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W marcu 1922 roku ukazał się 
pierwszy numer Uranii. Z  okazji sie
demdziesięciolecia naszego pisma »v 
Kronice Historycznej przypominamy 
i ujawniamy różne ciekawostki z jego 
dziejów, a rocznicowy zeszyt rozpoczy
namy artykułem jednego z założycieli 
Uranii, dziś już ponad dziewięćdzie
sięcioletniego profesora Jana MER- 
GENTALERA, wybitnego badacza 
Słońca i zasłużonego popularyzatora 
astronomii Proponujemy także lekturę 
rozważań o heliosferze, do których o- 
kazją stała się przypadająca w tym 
miesiącu dwudziesta rocznica wy
strzelenia sondy Pioneer 10, pierwszej 
z wielkiej czwórki statków kosmicz
nych, które zrewolucjonizowały nasze 
widzenie i rozumienie słonecznego uk
ładu planetarnego. Odrębny artykuł 
poświęcamy ponadto Chironowi, od
krytemu 15 lat temu niezwykłemu o- 
biektowi, który początkowo uważany 
za planetoidę niedawno ujawnił oz
naki aktywności kometamej i obec
nie coraz częściej jest traktowany jak  
kometa. Ze względu na swe duże roz
miary nie jest jednak typową kometą, 
podobnie jak wcześniej trudno było 
go uznać za typową planetoidę. Ale 
hitem tego numeru jest informacja w 
Kronice o odkryciu przez polskiego 
astronoma dra Aleksandra WOLSZ- 
CZANA pozasłonecznego układu pla
netarnego. Wydaje się ono być długo 
oczekiwanym — nie tylko przez astro
nomów — potwierdzeniem przeświad
czenia, że nasze Słońce nie jest jedyną 
gwiazdą wyróżnioną posiadaniem 
planet. Rezonans społeczny z jakim  
spotkało się to odkrycie zmusza mi
łośników astronomii do rozumnego i 
pozbawionego emocji podejścia do 
tego niezwykłego wydarzenia.

V__________________________________)
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Jan Mcrgcntalcr — Wrocław 

JAK SŁOŃCE CHUDNIE

Słońce to nic świeczka czy lampa naftowa, 
które na promieniowanie zużywają ma
teriał — parafinę czy naftę — aż do wy
czerpania całego zapasu paliwa, kiedy jed
na i druga gasną. Ale czy rzeczywiście Słoń
ce nie zużywa materiału? Oczywiście zu
żywa. Świeci przecież kosztem energii wy
twarzanej w swym wnętrzu przez przemia
ny jądrowe. Jednak słowo „kosztem” nie 
znaczy, że zmienia się jego masa całkowita 
tylko, że wyczerpuje się paliwo jednego 
rodzaju, by po miliardach lat ustąpić inne
mu. Tkk przynajmniej sądzono w zamierz
chłej już przeszłości, ponad pół wieku te
mu. A jak się sądzi dziś?

Na temat paliwa — podobnie jak daw
niej. Ale na temat zmiany masy całkowitej 
Słońca — od czasów Einsteina pamięta 
się o tym, że zachodzi równoważność ma
sy i energii, i że promieniując każde źród
ło traci także masę nie tylko dlatego że 
zużywa materiał.

Jak więc to wygląda w przypadku Słoń
ca? Całkowita ilość energii wysyłanej przez 
Słońce we wszystkich długościach fali wy
nosi 3.82X1026 W. Ponieważ mówimy o 
energii, a nie dzielności — przeliczymy to 
na ergi na sekundę. Otrzymamy wartość 
5.82x 10vcrg/sck. Ale z fizyki wiemy, że 
jeden erg jest równoważny masie 1.1126 
x 10'21grama. Po pomnożeniu sumy emisji 
promieniowania słonecznego przez tę wiel
kość wyliczymy, że strata masy, wynikają
ca z tego, że Słońce promieniuje jest spo
ra i wynosi 4.24 X1012 g/s. Wydaje nam się, 
że to dużo, ale w skali mas kosmicznych 
jest to raczej niewiele. A już w porówna
niu z masą Słońca równą 2x  1033 g jest to 
w ogóle nic nie znaczący ułamek.

Być może światło świeczki waży rów
nie mało w porównaniu z masą parafiny 
spalaną przez świecę. Ale świeczka traci 
masę głównie dlatego, że w płomieniu za

mienia ciało stałe na gaz, a prócz tego 
także kopci. Otóż Słońce także trochę ko
pci. Od dawna przypuszczano, że ze Słoń
ca płynie nieraz silniejszy strumień czą
stek — elektronów, które docierając do 
Ziemi powodują m.in. silniejsze świece
nie zórz polarnych. Było to jednak kiedyś 
tylko przypuszczenie. Z  chwilą gdy sateli
ty i sondy kosmiczne (nazywane przez nie
których niefortunnie próbnikami) zaczęły 
badać okolice układu planetarnego od 
Słońca do Ziemi i dalej, przekonano się, 
że ze Słońca płynie stale strumień materii 
zwany wiatrem słonecznym. Wiatr słonecz
ny niesie elektrony, protony i niektóre ją
dra atomowe z prędkością kilkuset kilo
metrów na sekundę, przy czym jego gę
stość i prędkość oraz skład chemiczny 
zmieniają się w dość szerokich granicach 
w zależności od aktywności słonecznej. 
Średnia ilość materii niesiona tym wia
trem jest niemała, bo prawie równej masy 
jak promieniowanie, wynosi bowiem 1.35 
x  1012 g/s, a więc tylko około 3 razy mniej 
niż „waży” to ostatnie.

W sumie więc Słońce traci: 
przez promieniowanie 4.24x 1012 g/s, 
przez wiatr słoneczny 1.35xl012g/s, 
czyli razem 5.59x 1012 g/s.

Te liczby niewiele nam mówią, ale wy
dają się duże. Policzmy jednak jaką część 
swojej masy Słońce traci w ciągu roku. 
Pomnóżmy więc tę liczbę przez liczbę se
kund w roku i podzielmy przez masę 
Słońca. Okazuje się, że Słońce traci rocz
nie około 2x10 14 swojej masy. Jak widać 
starczy mu paliwa na wiele miliardów lat.

Ale czy taka strata masy nie wpłynie na 
bieg ewolucji słonecznej? Zgodnie z pra
wami ewolucji gwiazd, Słońce w obecnym 
stadium rozwoju trwać jeszcze będzie o- 
koło 1010 lat, zanim opuści ciąg zerowy. 
Ale wiemy też, że gwiazdy o mniejszej
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masie niż Słońce dłużej niż ono przebywają 
na ciągu. Czy więc ubytek masy nie spowo
duje przedłużenia obecnego stadium ewo
lucyjnego Słońca? Chyba nie bo w ciągu 
tych 10 miliardów lat „waga” jego zmaleje 
tylko o jedną dziesięciotysięczną (1 0 4).

Są jednak gwiazdy, dla których wiatr 
gwiazdowy powoduje tak duże straty ma
terii, że wpływa to na szybkość przebiegu 
ewolucji. Straty przez promieniowanie są 
dla takich gwiazd minimalne w porówna
niu z tym, co powoduje wiatr gwiazdowy. 
Najjaśniejsze z gwiazd (myślę o jasności 
bolometrycznej, obejmującej wszystkie dłu
gości fali) mogą tracić przez promienio
wanie kilka tysięcy razy więcej niż Słońce. 
Ale przez wiatr gwiazdowy może to być 
nie tysiące, ale nawet miliardy razy więk
sza ilość, a w takim przypadku elektro
magnetyczne zmniejszanie masy staje się 
nieistotne.

O istnieniu wiatru słonecznego dowia
dujemy się dzięki lotom sond kosmicz
nych zaopatrzonych w liczniki cząstek ele
ktrycznych. Ale z gwiazdami jest całkiem 
inaczej. Nie udaje się, jak dotychczas, ulo
kować żadnej sondy, która krążyłaby do
okoła jakiejkolwiek gwiazdy. TYzeba więc 
posłużyć się inną metodą — taką, która 
pozwoli bezpośrednio wyliczyć prędkość 
tego wiatru. Głównym źródłem informacji 
o wiatrach gwiazdowych są odkształcenia 
linii widmowych. Występuje to wyraźnie u 
gwiazd olbrzymów będących składnikami 
ciasnej pary gwiazdowej. Ale także i nie
które inne gwiazdy zdradzają obecność 
wiatru. Wiatr gwiazdowy może wystąpić 
tam, gdzie prędkość atomów gazu w chro- 
mosferze gwiazdy osiąga prędkość więk-

M arian Gola — Warszawa

POZA GRANICE HELI O SFERY

2 marca 1992 roku minęła dwudziesta ro
cznica wystrzelenia sondy kosmicznej Pio
neer 10. Statek ten jako pierwszy prze
kroczył pas planetoid poza orbitą Marsa,

szą od prędkości ucieczki, określonej przez 
pole grawitacyjne. Może tak być zatem u 
czerwonych olbrzymów, u których pole 
grawitacyjne na powierzchni gwiazdy jest 
już tak małe, że uciekać z gwiazdy mogą 
nawet atomy niezbyt gorących warstw ga
zu. Ale bywa i tak, że wiatr gwiazdowy jest 
tak intensywny, że staje się widoczny gdyż 
tworzy wyraźną mgławicę bezpośrednio 
związaną z gwiazdą. Zdarza się i tak, że 
powstaje nie wiatr stale wiejący, ale coś, 
co można nazwać huraganem gwiazdo
wym, kiedy to w ciągu niewielu dni, czy 
nawet godzin, odrzucana jest ogromna 
ilość materii i wtedy pojawia się na niebie 
gwiazda Nowa lub Supernowa.

Poza tymi raptownymi wybuchami u- 
bytek masy gwiazd jest trwałym, miliardy 
lat trwającym procesem. Większość gwiazd 
podobnych do Słońca chudnie równie po
woli jak ono. Ale liczne gwiazdy, znajdu
jące się w innym stadium ewolucji, zmniej
szają swoje masy o 10 10 masy Słońca rocz
nie, a więc kilka tysięcy razy intensywniej. 
A są jeszcze i inne gwiazdy, których rocz
ny ubytek masy może wynosi nawet 1 0 3 
masy Słońca rocznie jak np. p  Kasjopei, 
10'5 jak H R 8752, 10 6 jak a Oriona, czy 
H F  jak a  Herkulesa i wiele innych.

Tak duży ubytek materii, tysiące i mi
liony razy większy niż u Słońca, nie zawsze 
bywa dla gwiazd katastrofalny. Jeżeli 
gwiazda o masie 10 razy większej niż Słoń
ce straci w ciągu paru tysięcy lat tyle, ile 
wynosi jego masa — niewiele to może za
ważyć na obserwowanym w ciągu setek lat 
wyglądzie gwiazdy. Ale w krańcowym przy
padku może prowadzić do szybko nastę
pujących radykalnych zmian ewolucyjnych.

odbył bliskie spotkanie z Jowiszem i pom 
knął ku gwiazdom osiągając w dniu jubi
leuszu odległość od Słońca równą 54 jed
nostki astronom iczne (j.a.). Bliźniaczy
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Rys. 1 Schemat 3-wymiarowej struktury heliosfery. O znaczono przybliżone położenia statków kosmicznych 
Pioneer i Voyager badających wnętrze heliosfery.

statek, Pioneer 11 wystartował z Ziemi 5 
kwietnia 1973 r., odbył spotkanie z Jowi
szem i Saturnem i obecnie opuszcza Uk
ład Słoneczny z prędkością 2.2 j.a. w ciągu 
roku. Sondy Pioneer 10 i 11 oraz nowsze 
nieco statki Voyager 1 i 2 (start w 1977 r.) 
nadal wykonują badania Układu Słonecz
nego poza orbitą Neptuna. Przypomnimy 
pokrótce rekordową pod wieloma wzglę
dami misję Pioneerów. Następnie udamy 
się ich śladem w podróż poprzez struktury 
najbardziej odległych obszarów Kosmosu 
penetrowanych przez ziemskie obiekty.

Misja Pioneer 10 i 11
Prace nad projektem Wielkiej Wyprawy 
poza Układ Słoneczny rozpoczęto w USA 
już w 1969 r. Zbudowano trzy identyczne 
sondy Pioneer; dwie wystrzelono w Kos
mos, trzecią pozostawiono w Amerykań
skim Narodowym Muzeum Awiacji i As
tronautyki. Na pokładzie każdej sondy u- 
mieszczono 9 instrumentów do pomiarów 
pól magnetycznych i badań m. in. plazmy 
w okołoplanetamych magnetosferach, wia
tru słonecznego, meteorów, promieniowa
nia kosmicznego i nadfioletowego. Pokła
dowy kom puter Pioneera 10 od 20 lat

nadzoruje eksperymenty, gromadzi dane 
pomiarowe i przesyła je na Ziemię oraz 
steruje usytuowaniem statku według roz
kazów nadsyłanych z Ziemi. Czas transmi
sji radiowych w jedną stronę na odległość 
54 j.a. wynosi już 7 godzin i 28 minut.

Sygnały radiowe emitowane z Pionc- 
era 10 (lub Pioneera 11) mają moc zale
dwie 8 watów tj. ponad 5 razy mniej niż 
moc żarówki w reflektorze samochodo
wym. Sygnały te wysyłane są za pomocą 
anteny parabolicznej o średnicy 2.7 metra, 
skierowanej dokładnie na Ziemię. Nato
miast Ziemia wykonując ruch obiegowy 
wokół Słońca ciągle ucieka z pola widze
nia anteny i konieczne są co pewien czas 
korekty orientacji przestrzennej statku. Za
pewnia je system 6 maleńkich silników ra
kietowych i odpowiedni zapas hydrazyny 
jako paliwa rakietowego. Dodatkową sta
bilizację przestrzenną daje ruch wirowy 
wokół osi statku równoległej do kierunku 
na Ziemię. Przykładowo Pioneer 10 wyko
nuje jeden obrót wokół swej osi w ciągu 
13 sekund. Sondy Pioneer 10 i 11 są ogrze
wane i zasilane prądem elektrycznym o m o
cy mniejszej niż 160 watów, produkowanym 
w dwu generatorach termoelektrycznych.
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Źródłem energii cieplnej jest promienio
twórczy dwutlenek plutonu. Obliczenia 
wskazują, że zapas hydrazyny i plutonu 
oraz wydajność elektryczna generatorów 
zapewnią funkcjonowanie Pioneera 10 
nie krócej niż do roku 1997 i Pioneera 11 
do roku 1994. Można szacować, że od fazy 
projektowej misji Pioneerów do opraco
wania ostatnich kosmicznych pomiarów 
minie ponad 30 lat, a więc cale jedno po
kolenie.

Pierwszym sukcesem Pioneera 10 było 
przetarcie szlaku przez pas planetoid. 
Przesadne okazały się obawy uczonych, że 
niemal każdy lot poza orbitę Marsa powi
nien kończyć się zniszczeniem statku 
przez meteory. Stwierdzono, że mikrome- 
teory o średnicy 0.1-1 mm występują zale
dwie 3 razy częściej w centralnym obsza
rze pasa asteroid niż w przestrzeni wokól- 
ziemskiej. Wykryto też śladowe ilości czą
stek o średnicach mniejszych niż 0.001 mm.

Przelot Pioneera 10 w pobliżu Jowisza 
przyniósł pasmo spektakularnych odkryć 
astrofizycznych. Pierwszy raz wykorzystano 
też pole grawitacyjne plancty-olbrzyma do 
przyspieszenia sondy powyżej trzeciej pręd
kości kosmicznej. Wykonano pomiary pa
rametrów największego stacjonarnego o- 
biektu w Układzie Słonecznym — magne- 
tosfery Jowisza. Poprzeczny jej rozmiar 
przewyższa 10 razy średnicę Słońca, a dłu
gość sięga 4.5 jednostek astronomicznych. 
Gdyby magnetosfera Jowisza mogła być 
widoczna z Ziemi, byłaby obiektem na nie
bie 4 razy większym od tarczy słonecznej. 
O magnetosferach planct-olbrzymów pi
sano wielokrotnie, także w Uranii (8/1981, 
12/1981,2/1989, i 9/1990).

