na podstawie rozważań teoretycznych przy założeniu, żc 
planeta nic posiada w ogóle atmosfery. Wynikajucq z tego różnicę tłumaczono 
efektem cieplarnianym, wywołanym - zdaniem niektórych badaczy - właśnie 
przez metanowjj atmosferę Plutona. Mimo to nic wszystko było jasne, wCi:(ż 
występowały różne wątpliwości i rozwiać je mogły jedynie nowe fakty obserwa
cyjne, uzyskane chociażby podczas zakrycia j;ikiejś gwiazdy przez tarczę planety. 
Niestety, pewnie trudno nam będzie uwierzyć, ale t;ikic zjawiska nie zachodzą 
zbyt często, w ostatnich trzydziestu latach zdarzyło się tylko raz. Na szczęście 
zostało ono w odpowiednim czasie przewidziane, z obliczeń dokonanych w roku 
1985 roku przez astronomów amerykańskich wynikało, że 9 czerwca 1988 roku 
Pluton zakryje położonii w gwiazdozbiorze Panny gwiazdę 12 wielkości i żc 
przebieg tego zjawiska będzie można śledzić w Australii, Nowej Zelandii i w 
południowej części Oceanu Spokojnego. Do jego obserwacji starannie się przy
gotowano i uzyskane wyniki w pełni usprawiedliwiają trud włożony w przygo
towania.

Przede wszystkim przebieg zjawiska zdaje się zdecydowanie przemawia na 
rzecz hipotezy zakładającej istnienie rzadkiej atmosfery Plutona. Wspomniane 
wyżej obserwacje wykazały bowiem, żc gwiazda nie znikła od razu za t:ucz:j 
planety, lecz wpierw jakby "zamigotała" co świadczy o refrakcji i rozpraszaniu 
światła przechodzącego przez ośrodek gazowy. Spadek jasności gwiazdy był z 
początku dość wolny, po czym jej jasność gwałtownie zaczęła się obniżać, a pod 
koniec zakrycia wszystko przebiegało w odwrotnym porządku. Najpierw więc 
gwiazda dość szybko zwiększała sw;| jasność, lecz później wzrost ten odbywał 
się już powoli i po pewnym czasie wszystko wróciło do poprzedniego stanu. Z 
przebiegu zakrycia wynikałoby zatem, że atmosfera Plutona składa się z dwóch 
w;ustw: górnej, dla światła dość przezroczystej, która znajduje się nad dolna, 
stosunkowo mało przezroczysta. Granica rozdzielająca te dwie warstwy zdaje się 
być ostra i położona jest w odległości 1189 km od środka planety, czyli 38 km 
nad jej powierzchni;). A ponieważ światło gwiazdy zaczęło słabnąć już w odle
głości 1462 km od środka Plutona, to - jak nic trudno obliczyć - atmosfera musi 
mieć co najmniej 311 km (promień planety wynosi 1151 km). W atmosferze tej 
odkryło na razie tylko metan, choć nic ma najmniejszej pewności, czy faktycznie 
jest on jedynym lub chociażby głównym jej składnikiem. Nie można przecież
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wykluczyć, żc atmosfera Plutona - podobnie j;ik atmosfera Trytona - jeszcze 
więcej zawiera azotu, lecz o wiele trudniej go wykryć. Mogą w niej wreszcie 
występować także cięższe gazy (argon, tlenek węgla, tlen). .

Do rozwiązania pozostało zresztą wiele innych, równie ważnych problemów. 
Wystarczy wspomnieć o właściwościach atmosfery Plutona, o których dziś nic 
potrafimy wiele powiedzieć, co jednak nie oznacza wcale, aby uczeni nic podjęli 
już próby wyjaśnienia tego fenomenu. Jedna z głoszonych hipotez zakłada na 
przykład, żc między dwom a warstwami atmosfery Plutona występuje ostry skok 
temperatury i na skutek tego dochodzi tam do zjawiska przypominającego 
scyntylację gwiazd w ziemskiej atmosferze (cieplejsza warstwa rozprasza inaczej 
światło niż warstwa zimniejsza). Inna hipoteza głosi natomiast, iż pod wpływem 
prom ieniowania słonecznego "piunje" tam zamarzły gaz i nisko unosi się nad 
powierzchnia planety, wytwarzając wokół niej coś w rodzaju gęstego woalu, 
który silniej pochłania światło niż górne warstwy tamtejszej atmosfery. Ale i w 
tym przypadku m amy do czynienia jedynie z przypuszczeniem, toteż trzeba 
szukać jeszcze innej możliwości, która niewątpliwie pojawi się wtedy, gdy 
b ę d z iem y  coś więcej wiedzieli o warunkach panujących na Plutonie. Gdyby na 
przykład jego atmosfera była izotermiczna (nic miała gwałtownych skoków 
temperatury) i składała sięz czystego metanu, to jej temperatura powinna wynosić 
- jak obliczono - około 67 kelwinów. Gdyby jednak zawierała azot lub gdyby gaz 
ten stanowił główny składnik atmosfery Plutona, temperatura na nim mogłaby w 
pewnych okresach osiągać aż około 117 kelwinów. Nie potrafimy też nic pew
nego powiedzieć o gęstości tamtejszej atmosfery, bo dziś ocenia się jedynie, żc 
ciśnienie przy powierzchni planety może się wahać od 3 do 10 Pa (wynosiłoby 
zatem mniej więcej od jednej trzydzicstotysięczncj do jednej dziesięciotysięcznej 
ciśnienia Ziemi). M usimy jednak pamiętać o tym, iż atmosfera Plutona istnieje 
przypuszczalnie tylko w pewnych okresach i najprawdopodobniej zmienia się jej 
gęstość. Jest chyba największa w okresie przejścia planety przez peryhelium 
orbity, gdyż wtedy osiąga ona najwyższą temperaturę i lód metanowy najinten
sywniej "paruje". To właśnie "usprawiedliwia" wysokie albedo Plutona, co na 
pierwszy rzut oka może wydawać się niezrozumiałe, bo przecież lód metanowy 
w ciągu wielu milionów lat swej egzystencji powinien ściemnieć w wyniku 
reakcji chemicznych wywoływanych nadfioletowym promieniowaniem Słońca 
i wysokoenergetycznymi cząstkami promieniowania kosmicznego. Tymczasem 
powierzchnia planety jest wyjątkowo jasna, najwidoczniej pokryw ają warstwa 
"świeżego" śniegu m etanowego, ponieważ, ulega ona "odnowieniu" za każdym 
powrotem Plutona do Słońca. Po prostu nie ma on - jak już wspomniano - trwałej 
atmosfery, przypuszczalnie pojawia się 40 - 20 lat przed przejściem planety przez 
peryhelium orbity i po upływie 20 - 40 lat od daty tego przejścia ginie. Wysub
limowany podczas tamtejszego "lata" metan |X)nownie osiada na powierzchni 
Plutona.

Na z;ikończcnie warto chyba zwrócić uwagę na uderzające wprost podobień- 
st wo Plutona do Trytona. Oba ciała mają mniej więcej takie same rozmiary i masy.
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prawic idcniyc/.ne gęstości średnie, otoc/.onc s;| równic rzadkimi powłokami 
gazowymi, posiadaj;) zbliżone albedo, a przy lym znajdują się na peryferiach 
Układu Słonecznego i - być może - ł;|czy je wspólne pochodzenie. Średnic 
gęstości tych obiektów zdaj;| się wskazywać na to, iż około 70% ich masy 
przypada na minerały krzemowe i żc ilości te w zupełności wystarczaj;) na to, 
aby wc wnętrzach tych ciał wytworzyły się jadra kamienne maj;|ce około 20CX) 
km średnicy. Być może mamy tu właśnie do czynienia z jakimiś planetarnymi 
embrjonami, których na początku istnienia Układu Słonecznego była wielka 
liczba i z których niegdyś tworzyły się planety. Już z tego choćby |X)wodu Pluton 
zasługuje na bliższe poznanie i niewątpliwie w najbliższych lalach planelolodzy 
poświęć;) mu dużo uwagi.

