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N
Materia, która wypełnia Wszechświat, 

w przeważającej części występuje w po 
staci plazmy. W  stanie tym przynaj
mniej część elektronów jest swobodna, 
oderwana od jąder. Plazma wypełnia
jąca przestrzeń kosmiczną jest bardzo 
rzadka, rzadsza niż najlepsza „próżnia” 
osiągalna w ziemskich laboratoriach. 
W  plazmie kosmicznej zachodzą proce
sy prowadzące do pojawienia się popu
lacji cząstek o energiach znacznie więk
szych od energii prowadzącej do rozkła
du termicznego. Cząstki te, z  powodów  
historycznych nazywane promieniami 
kosmicznymi, grają ważną rolę w m o
delowaniu wielu zjawisk w astrofizyce. 
Przykładowo można wymienić wybuchy 
na powierzchni Słońca, falę uderzenio
wą na brzegu magnetosfery Ziemi, fale 
rozchodzące się w ośrodku międz)>gwiaz- 
dowym po wybuchu supernowych, czy 
wreszcie akrecję materii w tak odległych 
od siebie obiektach ja k  ciasne układy 
podwójne gwiazd lub aktywne jądra ga
laktyk i kwazary. Artykuł, którym rozpo
czynamy niniejszy numer, jest pierwszą 
częścią opracowania mającego na celu 
wprowadzenie Czytelnika w niektóre 
zagadnienia fizyki promieni kosmicz
nych. W  szczególności omawia ono naj
lepiej obecnie zbadany, „dyfuzyjny"pro
ces przyśpieszania cząstek w falach u- 
derzeniow)>ch. Ponieważ tematyka ta m o
że być dla wielu Czytelników nowością, 
więc sporo miejsca poświęcono wpro
wadzeniu potrzebnego podstawowego 
zakresu wiadomości z fizyki i astrofizy
ki, a — dla ułatwienia przyswojenia 
przedstawianego materiału — na koń
cach kolejnych części artykułu zamiesz
czono kilkuzdaniowe podsumowania.

Wśród pozostałych tematów propo
nowanych do rozważenia w tym miesią
cu zwracamy uwagę na omówione w 
Kronice „gorące” zagadnienia związa
ne z najnowszymi, sensacyjnymi odkry
ciami: anizotropowości promieniowa
nia tła i pozasłonecznego układu plane- 

v tamego.___________________________ y
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Michał Ostrowski — Kraków

O PEWNEJ HIPOTEZIE POCHODZENIA PROMIENIOWANIA 
KOSMICZNEGO (I)

1. Wstęp

Na początku XX wieku odkryto dziwne 
zjawisko powolnego rozładowywania się 
nawet najlepiej izolowanych elektrosko
pów. Jedynym wyjaśnieniem tego zjawiska 
było przyjęcie, że w otaczającym urządze
nie powietrzu zachodzą ciągle procesy jo 
nizacji atomów, a uwolnione przy tym ła
dunki prowadzą do neutralizacji zgroma
dzonego na elektroskopie ładunku. Po
czątkowo przyjmowano, że to naturalna 
promieniotwórczość Ziemi jest odpowie
dzialna za tę jonizację, gdy cząsteczki fi, a 
zwłaszcza bardzo przenikliwe promienie y 
powstałe z rozpadu jąder promieniotwór
czych zderzają się w danym ośrodku z ato
mami i mogą wyrywać z nich elektrony. 
Ale w takim przypadku wzniesienie się 
wysoko nad powierzchnię Ziemi powinno 
znacznie ograniczyć wydajność jonizacji i 
szybkość rozładowywania elektroskopu. 
Tymczasem pomiary dokonane przez Wi
ktora H e s s a w trakcie wysokich lotów 
balonowych w roku 1912 pokazały, że po 
początkowym zmniejszeniu się szybkości 
jonizacji, potem, wraz ze wzrostem wy
sokości, jonizacja zaczęła silnie narastać. 
W ten sposób wykazano eksperymental
nie, że przynajmniej część promieniowa
nia jonizującego powietrze pochodzi spo
za atmosfery ziemskiej. Zatem musiało 
ono pochodzić z kosmosu. Z  odkryciem 
tym powstał problem jakie jest źródło (czy 
źródła) promieniowania, nazwanego kil
kanaście lat później promieniami kosmi
cznymi.

Jeszcze bardziej fundamentalną kwe
stią był problem jaka jest natura tego pro
mieniowania. Fale to czy cząstki, a także 
jakie fale lub cząstki? Odpowiedź na to 
pytanie uzyskano w eksperymentach prze

prowadzonych w latach dwudziestych i trzy
dziestych. Wbrew początkowemu przeko
naniu, że chodzi tu o bardzo przenikliwą 
odmianę promieni y, stwierdzono, że pro
mienie kosmiczne podobnie do elektro
nów z rozpadu fi, pozostawiają długie śla
dy w komorze Wilsona i ulegają odchyla
niu w polu magnetycznym. Muszą być za
tem cząstkami niosącymi ładunek elektry
czny. W ciągu osiemdziesięciu lat od balo
nowych lotów Hessa wiedza o składzie pro
mieniowania kosmicznego uległa ogrom
nemu wzbogaceniu. Wiemy, że w jego skład 
wchodzą różnego rodzaju cząstki elemen
tarne, takie jak protony, elektrony czy neu
trina, a także ich antycząstki, jądra pier
wiastków i fotony, czy też w końcu cała 
gama cząstek wtórnych, powstałych w tra
kcie zderzeń tych pierwszych z materią, a 
wszystkie one niosą ze sobą olbrzymie e- 
nergie. Na pytanie o pochodzenie tych cząs
tek nie ma do tej pory pełnej i jednoznacz
nej odpowiedzi. W artykule tym będziemy 
starali się przedstawić najważniejsze wy
niki badań nad obiecującą hipotezą, że źró
dłem większości promieni kosmicznych w 
galaktykach są fale uderzeniowe propa
gujące się w ośrodku międzygwiazdowym 
na skutek wybuchów supernowych. Na po
czątku jednak zajmiemy się podstawowy
mi danymi dotyczącymi promieni kosmi
cznych i omówimy niektóre zagadnienia 
fizyczne potrzebne do zrozumienia dysku
towanych dalej procesów przyśpieszenia.

2. Podstawowe dane na temat promie
niowania kosmicznego
Badania nad promieniowaniem kosmicz
nym angażują obecnie liczne grupy bada
czy stosujących całą gamę różnych technik 
eksperymentalnych, naziemnych, balono
wych i kosmicznych, a także pomiary w
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Rys. 1. Widmo energetyczne dla części promienio
wania kosmicznego złożonej z protonów i jąder ato
mów. Zwróćmy uwagę, że na osiach przedstawiono 
logarytmy: energii E  i gęstości cząstek o danej ener
gii f(E). Pionową linią przerywaną oddzielono za
kres „niskich” energii, w którym na pomiary ma 
wpływ modulacja wiatrem słonecznym. Dla porów
nania naszkicowano za pomocą linii przetywanej wy
gląd widma termicznego dla cząstek o temperaturze 
T =  108K (tX jT a 10keV).

głębokich kopalniach, w wodach oceanicz
nych i w lodach Antarktydy. Poniżej zbie
rzemy podstawowe dane uzyskane w tych 
eksperymentach, przy czym chwilowo skon
centrujemy się głównie na tzw. ciężkiej 
składowej promieniowania kosmicznego, 
w skład której wchodzą protony i jądra 
atomowe. W tych cząstkach zawarta jest 
prawic cala energia promieniowania kos
micznego wypełniającego przestrzeń po
między gwiazdami w galaktykach podo
bnych do naszej. Na rys. 1 naszkicowano 
wygląd ich widma energetycznego* (zwróć
my uwagę, że na osiach użyto wielkości 
logarytmicznych). Teśli spróbujemy porów
nać ten rozkład z widmem termicznym 
znanym z podręczników fizyki, to od razu 
zauważymy drastyczną różnicę w zakresie

energii powyżej maksimum dla przedsta
wionych krzywych. Termiczne widmo szyb
ko tam zanika, podczas gdy widmo pro
mieniowania kosmicznego rozciąga się nie
przerwanie do niewyobrażalnie wysokich 
energii rzędu 1011 GeV (1 GeV = 109eV). 
W zakresach energii, gdzie na rysunku to 
widmo jest bliskie prostej, mówimy, że ma 
ono charakter potęgowy: f (E)  <x-E-° (jeśli 
f<xE-° to logf  = -o  logE  + const).** Thki 
kształt widma świadczy o braku równowa
gi termicznej (zderzeniowej) pomiędzy czą
stkami. Przechodząc na stronę niskich e- 
nergii nie znajdziemy jednoznacznie ok
reślonej granicy, minimalnej energii od
dzielającej promienie kosmiczne od ato
mów termicznej plazmy. Ponieważ tempe
ratura w ośrodku międzygwiazdowym by
wa rzędu 104-7 K (w skali energetycznej 
odpowiada to w przybliżeniu zakresowi 
od 1 eV do 1 keV), więc zwykle cząstki o 
energiach kilkudziesięciu kiloelektrono- 
woltów (keV) będziemy już zaliczali do 
promieni kosmicznych. Porównanie ma
ksymalnych i minimalnych energii pro
mieni kosmicznych, ich różnicy o 15 rzę
dów wielkości, pozwala zrozumieć potrzebę 
angażowania wielu przeróżnych metod eks
perymentalnych przy ich badaniu. Nie bę
dziemy ich tu jednak omawiać, a zajmie
my się tylko uzyskanymi wynikami.