Sukces spotkania Pioneera 10 z Jowi
szem pozwolił skierować sondę Pioneer 11 
ku Saturnowi i dopomógł w projektowa
niu misji Voyager 1 i 2.

Heliosferą
Słońce podobnie jak plancty-olbrzymy 
posiada potężną magnetosferę zwaną he- 
liomagnetosferą lub krócej heliosferą. Jest

to przestrzeń okołosłoneczna wypełniona 
wiatrem słonecznym (oraz całym Układem 
Planetarnym) i kontrolowana słonecznym 
polem magnetycznym. Rozmiar heliosfe- 
ry w kierunku apeksu osiąga 80-110 j.a., 
zaś ogon heliosfery może sięgać nawet 10' 
j.a. Wyraźnie niesferyczny kształt helio
sfery jest efektem opływania jej przćz ma
terię międzygwiezdną podczas ruchu Słoń
ca w Galaktyce. Na zewnątrz warstwy gra
nicznej zwanej heliopauzą kontrolę nad 
zjonizowaną materią przejmuje pole mag
netyczne lokalnego ośrodka międzygwiez
dnego. W tempie 11-letniego cyklu ak
tywności słonecznej następuje ekspansja i 
kurczenie się zewnętrznych obszarów he
liosfery. Położenie heliopauzy jest więc 
zależne od czasu.

Panuje przekonanie podparte oblicze
niami, że w wyniku zderzenia materii mię
dzygwiezdnej z wiatrem słonecznym po
wstaje fala uderzeniowa przed „czołem” 
heliopauzy w odległości ok. 120-200 j.a. 
Różnica prędkości między falą uderzenio
wą i napływającą materią międzygwiezdną 
wynosi około 20 km/s. Pomiędzy falą ude
rzeniową i zewnętrzną heliosferą wystę
puje obszar silnego oddziaływania plazmy 
kosmicznej ze słoneczną.

Morfologia i dynamika heliosfery, jej 
ewolucja czasowa i przestrzenna oraz lo
kalizacja położenia heliopauzy jest szcze
gólnie intensywnie badana dzięki pomia
rom wykonywanym przez sondy Pioneer i 
Voyager. Pioneer 10 wędruje przez helios- 
ferę niemal w płaszczyźnie ekliptyki w kie
runku jej ogona, zaś Pioneer 11 i oba Voya- 
gery podążają w stronę „czoła” helipauzy. 
(Rys. 1). Wieloletnie pomiary wykonywa
ne przez sondy kosmiczne pozwalają od
tworzyć i modelować 3-wymiarową struk
turę heliosfery. Jest to struktura złożona, 
wynikająca z aktywności Słońca, z konfi
guracji pola magnetycznego, ruchu wiro
wego naszej gwiazdy i ekspansji naddźwię- 
kowego, namagnesowanego wiatru z koro
ny słonecznej. Pole magnetyczne w hclio- 
sferze daleko poza ekliptyką przypomina
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Rys. 2 Schem atyczny przekrój heliosfery ukazuje 
przybliżony kształt pola magnetycznego, położenie 
helipauzy i napływ materii międzygwiezdnej.

pole solenoidu, zaś w pobliżu ekliptyki 
przybiera kształt sukienki tańczącej bale
riny. W iatr słoneczny posiada średnią 
prędkość 300-450 km/sek. Prędkość ta 
wzrasta z odległością od ekliptyki i ze spad
kiem aktywności słoncczhej oraz prawie 
nie zmienia się z odległością od Słońca. 
Zmiany parametrów termodynamicznych 
wiatru powodują, że z naddźwiękowego 
staje się on poddźwiękowy w odległości 
ok. 60-90 j.a. Zjawisku towarzyszy obec
ność fali naddźwiękowej, poza którą prze
pływ wiatru staje się turbulentny, a pole 
magnetyczne nieuporządkowane (Rys. 2). 
Ostatnie pomiary Pioneerów świadczą o 
ich zbliżaniu się do frontu poddźwięko- 
wego wiatru. Wiejący radialnie od Słońca 
wiatr napotyka coraz intensywniejsze pro
mieniowanie kosmiczne oraz cząstki neu
tralne gazu międzygwiezdnego. Gaz ten 
swobodnie penetruje zewnętrzną helios- 
ferę, ponieważ jako neutralny nie oddzia
łuje z polem magnetycznym. W końcu w 
większości ulega jonizacji i przechwyce
niu przez linie sił pola magnetycznego he
liosfery. Pomiary Pioneerów i Voyagcrów 
sprawiają uczonym sporo kłopotu, ponie
waż dotychczas nie wykryto obecności 
spodziewanych jonów, produkowanych z 
gazu międzygwiezdnego.

W iatr słoneczny jest w wysokim sto
pniu niejednorodny. W konsekwencji w

heliosferze propagują się gigantyczne ob
łoki plazmy o różnej wzajemnej prędkości 
i gęstości. Przenikające się obłoki gene
rują fale uderzeniowe zwane szokami i 
strumienie cząstek o bardzo wielkiej e- 
nergii. Tt z kolei są źródłem wielu proce
sów plazmowych i falowych. Badaniem 
magnetosfer planet i heliosfery jako ca
łości zajmuje się fizyka kosmiczna. Nauka 
ta plasuje się pomiędzy geofizyką i astrofi
zyką. Od ostatniej różni się tym, że rozwi
ja się głównie w oparciu o pomiary i eks
perymenty realizowane na statkach kos
micznych.

Polscy naukowcy z Centrum  Badań 
Kosmicznych wykonują znaczące w skali 
światowej prace teoretyczne z fizyki kos
micznej. Duże sukcesy osiągnęli m. in. w 
badaniach procesów niestabilności w oko
licy heliopauzy, w obliczeniach rozkładu 
neutralnego wodoru i helu wewnątrz he
liosfery, w interpretacji odkrytego przez 
sondy kosmiczne promieniowania radio
wego uwięzionego pod heliopauzą (patrz 
Urania 11/1990). Nic mniejsze osiągnięcia 
mają nasi uczeni w badaniach własności 
przestrzeni wokółziemskiej i magnetosfer 
planet.

Lokalny ośrodek międzygwiezdny
Z  dobrym przybliżeniem heliopazuę trak
tować można jako kres Układu Słonecz
nego. Pioneery i Voyagery jakkolwiek mil
czące i martwe, opuszczą heliosferę na 
początku przyszłego wieku. Odtąd będą 
statkami międzygwiezdnymi.

Lokalny ośrodek międzygwiezdny wy
pełniony jest dość gorącym i częściowo 
zjonizowanym gazem o średniej gęstości 
40 tys. cząstek w jednym metrze sześcien
nym i tem peraturze kilkudziesięciu tys. 
stopni Celsjusza. Dla porównania, gęstość 
wiatru słonecznego w pobliżu Ziemi wy
nosi średnio 5 milionów cząstek w metrze 
sześciennym zaś maksymalnie ok. 100 
mln/m3. Ośrodek międzygwiezdny przeni
ka promieniowanie kosmiczne i elektro
magnetyczne, oraz pole magnetyczne
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około 50 razy słabsze niż w wietrze sło
necznym. Sam ośrodek jest źródłem mięk
kiego promieniowania rentgenowskiego. 
Badania ośrodka międzygwiezdnego opie
rają się wyłącznie na obserwacjach astro
nomicznych, często wykonywanych na stat
kach kosmicznych.

Astronomowie badający przestrzeń 
międzygwiezdną w skali Galaktyki wyróż
niają obszar wokół Słońca nazywany Lo
kalnym Bąblem (ang. Local Bubble). Jest 
to obszar zawierający relatywnie gorącą i 
rozrzedzoną materię o dość nieregularnej 
strukturze. Lokalny Bąbel przypomina 
kształtem tułów osy. Minimalny jego roz
miar w płaszczyźnie Galaktyki sięga 30 
parseków, natomiast w kierunku biegu
nów Galaktyki do 200 parseków. Pocho
dzenie Lokalnego Bąbla prawdopodob
nie ma związek z dawnym wybuchem su
pernowej w niedalekim sąsiedztwie Słoń
ca. Pioneer 10 potrzebować będzie ponad 
200 tysięcy lat by dotrzeć na skraj Lokal
nego Bąbla. O wiele wcześniej, bo przed 
rokiem 2020 mamy szanse uzyskać bez
pośrednie pomiary parametrów materii 
poza heliosferą za pomocą sondy kosmi
cznej nowego typu.

Projekt sondy międzygwiezdnej
Około roku 2000 amerykańska agencja 
NASA planuje wystrzelenie statku kos
micznego do badań korony słonecznej,

Sonda mlędzy#wie2dni

Rys. 3 TVajektoria sondy kosmicznej zdolnej poko
nać dystans do Neptuna krócej niż w ciągu 2 lat.

heliosfery i przestrzeni międzygwiezdnej. 
Statek, podobnie jak Pioneer 10 wyko
rzystać ma pole grawitacyjne Jowisza. 
Lecz tym razem, po okrążeniu Jowisza 
statek rozpocznie niemal swobodny spa
dek na Słońce przyśpieszając do niepraw
dopodobnych prędkości. Dodatkowo na 
tym odcinku lotu przewiduje się użycie 
wspomagającego napędu jądrowego. Po
zwoli to na przelot z prędkością 300 km/s 
w odległości zaledwie 2 min km od foto
sfery. Następnie statek niemal radialnie 
odleci od Słońca kierując się poza granice 
heliosfery, (Rys. 3). Nowa sonda heliosfe
ry i przestrzeni międzygwiezdnej pokona 
dystans do Pioneera 10 w okresie nie
spełna 4 lat. Po przejściu przez heliopauzę 
i falę uderzeniową, sonda dostarczy na 
Ziemię (drogą radiową) pierwsze w histo
rii bezpośrednie pomiary parametrów oś
rodka międzygwiezdnego i promieniowa
nia kosmicznego.

Krzysztof Ziolkowski — Warszawa

CHIRON -  NIEZWYKŁA PLANETOIDA CZY OGROMNA KOMETA?

W mitologii greckiej Chiron to najsłyn
niejszy z centaurów czyli istot przedsta
wianych jako konie z głową i torsem męż
czyzny w miejsce łba z szyją. Jak podaje 
Władysław K o p a l i ń s k i  w Słowniku 
mitów i tradycji kultury (Państwowy Insty
tut Wydawniczy, Warszawa 1985) centau- 
rowie byli symbolem dzikiego życia, chuci 
zwierzęcej i barbarzyństwa. Ale Chiron 
cieszył się dobrą sławą: prawy i mądry był

znawcą muzyki, łucznictwa i medycyny, na
uczył ludzi korzystania z ziół w lecznic
twie, wychował wielu herosów m.in. Achil
lesa. Przypadkowo zraniony zatrutą strza
łą, nie mogąc wytrzymać bólu, zrzekł się 
nieśmiertelności na rzecz Prometeusza. Ze
us umieścił go na firmamencie jako gwiaz
dozbiór Strzelca. Jego imię znalazło się jed
nak na niebie dopiero piętnaście lat temu. 
Chironem nazwano bowiem niezwykły
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obiekt 1977 UB, którego odkrywcą jest 
amerykański astronom polskiego pocho
dzenia Charles T. K o w a l. Oto jak opisu
je on swe odkrycie w książce Asteroids: 
Their Nature and Utilization wydanej w 
1988 roku przez brytyjską oficynę Ellis 
Horwood Ltd.:

„Od kilku lat prowadziłem ’Przegląd 
Układu Słonecznego’ za pomocą 48-calo- 
wego teleskopu Schmidta Obserwatorium 
Palomarskiego w Kalifornii. Celem tego 
programu obserwacyjnego było po prostu 
poszukiwanie nietypowych obiektów w 
Układzie Słonecznym. Spodziewałem się, 
że będę znajdował planetoidy grupy Apo
llo i komety, ale oczekiwałem także ja
kichś niespodzianek. Co miesiąc fotogra
fowałem fragment nieba bliski punktowi 
opozycji na ekliptyce. Jest to punkt odda
lony dokładnie o 180° od Słońca. W opo
zycji planety i planetoidy poruszają się po 
niebie ruchem wstecznym (tzn. w kierun
ku zachodnim) z maksymalnymi prędkoś
ciami. Widoma prędkość jest funkcją ich 
odległości od Ziemi. Bardzo bliskie pla
netoidy mogą przemieszczać się nawet o 
kilka stopni na dobę, podczas gdy odległe 
obiekty, takie jak Chiron, poruszają się w 
ciągu doby zaledwie kilka minut kątowych. 
Obiekty szybkie można łatwo zauważyć 
dzięki długim śladom, które zostawiają na 
zdjęciach wykonanych podczas długotrwa
łych ekspozycji. Dla obiektów powolnych 
trzeba wykonać dwie fotografie tego sa
mego obszaru w odstępie jednej doby. Ta
kie dwa zdjęcia porównuje się następnie 
za pomocą specjalnego mikroskopu dla 
znalezienia ruchomego obiektu.

Typowa fotografia zawiera 200-300 nor
malnych planetoid. Asteroidy te są tak li
czne, że śledzenie ich wszystkich jest nie
możliwe. Poszukiwałem więc jedynie ta
kich obiektów, których ruch był dużo szyb
szy lub znacznie wolniejszy od ruchu pla
netoid głównego pierścienia.

W ten sposób w październiku 1977 ro
ku* znalazłem bardzo wolno poruszający 
się obiekt. Z  jego ruchu można było wyw
nioskować, że znajduje się on w pobliżu 
orbity Urana. Uran i jego księżyce były w 
tym czasie w zupełnie innej części nieba. 
Uświadomiłem sobie, że w tej odległości 
nie ma żadnego znanego ciała niebieskie
go! Po zrobieniu jeszcze kilku zdjęć stało 
się możliwe obliczenie orbity. Tb potwier
dziło, że w momencie odkrycia obiekt był 
odległy od Słońca o prawie 18 j.a. Jego 
odległość peryhelium wyniosła 8.5 j.a. Sta
ło się jasne, że nie jest on zwykłą planeto- 
idą. Z  jego jasności dało się wywniosko
wać, że winien mieć średnicę rzędu kilku
set kilometrów. Orbita Chirona okazała 
się być bardziej podobną do orbit komet 
niż do jakichkolwiek innych obiektów, ale 
on sam jest przynajmniej 10 razy większy 
od typowych komet. Z  drugiej zaś strony 
jest 10 razy mniejszy od najmniejszej pla
nety.

Środki masowego przekazu natychmiast 
doniosły, że odkryłem dziesiątą planetę. 
Nie zabrałem głosu w tej sprawie gdyż nie 
wiedziałem co powiedzieć. Ciekawe, że lu
dzie zawsze chcą wszystko nazwać i jakoś 
zaszufladkować. A Chiron nie chciał się 
zmieścić w żadnej szufladzie. Pozostawał 
unikatem i jakakolwiek etykieta, którą by 
mu przypisano nie przybliżyłaby nas do 
zrozumienia prawdziwej natury tego nie
zwykłego obiektu.