KRONIKA
I’r/.elot sondy Galileo kolo planetoidy Gaspra

W  trakcie swej sześcioletniej podróży do Jowisza rozpoczętej w październiku 1989 
roku sonda Galileo przclaciała 29 października 1991 roku w pobliżu planetoidy (951) 
Gaspra mijając j;| o 22I'39"’UT w odległości około 1500 kin. Było to pierwsze zbliżenie 
sondy kosmicznej do planetoidy. Wyniki zrobionych przez nią pomiarów i obserwacji 
zostały zarejestrowaue w urządzeniach pamięciowych sondy i będą przekazane na Ziemię 
prawdopodobnie dopiero w końcu 1992 roku podczas kolejnego jej przelotu kolo Ziemi. 
Wtedy bowiem nastąpi ostateczna próba rozwinięcia parasola głównej anteny sondy, 
którego dotychczas nie udało się rozłożyć (o czym donosiliśmy w numerze 
październikowym Uranii). Zanim więc doczekamy się informacji o lym, co Galileo 
zobaczył i zmierzył przelatując kolo planetoidy, warto dowiedzieć się, co o niej dotych
czas wiadomo.

Gaspra jest nazwą kurortu na południowym wybrzeżu Krymu często dawniej odwie
dzanego przez naukowców. Nazwę tę postanowiono nadać planeto id/.ie o numerze 951 
odkrytej 30 lipca 1916 roku w krymskim obserwatorium astronomicznym w Simeizie 
przez rosyjskiego astronoma G .N  e u j m i n a .Obiekt ten porusza się po prawie kołowej 
orbicie o mimośrodzie 0.17 położonej w płaszczyźnie nachylonej do płaszczyzny eklip- 
tyki pod kątem 4.1°, zbliżając się do Słońca w |xnylielium na odległość 1,8 j.a. i oddalając 
od niego w aphelium na 2.6 j.a. Gaspra okrąża więc Słońce jakby po wewnętrznym skraju 
pierścienia planetoid w okresie 3.3 roku. Jej rozmiary oceniono na około 13 km. Ma ona 
kształt nieregularny o czym świadczą zmiany jasności o około 0.5 mag. zachodzące co 7 
godzin. Najnowsze obserwacje folometryczne pokazały. Ze okres jej rotacji wynosi 
7 .042, a średnia jasność absolutna 11.80 mag. Badania spektolbtómetryczne wskazują, 
że powierzchnia planetoidy jest kamienna z niewielką domieszką metali. Przypuszcza 
się, że Gaspra jest fragmentem jakiegoś większego obiektu, który rozpadł się co najmniej 
100 min lat temu.

K. Z.
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H eavy-m etal w kosmosie

Pięcioletnie statystyczne badania porównawcze radarowych obserwacji planetoid 
wykonywane przez Stevena J. O s t r o z Jet Propulsion Laboratory (Pasadena, USA) i 
jego współpracowników pozwoliły stwierdzić, że plancloida 1986 DA zbudowana jest 
w przeważającej części z żelaza i niklu.Obiekt 1986 DA został odkryty 16 lutego 1986 
roku przez M. K i z a w ę w Japonii. Porusza się po orbicie o stosunkowo dużym 
mimośrodzie równym 0.58 w płaszczyźnie nachylonej do płaszczyzny ekliplyki pod 
kuleni 4.3°. W peryheliuin zliża się do Słońca na odległość 1.16 j.a., a w aphclium oddala 
się od niego na 4.46 j.a. Podczas opozycji w 1986 roku, w dwa miesiące po odkryciu, 
najmniejsza odległość planetoidy od Ziemii wyniosła zaledwie 0.21 j.a. co umożliwiło 
przeprowadzenie jej obserwacji radarowych za pomocą 300 m radioteleskopu w Arecibo. 
Stwierdzono, że planctoida charakteryzuje się bardzo dużym albedo, które wynosi 0.58 
(typowe wartości dla planetoid zawierają się między 0.1 a 0.2). Jej średnicę oceniano na 
2.3 km. Powierzchnia wydaje się gładka w skalach centymetrów i metrów oraz bardzo 
nieregularna w skalach od 10 do 1(X) metrów. Analiza promieniowania odbitego od tej 
powierzchni prowadzi do wniosku, że planctoida 1986 DA może być po prostu kawał
kiem metalu, który odprysnął od jakiegoś większego obiektu w wyniku np. zderzenia lub 
rozpadu spowodowanego innymi przyczynami. Można przypuszczać, że jest ona jednym 
z ciał macierzystych meteorów żelaznych, których pochodzenie wiąże się właśnie z 
planctoidami.

Wg Scicnce, 1991,252, 1399
K. Z.

Nazwa pięciotysięcznej planetoidy

Specjalna komisja Międzynarodowej Unii Astronomicznej nadaje nazwy tym plane- 
toidoin, które były obserwowane co najmniej w dwóch opozycjach i mają wyznaczoną 
orbitę. Obecnie liczba takich planetoid zbliża się już do 5000. Dla wyłonienia nazwy 
jubileuszowego obiektu rozpisano konkurs. Każdy /. około 170 członków Komisji 20 
Międzynarodowej Unii Astronomicznej poświęconej zagadnieniom ruchu planetoid, 
komet i satelitów miał prawo zaproponować nazwę, a następnie wziąć udział w kore
spondencyjnym glosowaniu dla wyboru najlepszej. Podczas posiedzenia Komisji Unii w 
Buenos Aires otworzono koperty i zliczono glosy. Zwyciężyła trzyliterowa nazwa "1AU" 
będąca skrótem wersji angielskiej oficjalnej nazwy Unii - International Astronomical 
Union. Wśród nazw, które uzyskały największą liczbę głosów znalazły się ponadto: 
"Hipparch", "Ptolemeusz", i "Pascal". Warto dodać, że jeden z polskich członków Komisji 
20 M.U.A. zaproponował nazwę "Solidarność" dla upamiętnienia zrodzonej w Polsce 
idei, która zmieniła ostatnio mapę polityczną Europy.

K.Z.

OBSERWACJE 

Zaćmienie stulecia
Całkowite zaćmienie Słońca to rzadkie i wspaniale zjawisko. W dniu, w którym 

Księżyc przesiania naszą gwiazdę, świt następuje dwukrotnie. Wydarzenie to, które 
kiedyś budziło lęk, przyciąga dziś rzesze turystów i miłośników astronomii, mobilizu je 
naukowców. Ale zaćmienie /. 11 lipt a'1991 roku utrwali się w pamięci jako to, które



336 U R A N IA 12/1W 1

chyba pobiło wszelkie dotychczasowe rekor
dy. A w artykule tym nazywamy je zaćmie
niem stulecia, jakkolwiek Meksykanie - ci 
główni "gospodarze zjawiska" - używali okre 
ślenia eclipse tle milenia.

I rzeczywiście, już sam czas trwania fazy 
całkowitej, blisko siedem minut*, mówi za 
siebie. Poprzednie zaćmienie o podobnej dlu 
gości trwania to było to sprzed okresu saros. 
czyli sprzed 18 lat i 11 dni, tj. z 30 czerwca 
1973 roku; ale na następne trwające tak długu 
trzeba będzie poczekać aż do roku 2132. Na 
podkreślenie zasługuje też fakt, że pas zaćmie 
nia przechodził w dużej mierze przez l;|dy, że 
obejmował stolice czterech państw, w tym 
ponad dwudziestomi|ionow;| metropolię Me
ksyk. Słońce zaćmiło się też nad położonym 
na wyspie Hawaii wygasłym wulkanem Mau 
na Kea, na szczycie którego znajduje się jedno 
z największych obserwatoriów astronomie/, 
nych; a prawdopodobieństwo przejścia pasa 
zaćmienia przez wyposażone w duże instru
menty obserwatorium jest niewielkie. No i 
jeszcze jeden, jakże istotny szczegół: byl to 
przecież okres maksimum aktywności słone
cznej, a w tym okresie Słońce jest znacznie
ciekawsze, stanowi bardziej wdzięczny obiekt ,, , 0 ,, . J K ys. 1 S m ok pożera jący  S ionce,
badawczy.