T& szeroka skala energii musi po zasta
nowieniu budzić poważne zdziwienie: ja
kie mechanizmy są w stanie przyśpieszyć 
cząstki od termicznych energii rzędu elek- 
tronowoltów do tych, sięgających — jak 
łatwo przeliczyć — ergów i Jouli? Na to 
pytanie astrofizycy nie potrafią w chwili 
obecnej dać jednoznacznej, pełnej odpo
wiedzi. Zwłaszcza pochodzenie cząstek o

* Widmo energetyczne, to funkcja f(E), która mówi ile cząstek o danej energii E  znajduje się w jednostce 
objętości.

** Dla porównania: aby wyrwać elektron z atomu wodoru potrzebna jest energia około 11 eV; energia 
równoważna masie spoczynkowej elektronu wynosi Ec,o = m -̂c2-  500 keV, a dla protonu E p,0 =  m pc2 a  1 
GeV; proton biegnący z prędkością połowy prędkości światła ma energię kinetyczną E t  a  150 MeV, a ten 
z E t  =  1 GeV ma prędkość v =  0.87 c. Gdy zwiększamy wartość a  to prosta na płaszczyźnie (log£, log/) 
staje się bardziej stroma. Dlatego przy porównywaniu widm, te, o  większym a  nazywamy bardziej stromy
mi, a te o  mniejszym a  bardziej płaskimi. Na rys. 1 część widma CD jest stromsza niż AB.
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Rys. 2. Szkic trajektorii cząstek promieniowania 
kosmicznego w obszarze wiejącego wiatru słonecz
nego. Punkt w środku oznacza pozycję Słońca, a ok
rąg wokół niego jest orbitą Ziemi. Strzałkami zazna
czono kierunki wiatru słonecznego. Wiatr ten wieje 
w obszarze wokół Słońca, który nazywamy heliosfe- 
rą. Jej promień wynosi około 100 jednostek astrono
micznych. W iększość cząstek niskich energii wpa
dających do heliosfery jest wypychana przez wiatr 
słoneczny z powrotem w przestrzeń między gwiazdo
wą.

energiach przewyższających Ea s  1015 eV, 
jeśli pominiemy kilka niepotwierdzonych 
hipotez na ten temat, pozostaje niewyjaś
nione. W dalszej części tego artykułu wie
le uwagi poświęcimy mechanizmowi przys
pieszania cząstek w falach uderzeniowych, 
czyli temu, który jest przypuszczalnie od
powiedzialny za cząstki promieniowania 
kosmicznego o energiach od ułamków 
GeV do E0.

Wróćmy jeszcze do rys. 1. Dolny za
kres energii, poniżej około 3 GeV, został 
oznaczony jako podlegający modulacji sło
necznej. Pod tym terminem kryje się pro
ces regulowania strumienia cząstek pro
mieniowania kosmicznego docierających 
do Ziemi z przestrzeni międzygwiazdowej, 
przez wiejący wiatr słoneczny (rys. 2). Wiatr 
ten składa się z rozrzedzonej plazmy z 
wmrożonym w nią polem magnetycznym, 
oddalającej się od Słońca z prędkością kil
kuset kilometrów na sekundę. Niesione 
pole magnetyczne pociąga ze sobą na zew
nątrz, czyli „odpycha” naładowane elek
trycznie cząstki promieniowania kosmicz
nego. W ten sposób modyfikowana jest

ilość cząstek, które są w stanie przedyfun- 
dować z przestrzeni otaczającej heliosferę 
w okolice Ziemi, do urządzeń rejestrują
cych. Proces tego odpychania jest silniej
szy w okresach dużej aktywności Słońca, 
gdy mamy szybszy wiatr, a ponadto silniej 
działa na cząstki o niższych energiach. Z  
tego powodu widmo przedstawione na 
rys. 1 w zakresie niskich energii nie wyni
ka z bezpośrednich pomiarów, lecz jest 
modelowane w oparciu o znajomość pro
cesu oddziaływania cząstek z wiatrem sło
necznym. Dodajmy jeszcze, że przy naj
niższych energiach w zakresie od kiloele- 
ktronowoltów do pojedynczych megaele- 
ktronowoltów na strumień cząstek z rys. 1 
nakłada się szybko zmienna składowa e- 
nergicznych cząstek generowanych w wy
buchach słonecznych i falach uderzenio
wych w heliosferze. Zjawiska te dostar
czają astrofizykom wspaniałego laborato
rium do badania procesów przyśpieszania 
cząstek. Niestety z uwagi na ograniczony 
zakres tego artykułu nie będziemy się ni
mi tutaj zajmowali.

Streszczenie: Pojedyncze cząstki pro
mieniowania kosmicznego niosą energie 
od kiloelektronowoltów do setek miliar
dów gigaelektronowoltów. W szerokich za
kresach energii widmo promieni kosmicz
nych ma charakter potęgowy. Strumień 
cząstek o niskich energiach docierający do 
Ziemi jest modulowany przez wiatr sło
neczny.

3. Zachowanie wysokoenergetycznych 
naładowanych cząstek w ośrodku mię
dzy gwiazdowy m.
Naładowane promienie kosmiczne poru
szają się w namagnesowanej plazmie oś
rodka międzygwiazdowego po spiralnych 
trajektoriach wzdłuż linii sił pola mag
netycznego. Dlaczego jednak te cząstki 
nie utracą swojej energii w trakcie zde
rzeń z atomami i jonami zawartymi w tej 
plazmie? Jeśli spróbujemy ocenić częstość 
zderzeń wysokoenergetycznych cząstek z 
atomami (to znaczy z elektronami na or-
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bitach atomowych i z nukleonami w ją 
drach atomów) to sprawa staje się jasna. 
Weźmy dla prostoty atomy wodoru, któ
rych jest w przestrzeni najwięcej. Każdy z 
nich tworzy dla cząstki promieniowania 
kosmicznego małą tarczę, .z którą cząstka 
ta może się zderzyć. Promień takiej tarczy 
R  zależy oczywiście od energii i rodzaju 
zderzających się cząstek, ale dla intere
sujących nas przede wszystkim cząstek o 
energiach rzędu GeV wystarczy jego zgrub
na ocena: i? a  ICH2 cm. Rozpatrywane czą
stki promieniowania kosmicznego lecą z 
prędkością bliską prędkości światła c. Je ś
li uwzględnimy teraz fakt, że średnia gęs
tość atomów w przestrzeni międzygwiaz- 
dowej wynosi około jednej cząstki na cen
tymetr sześcienny to łatwo wyliczyć, że 
promienie kosmiczne mogą lecieć przez 
miliony lat zanim się zderzą z jakimś ato
mem (wyliczenie tego może być intere
sującym ćwiczeniem dla czytelnika!). Po
miary pól magnetycznych w ośrodku mię- 
dzygwiazdowym pozwalają na ocenę ich 
średniej indukcji magnetycznej na kilka 
tysięcznych części Gaussa. W takim polu 
cząsteczka promieniowania kosmicznego 
obiega wokół swojej orbity cyklotrono
wej. Przy rozpatrywanych energiach okres 
obiegu i promień orbity cyklotronowej są 
proporcjonalne do energii cząstki E : jeśli 
E  2  1 GeV to promień orbity jest porów
nywalny do jednostki astronomicznej (od
ległości Ziemia — Słotne), a okres obiegu 
jest ułamkiem godziny. Widać zatem, że to 
pola magnetyczne a nie zderzenia z czą
stkami decydują o tym dokąd wędrują czą
stki w Galaktyce. Dzięki temu promienie 
kosmiczne tworzą „gaz bezzderzeniowy” i 
mogą utrzymywać rozkład energetyczny da
leki od równowagowego (termicznego).