Poszukując nazwy dla nowego ciała nie
bieskiego zauważyłem, że imiona mitolo
gicznych centaurów nie były jeszcze nada
ne żadnej planetoidzie. Chiron jest naj
słynniejszym z centaurów. Był synem Sa
turna i wnukiem Urana, co dobrze wiąza
łoby go z orbitą odkrytego przeze mnie 
obiektu. Wydawało się więc, że będzie to 
najlepsza dla niego nazwa.”**

Obiekt Kowala został sklasyfikowany 
jako planetoida i umieszczony w katalogu

* A dokładnie na kliszach eksponowanych 18 i 19 października.
** Warto w tym miejscu przypomnieć, że L. Z a j d l e r ,  redaktor naczelny Uranii w latach 1965-1982,
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Rys. 1 Orbity Chirona i I Iidalgo.

małych planet pod numerem 2060. Podo
bnie jak Chiron wśród centaurów, tak też 
i Chiron wśród planetoid zajął miejsce 
wyjątkowe. Wynika ono przede wszystkim 
z jego orbity. Już w kilka tygodni po od
kryciu udało się ją stosunkowo dobrze 
wyznaczyć gdyż ślady Chirona znaleziono 
na wielu zdjęciach archiwalnych. Uzyska
no dzięki temu sporo przedodkryciowych 
obserwacji pozycyjnych wykonanych w la
tach: 1976, 1969, 1952, 1948, 1945, 1943, 
1941 i nawet w 1895 roku. O parte na nich 
obliczenia znanego amerykańskiego bada
cza orbit komet i planetoid B. G. M a r s -  
d e n a  wskazywały, że Chiron okrąża 
Słońce po orbicie o mimośrodzie 0.38 i 
wielkiej półosi równej 13.7 j.a. położonej 
w płaszczyźnie nachylonej do płaszczyzny 
ekliptyki pod kątem 6.9°. W peryhelium 
zbliża się więc do Słońca na odległość 8.5 
j.a., a w aphelium oddala od niego aż do 
18.9 j.a. Okres obiegu wokół Słońca wy
nosi 50.7 lat. Okazało się więc, że Chiron 
porusza się całkowicie poza pierścieniem

małych planet pomiędzy orbitami Jowisza 
i Urana (rys. 1), a dzięki niewielkiemu 
nachyleniu może zbliżać się do Saturna. 
Takiej planetoidy dotychczas nie zaobser
wowano. Najbardziej nietypowa pod tym 
względem -  odkryła w 1920 roku (944) 
Hidalgo — obiega Słońce w okresie 14.2 
lat po orbicie o mimośrodzie 0.66 leżącej 
w płaszczyźnie nachylonej do płaszczyzny 
ekliptyki pod kątem 42.4°. Jej peryhelium 
i aphelium są oddalone od Słońca odpo
wiednio o 2.0 i 9.7 j.a.

Pierwsze obserwacje fizyczne niezwyk
łej planetoidy wskazywały, że jej jasność 
absolutna wynosi +7.0 mag. Pomiary spe- 
ktrofotometryczne nie dały jednak wiary
godnej odpowiedzi na pytanie, czy powie
rzchnia Chirona pokryta jest lodem i od
bija dużo promieniowania (albedo 0.5), 
czy też zawiera substancje o znacznej obfi
tości węgla odbijając bardzo mało padają
cego nań promieniowania (albedo 0.05). 
A  w zależności od tego jakie przyjmie się 
albedo można oszacować średnicę Chiro
na od około 100 do około 300 km. Okres 
jego rotacji oceniono natomiast na około 
7 godzin.

Tt pierwsze informacje o ruchu i natu
rze Chirona wywołały falę spekulacji czym 
w rzeczywistości jest ten nowy, dziwny o- 
biekt i jakie może być jego pochodzenie. 
Najprostszym wyjaśnieniem zagadki wy
dawało się uznanie, że jest to po prostu 
kometa, którą perturbacje planetarne u- 
mieściły na obecnej orbicie. Wątpliwości 
wywoływały jednak wielkie rozmiary Chi
rona. T&k dużej komety dotychczas nie ob
serwowano. Według innej koncepcji Chi
ron mógłby być planetoidą wyrzuconą z 
pierścienia małych planet w wyniku zde
rzeń lub perturbacji ze strony Jowisza i 
Saturna. W tym przypadku poważne za

proponował dla obiektu odkrytego przez Ch. T. Kowala nazwę Hefajstos (patrz Urania nr 3/1978). W 
mitologii greckiej Hefajstos był bogiem kowali i kowalem bogów; wykonał zbroję i oręż Achillesa, berło 
Zeusa, rydwan Heliosa, strzały Erosa, naszyjnik Harmonii i wiele innych dzieł. Jego imieniem nazwano 
jednak nie obiekt 1977 UB lecz odkrytą w 1978 roku asteroidę 1978 SB, o numerze katalogowym 2212, 
należącą do planetoid typu Apollo i poruszającą się po orbicie przypominającej kształtem i rozmiarami 
orbitę komety Enckego.
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strzeżenia budził jednak brak planetoid o 
orbitach pośrednich, poruszających się mię
dzy orbitami Jowisza i Saturna, których 
należało oczekiwać gdyby proponowany 
mechanizm transportu Chirona z główne
go pierścienia planetoid był możliwy. Ist
nienie jedynej tego typu planetoidy, jaką 
jest wspomniana wyżej Hidalgo, trudno 
uznać za potwierdzenie hipotezy. Pojawi
ła się też sugestia, że Chirona i najdalsza 
znana planeta Układu Słonecznego Plu
ton to po prostu dawne księżyce Neptuna, 
które zostały wyrwane z macierzystego uk
ładu w rezultacie bliskiego przelotu koło 
Neptuna jakiegoś masywnego ciała nie
bieskiego. Świadectwem takiej katastrofy 
miałyby być nietypowe orbity, po jakich 
poruszają się dziś satelity Neptuna: Tty- 
ton i Nereida. Tk koncepcja też nie wytrzy
muje krytyki już choćby z powodu znanego 
rezonansu w ruchach Neptuna i Plutona, 
który wyklucza wzajemne zbliżenie się do 
siebie obu tych planet. Pochodzenie Chi
rona próbowano też wiązać z układem sa
telitów Saturna i Urana, a nawet trakto
wać go jak „trojańczyka” wytrąconego z 
punktu Lagrangc‘a na orbicie Saturna lub 
Urana. Żadna z tych hipotez nie znalazła 
jednak wiarygodnego uzasadnienia.

Ukazały się natomiast ciekawe rozwa
żania na temat dynamicznej ewolucji Chi
rona. Nie da się jej śledzić bezpośrednio, 
drogą całkowania równań ruchu planetoi
dy w dużych interwałach czasu, ze względu 
na niestabilność orbity Chirona spowodo
waną głównie jego zbliżeniami do Saturna 
i Urana. Chodzi o to, że nawet minimalna 
zmiana wyjściowych elementów orbity po
woduje — wskutek tych zbliżeń — zupeł
nie inny przebieg ewolucji orbity. Ozna
cza to, że ruchu Chirona w odległej przesz
łości i przyszłości nie da się jednoznacznie 
określić. Ale można próbować go poznać 
metodami statystycznymi. S. O i k a w a i 
E. E v e r h a r t już na początku 1979 ro
ku ogłosili pierwsze wyniki tego typu ba
dań. Numerycznie ustalili mianowicie prze
bieg ewolucji orbity w 60 przypadkach

zmieniając za każdym razem elementy 
startowe w granicach błędów ich wyzna
czeń z obserwacji. Okazało się, że z praw
dopodobieństwem około 85 procent po 
ponad 2000 okrążeń Słońca odpowiadają
cych około 100 tys. lat peryhelium orbity 
Chirona przybliży się do Słońca na odleg
łość około 5 j.a. oraz, że będzie on krążył 
po orbicie krótkookresowej, co oznacza, 
iż kontrolę nad jego ruchem przejmie Jo 
wisz. Podobne rezultaty uzyskali w 1990 
roku G. H a h n i M. B a i l e y ,  którzy ba
dania przeprowadzili na bogatszym m ate
riale statystycznym używając lepszego mo
delu Układu Słonecznego. Wynika z nich, 
że także i w przeszłości Chiron poruszał 
się po orbicie o okresie krótszym od 20 
lat. Wydaje się więc, że w historii Układu 
Słonecznego obiekt ten mógł już odegrać 
niepoślednią rolę jako być może źródło 
niektórych komet, planetoid typu Apollo, 
a także pyłu międzyplanetarnego obser
wowanego jako tzw. światło zodiakalne.

Ostatnie lata pokazały ponadto, że i w 
najbliższej przyszłości Chiron będzie przed
miotem szczególnego zainteresowania as
tronomów. Po dziesięciu latach od jego 
odkrycia, podczas których nie zaobserwo
wano w zasadzie żadnych nowych osobli
wości, zauważono bowiem, że Chiron po
woli zwiększa swą jasność. Pierwszy do
strzegł to astronom amerykański D. J. 
T h o 1 e n, który w końcu 1988 roku, za 
pomocą podczerwonego teleskopu NASA 
na Hawajach, stwierdził pojaśnienie pla
netoidy już prawie o jedną wielkość gwiaz
dową. Oczywiście wzrostu jasności Chiro
na należało oczekiwać w związku z jego 
obecnym zbliżaniem się do Słońca (przez 
peryhelium przejdzie w 1996 roku), ale 
odkrycie Tholena dotyczyło szybszego prze
biegu tego zjawiska w stosunku do prze
widywań efemerydy. Czegoś podobnego nie 
obserwowano dotychczas u żadnej aste- 
roidy. Najbardziej naturalnym wyjaśnie
niem takiego pojaśnienia wydaje się przy
jęcie, że powierzchnia planetoidy pokiyta 
jest lodem, który w pewnej odległości od



3/1992 URANIA 75

Sztucznie barwiony obraz komy Chirona uzyskany w lutym 1990 roku przez R. M. Westa za pomocą 1.5 m 
teleskopu duńskiego w Europejskim Obserwatorium Południowym w La Silla (Chile).

Słońca zaczyna sublimować tworząc wo
kół niej obłok cząstek lodu i pyłu. Padają
ce nań promieniowanie słoneczne zostaje 
rozproszone, co powoduje wzrost obser
wowanej jasności obiektu. Chirona zaczę
to więc coraz intensywniej obserwować. I 
oto w kwietniu 1989 roku Karen M e -  
e c h  iM . B e l t o n  dostrzegli, za pomo
cą 4 m teleskopu Obserwatorium Kitt Peak 
w Arizonie, otaczającą go otoczkę pyłową. 
Czyżby więc rzeczywiście Chiron był ko
metą? Wiadomość o tym odkryciu była bo

daj największą sensacją odbywającego się 
w końcu kwietnia 1989 roku w Bambergu 
w Niemczech kolokwium międzynarodo
wej Unii Astronomicznej zatytułowanego 
„Comets in the post-Hailey era” poświę
conego przeglądowi postępu wiedzy o ko
metach jaki przyniósł powrót komety 
Hałleya do Słońca w 1986 roku. Ciekawe, 
że to nie kometa Hałleya lecz właśnie ta
jemniczy Chiron był najczęstszym tem a
tem kuluarowych rozmów podczas tego 
spotkania.
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Odkrycie aktywności kometarnej Chi- 
rona spowodowało wzmożenie zaintere
sowania tym niezwykłym obiektem. Coraz 
więcej astronomów go obserwuje i coraz 
więcej ukazuje się w literaturze astrono
micznej prac jemu poświęconych. Proje
ktuje się już nawet specjalną międzynaro
dową konferencję specjalistów na jego te
mat. Czego więc dowiedzieliśmy się o nim 
do tej pory?

Obserwacje R. M. W e s t a  wykonane 
w lutym 1990 roku w Europejskim Obser
watorium Południowym w Chile pokazały, 
że koma Chirona rozciąga się już do oko
ło 20 sekund kątowych od niego i zaczyna 
przybierać kształt eliptyczny. Dominują
cym kolorem jej centralnych części jest 
niebieski, co wskazuje na to, że jej świe
cenie pochodzi najprawdopodobniej z roz
proszenia światła słonecznego na małych 
cząstkach. Obserwowane poczerwienienie 
zewnętrznych częścii komy wydaje się na
tomiast być wynikiem destrukcji najmniej
szych cząstek podczas ich oddalania się od 
centrum, co powoduje, że im dalej od 
środka tym więcej jest cząstek większych 
w obłoku. Potwierdza to ogólną koncep
cję powstania komy w rezultacie sublima- 
cji lodów powierzchniowych, która roz
poczęła się gdy Chiron znalazł się w od
ległości mniej więcej 12 j.a. od Słońca. Brak 
dostrzegalnych zmian krótkookresowych 
w strukturze komy oraz nieobecność w 
niej jakichś wyraźnych strumieni czy też 
spiralnych zawirowań materii wskazuje, 
że sublimacja zachodzi raczej na dużych 
obszarach powierzchni, a nie z jakichś po
jedynczych pęknięć skorupy (jak w przy
padku jądra komety Halleya). Wnikliwa 
analiza zmian jasności centralnej konde
nsacji i porównanie z wynikami szczegó
łowej fotometrii Chirona uzyskanymi w 
latach 1986 i 1988 przez S. J. B u s a, po
zwoliły Westowi oszacować okres jego ro
tacji na 5.91783 ±  0.00005 godzin. Zaob
serwowane wydłużenie centralnych części 
komy nie pokrywa się ani z kierunkiem na 
Słońce, ani z kierunkiem ruchu orbitalne

go i być może odzwierciedla kierunek osi 
rotacji.

Pierwsze dowody emisji gazu z Chiro
na uzyskano również na początku 1990 
roku. S. J. Bus ze współpracownikami, za 
pomocą 1.8 m teleskopu Obserwatorium 
Lowella, wykonał obserwacje spektrofo- 
tometryczne, na podstawie których w ko
mie Chirona odkryto rodniki cyjanu CN. 
Stanowiło to jeszcze jedno potwierdzenie 
kometarnej aktywności Chirona i było pier
wszą detekcją neutralnego gazu kometar- 
nego w tak dużej odległości od Słońca 
(ponad 11 j.a.). Obecność CN w komie 
Chirona może być wynikiem ciągłej emisji 
gazu z jego powierzchni lub rezultatem 
jakiegoś wcześniejszego wybuchu. Szcze
gółowa analiza obserwacji doprowadziła 
do wniosku, że mechanizm wybuchu wy
daje się bardziej prawdopodobny.

Dopiero na początku 1991 roku opub
likowano w amerykańskim tygodniku na
ukowym Science wyniki opracowań obser
wacji radiometrycznych Chirona wykona
nych w 1983 roku przez satelitę IRAS. 
Dzięki powiązaniu ich z uzyskanymi w tym 
samym mniej więcej czasie obserwacjami 
naziemnymi M. V. S y k e s i R. G. W a 1 - 
k e r  oszacowali maksymalną średnicę Chi
rona na 372 km oraz minimalne albedo na 
0.027. Chiron wydaje się więc być większy 
i ciemniejszy niż dotychczas sądzono, co 
wskazuje na większą niż dotąd przyjmo
wano rolę grawitacji w procesie emisji py
łu i gazu z jego powierzchni.

Podczas międzynarodowej konferencji 
„Asteroids, Comets, M eteors 1991”, któ
ra odbyła się w czerwcu 1991 roku we 
Flagstaff w Arizonie, S. J. B u s, E. B o - 
w e l l ,  S. A  S t e r n  i M. F. A ’ H e a r n  
przedstawili wstępne wyniki analizy prze
szłości fotometrycznej Chirona. Wykorzy
stując archiwalne klisze, na których znale
ziono jego obraz stwierdzili, że na przeło
mie lat sześćdziesiątych i siedemdziesią
tych, gdy Chiron był w pobliżu swego ap- 
hełium czyli znajdował się w odległości 
ponad 18 j.a. od Słońca, jego jasność
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Rys. 2 Zmiany jasności absolutnej Chirona.

absolutna była nawet większa niż obecnie 
(rys. 2), co wydaje się wskazywać na to, że 
również i wtedy był on aktywny kometar- 
nie. Z  pierwszą próbą interpretacji tego 
niespodziewanego zjawiska wystąpili M. 
V. Sykeś i P. R. W e i s s m a n  na dorocz
nej konferencji Amerykańskiego Tbwarzys- 
twa Astronomicznego w listopadzie 1991 
roku. Uważają oni, że jeśli założyć, że oś 
obrotu Chirona jest dość znacznie nachy
lona do płaszczyzny jego orbity i jeden z 
jego biegunów skierowany jest na Słońce 
w peryhelium, a drugi w aphelium, to róż
nice w ogrzaniu przez Słońce obszarów 
okołobiegunowych w pobliżu peryhelium 
i aphelium oraz obszarów równikowych w 
okresach pośrednich, mogą wyjaśnić za
obserwowaną anomalię zmian jasności. 
Czyżby więc sezonowe zmiany klimatycz
ne „sterowały” aktywnością Chirona — za
pytują autorzy referatu w jego tytule.