Przebieg pasa całkowitego zaćmienia naniesiony jest na mapie zachodniej półkuli 
naszej planety. Na Oceanie Spokojnym, w pobliżu wyspy Johnston, ukazuje się tego dnia 
na linii horyzontu zakryte przez Księżyc Słońce. Gdy ściemnia się na Hawajach, jest ono 
na wysokości 21 stopni nad horyzontem. Nasz satelita porusza się, plamka zaćmienia 
przesuwa się i dociera do Ameryki Środkowej, gdzie zaćmione Słońce widoczne jest już 
w pobliżu zenitu.** Meksyk, Gwatemala, Salwador, Nikaragua, Kostaryka. Panama; 
dalej -już  po południu i wieczorem - Kolumbia, dżungle nad Amazonką i koniec zjawiska 
o zachodzie w pobliżu stolicy Brazylii, Brasilia. Szerokość pasa całkowitego zaćmienia 
na terytorium Meksyku około 260 km. Najdłużej - 6 minut i 57 sekund - zjawisko trwało 
u wybrzeży Zatoki Kalifornijskiej w pobliżu miasta Tepic (meksykański stan Nayarit).

* Z prostego rozum ow ania w ynika, żc zaćmienie trw ać będzie najdłużej, gdy Ziemia jest w aphelium a Księżyc 
w perygeum . O tóż perygeum  K siężyca przypadało na sam dzień zaćm ienia, a co do położenia Ziemi i nu 
orbicie, to w iem y, żc najdalej S łońca znajdujem y się rok rocznic około 4 lipca. Sytuacja była wiec bliska 
optym alnej.
W  rocznikach astronom icznych podaw ane s;i rozm iary tarcz Słońca oraz Księżyca. Pod data 11 lipca 1991 
znajdujem y: średnica kątowa S łońca - 3 1 ' 31", średnica kątowa Księżyca - 33' 24". Tarcza Słońca była wiec 
lego dnia m niejsza od tarczy K siężyca o 1' 53".

** D robne przypom nienie. D owolne ciało niebieskie przechodzi przez zenit, gdy jego deklinacja równa sic 
szerokości geograficznej m iejsca obserw acji. Na początku lipca zm iany w deklinacji Słońca sii jeszcze 
względnie niewielkie; w okolicy dnia zaćmienia m am y fi = +22°. Na takiej zatem szerokości geograficznej 
(a odpow iada to centralnym  częściom  Meksyku) Słońce przechodzi w tym okresie przez zenit.
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Rys. 2 Ksiv'/.yc i Stoiicc. \\ ilniu /acm icn ia  larc/.a Księżyca hyla o prawic 2' w i^ks/a ml tarc/y Sloii- 

ca. co  po/.wolilo m u przesiani;*/ je piv.cz blisko 7 m inul.

W centralnych częściach krainy Azteków z pogod;) było różnic; tam bowiem pora letnia 

jest por;| deszczów, tereny pustynne w tym okresie zazieleniają się. Aby zobaczyć 

zaćmione Słońce, trzeba było mieć trochę szczęścia. Dość brzydkiego figla splatała aura 

tym meksykańskim i japońskim astronomom, którzy prowadzili obserwacje ze szczytu 

wulkanu Popocatepetl (70 km na wschód od miasta Meksyk), /dawałoby się. że tam, na

pasa t ałknw ilc^o /.u. m ienia i ol>s/ai /.u mierna L/vsi iowcgu w dniu I I I||X.1 1991 r.
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wysokości 5450 me
trów nad poziomem 
m o rza , ch m u r na 
pew no nie będzie. 
Niestely, ich wielki 
wysiłek zdobycia po
k ry tego  w iecznym  
śn ieg iem  w ulkanu  
przyniósł niewiele; 
niebo nad wulkanem 
pokryły cirrusy. A 
może wyprawa nie 
spodobała się aztec
kiemu bogowi wia
trów, Kecalkoatlowi?

Ani jedna chmurka 
nie zam ąciła nato
miast błękitu nieba w 
La Paz na Półwyspie

R ys. 4 Kccalkoatl (Quctzulcóall) - bóg Azteków i Majów. K a l i fo rn i js k im . Z r e 
sz tą , c a ły  ten  |x'>lwy-

sep to właściwie wyłącznie tereny pustynne - a tam, gdzie pustynnie, tam z reguły i 
pogodnie. Prawdopodobieństwo bezchmurnego nieba było tam największe, tam więc 
skierowała się większość ekspedycji naukowych, tam udawali się masowo turyści. 
180-tysięczne miasto La Paz to stolica stanu Dolna Kalifornia Południowa (Baja Califor
nia Sur). La Paz znaczy po hiszpańsku: pokój. Nazwę miasta moglibyśmy przetłumaczyć 
na polski jako "miasto pokoju", co zresztą odpowiadałoby dość wiernie całokształtowi 
panującej w tym spokojnym i zacisznym mieście atmosfery. Udekorowana słonecznymi 
symbolami wielka brama triumfalna witała przybywających napisem: Bienvenidns La 
Paz eclipse 9!. Tutaj Księżyc przesłaniał Słońce przez 6 minut i 27 sekund (cale zaś 
zjawisko, od początku fazy częściowej do końca trwało 2 godziny i 55 minut).

Tak jak w stolicy każdego prawie meksykańskiego stanu, w La Paz istnieje uniwersytet; 
campus uczelniany usytuowany jest, w myśl nowoczesnych wzorów, za miastem. Jako 
że byl to okres studenckich wakacji, sale wykładowe przekształciły się w pokoje 
hotelowe, a cala uczelnia stanowiła w okresie zaćmienia wielki obóz. astronomów z 
czternastu krajów świata. Najwięcej przybyło Japończyków, których instrumenty zajmo
wały trzy przewiezione przez Pacyfik kontenery; z tamtej strony przybyli też astronomo
wie chińscy. Z  kierunku przeciwległego, poprzez Atlantyk, dotarli astronomowie z kilku 
państw zachodnioeuropejskich; byli też sąsiedzi Polski zza Tatr i zza Ruga. Nie zabrakło 
oczywiście przybyłych samochodami Amerykanów, chciaż wielu z nich udało się na 
wchodzące w skład Stanów Zjednoczonych Hawaje. Byli oczywiście i gospodarze, 
astronomowie meksykańscy; ci reprezentowali głównie obserwatorium San Pedro Mai tir, 
usytuowane na tymże Półwyspie Kalifornijskim, ale około tysiąc kilometrów bardziej na 
północ, już bliżej Ensenady.

Data zaćmienia zbliżała się, ciągle pogodnie i upalnie, wskazania termometru docho
dziły w ciągu dnia do +40°C. I oto konsternacja. Na dwa dni przed zaćmieniem i to w 
czasie, kiedy na uniwersytecie odbywała się zaćmieniu poświęcona konferencja prasowa, 
niebo pokryło sięchmurami. W swym wystąpieniu gospodarz terenu, rektor uniwersytetu, 
do przygotowanego uprzednio przemówienia wychwalającego wspaniale warunki pogo-
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dow e w La Pa/., m usiał dodać: todo esta en las inanos dc Dios. Niebiosa były jednak 
łaskaw e; następnego ranka jeszcze tylko nieliczne kunuilusy, u od świtu dnia, w którym 
m iało świtać dw a razy, ani chm urki n!T nieboskłonie.

Na rozległym  terenie cam pusu uniwersytetu przez ponad sześć minut pracowały 
dziesiątki teleskopów *. Realizow ane były najróżniejsze prace badawcze, od zdjęć korony 
i protuberancji poczynając, poprzez pom iary stopnia polaryzacji do badań spektroskopo
w ych. Nikt nie w ykonyw ał ju ż  natomiast tej lak aktualnej od czasów Einsteina tematyki 
badania odchylenia prom ieni w polu grawitacyjnym  Słońca; od kiedy rozwinęła się 
radioastronom ia, zaćm ienie Słońca nie jest ju ż  do tego celu potrzebne. Na placu obser
w acyjnym  nie zabrakło też i zwierzi|t, których zachow anie badali biologowie; wyróżniał 
się wśród nich dorodny kogut.

Q uesto era m aravilloso, how wonderful is was, to było coś wspaniałego - odpowiadali 
wszyscy, gdy czarna tarcza Księżyca zsuwała się już  ze Słońca, a słupek rtęci w 
term om etrach ponow nie podnosił się. Nawet wytrawni badacze naszej gwiazdy, którzy 
obserw ow ali wszystkie prawie ostatnie zaćm ienia (często też z samolotu), powiadali, że 
korona Anno Dom ini 1991 była niezw ykle w spaniała. To nie była kolista poświata wokół 
tarczy Księżyca, to były prześliczne prom ienie, rozbiegaj;|ce się na duża odległość. 
R ozm iary tych prom ieni, obserw ow ane gołym  okiem , oceniano na oklo trzy średnice 
Słońca.