Wróćmy jednak do pól magnetycznych. 
Gdyby były one bardzo gładkie, to stru
mienie energicznych cząstek pędziły by po

Rys. 3. Oddziaływanie wysokoenergetycznej cząste
czki promieniowania kosmicznego z falą Alfv£na. 
Cząstka, której pęd byt początkowo nachylony wzglę
dem pola magnetycznego B pod kątem a0, po od
działywaniu z falą zmienia to nachylenie do a t. Kil
ka takich oddziaływań może doprowadzić do zmiany 
kierunku ruchu cząstki wzdłuż pola. Pole magnety
czne na rysunku znajduje się w zjonizowanym gazie. 
W przypadku fal Alfvdna zaburzenia pola magnety
cznego i związane z nimi ruchy plazmy są skierowa
ne prostopadle do pola, a przesuwają się wzdłuż nie
go z prędkością Alfvćna Va- Prędkość ta jest u nas o 
wiele mniejsza od prędkości cząstki i dlatego naszki
cowaliśmy ten rysunek tak, jakby fala Była nierucho
ma.

nich jak po torach z prędkością bliską pręd
kości światła. Jeśli badamy jednak zacho
wanie się tych cząstek w otoczeniu Słońca, 
to takich strumieni się nie obserwuje, a 
rozkład kierunków promieni kosmicznych 
jest prawie izotropowy. Wnioskujemy stąd, 
że ich ruch ma raczej charakter dyfuzyjny, 
z cząstkami błądzącymi w przód i w tył 
wzdłuż linii sił pola magnetycznego. Co 
powoduje zmiany kierunku cząstek pod 
nieobecność zderzeń z innymi cząstkami? 
Okazuje się, że rolę centrów rozpraszają
cych gra znowu pole magnetyczne, a mó
wiąc ściślej zaburzenia tego pola rozcho
dzące się w ośrodku jako fale magnetohy- 
drodynamiczne. Wśród kilku rodzajów tych 
fal najbardziej obiecujące jako potencjal
ne centra rozpraszania dla cząstek promie
niowania kosmicznego są fale Alfvćna*

* Fale Alfvćna, tak jak fale na wodzie, są falami poprzecznymi. Rozchodzą się one wzdłuż pola mag
netycznego, ale wprowadzane przez nie zaburzenia tego pola są skierowane prostopadle względem niego. 
W przeciwieństwie do fal dźwiękowych nie zmieniają one gęstości ośrodka przez który przechodzą i stąd 
bierze się bardzo słabe ich tłumienie w zjonizowanym gazie.
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(rys. 3). Wynika to stąd, że są one bardzo 
słabo tłumione w zjonizowanym ośrodku 
przestrzeni m iędzygwiazdowej, dzięki cze
mu mogą się propagować przez długi czas 
rozpraszając przy okazji cząstki promie
niowania kosmicznego. Inne typy fal pla
zmowych tracą szybko energię ogrzewając 
plazmę.

Nasuwa się następne pytanie: skąd się 
biorą te fale, dlaczego plazma wypełnia
jąca przestrzeń nie znajduje się w bezru
chu? Co pewien czas przechodzą przez nią 
fale uderzeniowe po wybuchach gwiazd, 
wieją wiatry gwiazdowe, występują rozma
ite niestabilności plazmowe. W ten spo
sób ośrodek międzygwiazdowy jest wypeł
niony rozchodzącymi się na wszystkie 
strony zaburzeniami plazmy i pola mag
netycznego. Ich amplituda jest zwykle bar
dzo mała, ale nawet takie małe zaburzenia 
działające przez długi czas mogą znacznie 
zaburzyć trajektorie cząstek. W przypad
ku, gdy na początku większość cząstek bieg
nie wzdłuż pola w jednym kierunku, to 
wtedy ujawnia swą obecność dodatkowy 
mechanizm zwiększający efektywność roz
praszania i przyspieszający dochodzenie 
cząstek do rozkładu izotropowego. Ten 
mechanizm to tak zwana „niestabilność 
strumieniowa”. Polega ona na tym, że od
działywania strumienia cząstek biegną
cych w jedną stronę w polu magnetycznym 
z istniejącymi tam falami Alfvćna prowa
dzi do zwiększania amplitudy tych fal ko
sztem energii pobranej od cząstek. Pow
stające silniejsze fale bardziej efektywnie 
rozpraszają biegnące cząstki.

Reasumując: naładowane cząstki pro
mieniowania kosmicznego poruszają się 
w ośrodku międzygwiazdowym w sposób 
dyfuzyjny, w przybliżeniu wzdłuż linii sił 
pola magnetycznego. W trakcie tego ru
chu rozpraszają się one na zaburzeniach 
pola w postaci fal Alfvćna. Zderzenia pro
mieni kosmicznych z atomami występują 
bardzo rzadko i będą istotne jedynie wów
czas, gdy będziemy analizować ich losy w 
skali czasu przewyższającej milion lat.

4. Bilans energetyczny dla promienio
wania kosmicznego w Galaktyce, a hi
potezy na temat źródeł, z których to 
promieniowanie pochodzi

W tej chwili znanych jest bardzo wiele zja
wisk, w trakcie których naładowane czą
steczki są przyśpieszane do wysokich e- 
nergii. Aby ocenić, które z tych zjawisk 
mogą grać rolę źródeł obserwowanego pro
mieniowania kosmicznego spróbujmy oce
nić stawiane im wymagania energetyczne. 
Aby wyliczyć ile energii w postaci prom ie
niowania kosmicznego jest średnio dostar
czane na jednostkę czasu do przestrzeni 
międzygwiazdowej w dysku Galaktyki przyj
mijmy, że to co obserwujemy znajduje się 
w stanie stacjonarnym (tzn. średnio nie 
zmienia się w czasie). Oznacza to, że ilość 
dostarczanej energii równa się ilości ener
gii uciekającej z dysku w obszary korony 
galaktycznej, a potem dalej w przestrzeń 
międzygalaktyczną. Strumień uciekającej 
energii można dosyć prosto ocenić. Do tego 
niezbędna jest jednak mała dygresja o cza
sie przebywania cząstek promieniowania 
kosmicznego w dysku naszej Galaktyki.

Niektóre spośród jąder wchodzących 
w skład promieniowania kosmicznego, błą
dząc w przestrzeni przez miliony lat, zde
rzają się z atomami gazu. W trakcie takich 
zderzeń ulegają one przemianom jądro
wym rozpadając się i tworząc rozmaite 
wtórne cząstki i jądra. Niektóre z nich są 
jądrami promieniotwórczymi i ulegający
mi powolnemu rozpadowi, tworząc jesz
cze inne jądra. Z  badań laboratoryjnych 
na Ziemi znamy średnie czasy życia tych 
nietrwałych jąder. W oparciu o te dane i o 
dokonane pomiary stosunku ilości jąder 
promieniotwórczych do produktów ich roz
padu w promieniowaniu kosmicznym oce
niono, że czas przebywania tych cząstek w 
dysku galaktycznym wynosi około 20 min 
lat, przy energii cząstki około 1 GeV. Po
nieważ cząstki wtórne poruszają się za
sadniczo tak samo jak i pierwotne, więc 
wiek ten stanowi dobrą ocenę czasu prze-
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bywania wszystkich promieni kosmicznych 
(o podobnych energiach) w Galaktyce, od 
„m om entu” przyśpieszenia do chwili u- 
cieczki z dysku. Oczywiście cząstki o  zna
cznie większych energiach m ogą uciekać 
znacznie szybciej — brak tu  bezpośred
nich pom iarów  — ale nie wpływa to  is to t
nie na bilans stra t energetycznych z tego 
prostego powodu, że większość energii w 
prom ieniow aniu kosmicznym jest zawar
ta w cząstkach o energiach bliskich 1 GeV.

Weźmy energię prom ieniow ania kos
micznego zaw artą w całej objętości dysku 
naszej Galaktyki: gęstość energii prom ie
ni kosmicznych (około 1 eV/cm3) mnoży
my przez objętość dysku o średnicy około 
30 kpc i efektywnej grubości 200 pc (1 pc 
(parsek) ss 3 lata świetlne). Otrzymamy 
energię e s  4.1047J. Ponieważ cząsteczki 
promieni kosmicznych potrzebują średnio 
r  s£ 20 min lat na ucieczkę z Galaktyki, 
więc tem po ich produkcji rekom pensują
ce te  straty  wynosi e/r 2  1033 J/s. Z asta
nówmy się teraz nad możliwymi źródłam i 
wysokoenergetycznych cząstek w G alak
tyce. Wiemy przy tym, że nie mogą się one 
mieścić we w nętrzach gwiazd gdzie ew en
tualne przyśpieszanie byłoby zaham owa
ne przez zderzenia z gęstą m aterią. Spoś
ród procesów zachodzących w rzadkim oś
rodku pom iędzy gwiazdami, angażujących 
przy tym duże ilości energii, możemy wy
m ienić potężne wiatry gwiazdowe wiejące 
od młodych masywnych gwiazd typu O i B, 
obszary m agnetosfer szybko wirujących 
gwiazd neutronowych (pulsarów), czy wre
szcie po tężne fale uderzeniow e pow stają
ce przy wybuchach supernowych. Pierwszy 
z tych czynników, wiatry gwiazdowe, mógł
by przyśpieszać cząstki w falach uderze
niowych, k tó re  powstają na styku w iatru z 
ośrodkiem  międzygwiazdowym. Gdy oce
nimy jednak  całość energii uwalnianej w 
postaci w iatru, to okazuje się, że jest jej 
nieco za mało nawet gdyby w całości za
m ieniła się na energię prom ieni kosmicz
nych, co jest mało praw dopodobne. N ato 
m iast energia zawarta w ruchu o b ro to 

wym gwiazd neutronow ych i energia kine
tyczna ruchu m aterii wyrzuconej w trakcie 
wybuchów supernowych wystarczy z nad
datkiem. Problem z przyśpieszaniem w pul- 
sarach jest w tej chwili nie do końca wy
jaśniony. W iadomo, chociażby z obserw a
cji promieniowania synchrotronowego pul
sarów (prom ieniow anie relatywistycznych 
elektronów  w polu magnetycznym), że za
chodzą w nich procesy przyśpieszania czą
stek. Nie bardzo jest jednak  w iadom e dla
czego miałyby one  produkow ać cząstki 
prom ieniow ania kosmicznego z widmem 
potęgowym i składem  chemicznym podo
bnym do rejestrow anego. O becnie dosyć 
powszechnie sądzi się, że gros prom ienio
wania kosmicznego w galaktykach sp iral
nych pochodzi z pozostałości po superno
wych. W  trakcie jednego wybuchu tego 
typu uwalnia się od około 1043 do ponad 
101S J  energii w postaci energii kinetycz
nej wyrzuconej m aterii. Jeśli weźmiemy 
za średnią 10** J i przyjmiemy ocenę czę
stości wybuchów w naszej galaktyce na 1 
na 30 lat, to  energia jest uw alniana w tem 
pie ss ló 35 J/s. Gdyby z tej energii tylko 
kilka procent zam ieniło się w energię p ro 
mieniowania kosmicznego, to już by wystar
czyło. D rugiego ważnego argum entu  dos
tarcza rozwijana obecnie teoria dyfuzyj
nego przyśpieszania cząstek w falach ude
rzeniowych powstających po wybuchu. Po
kazuje ona, że w sposób bardzo naturalny 
proces ten produkuje widma o param et
rach podobnych do obserwowanego oraz, 
że m oże działać z wymaganą wydajnością.