Odkrycie aktywności kometarnej Chi
rona wydaje się mieć bardzo daleko się
gające konsekwencje kosmogoniczne. Prze
de wszystkim trzeba podkreślić, że zaob
serwowanie wydobywających się z niego 
materiałów lotnych dowodzi, iż na obe
cnej orbicie Chiron znajduje się stosun
kowo krótko, prawdopodobnie nie dłużej 
niż kilkaset tysięcy lat, co jest bardzo ma
łym ułamkiem czasu życia Układu Słonecz
nego. Skąd więc przybył i jaki mechanizm 
go tu sprowadził? Oczywiście odpowiedzi 
na te pytania nikt jeszcze nie zna, ale pierw
sze nieśmiałe spekulacje na ten temat co

raz częściej się pojawiają. U ich podstaw 
zwraca się zwykle uwagę na ciekawe po
dobieństwa pod niektórymi względami 
sześciu obiektów znajdujących się w zew
nętrznych obszarach systemu planetarne
go. Oprócz Chirona wymienia się tu sa
telitę Saturna Phoebe, satelity Neptuna 
Ttytona i Nereidę oraz Plutona i jego sa
telitę Charona. Wszystkie one zostały le
piej lub gorzej poznane w ostatnim dzie
sięcioleciu, w znacznej mierze dzięki misji 
kosmicznej Voyagera 2. Główną ich wspól
ną cechą jest nietypowość. O niezwykłości 
Chirona już wiemy. Phoebe, najdalszy sa
telita Saturna, jako jedyny w tym układzie 
obiega macierzystą planetę ruchem wste
cznym po ekscentrycznej orbicie leżącej w 
płaszczyźnie dość znacznie nachylonej do 
płaszczyzny równika planety. Wprawdzie 
sondy Voyager obserwowały go jedynie z 
dużej odległości rzędu 2 min km ale zdo
łały stwierdzić, że właściwości jego powie
rzchni są zupełnie inne niż wszystkich po
zostałych satelitów Saturna, i że wykazują 
spore podobieństwo do własności Chiro
na. Podejrzewa się ponadto, że Phoebe 
jest źródłem pyłu, którego obecność w o- 
toczeniu Saturna potwierdziły obserwacje 
anomalii albedo powierzchni sąsiedniego 
Japetusa. Wiele wskazuje na to, że Phoe
be został po prostu przechwycony przez 
Saturna. Stosunkowo dobrze zbadany przez 
Voyagera 2 Ttyton (któremu w jednym z 
najbliższych numerów poświęcimy odręb
ny artykuł) jest dużym obiektem o pro
mieniu 1360 km i masie dwukrotnie prze
wyższającej masę Plutona. Posiada atmos
ferę, której głównym składnikiem jest azot, 
a na pokrytej lodem powierzchni o dużym 
albedo znaleziono oznaki działalności wul
kanicznej. Także i Ttyton okrąża swą ma
cierzystą planetę ruchem wstecznym. Ra
diometria w podczerwieni i spektrometria 
Nereidy — wykonane przez sondę Voya
ger 2 — pokazały duże podobieństwo tego 
satelity do Chirona pod względem rozmia
rów, masy i widma promieniowania odbi
tego od powierzchni. Jego orbita i niesyn-
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chroniczna rotacja sugerują natomiast — 
podobnie jak w przypadku TYytona — 
przechwyt Nereidy przez Neptuna przed 
kilkuset milionami lat. Osobliwości uk
ładu Pluton — Charon, o którym ostatnio 
kilkakrotnie w Uranii była mowa, uzasad
niają również i ich włączenie do grupy 
sześciu obiektów, które łączy być może 
wspólne pochodzenie z postulowanego

KRONIKA

Odkrycie pozasłonecznego układu 
planetarnego

Na przełomie stycznia i lutego tego roku całą 
polską prasę obiegła sensacyjna wiadomość o 
odkryciu przez polskiego astronoma Aleksan
dra W o l s z c z a n a  układu planetarnego wo
kół pulsara PSR 1257+12. Oficjalne doniesie
nie na ten temat ukazało się w tygodniku na
ukowym Nature datowanym 9 stycznia 1992 
roku. Jest to już druga w ciągu kilku ostatnich 
miesięcy wiadomość o stwierdzeniu istnienia 
planet wokół innych niż nasze Słońce gwiazd. 
Pierwsza, którą sygnalizowaliśmy w ubiegłoro
cznym numerze wrześniowym i która odbiła 
się głośnym echem nie tylko w świecie astro
nomicznym pociągając za sobą falę komenta
rzy i spekulacji, została przez odkrywcę zde
mentowana o czym bliżej informujemy w nas
tępnej notatce. Mamy nadzieję, że podobny los 
nie spotka drugiej, i że odkrycie naszego roda
ka, od ponad 10 lat pracującego za granicą, 
chlubnie zapisze się w dziejach astronomii.

Pulsar PSR 1257+12 został odkryty przez 
A. Wolszczana w lutym 1990 roku. Należy do 
tzw. pulsarów milisekundowych gdyż okres emi- 
towanydf przez niego pulsów wynosi zaledwie 
6.2 ms. Znajduje się on w odległości około 
500 parseków od Słońca. Po mniej więcej pół
torarocznym okresie obserwacji prowadzonych 
za pomocą największego na świecie radiotele
skopu w Arecibo (Puerto Rico) i zebraniu po
nad 4000 pomiarów radiopulsów tej gwiazdy 
neutronowej, Wolszczan wyznaczył okres jej ob
rotu na 0.00621853193177 s z dokładnością 
jednostki ostatniego miejsca po przecinku tej 
liczby. T&k wielką precyzję udało mu się osiąg
nąć przez wzbogacenie modelu rotacji pulsara 
przyjęciem, że okrążają go dwie planety. Z  za-

czasem rezerwuaru komet, jakim — obok 
obłoku Oorta — jest hipotetyczny pierś
cień Kuipera rozpościerający się w odleg
łości 35-100 j.a. od Słońca. Dostrzeżone 
podobieństwa są na razie pierwszą przes
łanką ukierunkowującą dopiero przyszłe 
badania. Chiron odegra w nich zapewne 
kluczową rolę.

Największy na św iecie rad io te lesk o p  o  średn icy  305 ni w 
A rec ib o  (P u e rto  R ico).

łożenia tego wynikało, że zarówno pulsar jak i 
hipotetyczne obiekty wokół niego poruszają się 
względem wspólnego środka masy układu pul- 
sar-planety. W położeniu pulsara w przestrze
ni winny więc wystąpić pewne zmiany odzwier
ciedlające ten ruch. Precyzyjna analiza dostrze
żonych przez Wolszczana nierównomiemości ok
resu pulsara potwierdziła ich istnienie i poka
zała, że maksymalna prędkość tych wahań i 
maksymalna ich amplituda wynoszą odpowie
dnio ±0.7 m/s i ±900 km. Stąd można już było 
obliczyć parametry przyjętego modelu tzn. masy
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planet i okresy ich obiegu wokół pulsara, w 
tym samym odległości w jakich go okrążają. 
Na dolne granice mas otrzymał wartości 3.4 i 
2.8 mas Ziemi, a odpowiednie okresy obiegu 
pulsara wyniosły 66.6 i 98.2 dni, co odpowiada 
odległościom od niego równym 0.36 i 0.47 
jednostki astronomicznej. Wolszczan zauważa 
ponadto, że dalsze obserwacje pulsara czyli 
znaczne powiększenie materiału obserwacyj
nego dla tego typu obliczeń modelowych po
zwoli być może na stwierdzenie istnienia w uk
ładzie jeszcze trzeciej planety.

Tyle o odkryciu A. Wolszczana. Trudno dziś 
jeszcze wyrokować o jego znaczeniu. Niewąt
pliwie ma duże szanse być uznanym za pier
wsze stwierdzenie istnienia pozasłoncczncgo uk
ładu planetarnego, czyli stać się błyskotliwym 
potwierdzeniem długich oczekiwań nie tylko 
przecież astronomów. Od dawna bowiem zda
waliśmy sobie sprawę z tego, że nie udaje się 
znaleźć racjonalnych argumentów przemawia
jących za tym, iż tylko Słońce jest tak bardzo 
wyróżnioną w całym Wszcchświecie gwiazdą 
przez posiadanie własnego układu planetarne
go. Ale wszystkie dotychczasowe próby udo
wodnienie tego kończyły się fiaskiem. Mamy 
nadzieję, że odkrycie polskiego astronoma nie 
podzieli ich losu.

Zrozumiały wydaje się ogromny rezonans 
społeczny jaki wzbudziło to odkrycie. Nie ma 
chyba człowieka, który nie zadawałby sobie dziś 
pytania czy we Wszcchświecie istnieje życie 
poza planetą o nazwie Ziemia. Pokazanie, że 
wokół innych niż Słońce gwiazd mogą istnieć 
planety podobne do naszej, przybliża nas nie
wątpliwie do odpowiedzi na to pytanie, ale jej 
nie udziela. Co więcej, wyraźniej ukazuje ogrom 
problemów i trudności, które coraz bardziej 
wydają się piętrzyć na drodze jej poszukiwań. 
Odkrycie Wolszczana jest na niej pierwszym 
zdecydowanym krokiem do przodu. Próbuje się 
je porównywać z odkryciem Kopernika. Tb o- 
czywiście wielka przesada, by nie powiedzieć 
nadużycie. Nie zapominajmy, że dzieło Koper
nika to nieporównanie więcej niż tylko stwier
dzenie, że Ziemia okrąża Słońce. Kopernik 
zmienił myślenie człowieka, jego sposób pa
trzenia na świat i rozumienia Wszechświata. 
Umiejmy na to spojrzeć we właściwych propo
rcjach.

Wg Nature 1992, 355, 145

Krzysztof Ziołkowski

Planetarna fatamorgana
We wrześniowym numerze Uranii z 1991 roku 
opisane było odkrycie (przez radioastronomów z 
Jodrell Bank — A  Lyrie’a i M. Bailes’a) pier
wszej poza Układem Słonecznym planety. Miał 
to tyć obiekt o masie rzędu 10 mas Ziemi, 
krążący z okresem około pół roku po prawie 
kołowej orbicie (o promieniu 100 milionów ki
lometrów) wokół pulsara PSR 1829-10. Obec
ność planety została stwierdzona dzięki syste
matycznym zmianom częstości odbieranych od 
pulsara sygnałów. Niestety żywot tego odkry
cia był wyjątkowo krótki — 15 stycznia 1992 
na spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa As
tronomicznego w Atlancie dr Andrew Ly n -  
n e ogłosił, że w jego obliczenia wkradł się błąd 
(błędnie uwzględniono poprawki drugiego rzę
du wynikające z ekscentryczności ziemskiej or
bity). Chociaż wszystkie pomiary są prawidło
we — ich interpretacja (po ponownie przepro
wadzonej redukcji) jest zupełnie inna; obser
wowane zmiany częstości pulsara odzwiercied
lają wyłącznie niejednostajny ruch naszej Zie
mi po okołosłonecznej orbicie! Był to wyjątko
wo złośliwy zbieg okoliczności — tą samą me
todą redukowano bowiem dane.dla ponad 300 
innych pulsarów nie znajdując okresowości 
zmian pulsów (co było jednym z argumentów 
potwierdzających obecność planety wokół 
PSR 1829-10) i tylko w tym jednym przypad
ku błąd wynikający z eliptyczności orbity był 
znaczący (co zaowocowało „dorzuceniem” pul- 
sarowi planety). Nie jest to oczywiście pierw
szy przypadek odkrycia, które trzeba było od
wołać, ale (jak podkreślają wszyscy naoczni 
świadkowie) Andrew Lyne zachował się tak zde
cydowanie, pokornie i skromnie, tak rzetelnie i 
ze skruchą opisywał wszystkie źródła błędów 
(nie starając się niczego tuszować) i tak uj
mująco wziął na siebie całą odpowiedzialność 
za wprowadzenie w błąd opinii publicznej, że 
feralnego odkrywcę odwołującego swoje odby
cie sala nagrodziła... długą owacją na stojąco! 
A prowadzący sesję uznał wystąpienie Andrew 
Lyne’a za „przykład dla wszystkich jak takie 
sprawy należy załatwiać”.

Zaraz po dr Lyne ogłosił swoje odkrycie 
Aleksander W o l s z c z a n  (októrym informu
jemy wyżej) co w naturalny sposób wzbudziło 
podejrzliwość zebranych na sali astronomów. 
Pozostaje nam mieć nadzieję, że tym razem 
nie będzie to kolejna fatalna pomyłka.

Wg Native, 1992, 355, 188 i 213
Magdalena Sroczyńska-Koiuchowska



80 URANIA 3/1992

Radarowe obrazy planetoidy Kastalia

Eleonora H e l i n ,  amerykańska odkrywczyni 
wielu nietypowych planetoid, dostrzegła na kli
szy — eksponowanej w Obserwatorium Palo- 
marskim 9 sierpnia 1989 roku — szybko poru
szający się obiekt, który dostarczył astrono
mom możliwości ciekawych badań. Przyniosły 
one nieoczekiwane wyniki. Nowo odkryty o- 
biekt okazał się planetoidą typu Apollo (ozna
czoną prowizorycznie 1989 PB), która — jak 
pokazały pierwsze obliczenia orbity — miała 
zbliżyć się do Ziemi 25 sierpnia na odległość 
zaledwie 0.027 j.a. czyli około 4 min km. Za
uważono ponadto, że od 19 do 22 sierpnia bę
dzie mogła być śledzona za pomocą najwięk
szego radioteleskopu w Arecibo (Puerto Ri
co), czyli że nadarza się rzadka okazja doko
nania pomiarów echa radarowego tego obie
ktu, które byłyby pierwszymi tego typu obser
wacjami planetoidy z tak niewielkiej odległoś
ci. Podczas największego zbliżenia do Ziemi nie 
udało się niestety wykorzystać do tego 70 m 
anteny w Goldstone (Kalifornia), która była za
jęta odbiorem danych z sondy kosmicznej Vo
yager 2 przelatującej właśnie 25 sierpnia 1989 
roku w pobliżu Neptuna.

Energiczne przygotowania, polegające prze
de wszystkim na wyznaczeniu jak najlepszej e- 
femerydy planetoidy z optycznych obserwacji 
jej pozycji na niebie, doprowadziły do realiza
cji ambitnych zamierzeń. Pierwsze udane po
miary radarowe wykonane 19 sierpnia umoż
liwiły zwiększenie dokładności przewidywań 
przestrzennego położenia planetoidy z począt
kowych 20 000 km (wyłącznie z obserwacji as- 
trometrycznych) na 2 km. Było to gwarancją, 
że nie zostanie ona „zgubiona”, a także umoż
liwiło stosunkowo dobre wyznaczenie orbity. 
Okazało się, że planetoida okrąża Słońce w 
okresie 1.096 roku.po orbicie o mimośrodzie 
0.48 leżącej w płaszczyźnie nachylonej do 
płaszczyzny ekliptyki pod kątem 8.9°. W peiy- 
helium zbliża się do Słońca na odległość 0.55 
j.a., a w aphelium oddala od niego na 1.58 j.a. 
Stwierdzono ponadto, że minimalne odległości 
między jej orbitą, a orbitami Wenus, Ziemi i 
M arsa wynoszą odpowiednio 0.064, 0.020 i 
0.061 j.a., co stwarza możliwości wielu głę
bokich zbliżeń 1989 PB do tych planet. Jedno 
z takich zbliżeń do Ziemi miało właśnie miej
sce wkrótce po odkryciu, a następne tak duże 
nastąpi dopiero w 2046 roku. W kwietniu

1993 roku 1989 PB minie Ziemię w odległości 
0.13 j.a.