Na zakończenie relacji z lego zaćm ienia stulecia może jeszcze parę wieści zasłyszanych 
z odległego archipelagu na Pacyfiku, z Hawajów. Tam pas całkowitości pokrywał calii 
w yspę Hawaii i m uskał południow e brzegi sąsiedniej Maui. Faza zaćmienia całkowitego 
trwała tu 4 .2  minuty. O tóż przybyli na Hawaie liczni turyści lej tak wspanialej korony 
niestety nic zobaczyli. Ale w obserw atorium , usytuowanym  na wulkanie, na wysokości 
ponad 4  km , było ju ż  bardziej pogodnie, jakkolwiek subtelne wysokie cirrusy psuły 
wyniki obserw acji. Najbardziej jednak  niepocieszonym i pozostali obserwatorzy, prow a
dzący badania w podczerw ieni. I nic zawiniły tu lokalne warunki meteorologiczne - tu 
w inowajcy okazał się odległy wulkan Moimi Pinalubo na Filipinach, klóry po ostatniej 
czerw cow ej erupcji wniósł do atm osfery m nóstwo pyłu, psującego przejrzystość w 
podczerw ieni. Co za pech - pow iedział astronom  z Mauna Kea - dlaczego len wulkan, 
który drzem ał przez 600 czy 7(X), lal nic poczekał jeszcze zc dwa tygodnie?

Następne całkow ite zaćm ienie Słońca dnia 30 czerwca 1992 roku; ale pas zaćmienia 
om inie tym razem  ludy, przechodząc nad wodam i Oceanu Atlantyckiego i Indyjskiego 
w pobliżu w ybrzeży Afryki. W roku 1993 zaćmienia całkowitego nie będzie, natom iast 
rok 1994 zapow iada się znowu dość atrakcyjnie. Dnia 3 listopada pas zaćmienia przetnie 
A m erykę Południowy, m. in. Peru - a więc kraj znany z wysokich kultur okresu 
neolitycznego. Z aćm ienie roku 1991 przechodziło przez ziemie Toltcków, Azteków, 
M ajów; zaćm ienie roku 1994 przebiegnie przez Andy, tam, gdzie żyli Ajm arowie i ich 
następcy, Inkowie. A dla kogo Peru świat zbyt odległy, niech poczeka do roku 1999, kiedy 
to dnia 11 sierpnia pas zaćm ienia przetnie Europę, od Belgii po Rum unię

Tadeusz Jarzębowski

K om unikat nr 7/91 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
W yniki obserw acji Słońca w lipcu 1991 r. przysłało 9  obserwatorów: M arcin B e t l e j ,  

Bartosz D y b r o w s k i ,  Longin G a r k u 1, Janusz W. K o s i ń s k i ,  Andrzej P i l 
s k i ,  P iotr S a d o w s k i ,  K rzysztof S o c h a , M ieczysław S z u l e ,  Jerzy Z a g r o d 
n i k .  Lycznie w ykonano 163 obserw acje w 31 dniach. Średnie dzienne względne liczby 
W olfa w lipcu 1991 r. wynoszy:

* p a trz  z d ję c ie  na trz e c ie j s tro n ie  o k ładk i
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1 ........ 169 6 ...... 201 I I  . ... 134 16 ... . .. 90 21 .. . . .14(1 26 .. .. 187
2 ........ 196 7 ...... 205 12 . ... 112 17 ... . ..87 22 .. ...174 27 .. .. 156
3 ........ 227 8 ...... 193 13 . . .. 109 18 ... . ..79 23 .. .. .17(1 28 .. .. 139
4 ........ 240 9 ...... 171 14 . ... 107 19 ... ..102 24 .. ...172 29 .. .. 147
5 ........205 • 10 .. . . 149 15 . ... 114 20 ... ..118 25 .. ...175 3(1 .. .. 157

Średnia miesięczna względna liczba Wolfa w lipcu 1991 r. wynosi 31 .. .. 149

154.0 (150.5). Średnia względna liczba Wolla z jednego obrotu Słońca wynosi 152.3 
(149.7). W nawiasach podano średnie liczone bez współczynników obserwatorów.

Andrzej Pilski

KONFERENCJE I ZJAZDY

XXV jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Między 10 a 13 września 1991 roku, w Przegorzałach na przedmieściach Krakowa, 
odbył się jubileuszowy, 25 Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Gospoda
rzem zjazdu było Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego obcho
dzące akurat dwustulecie swego istnienia. Obrady odbywały się w Instytucie Badań 
Polonijnych leżącym na wysokiej, skarpie Lasku Wolskiego - w tym samym miejscu, 
gdzie pod koniec lat czterdziestych astronomowie warszawscy dokonali pierwszych 
powojennych obserwacji (jako że Obserwatorium Warszawskie zostało zniszczone w 
powstaniu). W czasie uroczystości otwarcia Zjazdu (na której był obecny także Rektor 
UJ) prezes PTA wręczył Medal nr 5 za popularyzację wiedzy o Wszechświecie (tzn. 
nagrodę im. prof. Włodzimierza Zonna) państwu Edith i Andrzejowi P i l s k i m  z 
Fromborka. Jest to wyróżnienie, jakie Polskie Towarzystwo Astronomiczne przyznaje co 
dwa lata szczególnie zasłużonym popularyzatorom - zasługi tegorocznych Laureatów dla 
miłośników astronomii są tak dobrze znane czytelnikom Uranii, że pozostaje tylko złożyć 
raz jeszcze serdeczne gratulacje!

Program naukowy Zjazdu składał się z referatów przeglądowych i sesji plakatowych. 
Lista tych pierwszych wyglądała następująco:

Andrzej D r o ż y n c r  (Toruń) - Metody i wyniki astrodynamiki,
Michał H e l l e r  (Tarnów) - Granice kosmologii,
Zbigniew L o s k a  (W arszawa) - Niestabilności w dyskach akrecyjnych,
Jan M i e t e 1 s k i (Kraków) - Spojrzenie na 200 lat historii Obserwatorium 
Krakowskiego,
Joanna M i k o ł a j e w s k a  (Toruń) - Gwiazdy syinbiotyczne,
Jerzy S i k o r s k i  (Gdańsk) - Aktywność gwiazd późnych typów widmowych, 
Andrzej S o 11 a n (Warszawa) - Rentgenowskie promieniowanie Ilu,
R yszurd S z c z e r b a  (T oruń) - Ew olucja gw iazd a pow stanie m gław ic 
planetarnych,

W sesji plakatowej (było wywieszonych 38 plakatów) największe zainteresowanie 
wzbudziły opisy detektorów CCD, które to detektory są już zainstalowane w Obserwa
torium Uniwersytety Warszawskiego w Ostrowiku oraz w Obserwatorium Krakowskiej 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej na Suhorze. Obrazy nieba uzyskane za ich pomocą 
Urania opublikuje w jednym z najbliższych numerów. Uczestnicy Zjazdu mieli okazję 
wiele z nich już oglądać "na gorąco" - Wyższa Szkoła Pedagogiczna zorganizowała 
bowiem wycieczkę do swojego Obserwatorium (Suhora - 1000 m npm; dojazd autoka
rami i wyciągiem narciarskim). Byliśmy zbudowani znakomitą organizacją pracy (mimo
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trudnych warunków), zapaleni młodych pracowników i oczywiście wynikami obserwa
cji!

Atrakcji! Zjazdu byl też specjalny pokaz wahadła Faucoulta. Wieczorem pojechaliśmy 
do Krakowa, gdzie w kościele Sw. św. Piotra i Pawła, w latarni kopuły, zawieszono 46.5 
metrowe wahadło (okres wahnięć - 13.68 sek) - każdego, kto w najbliższym czasie 
znajdzie się w Krakowie zachęcam gor;|co by się dowiedział kiedy takie pokazy się 
odbywaj;|. Wszyscy wiemy, że Ziemia sięobraca, ale jak milo jest "zobaczyć to na własne 
oczy" - po pól godzinie wahadło odchyla się o prawie 6° od początkowej linii: drzwi 
kościoła-ołtarz. Warto sprawdzić! Na "naszym" pokazie dodatkową przyjemnością byl 
koncert organowy.