Streszczenie: Pomiary obfitości jąder 
prom ieniotw órczych w prom ieniow aniu 
kosmicznym pozwalają ocenić ich średni 
czas życia w dysku galaktycznym. O cenia
ne stąd  tem po produkcji prom ieni kosm i
cznych znacznie ogranicza możliwe h ipo
tezy na tem at źródeł tego prom ieniow a
nia. W chwili obecnej pozostałości po wy
buchach supernow ych uznaw ane są za 
główne źródło tych cząstek, chociaż m e
chanizmy przyśpieszania działają w wielu 
innych obiektach.



168 URANIA 6/1992

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza

TO I OWO O TOPOGRAFII NAJWIĘKSZYCH KSIĘŻYCÓW 
UKŁADU SŁONECZNEGO

Ile księżyców krąży dokoła planet Układu 
Słonecznego? Niestety, na to jakże proste
— mogłoby się zdawać — pytanie nie po
trafimy na razie udzielić ścisłej odpowie
dzi, bo najprawdopodobniej jeszcze nie 
wszystkie zostały odkryte, lecz najnowszy 
wykaz zawiera aż 61 takich obiektów. Są 
to oczywiście przeróżne ciała zarówno je
żeli idzie o rozmiary i masy, jak i o kształ
ty. Z  jednej więc strony mamy kuliste księ
życe porównywalne wielkością i masą z 
Merkurym (Ganimedes, Tytan), z drugiej 
zaś strony występują obiekty zupełnie nie
pozorne i nieregularne, przypominające 
raczej planetoidy niż nasz Księżyc (za 
przykład mogą służyć marsjańskie księ
życe). A przy tym natura nie była jednako
wo szczodra dla wszystkich planet, gdyż 
jedne z nich posiadają całe roje księżyców 
(Jowisz, Saturn, Uran i Neptun), drugie 
dla odmiany mają tylko po jednym takim 
obiekcie (Ziemia i Pluton) lub najwyżej 
mogą się „pochwalić” dwoma księżycami 
(Mars). Nie brakuje jedtaak i takich pla
net, które w ogóle ich nie mają i samotnie 
krążą dokoła Słońca (Merkury i Wenus). 
W tym ostatnim przypadku główną winę 
za ten stan rzeczy przypuszczalnie pono
szą siły pływowe centralnego ciała Układu 
Słonecznego.

Księżyce — jak już wyżej wspomniano
— różnią się między sobą nie tylko roz
miarami i wielkościami swych mas. Mają 
bowiem też inne budowy i różne składy 
chemiczne, nie jest jednakowe ich pocho
dzenie i — co nas najbardziej tu interesu
je — mniej lub bardziej odmienny wygląd 
zewnętrzny. A ponieważ nasz Księżyc zos
tał pod tym względem najlepiej zbadany i 
w związku z tym przy opisie pokrewnych 
mu obiektów często się na niego powołu
jemy, przegląd ten rozpoczynamy od za

poznania się z pewnymi cechami jego to
pografii. Nie trzeba zaś przypominać, iż 
najliczniejszymi utworami na powierzch
ni ziemskiego satelity są kratery różnej 
wielkości, powstałe w wyniku zderzenia 
globu księżycowego z meteoroidami, ją
drami komet i planetoidami. Ocenia się 
na przykład, że na widocznej z Ziemi pół
kuli Księżyca znajduje się więcej niż 300 
tysięcy kraterów o średnicy powyżej 1 km, 
a na jego odwrotnej stronie takich utwo- 
r&w jest przynajmniej milion. Wśród nich 
trafiają się oczywiście prawdziwe olbrzy
my, mające niekiedy kilkaset kilometrów 
średnicy. Za przykład może służyć krater 
Clavius, posiadający 225 km średnicy i wy
jątkowo płaskie dno, pokryte mniejszymi 
kraterami. Nieco inny typ reprezentuje

Fot. 1 Typowy krater meteorytowy na odwrotnej 
stronie Księżyca (zdjęcie wykonane z odległości 15 
km od powierzchni przez załogę statku Apollo-10).
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Fot. 2 Wnętrze młodego krateru na odwrotnej stronie Księżyca, którego wewnętrzne zbocza wału górskiego 
opadają kaskadami koncentrycznych stopni (zdjęcie wykonane przez załogę statku Apollo-10).

krater Kopernika, którego średnica wyno
si 93 km, chociaż jego dno ma w przybliże
niu tylko 58 km średnicy. Po prostu wal 
górski krateru jest dość szeroki, jego szczyty 
wznoszą się średnio na wysokość 3600 m 
ponad dno, najwyższe znajdują się na za
chodzie (3840 m), najniższe na południu 
(1920 m). Zewnętrzne stoki wału są bar
dzo łagodnie nachylone w stosunku do 
poziomu (zaledwie pod kątem 3°), wew
nętrzne jednak opadają bardziej stromo i 
jednocześnie — co jest charakterystyczne 
dla młodych formacji — mają wyraźniej
szą rzeźbę. Należy bowiem podkreślić, że 
krater Kopernika to stosunkowo młody 
twór, powstały — zdaniem R. B. B a l d -  
w i n a  — zaledwie 800-850 milionów lat 
temu. Jeszcze młodszy ma być krater Ty
cho, gdyż — jak się ocenia — liczy on 
sobie nie więcej niż 100-200 milionów lat. 
Do najstarszych formacji na Księżycu, pow

stałych w okresie „wielkiego bombardo
wania”, należy krater Fra Mauro, który 
ma aż 3,9 miliardów lat. Najmłodszym na
tomiast ma być krater Giordano Bruno, 
gdyż — według poglądu J. B. H  a r t u n - 
g a  — miał on powstać 25 czerwca 1178 
roku. Wydarzenie to podobno wizualnie 
obserwował opat Gerwazy z Canterbury.

Kratery meteorytowe — jak już wspo
mniano — są najpospolitszymi utworami 
topograficznymi planet i księżyców. W 
związku z tym warto chyba wspomnieć o 
pewnej prawidłowości, na którą pod ko
niec ubiegłego stulecia zwrócił uwagę fi
zyk niemiecki H. E b e r t  i dlatego nie
kiedy mówi się nawet o „prawie Eberta”. 
Tb on bowiem pierwszy zauważył, iż mię
dzy głębokościami księżycowych kraterów 
a ich średnicami występuje wyraźna zależ
ność. Dotyczy ona wszystkich bez wyjątku 
kraterów meteorytowych, a polega to na
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tym, że im dany krater ma większe roz
miary, tym jego względna głębokość jest 
mniejsza. Fizyk niemiecki na podstawie 
licznych pomiarów stwierdził jednoznacz
nie, iż stosunek głębokości kotliny krate
ru do jego średnicy zmniejsza się wraz ze 
wzrostem rozmiaru. I tak na przykład ten 
stosunek dla kraterów o średnicy 30 km 
wynosi około 1:15, dla kraterów o śred
nicy 100 km już tylko około 1:40, a dla 
kraterów o średnicy powyżej 200 km spa
da aż do 1:90 lub nawet jeszcze bardziej. 
Najlepiej ilustrują to konkretne przykłady 
i dlatego poniżej podajemy odpowiednie 
dane dla kilku znanych kraterów księży
cowych (liczby w nawiasach oznaczają ich 
średnice wyrażone w kilometrach):

Carlini (11,4) . . . .  1:13
MSdler (28) .............1:15
Reinhold (48) . . . .  1:18
Tycho ( 8 5 ) ................1:20
Kopernik (93) . . .  1:27 
Gassendi (110) . . . 1:53 
Ptolemeusz (153) . . 1:60 
Clavius (225) . . . .  1:90