Rezultatem radarowego skanowania plane
toidy 1989 PB wykonanego w dniach 20-22 
sierpnia za pomocą radioteleskopu w Arecibo 
i 30 sierpnia za pomocą radioteleskopu w 
Goldstone (patrz zdjęcie na czwartej stronie 
okładki) jest m. in. sekwencja 64 obrazów re
produkowana na drugiej stronie okładki. Wi
dać z niej, że obiekt ten składa się z dwóch 
wyraźnie zarysowanych — ale mających naj
prawdopodobniej ze sobą styczność — brył, z 
których każda ma rozmiary dochodzące do 1 
km. Nie jest wykluczone, że w przeszłości były 
one rozdzielone i w wyniku jakiejś niezbyt 
gwałtownej kolizji utworzyły obecnie obserwo
wany „kontaktowy układ podwójny”. Okres je 
go obrotu wynosi 4.07 godz. Prezentowany 
„film” radarowy ukazuje rotację planetoidy 
widzianą od strony jej bieguna czyli w płasz
czyźnie jej równika i obejmuje około 60 pro
cent okresu jej obrotu, co trwa około 2.5 godz. 
Biały kontur na każdym obrazie jest zarysem 
obwiedni całego obiektu, który uzyskano na 
podstawie wszystkich pomiarów. Ponieważ oś
wietlony był ona radarem „od góry” więc jego 
„dolne” fragmenty pozostały niewidoczne.

Ten bezprecedensowy wynik jest więc pier
wszym oczywistym dowodem istnienia podwój
nej planetoidy. Sposób jej powstania jest przed
miotem intensywnych badań. Wiele wydaje się 
wskazywać, że mamy w tym przypadku do czy
nienia z przykładem akrecji planetezymali czyli 
z przyrodniczym potwierdzeniem jednej z kon
cepcji formowania się planetoid.

W końcu ubiegłego roku planetoida 1989 
PB została skatalogowana pod numerem 4769 
i na wniosek głównego autora omówionych tu 
badań radarowych S. J. O s t r o  została naz
wana Kastalia. W mitologii greckiej jest to imię 
dziewczyny, która utonęła w świętym źródle w 
Delfach uciekając przed zalotami Apollina.

Wg Science 1990, 248, 1523
Krzysztof Ziołkowski

Ultrajasne galaktyki podczerwone

IRAS (Infrared Astronomical Satellite — As
tronomiczny Satelita Podczerwony) odkrył kla
sę jasnych galaktyk, które większość energii 
(ponad 95%) emitują w dalekiej podczerwieni. 
Niektóre z nich wysyłają 1012 Lq (jasności Słoń
ca) na falach o długościach 8 — 1000 f im,  co
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odpowiada minimalnej granicy jasności bolo- 
metrycznej przyjętej dla kwazarów! Klasę tych 
obiektów nazywamy ultrajasnymi galaktykami 
podczerwonymi.

Dla astronomów galaktyki te stanowią in
teresujący przedmiot badań, gdyż: 1) stanowią 
najliczniejszą we Wszechświccie populację 
obiektów o jasnościach większych niż 1011 Lq , 
2) prawdopodobnie stanowią wczesny i szybki 
etap w ewolucji galaktyk, a zatem poznanie 
ich pozwoli lepiej zrozumieć ten wciąż niejas
ny proces.

Promieniowanie galaktyk w dalekiej pod
czerwieni pochodzi głównie z procesów ab- 
sorbeji i reemisji promieniowania przez pył. W 
przypadku ultrajasnych galaktyk podczerwo
nych badania satelity IRAS wskazują na ciepły 
pył jako źródło promieniowania. Nie wiadomo 
jednak, czy pył ten jest podgrzewany przez ma
sywne gwiazdy czy też potrzebne jest dodatko
we, silniejsze źródło energii termicznej jak np. 
energia wyzwalana przy powstawaniu giganty
cznych czarnych dziur z emitującymi promie
niowanie X  akrecyjnymi dyskami. Aby lepiej 
poznać procesy zachodzące w tych niezwyk
łych galaktykach w obserwatorium ESO prze
prowadzono obserwacje optyczne i radiowe 
ultrajasnych galaktyk podczerwonych używając 
najnowszych technik obserwacyjnych. Obser
wacje optyczne wykonane za pomocą NTT 
(New 'technology 'Ifclcscope — teleskopu no
wej technologii) sugerują, że morfologia tych 
obiektów wyraźnie różni się od budowy chara
kterystycznej dla izolowanych galaktyk. Nie są 
to więc galaktyki typu spiralnego czy też elipty
cznego. Wręcz odwrotnie — przeważają kształty 
nieregularne: podwójne jądra, mosty, warko
cze. Zdjęcia tych galaktyk wyraźnie wskazują, 
że mamy w większości przypadków do czynie
nia nie z jedną lecz raczej z dwoma zderzają
cymi się galaktykami, które przenikają się wza
jemnie. Podjęto również próby badania gazu 
molekularnego w tych galaktykach — stwier
dzono np. bardzo dużą obfitość tlenku węgla 
CO, a także silne ruchy tego gazu (szerokość 
linii emisyjnych sięga nawet 1000 km/s). Bada
nia spektroskopowe 20 najjaśniejszych galak
tyk z tej grupy (znajdujących się w odległoś
ciach mniejszych niż odległość odpowiadająca 
z =  0.13) wskazują na bardzo silną absorbeję 
występującą w widmach tych galaktyk. Poza 
tym okazuje się, że ponad 50% jąder tych galak
tyk jest typu Seyferta 2. Linie emisyjne [OIII]

mają asymetryczny kształt, z rozbudowanymi 
skrzydłami w barwie niebieskiej, co świadczyć 
może o osłabieniu emisji przez poruszający się 
na zewnątrz gaz zmieszany z pyłem.

Na rok 1993 planuje się misję ISO (Infra
red Space Observatory — Podczerwone O b
serwatorium Kosmiczne) — jej instrumenty bę
dą znacznie czulsze niż IRAS. Dzięki temu as
tronomowie będą mogli badać ultrajasne gala
ktyki podczerwone nie tylko bliskie, ale przede 
wszystkim te, które są bardziej odlegle. Można 
się spodziewać, że ISO powinien zaobserwować 
wiele obiektów tej populacji — zderzenia gala
ktyk w dalekiej przeszłości, gdy Wszechświat 
był młodszy i gęstszy, na pewno były częstsze.

Wg The Messenger, 1991, No. 63.
Maria Łysik

Amerykańskie plany badań 
kosmicznych
Na ostatnie dziesięciolecie XX w. Amerykanie 
planują wiele ciekawych misji kosmicznych. Będą 
to zarówno duże, średnie jak i małe przed
sięwzięcia. Tym samym Amerykanie chcą nad
robić lukę lat 80-tych, które nie obfitowały w 
badania kosmiczne.

Szczególnie ambitne plany dotyczą dużych 
misji. Są one bardzo kosztowne lecz pracują 
wiele lat i są bardzo efektywne w działaniu. 
'Ieleskop kosmiczny Hubble'a (UST), plano
wany na lata 80-te, rozpoczął działalność do
piero w 1990 roku. Odkryta już w czasie trwa
nia misji wada zwierciadła ma zostać usunięta 
przez astronautów w 1993 roku. Zostaną ta
kże wymienione wtedy inne instrumenty. Z a
tem można się spodziewać po tym czasie jesz
cze doskonalszych obserwacji UST Już teraz 
obrazy otrzymane przez teleskop kosmiczny ma
ją znacznie lepszą zdolność rozdzielczą niż otrzy
mane przez jakiekolwiek ziemskie obserwato
rium. Dostarcza więc HST dokładne obrazy 
planet, gromad gwiazd, galaktyk.

W roku 1991 rozpoczęło działalność GRO 
(Gamma Ray Observatory) — obserwatorium 
kosmiczne promieni y. Obserwować ono bę
dzie promieniowanie w zakresie 20 keV — 30 
GeV Astrofizycy planują by GRO  zbadało ruch 
cząstek w pobliżu gwiazd neutronowych i czar
nych dziur, rozkład promieniowania kosmicz
nego i gazu w naszej Galaktyce, promieniowa
nie gamma galaktyk i kwazarów. Naukowcy ma
ją też nadzieję, że G RO  zbada także niektóre
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Model orbitalnego obserwatorium rentgenowskiego AXAF.

linie emisyjne np. linię 0.122 MeV (pochodzą
cą z pierwiastka 57Co) dla supernowej 1987 A. 
Na 1992 rok planowana jest misja obserwato
rium promieni X -  AXAF (Advanced X - 
Ray Astrophysics Facility). Badać będzie ono 
promieniowanie rentgenowskie w zakresie 0.1 
— 10 keV. W tym też zakresie będzie mogło 
dokonywać pomiarów spektroskopowych. Ob
serwatorium to badać będzie korony normal
nych i aktywnych gwiazd, przeprowadzi analizę 
chemiczną pozostałości supernowych w naszej 
Galaktyce i galaktykach nam bliskich. Obser
watorium to ma także wykonać obrazy (w pro
mieniach X) aktywnych jąder galaktyk i kwa- 
zarów. Z  misją tą wiąże się szczególne na
dzieje, gdyż jest ono kontynuacją i rozwinię
ciem prac obserwatorium Einsteina, które zbyt 
wcześnie skończyło swą działalność, choć i tak 
wniosło wiele w rozwój astrofizyki. AXAF ma 
być wyposażony w lepszą aparaturę niż Einste
in i ma pracować przez 15 lat. Tćik więc na
ukowcy mają nadzieję, że będzie ono wielkim 
źródłem informacji. Oprócz tych trzech duż
ych misji kosmicznych, w ramach programu 
EXPLORER ma podjąć działalność kilka śred
nich misji. Wszystkie one będą pracować na 
statku kosmicznym Explorer, który ma być wy
niesiony na orbitę okołoziemską za pomocą ra
kiety Delta w 1992 roku. Poszczególne stacje 
badawcze będą wymieniane przez astronau
tów. Zatem realizacja kolejnych misji jest oczy
wiście uzależniona od kolejnych lotów wahad
łowców. W roku 1992 ma rozpocząć pracę 
stacja EUVE (The Extreme Ultraviolet Ex

plorer), która ma badać promieniowanie ul
trafioletowe w zakresie 70-760 A. Astrofizycy 
mają nadzieję, że dane przekazywane przez tę 
stację pozwolą lepiej zrozumieć procesy za
chodzące w niektórych gwiazdach (m. in. w cias
nych układach podwójnych, składających się ze 
zmiennych kataklizmicznych i białych karłów) i 
ich atmosferach (EUVE ma zbadać gorącą 
plazmę związaną z koronami gwiazdowymi). W 
roku 1996 astronauci wymienią EUVE na sta
cję XTE (X-Ray Timing Explorer). Dokony
wać będzie ona obserwacji spektroskopowych i 
fotometrycznych promieniowania rentgenow
skiego w zakresie energii 1-100 keV. Stacja ta 
ma być wyposażona w aparaturę o bardzo du
żej czułości i doskonałej zdolności rozdzielczej 
(rzędu mikrosekund). Zatem naukowcy mają 
nadzieję, że dostarczane dane pozwolą uzys
kać nowe informacje o gwiazdach neutrono
wych (orbity, masy, zmiany prędkości rotacji i 
in.). Zbadana zostanie także relatywistyczna 
plazma w jądrach aktywnych galaktyk. Następ
na zmiana ma nastąpić w roku 1997, kiedy to 
rozpocznie pracę ACE (Advanced Composi
tion Explorer). Badać będzie ono promienio
wanie kosmiczne w zakresie 0.5 keV—0.5 GeV 
energii na nukleon. Na rok 1999 planuje się 
ostatnią ze średnich misji. Będzie to FUSE 
(Far-Ultraviolet Spectroscopic Explorer), któ
ry ma prowadzić obserwacje spektroskopowe 
w dalekim ultrafiolecie, czyli dla fal krótszych 
niż 1200 A  Możliwość badania poszczegól
nych linii pozwoli m. in. ustalić zawartość lek
kich pierwiastków powstałych w ciągu pierwszych 
trzech minut istnienia Wszechświata, co ma 
podstawowe znaczenie dla kosmologii.

W latach 90-tych Amerykanie zamierzają 
także kontynuować rozpoczęty w latach 80- 
tych program „Smali Explorer”, czyli program 
małych misji kosmicznych (małych satelitów). 
Astronomowie oczekują m. in. na satelitę SWAS 
(Submiiliter Wave Astronomy Satellite), który 
badać będzie fale submilimetrowe. Oczekuje 
się, że pozwoli to poznać rozkład wody i tlenu 
w naszej Galaktyce (poprzez badanie linii spe
ktralnych H2O i O2). Przyszłość pokaże ile z 
tych ambitnych planów uda się zrealizować. 
Jeżeli nawet tylko część z tych misji zostanie 
urzeczywistniona, to i tak nasza wiedza o 
Wszechświecie znacznie się powiększy.

Wg Physics Today, April 1991, 60
Maria Łysik
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KRONIKA HISTORYCZNA

Siedemdziesięciolecie „Uranii”

Siedemdziesiąt lat temu, w marcu 1922 
roku, ukazał się pierwszy numer Uranii. 
Okrągła rocznica skłania do zadumy nad 
historią naszego pisma. Patrzymy w prze
szłość by w przyszłości lepiej służyć mi
łośnikom astronomii: Czynimy to na pro
gu przemian, które Uranię mają uatrak
cyjnić i przybliżyć większej liczbie czytel
ników. Chcemy więc ukazać tradycje, z 
których wyrastamy i którym pragniemy po
zostać wierni.
• Dzieje Uranii były już kilkakrotnie na 

tych łamach przedstawiane. Ostatni raz 
można je było poznać z artykułu Ludwika 
Z a j d l e r a  pt. „Na marginesie sześć- 
dziesięcioleda Uranii" opublikowanego w 
numerze październikowym w 1979 roku. 
Autor, redaktor naczelny Uranii w latach 
1965-1982, przypomina w nim m. in. pre
historię pisma tzn. cztery powielaczowe 
zeszyty wydane w nakładzie kilkudziesię
ciu egzemplarzy, z których pierwszy ukazał 
się w 1919 roku staraniem uczniów matu
ralnych klas gimnazjów warszawskich: Ste
fana K a l i ń s k i e g o ,  Jana M e r g e n -  
t a l e r a  i Stanisława M r o z o w s k i e 
go, którym patronował dr Felicjan K ę 
p i ń s k i ,  trzydziestoczteroletni wówczas 
nauczyciel astronomii, będący jednocześ
nie tymczasowym kierownikiem Obserwa
torium Astronomicznego Uniwersytetu 
Warszawskiego. Entuzjazm młodych za
paleńców nauki o niebie doprowadził do 
powstania międzyszkolnego Koła Miłoś
ników Astronomii, które stało się zaląż
kiem obecnego Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii, oraz do utwo
rzenia pisma, które teraz obchodzi swe 
siedemdziesięciolecie. Pierwszym redak
torem Uranii był F. Kępiński, od 1927 ro
ku profesor Politechniki Warszawskiej i 
założyciel jej obserwatorium Astrono
micznego, znany badacz ruchu komety
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Fot. 2 Reprodukcja okładki pierwszego numeru Uranii, któiy 
ukazał się w marcu 1922 roku.