Część organizacyjna Zjazdu to przede wszystkim wybory nowych władz Towarzystwa. 
Na lata 1991-1993 wybrano następujący Zarząd PTA:

Prezes Robert G ł ę b o c k i
Wiceprezes Kazimierz S t ę p i e ń
Sekretarz Andrzej S o 11 a n
Skarbnik Tomasz C h l e b o w s k i
Członkowie Zarządu Jadwiga B i a ł a

Adam M i c h a l e c  
Małgorzata S r ó b k a - K  u b i a k

Ostatniego dnia Zjazdu, 13 września o godz. 13 minut 13, uczestniczyliśmy w otwarciu 
wystawy zdjęć z wyprawy do Meksyku na zaćmienie Słońca (patrz Urania nr U/1991).

Polskie Towarzystwo Astronomiczne ma obecnie 262 członków, w Zjeździć wzięło 
udział niewiele ponad 100 osób. Mamy nadzieję, że następny Zjazd (a został już 
zaproszony do Centrum Astronomicznego w Warszawie) zgromadzi większy procent 
członków Towarzystwa.

Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska

Sesja Kopernikowska w Krakowie
W dniu 31 maja 1991 roku w ramach imprez towarzyszących Konferencji KBWE, w 

auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbyła się Sesja inaugurująca 
jubileusz studiów Mikołaja Kopernika w Krakowie.

Sesja została zorganizowana przez Komitet Obchodów 500-nej Rocznicy Studiów 
Kopernika w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Polską Akademię Umiejętności, Kra
kowski Oddział PAN i Radę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Przybyłych ponad 100 gości powitał i sesję otworzył Rektor UJ prof, dr hab. Andrzej 
P e l c z a r  nawiązując do spuścizny po M. Koperniku oraz do tematyki poruszanej na 
Konferencji KBWE.

Następnie uczestników sesji powitał Przewodniczący Rady Stołecznego Królewskiego 
Miasta Krakowa i zarazem Przewodniczący Komitetu Kazimierz B a r c z y k .

Sesji przewodniczył prof, dr hab. Józef M a s ł o w s k i  - dyrektor Obserwatorium 
Astronomicznego UJ.

Podczas sesji wygłoszono 5 referatów - ze względu na gości Konferencji KBWE - w 
języku angielskim.

Prof, dr hab. Wilhelmina 1 w a n o w s k a z UMK w Toruniu, mówiła o Toruniu jako 
mieście, w którym urodził się M. Kopernik. Przedstawiła historię powstania Obserwato
rium Astronomicznego UMK oraz osiągnięcia i stan dzisiejszy Obserwatorium w Piw
nicach.
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Prof. dr hab. Jerzy D o b r z y c k i (PAN Warszawa) przedstawił studia Kopernika w 
Krakowie na tle ówczesnej krakowskiej szkoły astronomicznej. Tu bowiem zrodziły się 
myśli i idee Kopernika, które potem zawarł w swym dziele Dc rcvohilionibiis.

Natomiast ks. prof, dr hab. Michał H e l l e r  z Papieskiej Akademii Teologicznej w 
Krakowie i Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego omówił wpływ idei Ko
pernika na rozwój fizyki i filozofii, w wykładzie zatytułowanym "Jak znaleźć środek w 
post-Kopernikowskim świecie".

Prof, dr hab. Konrad R u d n i c k i  (OA UJ) przedstawił znaczenie i zastosowanie 
zasady kopernikowskiej we współczesnej kosmologii.

Doc. dr hab. Zdzisław G a j d  a z Akademii Medycznej w Krakowie nawiązując do 
znanego portretu Mikołaja Kopernika z konwalii), pędzla T.Timinera, omówił działalność 
Kopernika jako lekarza w wykładzie pt. "Kopernik i Medycyna".

Sesja była hołdem złożonym pamięci M. Kopernika oraz stanowiła otwarcie cyklu 
imprez towarzyszących 500-nej rocznicy Jego studiów w Krakowie.

Aihim Michalec

KĄCIK OLIMPIJCZYKA

Z a d a n ie  z d ru g ie g o  e ta p u  XX X IV  O lim p iad y  Astronom icznej

Dwie gwiazdy ciągu głównego, o jasnościach absolutnych M=2"'.29 każda, obiegają 
wspólny środek masy o okresie P= 12 lal. Paralaksa heliocentryczna dla tych gwiazd 
wynosi 71=0 ".05. Jaką średnicę musi mieć obiektyw przyrządu, w którym te dwie gwiazdy 
zobaczymy jeszcze jako oddzielne obiekty?

Rozwiązanie

Teleskop, którym chcemy rozdzielić układ |x>dwójny musi spełniać następujące wa
runki: maksymalna zdolność rozdzielcza teleskopu musi być większa lub przynajmniej 
równa maksymalnej kątowej odległości składników gwiazdy podwójnej, a jasność 
graniczna teleskopu musi być większa od jasności wizualnej obu gwiazd.

Zdolność rozdzielcza teleskopu wyraża się wzorem:

gdzie: I) - średnica obiektywu (w centymetrach),
(X - zdolność rozdzielcza ( w sekundach luku).

Wielkość <x określa minimalną odległość kątową dwóch gwiazd, które teleskop o 
średnicy D pokaże jeszcze jako oddzielne (Izn. główne maksimum obrazu dyl i akcyj
nego jednej gwiazdy pokryje się z pierwszym minimum obrazu drugiej) zakładając, że 
ich jasności są takię same. W naszym przypadku założenie jest spełnione ponieważ obie 
gwiazdy mają tę samą jasność absolutną i obie znajdują się w te j same j odległości od 
Słońca.

Obliczymy najpierw, ograniczając się do przypadku orbity kołowej, maksymalną 
kątową odległość składników gwiazdy podwójnej od siebie. Niezależnie od usytuowania 
orbity, odległość ta będzie równa kątowemu promieniowi orbity jednego składnika
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względem drugiego. Promień len obliczymy posługując się III uogólnionym prawem 
Keplera:

P*(Mi +  Ml) al
(2)

P ; ( M o )  +  M : ) " 1  '

gdzie Mo oznacza masę Słońca, a f \  M‘ M~, a z indeksem oznaczają odpowiednio 
okres obiegu jednej gwiazdy wokół drugiej, masy gwiazd i promień orbity gwiazdy 
podwójnej, natomiast P, M, a  z indeksem "z" odpowiednio okres obiegu Ziemii wokół 
Słońca, masę Ziemii (pomijalną względem masy Słońca) i promień orbity ziemskiej. 

Jeżeli przyjmiemy, że P:= 1 rok, Mo>=\ i az=\ (j.a.) to otrzymamy:

Pl(M\ +  Mi) =  a l  (3)

przy czym P* wyrażone jest w latach, Ml + Ml - w masach Słońca, a> - w jednostkach 
astronomicznych.

W zadaniu podano okres ubiegu składników, nie znamy jednak ich masy. Masy gwiazd 
możemy oszacować korzystając z zależności Eddingtona wiążącej masę z mocą promie
niowania. Dla gwiazd ciągu głównego zależność ta przybiera postać:

L - M 4 ,

lub

^  =  (4)
a 4  Mi w

gdzie Lo>i L* są odpowiednio mocą promieniowania Słońca i gwiazdy.
Moce promieniowania naszych gwiazd znajdujemy przy pomocy wzoru 1'ogsona, 

zastosowanego do jasności absolutnych:

L .= L o  (5)

gdzie: Mo - jasność absolutna Słońcu (Mo= 4.79),
M* - jasność absolutna gwiazdy.

Podstawiając dane z zadania otrzymujemy: L *= I0  Lo, a z zależności Eddingtona: 
M*= 1.78 Mo.

Masy obu gwiazd są teraz identyczne więc wzór (3) przyjmuje postać:

N l P2M, = a . . (6 )
Podstawiając teraz obliczoną masę gwiazdy, mamy <v*= 8 j.a.

Oznaczymy przez y kąt pod jakim widzimy promień a* orbity z odległości </ =

Z rysunku widać, że: 
a*

Ti =  lg Y ~ Y dla małych y ( w radianach)

lub

a*|j.a.|rt=Y (7)
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d _ ------ Ł--------U.e.
STorkC

gdzie n  jcsl paralaksą heliocentryczną, a y - szukaną przez nas kątową odległości;) 
składników gwiazdy (wyrażona w sekundach luku).