Odkryta przez Eberta prawidłowość o- 
kazala się być w pełni uzasadniona i doty
czy kraterów meteorytowych występujących 
na dowolnym ciele niebieskim. Utwory te 
— jak już wspomniano — powstają w wy
niku upadku na powierzchnię planety lub 
księżyca „nadlatującego z nieba” intruza, 
pędzącego przy tym z ogromną prędkoś
cią. Wynosi ona przecież od kilku do kil
kudziesięciu kilometrów na sekundę, to
też taki intruz niesie ogromną energię ki
netyczną, która przy zderzeniu ze skorupą 
planety lub księżyca nagle się uwalnia i w 
rezultacie dochodzi do potwornego wybu
chu. Jeżeli następuje to na powierzchni 
trafionego ciała, wówczas większość tej e- 
nergii „rozpływa się w powietrzu”, a w 
miejscu upadku intruza powstaje niezbyt 
głęboki i stosunkowo niewielki krater. 
Gdy zaś do wybuchu dochodzi płytko pod 
powierzchnią planety lub księżyca, kotli
na krateru tworzy się zarówno na skutek

stłaczania materii w miejscu upadku, jak 
też w wyniku jej rozkruszenia i wyrzuce
nia na zewnątrz. Opada ona jednak na 
dość dużej przestrzeni, wytworzony krater 
ma mniej lub więcej nieckowatc dno i nie
zbyt wysoki wał. Jeszcze gorzej to wypada, 
gdy wybuch następuje na bardzo dużej głę
bokości, bo w tym przypadku wyzwolona 
energia prawie w całości zostaje zużyta na 
rozkruszanie materiału, lecz przeważająca 
jego część opadnie na dno wybitej kotliny. 
Tylko nieznaczna część rozkruszonej ma
terii wydostaje się na zewnątrz, skutkiem 
czego taki krater ma bardzo niski wał i 
prawie płaskie dno. Najgłębszy krater po
wstaje wówczas, gdy do wybuchu dochodzi 
na optymalnej głębokości, a za taką przyj
muje się głębokość równą promieniowi wy
tworzonej kotliny. Wtedy część rozkruszo
nej materii także spada na jej dno, ale 
większość opada w sąsiedztwie i tworzy 
okazały wał górski. Nie ulega zatem naj
mniejszej wątpliwości, iż stosunek głębo
kości krateru do jego średnicy zależny jest 
od wielu wprawdzie czynników, głównie 
jednak od wielkości i masy ciała „spadają
cego z nieba”. Krótko mówiąc — te naj
większe nic wybuchają na optymalnej głę
bokości.

Kratery dostarczają cennych informa
cji o ewolucji danego ciała niebieskiego. 
Obecnie większość planetologów przyjmu
je na przykład, że z im bardziej prymityw
niejszym obiektem mamy do czynienia, czyli 
im mniej jego powierzchnia została prze
tworzona w wyniku różnych procesów, tym 
bardziej jest ona nasycona właśnie krate
rami meteorytowymi. Do tego rodzaju po
równań doskonale nadają się cztery gali- 
leuszowe księżyce Jowisza, bo wprawdzie 
powstały one w tym samym mniej więcej 
czasie oraz mają podobne rozmiary i ma
sy, to jednak topografia ich powierzchni 
bardzo się różni. Najbardziej prymitywną 
i tym samym najmniej przetworzoną po
wierzchnię ma Callisto, niewiele wyższy 
stopień ewolucji osiągnęła powierzchnia 
Ganimedesa, ale powierzchnie Europy i
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Fot. 3 Zdjęcie satelity Jowisza Io z wyraźnie widocz
nym wybuchem wulkanu na jego powierzchni.

Io są już bardzo zmienione. O ile bowiem 
powierzchnia pierwszego z nich jest gęsto 
usiana kraterami meteorytowymi, a na po
wierzchni drugiego też nie należą one do 
rzadkości, to na powierzchni trzeciego od
kryto tylko parę takich utworów, na po
wierzchni zaś czwartego w ogóle nie wys
tępują tego rodzaju struktury. Na pier
wszy rzut oka te różnice w charakterze 
topografii czterech największych księży
ców Jowisza wydają się być niezrozumiałe, 
lecz — jak się przekonamy — nie ma w 
tym nic nadzwyczajnego. W każdym razie 
współczesna wiedza potrafi to dość prze
konywująco wytłumaczyć.

Najbardziej zaskoczyła planetologów 
topografia powierzchni Io (fot. 3). Któż 
bowiem mógł oczekiwać, by na tak małym 
ciele niebieskim wciąż występowała silna 
aktywność wulkaniczna i by objawiała się 
ona w tak dziwnej postaci, że czegoś po
dobnego nie obserwujemy na żadnym in
nym księżycu ani na planecie. Na obra
zach otrzymanych za pomocą sond Voya
ger wygląda on niczym podpłomyk neapo- 
litański, gdyż występują tam obszary śnia
de, pomarańczowe, czerwone żółte i białe, 
pokryte licznymi kalderami wulkaniczny
mi i „jeziorami” zastygłej lawy. Nie odkry
to natomiast ani jednego krateru m eteo
rytowego, co przecież jednoznacznie oz

nacza, że powierzchnia Io jest bardzo mło
da. Gdyby krążył on dokoła Ziemi, od daw
na byłby już pewnie martwym globem i nie 
różniłby się wiele od naszego Księżyca. A 
tymczasem Io obiega i to stosunkowo bli
sko (zaledwie w odległości 421 600 km) 
potężnego Jowisza, toteż nieustannie znaj
duje się w silnym polu grawitacyjnym tej 
największej planety Układu Słonecznego. 
Jej siły pływowe muszą zatem mocno od
działywać na niego i teoretycznie winien 
zwracać ku niej stale dokładnie tę samą 
połowę swego globu, a „wzdęcie” pływo
we nie powinno zmieniać swego położe
nia. T^k się jednak nie dzieje z tej prostej 
przyczyny, że na Io nie mały wpływ ma 
również przyciąganie grawitacyjne trzech 
pozostałych księżyców galileuszowych, 
zwłaszcza zaś dużo do powiedzenia mają 
tu krążące w pobliżu Europa i Ganime- 
des. Tb ich przyciąganie grawitacyjne spra
wia, iż glob Io jakby kołysze się względem 
Jowisza, na skutek czego ów „garb pły
wowy” nieustannie zmienia swą wysokość 
i jednocześnie nieznacznie się przemiesz
cza, w wyniku czego powstaje tam pewna 
ilość ciepła. W każdym razie źródło to 
musi być wystarczająco duże, by ogrzać 
wnętrze księżyca i doprowadzić do stanu 
ciekłego znajdujące się w warstwie pod po
wierzchniowej związki siarki, które prze
dostają się ku górze i w postaci erupcji 
wulkanicznych zostają wyrzucone na wy
sokość 100-300 km. Po pewnym czasie ma
teriał ten opada na powierzchnię Io, two
rząc na niej cienką warstwę, która jednak 
nieustannie rośnie i w ciągu 3 tysięcy lat 
jej grubość zwiększa się o 1 cm. Dlatego 
właśnie wygląd powierzchni tego księżyca 
ciągle się zmienia i ślady po uderzeniach 
meteorytów zostały tam już dawno zatarte.

Ale dlaczego na powierzchni Europy 
odkryto tylko trzy kratery meteorytowe i 
to niewielkich rozmiarów (średnice ich 
nie przekraczają 20 km)? I to pytanie nie 
należy do łatwych, a przecież trzeba jesz
cze powiedzieć, jakie to procesy doprowa
dziły do tego, iż księżyc ten jest tak gładki,
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Fot. 4 Zdjęcie fragmentu powierzchni satelity Jowi

sza Europy z wyraźnie widocznymi liniowymi pę

knięciami lodowej skorupy.

że niektórzy porównują go do kuli bilar
dowej? Co więcej — powierzchnię Euro
py pokrywa sieć zawiłych linii (fot. 4), ob
razy przekazane przez sondy Voyager przy
pominają dawne rysunki Marsa z rzeko
mymi kanałami. Niektóre z tych linii są 
bardzo długie, ciągną się niekiedy aż na 
odległość 1000 km, a ponieważ promień 
Europy wynosi tylko 1569 km, musiały one 
powstać w wyniku procesu o charakterze 
globalnym. Należy przy tym uwzględnić 
fakt, że skorupę księżyca tworzy warstwa 
lodu o grubości 75-100 km i że na jego 
powierzchni poza wspomnianymi kratera
mi nie ma innych nierówności terenu. Po 
prostu linie „leżą” mniej więcej na tym 
samym poziomie, co otaczające je zew
sząd obszary jasne. Najprawdopodobniej 
w niezbyt odległej przeszłości lodowa sko
rupa Europy popękała, do powstałych zaś

szczelin przedostało się podpowierzch- 
niowe „błoto” (mieszanina wody i piasku), 
a wkrótce potem zamarzło. Ale — pewnie 
każdy zapyta — co było bezpośrednią przy
czyną powstania owych szczelin?