Kopffa, który zmarł w 1966 roku. Jeden z 
założycieli naszego miesięcznika, dziś już 
ponad dziewięćdziesięcioletni profesor 
Uniwersytetu Wrocławskiego i twórca 
znanej w świecie wrocławskiej szkoły he- 
liofizyki, J. Mergentaler, jest nadal stałym 
współpracownikiem Uranii — w niniej
szym numerze publikujemy jego artykuł 
pt. „Jak Słońce chudnie”.

Z  zamieszczonego w numerze majo
wym w 1962 roku artykułu pt. „Czterdzie
stolecie czasopisma Urania", napisanego 
przez nieżyjącego już zasłużonego dzia
łacza PTMA z Krakowa Stanisława L u - 
b e r t o w i c z a ,  możemy się dowiedzieć 
o tym, kto i kiedy był redaktorem naczel
nym Uranii i gdzie znajdowała się siedziba 
redakcji, ile ukazało się numerów i ile
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Fot. 1 Reprodukcja strony tytułowej drugiego, powielaczo
wego zeszytu Uranii. Artykuł pŁ „Wulkany na Księżycu” 
napisał Jan Mergentaler.

stron zadrukowano w każdym roku oraz o 
wielu innych ciekawostkach kronikarskich 
dotyczących naszego pisma. Tę jakby in
wentaryzację Uranii przedłużyli do roku 
1970 ‘Rideusz G r z e s i o  i Jan R o l e -  
w i c z w wydanej przez PTMA w 1971 ro
ku broszurze pt. „50 lat społecznego- 
miłośniczego ruchu astronomicznego w 
Polsce”. Zachęcając do zajrzenia do tych 
tekstów pragniemy zawarte w nich wia
domości uzupełnić dodatkowymi infor
macjami.

Pozbawienie prof. Andrzeja W r ó b 
l e w s k i e g o ,  obecnego rektora Uniwer
sytetu Warszawskiego, funkcji redaktora 
naczelnego Uranii z końcem 1964 roku 
(pełnił ją od 1959 roku) zostało spowodo
wane dopuszczeniem przez niego do dru
ku w numerze grudniowym 1963 roku 
artykułu pt. „Gwiazda Betlejemska” napi

sanego przez sędziwego już wówczas zało
życiela Uranii F. Kępińskiego. Młodszym 
czytelnikom należy się w tym miejscu wy
jaśnienie, że w tamtych czasach w takim 
piśmie jak Urania nie mogły się ukazywać 
teksty związane choćby tylko pośrednio 
m. in. z religią, biblią, kościołem itp. Mile 
natomiast były widziane różne panegiryki 
jak np. specjalna wkładka w numerze 
kwietniowym w 1953 roku zawierająca 
zdjęcie i nekrolog Józefa Stalina oraz 
opatrzone niemądrym komentarzem cyta
ty z jego pism, czy też już nieco mądrzej
szy tekst, który znalazł się w numerze li
stopadowym w 1967 roku poświęcony ob
chodzonej wtedy 50 rocznicy Rewolucji 
Październikowej w Rosji.

Jeszcze raz w dziejach Uranii dała o 
sobie znać polityka na początku lat osiem
dziesiątych. Po wprowadzeniu 13 grudnia 
1981 roku stanu wojennego, podobnie jak 
prawie wszystkie pisma w Polsce, również 
i Urania przestała się ukazywać. Gdy w 
połowie 1982 roku można już było wzno
wić jej druk i kolportaż chcieliśmy nad
robić powstałe opóźnienie wydając wszy
stkie zaległe numery. Niestety opóźnienia 
nie udało się zlikwidować i na początku 
1983 roku zamiast czterech pierwszych ze
szytów wydaliśmy jeden o numerze 1-4 w 
zwiększonej nieco objętości.

Wspominając stan wojenny warto u- 
jawnić perypetie związane z numerem 
grudniowym w 1981 roku, który został 
wprawdzie wydrukowany przed 13 grud
nia ale nie zdążył już w terminie dotrzeć 
do prenumeratorów. Rozesłany został do
piero w maju następnego roku. Przypadek 
zrządził, że w tym właśnie numerze uka
zało się piękne i mądre przemówienie ów
czesnego prezesa Polskiego Tbwarzystwa 
Astronomicznego doc. Jerzego S t o d ó ł -  
k i e w i c z a wygłoszone we wrześniu 1981 
roku podczas otwarcia XX Zjazdu PTA w 
Krakowie. Ponadto we „wstępniaku” tego 
numeru informowaliśmy o „powierzeniu 
przez społeczeństwo dwóm wybitnym as
tronomom... wysokich funkcji w służbie
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polskiej nauce i dziełu odnowy życia naro
du”. Natychmiast spotkało się to z ostrą 
reprymendą jednego z czytelników, który w 
liście do redakcji pisał: „Stanowczo sprze
ciwiam się zamieszczeniu w grudniowym 
numerze wystąpienia in extenso pana Sto- 
dółkiewicza, oraz zamieszczeniu notek o u- 
tytułowanych również in extenso związ
kowcach „Solidarności”, panach Głęboc
kich czy Stawikowskich. Miesięcznik miłoś
ników astronomii ma służyć przede wszy
stkim młodzieży, ma kształtować jej na
ukowy światopogląd, a nie służyć obsku
rantyzmowi i propagandzie „Solidarności”. 
Największym dziejowym dorobkiem wszyst
kich Polaków jest ich postępowe, socjalisty
czne państwo...”

Chociaż ten incydent nie doprowadził 
tym razem do zmiany redaktora naczelne
go to jednak wkrótce musiała ona i tak na
stąpić. W maju 1981 roku nagła i ciężka 
choroba przykuła bowiem do łóżka L. 
Zajdlera zupełnie uniemożliwiając mu 
dalsze prowadzenie pisma. Wszystkie je
go obowiązki spadły wtedy na ówczesnego 
sekretarza redakcji, a obecnego redaktora 
naczelnego. Formalne powołanie K. 
Z i ó ł k o w s k i e g o  na to stanowisko na
stąpiło jednak dopiero na początku 1983 
roku, a o ukonstytuowaniu się nowej re
dakcji Uranii czytelnicy zostali poinformo
wani we „wstępniaku” numeru 1-4/1983.

We wszystkich wspomnianych wyżej tek
stach o Uranii niewiele można przeczytać 
o profilu pisma, jego tematyce i struktu
rze. A przecież dzięki nim właśnie pismo 
nasze trwa już 70 lat w prawie nie zmie
nionym kształcie. Jak podkreśliliśmy w je
go specjalnym, 600-nym numerze, który 
ukazał się na początku tego roku, Urania 
służy miłośnikom astronomii rzetelnymi 
informacjami o najważniejszych i aktualnych 
problemach poznawania Wszechświata 
oraz wszechstronną pomocą w urzeczywist
nianiu ich zamiłowań. Chce wszystkim 
przybliżać niebo, odsłaniać jego tajemni
ce, ukazywać piękno, rozbudzać zaintere
sowania jego niezwykłościami, uczyć ro

zumnego patrzenia na to, co naszą małą 
planetę otacza i wokół niej się dzieje, inspi
rować aktywne uczestnictwo w amatorskim 
ruchu naukowym. Jak te zadania są realizo
wane?

Zasadniczy trzon każdego numeru sta
nowi kilka artykułów przeglądowych. Sta
ramy się aby były one poświęcone najbar
dziej aktualnym zagadnieniom astrono
micznym i możliwie przystępnie oraz ca
łościowo ujmowały przedstawiany prob
lem. Ich autorami są zwykle astronomo
wie zawodowi i doświadczeni popularyza
torzy astronomii. Ostatnio coraz częściej 
pojawiają się też artykuły pisane przez 
młodych miłośników astronomii, laureatów 
konkursów astronomicznych, studentów 
itp. Poziom artykułów bywa różny: od zu
pełnie elementarnych i łatwym językiem 
napisanych do trudniejszych, wymagają
cych od czytelnika pewnego przygotowa
nia, a nieraz także wysiłku dla zrozumie
nia proponowanego przez autora toku ro
zumowania. Ta różnorodność jest odpo
wiedzią na zapotrzebowanie czytelników: za
równo początkującym jak i zaawansowa
nym miłośnikom astronomii pragniemy do
starczyć materiału do przemyśleń oraz po
głębić ich wiedzę i zaspokoić ciekawość. 
Czasem jakiemuś tematowi poświęcamy 
cykl artykułów. Warto tu przypomnieć 
szczególnie dobrze przez czytelników przy
jętą serię wybitnego kosmologa ks. prof. 
Michała H e l l e r a  pt. „Ewolucja kos
mosu i kosmologii” publikowaną w latach 
1978-1980, która została następnie wyda
na w postaci książki i stała się bestselle
rem astronomicznym lat osiemdziesiątych.

Z zasady Urania nie publikuje oryginal
nych prac własnych autorów, wychodząc z 
założenia, że naszym czytelnikom winni 
jesteśmy jedynie rzetelną, sprawdzoną i 
wiarygodną informację. Odstępstwa od tej 
reguły zawiera dział Obserwacje, w któ
rym od czasu do czasu ukazują się opisy 
jakichś spostrzeżeń lub rezultaty prac ob
serwacyjnych miłośników astronomii. Pu
blikujemy je jednak bardziej dla przykładu i
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zachęty do rozumnego patrzenia na nie
bo, niż w celu udokumentowania wyni
ków konkretnych obserwacji. Wyjątkiem 
były opracowane przez profesjonalistę i 
wykonywane pod jego kierunkiem miłoś- 
nicze obserwacje komet, którymi zainte
resowanie znacznie wzrosło w ciągu kilku 
minionych lat, do czego być może przy
czyniło się szerokie upowszechnienie, m. 
in. przez Uranię, wiadomości o kometach w 
związku z powrotem do Słońca słynnej ko
mety Halleya w 1986 roku. Artykuł prze
glądowy nabiera czasem wartości orygi
nalnego przyczynku, co w szczególności 
dotyczy dociekań historycznych. T&ki cha
rakter miał np. cykl niestrudzonego ani
matora amatorskich obserwacji pozycji i 
zakryć w Polsce dr inż. Marka Z a w i l -  
s k i e g o pt. „Historyczne obserwacje zja
wisk zaćmieniowych” drukowany w latach 
1990-1991. W Uranii ukazało się też pier
wsze opracowanie epizodycznej historii 
polskiego obserwatorium meteorologicz- 
no-astronomicznego na Popie Iwanie w 
Czarnohorze ocalonej od zapomnienia 
przez prof. Jerzego K r e i n e r a  (w nu
merze kwietniowym z 1989 roku uzupeł
nione nowymi informacjami w poprzed
nim numerze). W 1984 roku wystąpiliśmy 
z inicjatywą zaprezentowania wszystkich 
polskich instytutów i obserwatoriów astro
nomicznych. Tfcn cykl rozpoczęliśmy w nu
merze 7-8/1984 przedstawieniem Centrum 
Astronomicznego im. M. Kopernika w 
Warszawie. Chociaż nie zdołaliśmy uzys
kać odpowiednich artykułów ze wszyst
kich ośrodków, to jednak dziś już teksty, 
których zabrakło w Uranii, zainteresowa
ny czytelnik znajdzie w ubiegłorocznym 
tomie Postępów Astronomii. Wszystkie 
one stanowią interesujący przegląd stanu 
współczesnej astronomii polskiej.

O ciekawszych pracach polskich astro
nomów staraliśmy się informować syste
matycznie w drugiej połowie lat siedem
dziesiątych i pierwszej osiemdziesiątych w 
corocznych notatkach na ten temat w Kro
nice. Dział ten przeznaczony jest przede

wszystkim na krótkie doniesienia o naj
ważniejszych i aktualnych wydarzeniach w 
świecie astronomicznym. Prezentujemy w 
nim najnowsze odkrycia, znaczące opra
cowania i interpretacje, głośne hipotezy 
itp. Zwykle podajemy źródło, na podsta
wie którego referowana jest omawiana pra
ca, aby ułatwić zainteresowanym ewentu
alne dotarcie do oryginalnej publikacji.

Ważnym działem Uranii jest Poradnik 
Obserwatora. Zamieszczamy w nim, a 
czasem także w odrębnych artykułach, róż
ne materiały instruktażowe mające nau
czyć, pomóc, ułatwić, a także zachęcić mi
łośników astronomii do budowy instru
mentów, prowadzenia obserwacji, opra
cowywania ich wyników, konstruowania 
astronomicznych programów komputero
wych itd. W tym przypadku także staramy 
się różnicować poziom pamiętając, że 
Urania ma służyć zarówno początkującym 
jak i zaawansowanym adeptom nauki o 
niebie. Podobną rolę spełnia Kącik Olim
pijczyka, w którym zamieszczamy nie tyl
ko coroczne sprawozdania z przebiegu 
olimpiad astronomicznych, ale przede 
wszystkim omówienia różnych zadań i ich 
rozwiązań głównie z zakończonych już 
olimpiad. Pragniemy w ten sposób pomóc 
młodym miłośnikom astronomii w przy
gotowaniach do udziału w olimpiadzie, a 
starszym dać wartościowy materiał do po
głębiania i utrwalania wiadomości i umie
jętności. Poniekąd analogiczne cele przy
świecają też Nowościom Wydawniczym. 
Publikowane w tym dziale recenzje i omó
wienia różnych wydawnictw astronomicz
nych nie tylko krajowych ale często i za
granicznych, mają zwrócić uwagę na war
tościowe pozycje, a czasem ostrzec przed 
złymi.

W Uranii ukazują się ponadto różne 
doniesienia z historii astronomii i miłoś- 
niczego ruchu astronomicznego (Kronika 
Historyczna), opisy działalności polskich 
miłośników astronomii (Kronika PTMA), 
sprawozdania z jakichś ciekawych astro
nomicznych konferencji lub sympozjów
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naukowych oraz ważnych zebrań organi
zacji astronomicznych (Konferencje i 
Zjazdy), ciekawsze fragmenty listów do 
redakcji, które mogą zainteresować szer
sze grono czytelników (Z koresponden
cji), a także różne ciekawostki naukowe, 
dotyczące działalności instytucji i organiza
cji naukowych, z życia astronomów itp. 
(To i owo). Wiele uwagi Urania przywiązu
je do materiału ilustracyjnego. Bardzo 
skromne do niedawna możliwości techni
czne ograniczały publikowanie jedynie 
czarno-białych fotografii tylko do okładki 
każdego zeszytu. Obecnie kolorowe zdję
cia mogą się ukazywać także i wewnątrz 
numeru. Znacznie uatrakcyjnia to Uranię 
tym bardziej, że ich tematyka dotyczy zwy
kle różnych rewelacji, których nie szczę
dzą nam ostatnio liczne sondy kosmiczne 
czy też orbitalne obserwatoria astrono
miczne.

Każdy zeszyt Uranii kończy Kalenda
rzyk Astronomiczny, którego autorem od 
początku 1960 roku jest prof. Grzegorz 
S i t a r s k i ,  specjalista w zakresie mecha
niki nieba, wybitny badacz ruchów komet. 
Forma kalendarzyka została wypracowa
na w trakcie wielu dyskusji z jego użytkow
nikami, pr/y czym trzeba podkreślić, że zna
lezienie zadowalającego kompromisu by
ło bardzo trudne. Stoimy na stanowisku,

PORADNIK OBSERWATORA

Obserwacje zjawisk sporadycznych na
Interesującym celem miłośniczych obser
wacji Księżyca może być poszukiwanie i 
rejestracja krótko trwających zjawisk spo
radycznych na powierzchni Księżyca.