Porównując wzory (1) i (7) zna jdujemy przedstawiony na wstępie warunek rozdziele
nia układu podwójnego:

(X >7,
a stąd

Podstawiając dane z zadania stwierdzamy, że obiektyw powinien niieć średnicę co 
najmniej 30 cm.

Należałoby teraz zapytać, czy przez, teleskop o średnicy 30 cm w ogóle zobaczymy 
nasz:) gwiazdę. Innymi słowy czy jasność graniczna teleskopu jest większa od jasności 
wizualnej obu gwiazd. Skorzystajmy ze wzoru łączącego jasność wizualną z jasnością 
absolutną:

Widzimy, że każdy składnik z osobna będzie widoczny gołym okiem, a tym bardziej 
przez teleskop.

W rozwiązaniu rozpatrzono przypadek orbity kołowej. Dla orbit eliptycznych, widomy 
promień kątowy y może być mniejszy lub większy w zależności od usytuowania orbity 
w przestrzeni. Dla orbit o dużym mimośrodzie i wielkiej pólosi leżącej w płaszczyźnie 
stycznej do sfery, układ może być w pewnych okresach rozdzielony teleskopem o 
średnicy mnie jszej niż 30 cm. Jednak jeśli wielka oś orbity ustawi się np. równolegle do 
kierunku obserwacji wówczas aby zobaczyć dwie gwiazdy, teleskop trzydziestocentyme- 
trowy może się okazać za mały.

Prawie czterdzieści procent uczestników drugiego etapu Olimpiady Astronomicznej 
rozwiązało to zadanie, z czego połowa na ocenę dobrą lub bardzo dobrą. Często 
powtarzającym się błędem była zla interpretacja odległości kątowej gwiazd (średnica 
zamiast promienia orbity jednego składnika względem drugiego).Dziesięć procent star
tujących nie podjęło zmagań z. zadaniem.

a.n («)

n„ = M , ~  5 -  5logrc = 3'".79 (9)

Stefan Jam a
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
TomaszScięior Kalendarz. Miłośnika Astronomii na rok lU5)2.Polskie Towarzy

stwo Miłośników Astronomii, Biblioteka "Uranii" nr 4, Kraków 1991
Nareszcie miłośnicy astronomii w Polsce maju własny, całoroczny kalendarz podający 

efemerydy i zjawiska niebieskie na 1992 rok. Układ tabel Kalendarza jest tradycyjny - 
trudno zresztą oczekiwać w tej mierze jakichś rewelacji, nadal przecież, mieszkamy na 
Ziemi obiegającej Słońce, zaś Ziemię obiega Księżyc. Podane są zatem najpierw efeme
rydy Słońca, następnie Księżyca. Potem znów mamy efemerydy do obserwacji miło.śni- 
czych Słońca, w szczególności - plam słonecznych.

Kolejne tabele zawieraj;) efemerydy położeń planet, do których dołożono mapkę 
pozycji Urana i Neptuna, a także wykaz, konfiguracji planet.

Również obserwatorzy meteorów zna jd;) szczegółowe informacje o głównych strumie
niach "gwiazd spadających" - wykaz zawiera aż. 45 strumieni, które można dostrzec z 
terenu Polski.

Oddzielnie zamieszczono dane o zaćmieniach Słońca i Księżyca. Niestety, w 1992 
roku będzie można zaobserwować lylko jedno całkowite zaćmienie Księżyca w nocy z 
9 na 10 grudnia i jeżeli warunki meteorologiczne dopisz;), będzie to najlepiej widoczne 
w Polsce zaćmienie do końca tego wieku.

Na dwunastu stronach przedstawiono w postaci graficznej konfiguracje czterech 
galileuszowych księżyców Jowisza względem dysku planety.

Cennym uzupełnieniem są efemerydy jasnych gwiazd zmiennych: cefeid, układów 
zaćmieniowych i miryd. Co prawda każdorazowo obserwator będzie musiał sobie oliczyć 
przewidywany moment maksimum lub minimum, lecz nie powinno mu to sprawić 
większych trudności.

Autor postarał się również o zamieszczenie stałych astronomicznych - podstawowych 
i pochodnych, a także danych o planetach i księżycach Układu Słonecznego. Tak 
zestawione dane stanowią duże ułatwienie przy różnego rodzaju obserwacjach, opraco
waniach, czy pisaniu artykułu. Szkoda tylko, że zakradły się do nich różne drobne 
pomyłki i błędy (być możędrukarskie). Nie umniejsza to znaczenia lego Kalendarza, zaś 
sam Autor apeluje o powiadomienie go o dostrzeżonych uchybieniach.

Zamyka pozycję sekwencja barwnych zdjęć cial Układu Słonecznego, przekazanych 
przeważnie przez statki kosmiczne (Apollo, Viking, Voyager).

Przedstawiony Kalendarz winnien bezsprzecznie znaleźć się w bibliotece każdego 
miłośnika astronomii. I właściwie już. teraz, miłośnicy i obserwatorzy powinni składać 
zamówienia na następne kalendarze przedstawiając zarazem swoje sugestie.

Zbigniew Dworak

Miilitimcd Mnminovir: Praktićna astronomija. Univerzitetsko Astronomsko 
Drustvo CEDUS, Sarajewo 1990, sir. 294, cena 600 dinarów.

Co i jak obserwować na niebie? Oto pytania, jakie niewątpliwie zadaje sobie każdy 
miłośnik astronomii, zwłaszcza u |H>czątkowym okresie swojej dzilalności. Nie można 
się przeto dziwić, że wszelkie |x>rudniki na ten lemat ciesz;) się wyjątkowo dużym 
powodzeniem i niemal błyskawicznie znikają z półek księgarskich. Tymczasem nasi 
wydawcy jakby nie dostrzegają lego zjawiska i rzadko decydują się wychodzić na przeciw 
powyższemu zapotrzebowaniu, toleż. polscy miłośnicy astronomii zazwyczaj zmuszani 
są sięgać po książki z le j dziedziny wydawane w innych krajach. W jakimś stopniu ma
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(o nawet pozytywne oddziaływanie, bo oto przybywa jeszcze jeden motyw do nauki 
języków obcych. W przypadku omawianej książki jest to zaś znacznie ułatwione, została 
ona bowiem napisana w języku serbochorwackim. który dla nas jest przecież dużo 
łatwiejszy do opanowania anieżeli język angielski, francuski lub niemiecki. W ostatecz
ności z treści;) książki Muminovica możemy zapoznać się przy pomocy słownika.

Książka Muminovica to typowy poradnik miłośnika astronomii. Znajdziemy w niej 
wiele cennych rad i praktycznych wskazówek (Autor jest pracownikiem obserwatorium 
uniwersyteckiego w Sarajewie), które mogą być przydatne nie tylko początkującemu 
obserwatorowi, ale i obserwatorowi posiadającemu już pewne doświadczenie. Mumino- 
vić wprowadza czytelnika w arkanu astronomii obserwacyjnej w sposób dobrze przemy
ślany. “Rozpoczyna swój ciekawy wykład od omówienia właściwości naszego wzroku, a 
następnie przechodzi do omówienia podstawowych praw optyki i wykorzystania ich przy 
budowie różnych przyrządów astronomicznych. Opisuje właściwości soczewek i zwier
ciadeł, podaje zasady działania lunety i teleskopu, zapoznaje z różnymi typami okularów, 
omawia konstrukcje najczęściej stosowanych montaży i mechanizmów prowadzących 
przyrząd za ruchem sklepienia niebieskiego. Wiele miejsca w swej książce Autor poświę
ca fotometrii, analizie widmowej i fotografii nieba, zachęcając miłośników astronomii 
do wypróbowania swych sil i w tych działach astronomii obserwacyjnej, gdyż - wbrew 
powszechnemu mniemaniu - są one także w zasięgu współczesnego amatora. Na dalszych 
kartkach książki Muminovic omawia obserwacje planet i Księżyca, czyli tychcial Układu 
Słonecznego, za które prawie każdy początkujący obserwator niemal bezwiednie kieruje 
lunetę. Tymczasem dla małych instrumentów o wicie ciekawsze są niewątpliwie obser
wacje plam słonecznych i temu zagadnieniu Autor poświęca sporo miejsca. Odnosi się 
to również do obserwacji komet, czym z zapałem zajmują się nieprofesjonalni astrono
mowie w wielu krajach, a od pewnego czasu - co godne jest podkreślenia - także w Polsce. 
Wypadałoby natomiast zdopingować naszych obserwatorów do większej aktywności w 
obserwacjach meteorów, bo i w tej dziedzinie nawet przy pomocy skromnych środków 
można uzyskać ciekawe wyniki. Temat ten jest dość obszernie omówiony w prezento
wanej książce, znajdujemy w niej nie tylko szczegółowy instruktaż i wzory protokołów 
obserwacyjnych, ale także wykaz ważniejszych rojów i mapki wybranych fragmentów 
nieba. No i wreszcie ostatni rozdział Muminovic poświęca obserwacjom gwiazd zmien
nych i metodom opracowania tych obserwacji.