Na powyższe pytanie nic ma na razie 
jednoznacznej odpowiedzi. Pojawiło się 
wprawdzie wiele interesujących hipotez i 
chociaż wydają się one być bardzo intere
sujące, to jednak żadna z nich nie uzyskała 
dotąd pełnej aprobaty. Niektórzy na przyk
ład zakładają, że pod lodową skorupą Eu
ropy był niegdyś wodny rezerwuar, lecz z 
czasem wyczerpały się źródła ciepła po
chodzącego z rozpadu znajdujących się we 
wnętrzu księżyca pierwiastków promie
niotwórczych i woda po prostu zamarzła. 
Każdemu zaś wiadomo, iż jej objętość przy 
przejściu ze stanu ciekłego w stan stały 
odpowiednio się zwiększa i dlatego lodo
wa skorupa musiała popękać. Źródłem 
ciepła mogły też być — podobnie jak w 
przypadku Io — siły pływowe, które jed
nocześnie hamowały rotację księżyca. Po 
jej zupełnym wyhamowaniu, czyli po peł
nej synchronizacji obrotu Europy z obie
giem orbitalnym, pływy ustały lub stały się 
słabsze. Mogło to nastąpić w wyniku 
zmniejszenia się mimośrodu orbity księ
życa, dziś już mało różniącej się od okręgu 
(jej mimośród wynosi 0,0003), lecz w 
przeszłości bardziej wyciągniętej niż obec
nie. Jest też możliwe, że rotacja Europy 
nie została dotąd w pełni zsynchronizowa
na z obiegiem orbitalnym i że pod lodową 
skorupą wciąż jeszcze znajduje się ciekły 
płaszcz. W  tym przypadku do wytworzenia 
szczelin wystarczyłoby bardzo małe od
chylenie, wynoszące zaledwie jeden obrót 
w ciągu 30-1000 lat, co współczesnymi 
środkami nie byłoby możliwe do stwier
dzenia. A  przecież ta różnica byłaby jesz
cze mniejsza, gdyby glob księżyca był już 
całkowicie martwy i nie miałby ciekłego 
płaszcza. Tak czy inaczej pochodzenie szcze
lin Europy najlepiej tłumaczy hipoteza pły
wowa, za którą opowiada się także A. S. 
M cE w en ,  chociaż ją nieco zmodyfiko-
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wał. Uczony amerykański sądzi bowiem, 
że wprawdzie owe pęknięcia w lodowej 
skorupie Europy powstały na skutek wy
hamowania rotacji księżyca, lecz w opar
ciu o wnikliwą analizę położeń poszcze
gólnych linii doszedł on do wniosku, iż 
musiało to nastąpić w czasie, gdy jego oś 
obrotu była nachylona względem płaszczyz
ny orbity pod nieco innym kątem niż dziś. 
Do zmiany jej położenia przyczynić się 
mogły — zdaniem autora zmodyfikowa
nej hipotezy — także siły pływowe.

Na ostateczne rozwiązanie tej frapują
cej zagadki przyjdzie nam pewnie jeszcze 
długo czekać. Ale już dziś możemy po
wiedzieć, że pod względem zewnętrznego 
wyglądu Europa znacznie różni się od 
wszystkich księżyców Układu Słoneczne
go i że powierzchnia tego księżyca — po
dobnie jak i powierzchnia Io — musi być 
stosunkowo młoda. Na obu tych ciałach 
nie występują bowiem kratery meteoryto
we, a przecież w przeszłości musiały być 
nimi gęsto pokryte, lecz zostały zniszczo
ne w wyniku procesów, które zachodziły i 
nadal na nich zachodzą. Musiały one 
przebiegać mniej intensywnie na Ganime- 
desie, gdyż na powierzchni tego księżyca 
do dziś zachowało się tak dużo kraterów 
meteorytowych, że na pierwszy rzut oka 
jego topografia zdaje się przypominać to
pografię naszego Księżyca. Wystarczy jed
nak przyjrzeć się jego obrazom otrzyma
nym z mniejszej odległości, aby dostrzec 
wyraźne różnice między topografią obu 
tych ciał. Przede wszystkim na Ganimede- 
sie jest mniej kraterów meteorytowych, 
tamtejsze morza mają kształty nieregular
nych wieloboków i pokryte są licznymi 
kraterami o rozmiarach dochodzących do 
kilkudziesięciu kilometrów, a ponadto po
wierzchnię tego księżyca we wszystkich 
kierunkach przecinają jasne pasy, mające 
około 100 km szerokości i długość wyno
szącą niekiedy wiele setek kilometrów. 
Obrazy uzyskane z jeszcze mniejszej od
ległości pokazują, że w rzeczywistości ma
my tu do czynienia z systemami równole

gle obok siebie biegnących bruzd (fot. 5), 
toteż taki pas do złudzenia przypomina 
zaorane pole na Ziemi. Są to jednak two
ry znacznie większe, odstępy między po
szczególnymi bruzdami wynoszą bowiem 
10-15 km, a ich grzbiety osiągają zazwy
czaj blisko 1000 m wysokości. Nie może
my przy tym zapominać, że Ganimedes ma 
dużo mniejszą gęstość od naszego Księ
życa i że głównym składnikiem jego sko
rupy jest lód. Mówi nam o tym wygląd

Fot. 5 Zdjęcie fragmentu powierzchni Ganimedesa 
z charakterystycznymi systemami równoległych bruzd.

tamtejszych kraterów, które z reguły o to 
czone są jasnymi koronami, utworzonymi 
najprawdopodobniej z pokruszonego lo
du. Są to po prostu okruchy lodu wyrzu
cone podczas formowania się danego kra
teru.

Z  czterech galileuszowych księżyców 
Jowisza największe podobieństwo do Mer
kurego i naszego Księżyca wykazuje topo
grafia Callisto. Jest on dosłownie usiany
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kraterami różnej wielkości, ale są one 
znacznie płytsze i ich średnice nie prze
kraczają 160 km. Większe przypuszczalnie 
zostały dawno zniszczone, bo wprawdzie 
Callisto od dawna jest już zupełnie mar
twym globem, to jednak składa się głów
nie z lodu i jego skorupa — w odróżnieniu 
od skalistych skorup Merkurego i naszego 
Księżyca — ma zupełnie inne właściwości 
fizyczne. Dowodzą tego chociażby odkry
te na nim koliste struktury Valhala (1500 
km średnicy) i Asgard (600 km średnicy), 
otoczone systemami koncentrycznie leżą
cych pierścieni (fot. 6), przypominających 
pierścienie obserwowane na powierzchni 
wody w stawie tuż po wrzuceniu do niego 
kamienia. Nadzwyczaj pouczające jest po
równanie tych struktur z podobnymi stru
kturami Merkurego (Caloris Planitia) i 
naszego Księżyca (Mare Orientale), bo 
wprawdzie jedne i drugie powstały w wy
niku upadków olbrzymich brył meteoryto
wych (planetoid), a mimo to bardzo się od 
siebie różnią. O ile bowiem wymienione 
struktury Merkurego i Księżyca otaczają 
wysokie wały górskie, to pierścienie stru
ktur Valhala i Asgard jakby zapadały się w 
grząskim podłożu, z którego zdają się je
dynie „wystawać” ich najwyższe partie. 
Krótko mówiąc — wierzchołki pierścieni i 
centralne obszary obu struktur znajdują 
się dziś mniej więcej na tym samym pozio
mie.

Czy jednak każdy księżyc posiadając/ 
lodową skorupę musi mieć mniej lub bar
dziej wygładzoną powierzchnię? Nie, wie
le zależy od jego wielkości i innych czynni
ków, o czym możemy przekonać się na 
przykładzie księżyców Saturna, które ma
ją małe gęstości i dlatego lapidarnie ok
reśla się je jako „kule zabrudzonego śnie
gu”. Ich powierzchnie są gęsto usiane kra
terami meteorytowymi, lecz osiągnęły one 
różny stopień ewolucji, co łatwo stwier
dzić porównując topografię Dione czy 
Rhei z topografią Enceladusa. Dwa pier
wsze z nich wydają się być od dawna mar
twymi globami, dominującymi struktura

Fot. 6 Zdjęcie fragmentu satelity Jowisza Callisto z 

charakterystycznym systemem koncentrycznych 

pierścieni.

mi na ich powierzchniach są właśnie kra
tery meteorytowe, powstałe przy tym w 
różnych epokach geologicznych. Nato
miast na powierzchni Enceladusa (patrz 
zdjęcie na pierwszej stronie okładki) two
ry takie występują w dużo mniejszej licz
bie, a przy tym wyraźnie są płytsze i co 
ważne — między nimi widać rozległe ob
szary zupełnie gładkiego terenu. Nie ule
ga wątpliwości, że księżyc ten jest wciąż 
aktywnym globem, jego specyficzny wul
kanizm napędzają — podobnie jak wulka
nizm Io i Europy — siły pływowe. T&kich 
źródeł energii nie ma Mimas, który jest 
niewielkim ciałem (ma zaledwie 395 km 
średnicy), a mimo to-znajduje się na nim 
krater o średnicy 135 km i głębokości do
chodzącej do 10 km. Wynika z tego, że w 
bardzo niskiej temperaturze (na Mimasie 
wynosi ona około 70 kelwinów) lód nabie
ra zupełnie innych właściwości i zachowu
je się niczym twarda skała, toteż mógł tam 
powstać tak unikalny twór. Najprawdopo
dobniej jest to stosunkowo najgłębszy 
krater (otrzymał on nazwę Herschel) w 
całym Układzie Słonecznym, bo wpraw
dzie na Tfcthys zidentyfikowano krater o
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głębokości 15 km, lecz ma on aż 450 km 
średnicy (krater ten nosi dla odmiany 
nazwę Odyseusz). Oczywiście, takiej pew
ności na razie nie mamy, ponieważ prze
kazane przez Voyagery obrazy nie obej
mują całych powierzchni księżyców i przy 
tym nic dotąd nie wiemy o topografii Tyta
na. Ten największy księżyc Saturna posia
da bowiem gęstą atmosferę, gęstszą nawet 
od atmosfery Ziemi, toteż kamery wymie
nionych sond okazały się wobec niej zu
pełnie bezsilne. Rozwiązanie tej zagadki 
nastąpi zapewne dopiero na początku przy
szłego stulecia, kiedy do układu Saturna 
zbliży się sonda Cassini (start tej sondy 
planowany jest na rok 1997), bo jednym z 
jej głównych zadań ma być właśnie wszech
stronne zbadanie Tytana. Nie znaczy to 
jednak wcale, by sondy Voyager zawiodły 
zupełnie gdyż dzięki nim uzyskano wiele 
nieznanych informacji o tym drugim co do 
wielkości księżycu w Układzie Słonecznym. 
A oto najważniejsze dane „personalne” 
Tytana:

Średnica (km) ................................ 5150
Masa (kg) ..........................  1,346 X1023
Masa wyrażona w masach
naszej planety (Ziemia =  1) . . .  .0,022
Średnia gęstość (kg/m3) ..................1881
Odległość od Saturna (km) .l,226x 10* 
Odległość od Saturna wyrażo
na w promieniach planety ...............20
Okres obiegu Saturna (dni) . . . .15,95 
Główny składnik atmosfery . . . .  azot 
(procent zawartości) ............(65-98%)
Ciśnienie na powierzchni (kPa) . .149,6 
Temperatura powierzchni (K) . . . .  94
Tfemperatura na wysokości
42 km (K) ......................................71,4
Tbmperatura na wysokości
200 km (K) ......................................... 170
Albedo ...............................................0,2

Czy w świetle przedstawionych wyżej 
danych można oczekiwać na powierzchni 
Tytana kraterów meteorytowych? Odpo
wiedź może być twierdząca, bo wiele za-
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leży jedynie od tego, jakie procesy tam 
zachodzą lub zachodziły w niezbyt odleg
łej przeszłości. Przede wszystkim czy pod 
względem wulkanicznym Tytan jest nadal 
aktywny lub jak dawno przestał nim być? 
A może na jego powierzchni znajduje się 
— jak niektórzy sądzą — metan w postaci 
ciekłej i w związku z tym ślady dawiiych 
uderzeń meteorytów zostały tam już grun
townie zatarte? Sama obecność atmosfery 
możliwości występowania kraterów mete
orytowych jeszcze nie wyklucza, o czym 
świadczy powierzchnia Wenus, która ma 
dużo gęstszą atmosferę i odkryto na niej 
przejawy silnej aktywności wulkanicznej, 
a mimo to kratery meteorytowe do dziś 
się zachowały. W każdym razie przykład 
ten potwierdza tezę, iż są to twory bardzo 
pospolite i występują prawie na wszys
tkich ciałach Układu Słonecznego. Znaj
dujemy je oczywiście także na pięciu naj
większych księżycach Urana (patrz zdję-

Fot. 7 Zdjęcie Titanii, satelity Urana, wykonane za 
pomocą sondy Voyager 2.

URANIA
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Fot. 8 Zdjęcie Ariela, satelity Urana, wykonane za 
pomocą sondy Voyager 2.

cie na trzeciej stronie okładki), lecz i tu 
stwierdzamy pewne różnice zarówno co 
do liczby kraterów meteorytowych, jak i co 
do stopnia ich „wygładzenia”. O ile bowiem 
powierzchnie Umbriela i Titanii (fot. 7) 
są nimi gęsto usiane, to na powierzchni 
Ariela (patrz zdjęcie na drugiej stronie 
okładki i fot. 8) widać wyraźne ślady póź
niejszej aktywności geologicznej i obok kra
terów meteorytowych dostrzegamy liczne 
doliny o płaskich dnach (w przeszłości mog
ły one być wypełnione wodą). Nie brak 
formacji kraterowych także na powierzch
ni Oberona, lecz Voyager-2 przeleciał w 
dość dużej odległości od tego księżyca i na 
przekazanych obrazach można rozpoznać 
jedynie większe utwory tego typu. Jeden z 
nich ma wyjątkowo ciemne dno i jasną 
górę centralną (wyglądem przypomina kra-

* Por. artykuł i zdjęcie w 'poprzednim numerze
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ter Ciołkowskiego na odwrotnej stronie 
naszego Księżyca).

Na oddzielne omówienie zasługuje nie
wątpliwie Miranda i zagadkowy wygląd jej 
powierzchni (fot. 9). Jest to wprawdzie naj
mniejszy z pięciu wymienionych księżyców 
Urana, gdyż ma zaledwie 480 km średnicy, 
lecz dla planetologa wydaje się być nie
zmiernie ciekawym obiektem z uwagi na 
swą burzliwą — zdaje się — przeszłość. 
Obszary ze starym reliefem, pokryte kra
terami o wygładzonych już wałach górs
kich, miej'scami poprzecinane uskokami o 
ostrych brzegach, mówią o gwałtownych 
procesach, które przebiegały tam po okre
sie „wielkiego bombardowania”. Najbar
dziej zagadkowy typ utworów powierzch
niowych Mirandy, przypominający owe 
ciemniejsze obszary na Ganimedesie, po
krywają równolegle względem siebie bieg
nące bruzdy, grzbiety i uskoki. Powstały 
one zapewne w wyniku procesów zacho
dzących nie tylko na powierzchni tego księ
życa, ale swym zasięgiem obejmujących cały 
jego glob. Niektórzy badacze sądzą po 
prostu, że Miranda zderzyła się w odległej 
przeszłości z jakimś dużym ciałem niebie
skim, została rozbita na kilka części, ale te 
nie oddaliły się zbytnio od siebie. Nadal 
krążyły po pierwotnej orbicie i z czasem 
ponownie się z sobą połączyły, tworząc na 
nowo jednolity glob. Być może — twier
dzą niektórzy — nie było to jednorazowe 
wydarzenie, lecz proces parę razy się po
wtarzający. Już z tego choćby powodu Mi
randa stanowi obiekt interesujący dla każ
dego, kto zajmuje się zarówno przebie
giem ewolucji księżyców, jak i katastrofa
mi w Układzie Słonecznym.

Nie mniej egzotycznym i jednocześnie 
równie zagadkowym obiektem okazał się 
być największy księżyc Neptuna — Tły- 
ton.* Ma on bardzo jasną powierzchnię, 
wraz z Europą i Enceladusem uchodzą 
zresztą za najjaśniejsze ciała Układu Sło: 
necznego, choć jego powierzchnia nie jest
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Fot. 9 Obraz Mirandy, satelity Urana, uzyskany ze zdjęć wykonanych 24 stycznia 1986 roku za pomocą sondy 
Voyager 2.

czysto biała (wykazuje różne odcienie czer
wieni, zieleni i barwy niebieskawej). Wy
kazuje przy tym dość urozmaicony relief, 
lecz różnice w wysokości są niewielkie, wy
noszą bowiem nie więcej niż 1 km. Pomi
mo to na powierzchni Ttytona znajdziemy 
najprzeróżniejsze struktury topograficzne, 
często niespotykane na żadnym innym ciele 
Układu Słonecznego. Uwagę zwraca ta
kże mała liczba kraterów meteorytowych, 
przy czym największy z nich ma zaledwie 
27 km średnicy, co świadczy o bardzo mło

dej powierzchni tego księżyca. Jego sko
rupę — podobnie jak skorupy Europy i 
Enceladusa — tworzy głównie lód wodny, 
zawierający — zwłaszcza w cienkiej war
stwie tuż przy powierzchni — pewne iloś
ci zamarzłego azotu i metanu. A ponieważ 
temperatura wynosi tam tylko 38 kelwi
nów (najniższa temperatura zmierzona do
tąd na powierzchni ciała Układu Słonecz
nego), mogłoby się zatem wydawać, że musi 
to być już zupełnie martwy glob. Tymcza
sem na skutej siarczystym mrozem powierz-



178 URANIA 6/1992

chni Ttytona odkryto dwie struktury, któ
re można uważać za przejaw aktywności 
wulkanicznej. Polega ona na tym, że z ma
łej ciemnej plamy na powierzchni księżyca 
wznosi się niemal pionowo ku górze ciem
ny „dym”, osiąga około 8 km wysokości i 
wiatr przemieszcza ten przypominający 
trąbę powietrzną „pióropusz” na odleg
łość kilkudziesięciu kilometrów. Jest to 
więc czwarty z kolei księżyc, na którym 
odkryto czynne wulkany. O ile jednak na 
Io występuje wulkanizm siarki, na Euro
pie i Enceladusie wulkanizm wodny, to na 
TYytonie mamy do czynienia z wulkani
zmem azotu. Na razie nie wiemy, co go 
napędza, choć wiele przemawia za tym, że 
i tu niepoślednią rolę odgrywają przypusz
czalnie siły pływowe. Tłyton bowiem okrą
ża Neptuna stosunkowo blisko (zaledwie 
w odległości 353 400 km), porusza się w 
kierunku wstecznym, a w dodatku jego ro
tacja jest zsynchronizowana z obiegiem 
(zwraca więc ku planecie stale tę samą 
półkulę swego globu). Ponadto mniej wię
cej co pięć dni do Ttytona na odległość 
około 300 000 km zbliża się Nereida i mi
mo swej małej masy też może w jakimś 
stopniu pobudzać ten wulkanizm.