Przy dokładnym spełnieniu kilku wa
runków rezultaty takich obserwacji będą 
posiadały niewątpliwą wartość naukową. 
Należy przypomnieć, że problem zjawisk 
sporadycznych na Księżycu pozostaje do 
dzisiaj w wielu aspektach zagadkowym. 
Gwałtowność pojawienia się i krótki czas 
trwania czynią opisane zjawiska „nieuch-

że kalendarzyk ma przede wszystkim służyć 
początkującym miłośnikom astronomii, 
tym czytelnikom Uranii, którzy dopiero 
zaczynają patrzeć na niebo i chcą się 
dowiedzieć, co ciekawego danego wieczo
ru mogą na nim zobaczyć. Bardziej za
awansowani obserwatorzy natomiast nie 
znajdą tu wszystkich potrzebnych im in
formacji, sądzimy jednak, że będą umieli 
sięgnąć po nie do innych, poważniejszych 
źródeł.

Zarysowana tu struktura Uranii została 
wypracowana w ciągu siedemdziesięcio
letniej już służby miłośnikom astronomii 
w naszym kraju. Zamierzamy ją zachować 
także w przyszłości, niezależnie od zmian 
zewnętrznych, którym uległa Urania od 
początku tego roku. Dodajmy, że celem 
tych zmian jest przede wszystkim uatra
kcyjnienie pisma m. in. przez wprowadze
nie barwnych ilustracji oraz przywrócenie 
formatu, jaki Urania miała na początku 
swego istnienia. Chlubimy się tym, że jes
teśmy najstarszym polskim pismem astro
nomicznym i jednym z najstarszych wśród 
czasopism popularnonaukowych, ale zda
jemy też sobie sprawę z tego jak wielkie 
jest to zobowiązanie i odpowiedzialność. 
Pragniemy nadal czynić wszystko by unieść 
ten ciężar.

Krzysztof Ziołkowski

Księżycu
wytnymi” dla złożonych kompleksów współ
czesnej aparatury astrofizycznej profesjo
nalnych obserwatoriów. Z  tego powodu 
wizualne obserwacje prowadzone przez 
wielu miłośników astronomii mogłyby wy
pełnić tę lukę obserwacyjną.

Koniecznymi warunkami prowadzenia 
poszukiwań i rejestracji zjawisk sporady
cznych powinny być: wystarczająco duża 
rozdzielczość przyrządu, idealne warunki 
atmosferyczne, krytyczny i bez uprzedzeń 
stosunek do tego, co się zobaczy oraz pełna
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dokumentacja obserwowanego zjawiska 
— data, czas, ocena stanu atmosfery (spo
kój i przejrzystość), przyrząd, miejsce ob
serwacji (szczególnie ważnym jest brak 
źródeł światła w pobliżu miejsca obserwa
cji), położenie na powierzchni Księżyca i 
charakter dostrzeżonego zjawiska. Szcze
gólnie cenne są równoczesne obserwacje 
kilku obserwatorów prowadzone z różnych 
miejsc, co w większości przypadków gwa
rantuje wiarygodność zjawiska, wyklucza
jąc wpływ subiektywnych ocen obserwatora.

Czym są według współczesnych danych 
zjawiska sporadyczne na Księżycu? Kata
logi zauważonych szybkich zmian wyglą
du, barwy, jasności, ostrości szczegółów 
powierzchniowych Księżyca zawierają już 
opisy setek przypadków, których wiarygod
ność jesl duża bądź w ogóle nie ulega wąt
pliwości. Fakty stwierdzone przez różnych 
obserwatorów są zebrane i poszeregowa- 
ne w katalogach P. W. F l o r e n s k i c g o  
iW.M. C z c r n o w a  (ZSRR )iB . M i d -  
d l e h e a r s t a  (USA). Według powtarzal
ności zjawisk w danym rejonie wyróżnia 
się szczególnie „aktywne” obiekty, w po
bliżu których zjawiska sporadyczne obser
wowano dziesiątki razy. Na przykład, wg 
danych Middlehearsta w kraterze Aiystarch 
różne zjawiska optyczne zarejestrowano 
112 razy. Ich obecność w kraterze Platon 
stwierdzono w 29 przypadkach. Dolina 
Schrótcra jest wspominana w 15 przypad
kach. Zjawiska w kraterach Alfons i Ty
cho zarejestrowano 13 razy. Szesnaście 
przypadków odnosi się do Morza Kryzy
sów. „Aktywnymi” obiektami, z reguły, są 
stosunkowo młode, duże kratery. Wyraź
ną prawidłowością jest ich położenie na 
peryferiach kolistych mórz lub wzdłuż sy
stemów uskoków i wałów na powierzchni 
mórz.

Średni czas trwania obserwowanych 
zjawisk nie przekraczał 15 minut (można 
więc zaobserwować jego pełny przebieg!). 
Zaobserwowano także zależność częstoś
ci pojawiania się sporadycznych zmian od 
położenia Księżyca na orbicie. Okazało się,

że najbardziej aktywny okres pojawiania 
się zmian odpowiada okresowi przecho
dzenia Księżyca przez perygeum. Około 
jedna czwarta wszystkich zanotowanych 
przypadków przypada na okres trzech dni, 
z których środkowy odpowiada położeniu 
Księżyca w punkcie perygeum. Drugie 
maksimum częstości zdarzeń, zawierające 
w sobie ponad jedną dziesiątą wszystkich 
zarejestrowanych przypadków, przypada 
na tej samej długości okres w pobliżu apo
geum Księżyca.

Zgodnie z charakterem zjawisk spora
dycznych można podzielić je na cztery gru
py. Do pierwszej zalicza się zmiany zew
nętrznego wyglądu obiektu — jego kształ
tu, konturów cienia, wyglądu górki cen
tralnej itd., a także lokalne zmiany ostroś
ci obrazu, które należy odróżniać od drgań 
lub rozmycia związanego z wpływem nie
stabilności atmosferycznej. Drugą grupę 
tworzą przypadki zmiany jasności obiektu 
lub pojawienia się różnego kształtu jas
nych plam i punktów. Do trzeciej grupy 
wchodzą zmiany barwy fragmentów po
wierzchni Księżyca, do czwartej — przy
padki pojawienia się ciemnych plam.

Na załączonej mapie zaznaczone są 
schematycznie obszary zachodzenia zja
wisk sporadycznych wg wymienionych ka
talogów. Posługując się tą mapą, obserwa
tor może zawczasu skoncentrować się na 
„aktywnych” obiektach, które będą wido
czne przy danej fazie. Z  większym praw
dopodobieństwem można zaobserwować 
opisywane zjawiska w okresie przechodze
nia Księżyca przez punkty perygeum i apo
geum. Momenty te w prosty sposób określa 
się np. za pomocą Kalendarza Miłośnika 
Astronomii wydawanego przez PTMA.

Szczególne znaczenie ma poszukiwa
nie zjawisk na nocnej stronie Księżyca po
przez obserwację światła popielatego. W 
tych warunkach pojawienie się świecących 
plam lub gwałtowne zwiększenie jasności 
obiektów jest szczególnie wyraźnie wido
czne. Należy jednak zwrócić uwagę na to, 
że poszukiwanie zmian w świetle popielą-
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tym powinno być poprzedzone dokładnym 
zaznajomieniem się z wyglądem szczegó
łów powierzchni w tych warunkach.

Początkujący obserwator często bierze 
jasne obiekty, oświetlone odbitym świat
łem Ziemi, za jakieś niezwykłe zjawiska. 
Na przykład, dobrze widoczny w świetle 
popielatym krater Arystarch zwykle jest 
uważany za „wybuch” itp.

Poszukiwanie zjawisk sporadycznych 
jest bardzo ważnym, lecz niezbyt wdzięcz
nym zadaniem. Wiele czasu obserwator mo
że bezowocnie stracić przy teleskopie, za
nim zauważy coś niezwykłego. Każdy ob
serwator przystępujący do badania zjawisk 
sporadycznych powinien o tym pamiętać. 
Do powodzenia w tej trudnej pracy pro
wadzi systematyczność i upór obserwatora.
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Jednocześnie jednak poszukiwania i ob
serwacje zjawisk sporadycznych są tym 
obszarem badań Księżyca, w którym mi
łośnik astronomii może wykonać pracę o 
wyraźnym znaczeniu naukowym. 
Powodzenie zależy głównie od liczby ob
serwatorów, jednocześnie i niezależnie 
prowadzących obserwacje. W tym celu w 
1967 roku została stworzona międzynaro
dowa sieć obserwatorów Księżyca w celu 
badań zjawisk sporadycznych. Sieć ta obej
muje 147 stacji w 31 krajach. Do sieci tej 
należą także miłośnicy astronomii. Obser
wacje wykonywane w ramach tej sieci były 
prowadzone m. in. w czasie lotów księ

życowych Apollo w celu skorelowania z 
analogicznymi obserwacjami przeprowa
dzanymi z orbity okoloksiężycowej.

Oddział krakowski PTMA pragnie u- 
aktywnić członków Tbwarzystwa w tym kie
runku, gdyż wiemy, że Księżyc jest obiek
tem często „oglądanym” i można tę pasję 
zamienić na obserwacje o znaczeniu na
ukowym. Powyższa instrukcja ma być te
mu pomocna. Wszelkie uwagi, a także e- 
wentualne obserwaq'e należy kierować pod 
adresem: Tbmasz Ściężor

Oddział krakowski PTMA 
ul. św. Tbmasza 30 
31-027 Kraków

Wielka Mgławica w O rionie M 42 (N G C 1976) i mała, pyłowo-gazowa M 43 (N G C  1982). Zamieszczony obok schematycz
ny rysunek gwiazdozbioru pozwala zorientować się, gdzie te mgławice leżą na niebie ( a  to Betelgeuse, f i  — Rigiel, y  — 
Bellatrix, <5 — M intaka, e  — Alniłam, ?  — Alnilak, u  — Trapez i K — Saiph) — M 42 tworzy otoczkę wokół d  — Orionis, 
M 43 leży od niej na północ; obie znajdują się poniżej pasa Oriona, w „mieczyku”. Taki widok jak na powyższym obrazku 
zawdzięczamy dobrym teleskopom i dobiym materiałom fotograficznym — gołym okiem dostrzec można tylko rozmyte 
mgiełki w tym miejscu. Miłych wrażeń!
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OBSERWACJE

Komunikat nr 11/91 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
Wyniki obserwacji Słońca w listopadzie 
1991 r. przysłało 12 obserwatorów: Grze
gorz C z e p i e c z e k ,  Bartosz D ą b r o 
w s k i ,  Longin G a r k u 1, Grzegorz 
K i e ł t y k a ,  Janusz W. K o s i ń s k i ,  Wi
ktor M a j e w s k i ,  Andrzej P i l s k i ,  
Piotr S a d o w s k i ,  Krzysztof S o c h a ,  
Mieczysław S z u l c ,  Stanisław Ś w i e r -  
c zy ń s k i, Jerzy Z a g r o d n i k .  Łącznie 
wykonano 79 obserwacji w 23 dniach. Śred
nie dzienne względne liczby Wolfa w listo
padzie 1991 r. wynoszą:

KRONIKA PTMA

1. . . . ...172 9 ...... ...— 17 ,.... — 75 ,„ ,..,98
...143 10. . . ...127 18. ..... — ?6  , .... —

3. . . . ...106 11. . . ...118 19 ..104 77 171
4 . .. ..... _ 1? ...104 ?0 ..122 78 .... —
5. ... ...114 13. . . ......78 21. . . .....70 79 —
6 ...130 14. . . ...101 22. . . ......69 30... 10?
7 ... ...135 15, ., ......80 23. . . ..107
8 ...143 16. . . ......65 24. . . ..124

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa w listopadzie 1991 r. wynosi 109.3 
(102.1). Średnia względna liczba Wolfa z 
jednego obrotu Słońca wynosi 135.3 
(135.3). W nawiasach podano średnie li
czone bez współczynników obserwatorów.

Andrzej Pilski

Wacław Szymański (1905-1991)

Wacław Szymański urodził się w 1905 ro
ku w Warszawie. Dzieciństwo i młode lata 
spędził w Estonii, gdzie przenieśli się jego 
rodzice w 1906 roku. TMlin stał się dla 
niego miastem rodzinnym. Odbył tam trzy
letnie studia politechniczne. Matematycz
na wiedza przydała mu się w dalszej pracy 
zawodowej i zainteresowaniach astrono
micznych. Po II wojnie światowej powró
cił do Polski i osiedlił się wraz z rodziną w 
Dąbrowie Górniczej.

Od jesieni 1950 roku prowadził własną 
lunetą obserwacje Słońca, najpierw sam w 
ramach Polskiego Tbwarzystwa Miłośni
ków Astronomii, a po pewnym czasie z 
gromadzącymi się wokół niego innymi ob
serwatorami. Kiedy w Dąbrowie Górni
czej otwierano Pałac Kultury Zagłębia, ob
serwatorzy skupieni wokół Wacława Szy
mańskiego przeszli pod pieczę PKZ, dzia
łając nadal w ramach PTMA

Wynikami jego prac interesowały się 
placówki krajowe i zagraniczne. Miał kon
takt z wieloma wydawnictwami krajowymi 
jak Postępy Astronomii i Acta Geophysica 
Polonica, oraz z zagranicznymi jak Sonne,

Sonne Datenblatt, Corany, Monthly Report 
on Solar Radio Emission i innymi.

W roku 1980 zostało zarejestrowane 
Tbwarzystwo Obserwatorów Słońca, dzia
łające obecnie na obszarze całej Polski. W 
Towarzystwie tym są zrzeszeni również człon
kowie korespondenci nadsyłający swoje ob
serwacje z Anglii, Estonii, Niemiec, USA.



92 URANIA 3/1992

W roku 1964 na kupionej przez siebie 
parceli w Żarkach Letnisku (woj. Często
chowa), wybudował na własny koszt ob
serwatorium astronomiczne, wykonując sa
modzielnie wszystkie prace. W 1974 roku 
obserwatorium zostało ukończone i udos
tępnione obserwatorom, młodzieży i wszys
tkim zainteresowanym astronomią.

Organizował Ogólnopolskie Zjazdy 
Obserwatorów Słońca połączone z Nauko
wymi Sesjami Astronomicznymi dotyczą
cymi aktualnych zagadnień słonecznych. Wy
głaszał liczne prelekcje dla młodzieży i za
interesowanych problematyką słoneczną, 
połączone z pokazami obserwacji Słońca.

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Jerzy Marek Kreiner: Wybrane zagadnie
nia z astronomii. Wydawnictwa Szkolne i 
Pedagogiczne, Wsrszawa 1991, nakład 
19820 + 180 egz., str. 84, ilustracji 60 (w 
tym 8 barwnych) plus mapa obrotowa nie
ba (wkładka).

Profesora Jerzego M. K r e i n e r a nie 
trzeba chyba przedstawiać miłośnikom as
tronomii i czytelnikom Uranii. Autor i tłu
macz literatury astronomicznej (m. in. pod
ręczników i poradników) opublikował no
wy podręcznik astronomii jako uzupełnie
nie do podręcznika fizyki Krzysztofa C h y -  
1 i dla klasy IV liceum zawodowego i tech
nikum. Książka została zatwierdzona do 
użytku szkolnego przez Ministra Edukacji 
Narodowej, a opracowana na podstawie 
programu nauczania. Powyższa formuła 
określiła z góry zarazem treść jak i kształt 
książki nie pozostawiając obszernego pola 
manewru dla Autora, stąd jakiekolwiek 
pretensje do układu podręcznika 
kierować należy do autorów programu.

Po Wiadomościach wstępnych zawiera
jących podstawowe informacje astronomi
czne Autor przedstawił Właściwości fizycz
ne ciał Układu Słonecznego (Słońca, Księ
życa, planet i drobnych ciał). Kolejny roz

W placówce tej oprócz obserwacji Słońca 
prowadził inne prace z dziedziny heliofizyki. 
Ogółem wykonał 48 prac o charakterze 
naukowym, publikowanych w kraju i za 
granicą.