Na odrębne omówienie zasługuje materiał zawarty w "dodatku" do książki Mumino
vica. Składa się nań atlas północnej półkuli nieba (opracowano go na kanwie atlasu Willy 
Tiriona wydanego w roku 1986 pt. Sky Alias 2000.0), katalog gwiazd zmiennych (dane 
o 119 obiektach różnego typu, jasności gwiazd porównania i odpowiednie mapki nieba), 
katalog gwiazd podwójnych (dane o 71 układach wraz z mapkami uwzględniającymi 
położenia w układzie biegunowym słabszych składników względem składników jaśniej
szych), a także przegląd najbardziej znanych gromad otwartych (zawiera on wielkości 
wizualne i poprawki Ixilometryczne jaśniejszych gwiazd 13 gromad oraz ich mapki). 
Widzimy zatem, że w "dodatku” znajdują się informacje potrzebne każdemu obserwato
rowi nieba i z tego już choćby względu książkę Muminovica warto mieć pod ręką. 
Niestety, kupić ją właściwie można tylko podczas wycieczki turystycznej do Jugosławii.

Stanisław R. Brzoslkiewicz
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
O pracow ał (>. S itarsk i M arzec l l)92 r.

Słońce

W punkcie rów nocy w iosennej znajdu je się w tym roku 20 m arca o 9h48m. Punkt ten 
nosi nazwę "punktu Barana" (zaczyna się od niego znak Barana, pierwszy ze znaków 
Z odiaku) i spełnia dość  ważną rolę w astronomii: od niego mierzy się na niebie w spół
rzędne kulowe, reklascensję i d ługość ekliptyczną. Chwilę, w której Słońce znajduje się 
w punkcie Barana, uw ażam y za początek wiosny astronomicznej.

W ciągu m arca dnia przybyw a równo o  dw ie godziny: w W arszawie 1 marca Słońce 
w schodzi o 6 122m, zachodzi o 17 116"', a 31 m arca wschodzi o 5*’ 13n1, zachodzi o 18'’9"’.

Dane dla obserwatorów Słońca 
(na 131’ czasu środk.-curop.)

Dala
1991

1* Bo La Dala
1991

P lin U)

III 1 -21 ”.74 - T  .12 33S-.24 III 17 -24".86 -7 .0 9 127“.40
3 -22 22 -7.23 311.89 19 -25.13 -7.04 101.04
5 -22.68 -7.24 285.54 21 -25.37 -6.98 74.66
7 -23.10 -7.23 259.19 23 -25.59 -6.90 48.30
9 -23.51 -7.22 232.84 25 -25.78 -6.82 21.92

11 -23.89 -7.20 206.48 27 -25.93 -6.74 355.54
13 -24.24 -7.17 180.12 29 -26.06 -6.64 329.16
15 -24.56 -7.14 153.76 31 -26.16 -6.54 302.78

I* - k;|t odchylenia osi obrotu S łońca m ierzony od północnego w ierzchołka
tarczy;

Bo, Lo - heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
27 ll2h49"' - heliograficzna d ługość środka wynosi 0°.

Księżyc

B ezksiężycow e noce będziem y mieli w pierwszej |>oIowie miesiąca, bowiem  kolejność 
faz Księżyca jest w m arcu następująca: n ó w 4 ‘l14h, pierw sza kwadra 12ll4 h, pełnia 18‘ 19h 
i ostatnia kw adra 26‘4 '.  W perygeum  Księżyc znajdzie się 16, a w apogeum  28 marca. 
W m arcu tarcza Księżyca zakryje Neptuna, ale zjawisko to Itędzie u nas niewidoczne.

Planety i planetoid)'

W tym m iesiącu m am y dobre warunki w idoczności M e r k u r e g o ,  którego odnaj
dujem y w ieczorem  nad zachodnim  horyzontem  jako gwiazdę około -I wielkości; M er
kurego m ożem y poszukiw ać w pierwszej połowie marca. Natomiast rankiem  nad 
w schodnim  horyzontem  m ożem y obserw ow ać trzy planety: W e n u s . M a r s a  i S a - 
t u r n a : najjaśniejsza z nich W enus (-3.9 wielk.) świeci najniżej, nad nią odnajdziem y 
M arsa (+1.2 w ielk.) i Saturna (+0.8 wielk.). J o w i s z widoczny przez całą noc jako
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jasna  gw iazda -2.4 w ielkości w gw iazdozbiorze Lwa: przez lunety m ożem y obserwow ać 
c iekaw e zjaw iska w układzie czterech najjaśniejszych księżyców Jowisza. U r a n  i 
N e p t u n  przebywaj;! w gw iazdobiorze Strzelca, wschodził nad ranem, ale s;| jeszcze 
praktycznie niew idoczne. P l u t o n  w idoczny jest w drugiej połowie nocy, ale dostępny 
jest tylko przez teleskopy (ok. 14 wielk. gwiazd.). Przez lunety możem y poszukiwać także 
planetoidę W  e s t ę .je d n ą  z czterech najw iększych planetoid. Westa w idoczna jest przez 
całą noc w gw iazdozbiorze Lwa (ok. 6 wielk. gwiaz.), a dla ułatwienia odnalezienia 
planetki w śród gwiazd podajem y jej w spółrzędne równikowe dla kilku dat: rekt: 1 : reki. 
l l h44m7, deki. + 13°34'; U ‘‘: rekt.' l l h35m9, deki. + 14°56'; 21li: rekt. l l ll26m6, deki. 
+ 16’4 ';3 1 1*: rekt. 1 l h 18."’2, deki. + 16°50'.

l d O  191 M ars w złączeniu  z Księżycem  w odl. 4°. W ieczorem  księżyc 1 Jow isza ukryty 
jest za tarczą, a potem  w cieniu planety. O 20h 17"’ obserw ujem y koniec zaćm ienia: 
księżyc ten pojaw i się nagle blisko brzegu tarczy planety (z prawej strony, patrząc 
p rzez lunetę odw-racającą).

2 '1 K siężyc znajdzie się w złączeniu w odl. 4 “ kolejno z dw iem a planetam i: o 21’ z 
Saturnem , a o 71’ z W enus. Rankiem  nad w schodnim  horyzontem  m ożem y obserw o
w ać p iękną konfigurację w ąskiego sierpa Księżyca z trzem a planetam i: W enus, 
M arsem  i Saturnem .

3/4li K siężyc 3 i jeg o  cień  p rzechodzą na tle tarczy Jow isza. Księżyc 3 rozpocznie 
p rzejście o Oll59m, a jego  cień o l h20"’. Koniec przejścia księżyca nastąpi o 4 I'23"1, 
a cienia  o 4 l,50 m.

4 /5cl O bserw ujem y początek przejścia księżyca 4  na tle tarczy Jow isza; księżyc rozpo
cznie p rzejśc ie  o 0*’55m, a jeg o  cień pojaw i się na tarczy planety dopiero o lh5 l" ’.

5 /6  K siężyc 2 i jego  cień przechodzą na tle tarczy Jow isza. O bserw ujem y początek 
przejścia: księżyca o l h 12‘” , cienia lh29m.

6ll0 7 h M erkury w złączeniu /. K siężycem  w odl. 4°. O 14h złączenie M arsa z Saturnem  
w odl. 0 .”4.

6/7 K siężyc 1 przechodzi za tarczą Jow isza: o 1h 16,n obserw ujem y początek zakrycia, 
a o 3h4 3 m koniec zaćm ienia.