Zmarł 19 września 1991 roku i został 
pochowany w Żarkach Letnisku. Jako od
dany miłośnik astronomii kierował się de
wizą „Sol omnia regit” (Słońce wszystkim 
rządzi). Dzieło jego życia pozostawiło trwa
ły ślad w astronomii, a jego pamięć pozo
stanie w sercach licznego grona miłośni
ków tej nauki.

Mieczysław Jerzy Dudalo 
Jerzy Tatarczyk

dział — Gwiazdy i materia międzygwiaz- 
dowa — zawiera w istocie rzeczy wiado
mości o naszej Galaktyce oraz o astrofizy
ce. Rozdział ostatni to Zagadnienia astro
nomii pozagalaktycznej i kosmologii. W su
mie zatem podręcznik stanowi krótkie kom
pendium wiedzy o Wszechświecie i może 
być użyteczny również dla początkujących 
miłośników astronomii, którzy jednak bę
dą mieli trudności z jego nabyciem. Z  dru
giej strony podręcznik może stać się za
chętą do uczestnictwa w astronomicznym 
ruchu miłośniczym, zwłaszcza dzięki ma
pie obrotowej nieba, wskazówkom obser
wacyjnym i zalecanej literaturze uzupeł
niającej.

Cennym uzupełnieniem jest również 
krótki, z konieczności, ostatni rozdział pt. 
Rola kosmonautyki w badaniach astrono
micznych. Astronautyka zresztą często 
przewija się w tym podręczniku, głównie 
w rozdziale poświęconym naszemu ukła
dowi planetarnemu — bez jej sukcesów 
nie mielibyśmy tylu cennych informacji o 
„pozaziemskich światach”.

Szkoda jedynie, iż w tak niewielkiej 
objętościowo książeczce znalazło się tyle 
co prawda drobnych lecz denerwujących 
błędów i pomyłek, powstałych zresztą nie
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z winy Autora. Na szczęście w przygoto
wywanym do druku II wydaniu wszystkie 
dostrzeżone uchybienia zostaną zlikwido
wane.

T. Zbigniew’ Dworak

Oldrich Hlad, Franttfek Hovorka, Pavla 
Polechova, Jitka Weiselova (tłumaczenie 
— Andrzej Magala), Atlas Nieba 2000.0, 
Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw 
Kartograficznych, Warszawa 1991, stron 70.

Z  prawdziwą przyjemnością należy od
notować pojawienie się na księgarskim ryn
ku Atlasu Nieba (który oprócz innych za
let ma i tę, że da się bez trudu zapakować 
do plecaka na wakacyjną wędrówkę; ma 
twarde okładki i rozmiar średniego zeszy
tu!). Na 18 mapach znajdziemy bardzo 
czytelnie zaznaczone gwiazdy jaśniejsze niż 
5.25 magnitudo (z zaznaczeniem podwój
nych, wielokrotnych, zmiennych, nowych), 
gromady otwarte i kuliste, mgławice, galak
tyki, radioźródła. Kolorowe symbole nie
słychanie ułatwiają orientację i jestem 
pewna, że z książeczki tej wyjątkowo chę
tnie będą korzystać zarówno początkujący 
jak zaawansowani miłośnicy astronomii.

Dla tych pierwszych nie bez znaczenia bę
dą kolorowe schematy np. diagramu HR 
czy podane odległości we Wszcchświecie 
(najbliższe gwiazdy, galaktyki, gromady 
galaktyk). Szkoda jednak, że przykładowe 
gromady gwiazd, galaktyki i mgławice 
przedstawione są na zdjęciach czarno
białych i w dodatku maleńkich (trochę 
większych od pudelka zapałek). Do map 
dołączono ponadto część opisową: 1) kil
ka stron o układach współrzędnych i ich 
odwzorowaniach na mapach (warto zwró
cić uwagę na staranne rysunki), 2) o 
Wszcchświecie i zawartości map nieba 
(gdzie znajdują się wyjaśnienia wszystkich 
pojawiających się pojęć), 3) katalog obie
któw znajdujących się na mapach. Podano 
także spis astronomicznej literatury, któ
ry może się przydać przyszłym użytkowni
kom Atlasu. W sumie — bardzo estetycz
na i przydatna książeczka godna polecenia 
wszystkim Czytelnikom Uranii. Z  drobnych 
uchybień — Wszechświat i Układ Sło
neczny powinny być pisane „z dużej lite
ry”. No i bardzo brakuje indeksu, w któ
rym mogłyby się znaleźć także polskie na
zwy własne gwiazd (np. Kłos obok Spica).

Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Kwiecień 1992 r.

Słońce: Wznosi się po ckliptyce coraz wy- miesiąca dnia przybywa prawie o dwie go- 
żcj ponad równik niebieski, w związku z dżiny: w Warszawie 1 kwietnia Słońce 
c/ym dzień jest coraz dłuższy. W ciągu wschodzi o 5h10m, zachodzi o 18h10m, a 30 

Dane dla obserwatorów Słońca (na 13h czasu środk .-curop .)
Data
1992

P B0 U PiU Data 
lisi 1992

P B0 L0

IV 1 -26920 -6948 289958 1 1V 17 -25985 -5937 78940
3 -26.26 -6.37 263.20 i 19 -25.68 -5.20 51.98
5 -26.29 -6.24 236.81 I 21 -25.48 -5.02 25.56
7 -26.29 -6.12 210.42 23 -25.24 -4.84 359.14
9 -26.26 -5.98 184.02 25 -24.98 -4.66 332.72

11 -26.20 -5.84 157.62 27 -24.68 -4.47 306.29
13 -26.12 -5.68 131.21 29 -24.36 -4.27 279.86
15 -26.00 -5.53 104.80 li V 1 -24.01 -4.07 253.43

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 
B0, L„ — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
23dl l h26m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.
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kwietnia wschodzi o 4h7m, zachodzi o 
19h10m. W kwietniu Słońce wstępuje w 
znak Byka.
Księżyc: W pierwszej połowie miesiąca bę
dziemy mieli noce bezksiężycowe, bowiem 
kolejność faz Księżyca jest w kwietniu 
następująca: nów 3d6h, pierwsza kwadra 
10dl l h, pełnia 17d6h i ostatnia kwadra 
24d23h. W perygeum Księżyc znajdzie się 
13, a w apogeum 25 kwietnia. W kwietniu 
tarcza Księżyca zakryje Neptuna, ale zja
wisko to będzie u nas niewidoczne.
Planety i planetoidy: Nisko nad wschod
nim horyzontem odnajdziemy jeszcze W e 
n u s  błyszczącą jako Gwiazda Poranna 
-3.9 wielkości. W drugiej połowie miesią
ca możemy też odnaleźć M e r k u r e g o  
rankiem nad wschodnim horyzontem jako 
gwiazdę około +0.5 wielk. M a r s  wido
czny jest w drugiej połowie nocy jako 
czerwona gwiazda +1.1 wielk. w gwiaz
dozbiorze Wodnika. J o w i s z a  możemy 
obserwować prawie całą noc jako jasną 
gwiazdę -2.3 wielk. w gwiazdozbiorze Lwa; 
przez lunety możemy śledzić ciekawe zja
wiska w układzie czterech najjaśniejszych 
księżyców Jowisza. S a t u r n  widoczny jest 
w drugiej połowie nocy na granicy gwiaz
dozbiorów Koziorożca i Wodnika (+0.8 
wielk gwiazd.). U r a n  i N e p t u n  wscho
dzą nad ranem, ale przebywają w gwiaz
dozbiorze Strzelca nisko nad horyzontem 
i są trudne dla obserwacji. P l u t o n  wi
doczny jest prawie całą noc na granicy 
gwiazdozbiorów Węża i Wagi, ale dostępny 
jest tylko przez duże instrumenty (ok. 14 
wielk. gwiazd.).

W dobrych warunkach obserwacyjnych 
jest planetoida W e s t a ,  którą odnajdzie
my wśród gwiazd 7 wielkości w gwiazdoz
biorze Lwa. Dla zlokalizowania planetoi
dy na niebie podajemy jej współrzędne 
równikowe dla kilku dat: 2d: rekt. l l b16n!8, 
deki. + 16°56’; 12d: rekt. l l h10"!9, deki. 
+  17°H’; 22d: rekt. l l h7";9, deki. + 17°0’; 
maj 2d: rekt. l l h7";8, deki. +16°27\ 
Meteory: W kwietniu promieniują m eteo
ry z roju L i r y d ó w .  Radiant tęgo roju

leży w gwiazdozbiorze Lutni i ma wspó
łrzędne: rekt. 18h8m, deki. +33°. Okres ak
tywności roju przypada od 20 do 23 kwiet
nia, a maksimum 22 kwietnia nad ranem. 
W tym roku w obserwacjach meteorów 
będzie nam nieco przeszkadzał blask Księ
życa.

* * *

l d O 20h Wenus w złączeniu z Księ
życem w odl. 7°. Wieczorem księżyc 2 Jo
wisza ukryty jest w cieniu planety i o 20h4ra 
obserwujemy koniec zaćmienia tego księ
życa (pojawi się on nagle w odległości rów
nej promieniowi tarczy od jej prawego 
brzegu, patrząc przez lunetę odwracają
cą). Ponadto na tarczy Jowisza widoczny 
jest do 20h43m cień jego 3 księżyca.

2d9h Złączenie Merkurego z Księżycem 
w odl. 4°.

5d24h Złączenie Wenus i Merkurego w 
odl. 2°.

6d O 2h44ra obserwujemy początek za
krycia 1 księżyca Jowisza przez tarczę pla
nety.

6/7d Księżyce 1 i 2 oraz ich cienie prze
chodzą na tle tarczy Jowisza. O 23h35ra 
rozpoczyna przejście księżyc 2, a o 23h59m 
księżyc 1. Cień księżyca 1 pojawi się na 
tarczy planety o 0h48m, a cień księżyca 2 o 
l h17m. Obserwujemy jeszcze koniec przej
ścia księżyca 1 o 2h14m i księżyca 2 o 2h21m.

7/8d Księżyc 1 Jowisza przechodzi za 
tarczą i przez strefę cienia planety. O 
21hl l m obserwujemy początek zakrycia, a
0 0h20ra koniec zaćmienia tego księżyca.

8d O 2h Merkury nieruchomy w rekta- 
scensji.

8/9d Obserwujemy serię ciekawych zja
wisk w układzie księżyców Jowisza. Wie
czorem na tle tarczy planety przechodzą 
księżyce 1 i 3 oraz widać na niej plamkę 
cienia księżyca 1, natomiast księżyc 2 uk
ryty jest za tarczą planety. Księżyc 1 koń
czy przejście o 20h41m, a księżyc 3 o 21h12m
1 dopiero teraz (o 21h14m) pojawi się na
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tarczy planety cień tego księżyca. Cień księ
życa 1 widoczny jest do 21h32m. Tymczasem 
księżyc 2 przeszedł już przez strefę cienia 
Jowisza i o 22h38m obserwujemy koniec zać
mienia tego księżyca. O 0h41m cień księ
życa 3 opuszcza tarczę planety.

13d17h Jowisz w złączeniu z Księżycem 
w odl. 6°.

13/14d Po północy obserwujemy po
czątek przejścia dwóch księżyców Jowisza 
na tle tarczy planety: o l h46m księżyca 1, a
0 l h58m księżyca 2.

14/15d O 22h59m obserwujemy po
czątek zakrycia księżyca 1 przez tarczę Jo
wisza, a o 2h15m koniec zaćmienia tego 
księżyca.

15/16d Tfcj nocy warto obserwować Jo
wisza. Wieczorem księżyc 4, oddalony od 
brzegu tarczy prawie o jej średnicę, wkrót
ce wniknie w strefę cienia, a tymczasem 
do brzegu tarczy zbliżają się księżyce 1,2 i 
3. O 20h13m obserwujemy początek przej
ścia księżyca 1 na tle tarczy planety, a o 
20h32m początek zakrycia księżyca 2 przez 
tarczę Jowisza. O 21hl l m na tarczy planety 
pojawi się cień księżyca 1, a o 21h16ra księ
życ 3 rozpoczyna przejście na tle tarczy. O 
22h29m księżyc 1 kończy przejście na tle 
tarczy. O 22h44m obserwujemy początek 
zaćmienia księżyca 4. O 23h26m cień księ
życa 1 schodzi z tarczy Jowisza. O 0h44ra 
nastąpi koniec przejścia księżyca 3 .0  l h13m 
obserwujemy koniec zaćmienia księżyca 2
1 w tym samym momencie na tarczy plane
ty pojawi się cień księżyca 3. O 2h24m ob
serwujemy jeszcze koniec zaćmienia księ
życa 4, który pojawi się nagle daleko, bo w 
odległości prawie dwóch średnic tarczy od 
jej prawego brzegu (w lunecie odwracają
cej).

19d 20h56m Słońce wstępuje w znak By
ka; jego długość ekliptyczna wynosi 30°.

200 12h Neptun nieruchomy w rektas- 
censji.

21/22d O 0h49m obserwujemy początek 
zakrycia 1 księżyca Jowisza przez tarczę 
planety. O 2h Uran nieruchomy w rekta- 
scensji.

22/23d Znów warto wieczorem obser
wować Jowisza. O 22h3m księżyc 1 rozpo
cznie przejście na tle tarczy planety, a o 
22h55m nastąpi początek zakrycia księżyca
2 przez tarczę planety. O 23h6m na tarczy 
Jowisza pojawi się cień księżyca 1. O 0h18m 
księżyc 1 ukończy, a o 0h51m księżyc 3 roz
pocznie przejście na tle tarczy planety. 
Cień księżyca 1 będzie widoczny na tarczy 
Jowisza do l h21m.

23d O 13h nastąpi złączenie Księżyca z 
Uranem w odl. ok. 2°, a o 15h Księżyc 
znajdzie się w bliskim złączeniu z Neptu
nem; zakrycie planety przez tarczę Księ
życa widoczne będzie na Pacyfiku i w Ame
ryce Północnej. O 16h Merkury znajdzie 
się w największym zachodnim odchyleniu 
od Słońca (w odl. 27°).

23/24d Od 19h16m księżyc 1 ukryty jest 
za tarczą Jowisza, a do brzegu tarczy zbli
ża się powoli księżyc 4. Obserwujemy te
raz kolejno: o 21h40ra początek przejścia 
księżyca 4, o 22h39ra koniec zaćmienia księ
życa 1, a o l h32m koniec przejścia księżyca 4 
na tle tarczy planety.

24d Wieczorem obserwujemy koniec 
przejścia księżyca 2 (o 20h23m) i jego cie
nia (o 22h35m) na tle tarczy Jowisza.

26d O 3h złączenie Saturna z Księży
cem w odl. 5°. Wieczorem księżyc 3 ukryty 
jest w cieniu Jowisza i o 22h49ra pojawi się 
nagle w odległości równej średnicy tarczy 
od jej prawego brzegu (będzie to koniec 
zaćmienia tego księżyca).

27d 8h Planetoida Westa nieruchoma w 
rektascensji, zmienia kierunek swego ruchu 
wśród gwiazd na sklepieniu niebieskim.

29s 8h Mars w złączeniu z Księżycem w 
odl. 7°.

29/301 Obserwujemy o 23h53m począ
tek przejścia księżyca 1 i o l h0ra jego cienia 
na tle tarczy Jowisza oraz o l h21m począ
tek zakrycia księżyca 2 przez tarczę pla
nety.

SO*1 Księżyc 1 przechodzi za tarczą i 
przez strefę cienia Jowisza; o 21h7m na
stąpi początek zakrycia, a o 24h34m koniec 
zaćmienia tego księżyca. O 22h po raz drugi
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w tym miesiącu Księżyc znajdzie się w Uwaga: jeśli nastąpi zmiana czasu na 
złączeniu z Merkurym, tym razem w odl. 8°. letni, należy do każdego podanego mo- 

w  , • u • • i i mentu dodać l h. Momenty wszystkich zjawisk podane 
są W czasie Środkowo-europejskim. Opracował G. Sitarski
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