7/8 '1 K siężyc 2 przechodzi za tarczą, a księżyc 1 i jego  cień  na tle tarczy Jow isza. O 
19h59m obserw ujem y początek zakrycia księżyca 2, o 22h32"' księżyc 1 rozpoczyna 
przejście na tle tarczy planety, u o 22h43m pojaw i się na niej cień tego księżyca. O 
2 3 l,6m księżyc 2 pojaw i się nagle z cienia planety blisko prawego brzegu tarczy (w 
lunecie odw racającej); o u ’4 7 m księżyc 1 kończy przejście na tle tarczy, a o 0 '5 9 " ' 
c ień  tego księżyca schodzi z  tarczy planety.

8l1 K siężyc 1 ukryty jes t za tarczą, a potem  w cieniu Jow isza; o 22h 12"’ obserw ujem y 
koniec zaćm ienia  tego księżyca.

9 l1 O  5 h p lancto ida  W esta w opozycji, a 22h M erkury w najw iększym  w schodnim  
odchylen iu  od S łońca (w odl. 18°).

14/15'1 O bserw ujem y serię c iekaw ych zjaw isk w układzie czterech najjaśniejszych 
księżyców  Jow isza. W ieczorem  księżyc 3 ukryty jest za tarczą planety, a o 2 2 ’12"'
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obserwujemy także początek zakrycia księżyca 2.0  22 56"' nastąpi koniec zaćmie

nia księżyca 3, który ukaże się nagle w niewielkiej odległości od prawego brzegu 

tarczy planety. Tymczasem do brzegu tarczy zbliża się księżyc 1, który o 0h16m 
rozpocznie przejście na jej tle, a o O1’37"' pojawi się też na niej cień tego księżyca. 

O 1 39"’ nastąpi koniec zaćmienia księżyca 2, o 2h31m księżyc 1 kończy przejście 

na tle tarczy, a o 2 53”' cień księżyca I opuszcza tarczę planety.

15/16‘* Księżyc 1 przechodzi za tarczą Jowisza: o 21 h26m obserwujemy początek 

zakrycia, a o 0h6m koniec zaćmienia.

16l1 O 16*' Merkury nieruchomy w rektascensji. Wieczorem księżyc 1 i jego cień 

przechodzą na tle tarczy Jowisza; obserwujemy koniec przejścia: księżyca o 20h57"1, 
cienia o 21 '21'".

17lłl3h Księżyc w złączeniu z Jowiszem w odl. 6°.

20‘I9I’48'" Słońce wstępuje w znak Barana, jego długość ekliptyczna wynosi 0°. Mamy 

początek wiosny astronomicznej.

21/22‘* Tej nocy warto obserwować Jowisza, mamy bowiem serię ciekawych zjawisk 

w układzie jego księżyców. O 19h51"’ na tarczy planety pojawi się plamka księżyca 

4 i będzie widoczna do 23 '39'”. O 211119"’ obserwujemy początek zakrycia księżyca 
3, a o d'27m księżyc 2.0  2h0'" księżyc 1 rozpocznie przejście na tle tarczy, a o 2h31 

pojawi się na niej jego cień. O 2’54"’ nastąpi koniec zaćmienia księżyca 3, a o 4h13'” 

koniec zaćmienia księżyca 2. Księżyc 1 kończy przejście o 4h16'", a jego cień o 
4I,47"’.

22/23'1 Obserwujemy początek zakrycia (o 231’ 11'") i koniec zaćmiena (o 2h 1"’) 1 
księżyca Jowisza.

23li Dwa księżyce Jowisza i ich cienie przechodzą na tle tarczy planety. Wieczorem na 

tarczy planety widoczny jest cień księżyca 2, a od 21h0"’ także księżyca 1 (same 

księżyce są niewidoczne na tle tarczy planety). Dalej obserwujemy koniec przejścia: 

księżyca 2 o 21 h41'", księżyca 1 o 22h42"’, cienia księżyca 2 o 22l,49"’ i cienia 

księżyca 1 o 23h15"’.

26J16lt Dolne złączenie Merkurego ze Słońcem.

27li O 41’ Uran w złączeniu z Księżycem w odl. l.°5. O 6h bliskie złączenie Księżyca z 

Neptunem; zakrycie planety przez tarczę Księżyca widoczne będzie w Afryce 
Środkowej i południowo-zachodniej Azji.

28/291 Trzy księżyce Jowisza będą nam kolejno znikać z pola widzenia: o 0h411” nastąpi 

początek zakrycia księżyca 3, o 2h43'" początek zakrycia księżyca 2, a o 3h46m 
początek przejścia księżyca 1 na tle tarczy planety.

29l,15h Saturn w złączeniu z Księżycem w odl. 4°.

29/30li Dwa księżyce Jowisza przechodzą za tarczę planety. Obserwujemy początek 

zakrycia księżyca 4 o 22h5"', a księżyca 1 o 0*’57"’. O lh5tf” nastąpi koniec zakrycia 

księżyca 4, a o 3h56"’ obserwujemy koniec zaćmienia księżyca 1.
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30/31'1 Księżyce 2 i 1 ora/ ich cienie przechodzi) na tle tarczy Jowisza. Obserwujemy 
początek przejścia: księżyca 2 o 2 lh 14"’, księżyca 1 o 22'12'", cienia księżyca 2 o 
22h40m i cienia księżyca 1 o 22h54m. Koniec przejścia będzie następujący: księżyca 
1 o &2Xm, cienia księżyca 1 o lh9"\ a cienia księżyca 2 o lh26'”.

2 1  ci q  2 h /jęczenie Marsa z Księżycem w odl. 6°. Wieczorem 1 -księżyc Jowisza 
przechodzi za tarczą i przez strefę cienia planety; o 22h25m obserwujemy koniec 
zaćmienia tego księżyca.

Momenty wszystkich zjawisk podane są w czasie środkowo-europejskim.

Adresy Oddziatów PTMA
(1) B iałostocki Kolonia Księżyno, 15-601 Białystok
(2) Częstochow ski
(3) F ro m b o rsk i Muzeum Kopernika, ul. Katedralna 8,14-503 Frombork 

je st to rów nież adres Sekcji O bserw atorów  Słońca i Sekcji Obserwatorów Meteorów
(4) G dańsk i
(5) Gliwicki ul. PKWN 23/1 ,44-100  Gliwice
(6) G ru d z iąd zk i Planetarium, ul. Krasickiego 5, 86-300 Grudziądz
(7) Je len iogórsk i Plac Piastowski 18, 58-560 Jelenia Góra
(8) Kielecki
(9) K rakow ski ZCi KI MA, ul. Św. Tomasza 30/8. 31 -027 Kraków 

tym czasow o należy traktow ać ten adres jako adres Sekcji Obserwacji G wiazd Zmiennych
(10) K rośnieński Czajkowskiego 92, 38-400 Krosno
(11) L ubelski Instytut Fizyki, Plac Marii Curie-Sklodowskiej, p 254., 20-031 Lublin
(12) Łódzki Planetarium, ul. Pomorska 16, 91-416 Łódź, tel. 33-13-63 

jest to również adres Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć
(13) N icpolom ieki M łodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne, ul. Kopernika, 

32-750 Niepołomice
(14) N ow osądecki ul. Śniadeckich 6/10, 33-300 Nowy Sącz
(15) O lsz tyński Obserwatorium , ul. Żołnierska 13, 10-558 Olsztyn
(16) O polski
(17) Poznańsk i ul. Findera 37, 61-772 Poznań
(18) P uław ski ul. Filtrowa 32.24-100  Puławy
(19) R adom ski
(20) Rzeszow ski ul. Paderew skiego42.35-528 Rzeszów
(21) Szczeciński D. K. "Hetman", ul. 9-go Maja 17. 70-136 Szczecin
(22) Ś ląski Planetarium Śląskie, skr. poczt. 10,41 -500 Chorzów
(23) T o ru ń sk i ul. Koperniku 4 2 ,8 7 -1 0 0 Toruń

je st to  rów nież adres Sekcji O bserwatorów  Komet
(24) W arszaw ski CAM K, ul. Bartycka 18,00-716 Warszawa 

je st to rów nież adres Sekcji Instrumentalnej
(25) W rocław ski
(26) Z ie lonogórski Zakład Astrofizyki WSP. ul. Lubuska 2 .6 5 -0 6 9 Zielona Góra 

Brak Adresu oznacza, żc oddział nic posiada stałej siedziby
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opracował J. Domański
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