Na opisie powierzchni Ttytona i za
chodzących tam zjawisk kończymy ten krót
ki przegląd topografii największych księ
życów Układu Słonecznego. Z  przedsta
wionego materiału można wnioskować, iż 
są to wprawdzie najprzeróżniejsze światy, 
a więc że właściwie każdy z nich jest inny, 
to jednak łączy je wiele wspólnych cech. 
Przede wszystkim każdy z tych księżyców 
najprawdopodobniej przeżył okres „wiel
kiego bombardowania” i wobec tego po
wierzchnia każdego winna być gęsto usia
na kraterami meteorytowymi różnej wiel
kości. Niewielka liczba takich struktur lub 
ich całkowity brak dowodzi jedynie, iż da
ny księżyc pod względem geologicznym jest 
wciąż aktywnym globem lub że procesy 
takie us taty na nim w niezbyt odległęj prze
szłości. Krótko mówiąc — kratery m eteo
rytowe dostarczają cennych informacji o 
przebiegu ewolucji badanego obiektu i na
leży je traktować za uniwersalne właściwie 
struktury topograficzne ciał Układu Sło
necznego. Za powyższą tezą przemawia 
także uzyskany ostatnio za pomocą sondy 
Galileo obraz maleńkiej Gaspry (na po
wierzchni tej planetoidy też odkryto kra
tery meteorytowe).

Podstawowe param etry fizyczne dziesięciu największych 
księżyców Układu Słonecznego

Nazwa księżyca i ma
cierzystej planety Średnica (km) Masa (kg) Średnia gęstość (kg/m3)

Ganimedes (Jowisz) 5262 1.49X1023 1930
Tytan (Saturn) 5150 1.35 X1023 1881
Callisto (Jowisz) 4800 1.07 X1023 1830
Io (Jowisz) 3630 8.92X1022 3550
Księżyc (Ziemia) 3476 7.35 X1022 3340
Europa (Jowisz) 3138 4.87 x l0 22 3040
Ttyton (Neptun) 2705 4.2 X1022 2075
Titania (Uran) 1690 5.0 X1021 2000
Oberon (Uran) 1670 4.9 X1021 2000
Rhea (Saturn) 1530 2.5 X1021 1200
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Gęstość kraterów meteorytowych na księżycach Saturna 
(wg J. B. Plescia i J. M. Boyce)

Nazwa księżyca Typ powierzchni lub położe
nie badanego obszaru

Liczba kraterów przypadająca 
na 1 000 000 km2 powierzchni

o średnicy 
10 km

o średnicy 
20 km

Mimas Okolice bieguna 
południowego 1200±500 <100

Enceladus Obszary silnie kraterowane 
Równiny pokryte dolinami 
Gładkie równiny

800 ±300 
200±100 

<100

300 
. 50

Tfctyda Obszary silnie kraterowane 
Obszary średnio kraterowane 
Równiny

2000 
690±72 
800 ±66

500 ±92 
70 ±26 
140±28

Dione Obszary silnie kraterowane 
Obszary średnio kraterowane 
Obszary słabo kraterowane

1000
700±100
260±50

270±50 
45 ±25 
45 ±20

Rhea Okolica bieguna północnego 
Obszary równikowe silnie 
kraterowane
Obszary równikowe słabo 
kraterowane

1100 ±20 

700±150 

160±45

300±100 

200±100 

80 ±40

Japctus Obszary jasne 2000 730±30

Maria Łysik — Warszawa

RADIOASTRONOMIA U PROGU XXI STULECIA

Radiowe okno ziemskiej atmosfery wyko
rzystywane jest intensywnie od 1932 roku, 
kiedy to (w USA) po raz pierwszy zareje
strowano pozaziemskie sygnały radiowe. 
Od tego czasu rozwój radioastronomii po
szedł w dwóch kierunkach. Pierwszy to 
budowa radioteleskopów o dużej czułości 
w celu obserwacji nawet bardzo słabych 
radioźródeł. Drugi to budowa urządzeń 
radioastronomicznych o bardzo dużej zdol
ności rozdzielczej w celu badania szczegó
łów budowy obiektów radioastronomicz
nych.

W przyrządach pierwszego rodzaju (o 
dużej czułości) chodzi o zebranie prom ie
niowania z możliwie dużej powierzchni. 
Do tego celu wykorzystuje się metalowe 
powierzchnie (gładkie lub w formie siat
ki) o kształcie paraboloidalnym (zwiercia
dła paraboliczne pozbawione są aberracji 
sferycznej). Im większa powierzchnia an
teny tym oczywiście większa jest czułość 
radioteleskopu, ale też i większe koszty 
oraz problemy ze sterowalnością takiego 
„olbrzyma”, a także problemy z odkształ
ceniami grawitacyjnymi tak dużej, rozcią-
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Fol. 1 Radioteleskop w Parkes (Australia), którego antena ma średnicę 64 m.

głej masy. Dla fal centymetrowych (astro
fizycznie szczególnie interesujących) ma
ksymalny, optymalny rozmiar radioteles
kopu wynosi około 100 m. Niestety, naj
większy z tej klasy — radioteleskop w Za
chodniej Wirginii o rozmiarze 300 stóp 
(czyli około 100 metrów) — okazał się 
nieudaną realizacją. Dlatego też w USA, 
w Green Bank, pod koniec XX wieku ma 
powstać nowy 100-metrowy radioteleskop. 
Oczekuje się także ukończenia wreszcie 
70-m etrowego radioteleskopu w byłym 
Związku Radzieckim, w pobliżu Samar- 
kandy. Obie olbrzymie anteny będą pra
cowały dla fal centymetrowych i milime
trowych (do 3 mm).

Dużą czułość — opiocz dużej powierz
chni anteny — można także osiągnąć uży
wając wzmacniaczy (bardzo słabego prze
cież promieniowania zebranego przez an
tenę), które mają bardzo małe szumy włas
ne. Przez ostatnie 5 lat nastąpił w tej dzie
dzinie znaczny postęp dzięki zastosowa
niu specjalnych tranzystorów H EM T (ang. 
High Electron Mobility Transistors), chło
dzonych do temperatury około 15 K. Dzię
ki nim szumy termiczne odbiornika dla fal 
centymetrowych osiągają limit kwantowy 
(czyli praktycznie nie istnieją!). W odbio
rze fal milimetrowych nie osiągnięto jesz
cze takich sukcesów, ale do 2000-go roku 
i tu po wprowadzeniu wzmacniaczy HEM T
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szumy termiczne powinny być zaniedby- 
walne. ,

Radioteleskopy o dużej powierzchni an
teny i o nawet najdoskonalszych odbiorni
kach mają niestety bardzo słabą zdolność 
rozdzielczą (która zależy jeszcze od dłu
gości fali, ale dla całego zakresu fal radio
wych mamy do czynienia z silnymi efekta
mi dyfrakcyjnymi — długość fali nie jest 
zaniedbywalnie mała w porównaniu z roz
miarami anteny). Dlatego też w radioas
tronomii rozwinięto tzw. system VLBI 
(ang. Very Long Baseline Interferometry), 
w którym pracuje nie jeden, lecz kilka ra
dioteleskopów umieszczonych w dużej od
ległości. W systemie tym wykorzystuje się 
zjawisko interferencji fal. Rejestrowana jest 
amplituda i faza sygnałów docierających 
do każdej anteny, oraz czas z dokładnie 
zsynchronizowanych ze sobą zegarów ato
mowych pracujących przy każdym z radio
teleskopów. Po skończeniu obserwacji 
kom puter opracowuje wszystkie dane ze
brane z każdego radioteleskopu. System 
VLBI został już bardzo dobrze zorganizo
wany dla fal centymetrowych. Jedna sieć 
pracuje w USA, druga w Europie. Mogą 
one także pracować razem (sieć składa się 
wtedy z 15 anten) tworząc sieć o jeszcze 
większej bazie, a zatem dając jeszcze lep
szą zdolność rozdzielczą (około 300 mi
krosekund łuku!). Mimo to myśli się o 
jeszcze dalszych udoskonaleniach. W USA 
planuje się powstanie tzw. systemu VLBA 
(ang. Very Long Baseline Array), czyli sie
ci radioteleskopów, które mają pełnić po
mocniczą rolę dla systemu VLBI. Składać 
się on będzie z 10--ciu anten o średnicy 25 
metrów, umieszczonych wzdłuż Stanów 
Zjednoczonych od Wysp Wirgini po H a
waje. Także europejska sieć VLBI z po
czątkiem lat 2000-ch zostanie zasilona 
przez nowe anteny, a także większe cen
trum komputerowe przetwarzające dane 
dla tej sieci. Również w Australii rozwi
nięto już sieć radioteleskopów. Planowa
ne jest jeszcze dołączenie do niej dwóch 
anten znajdujących się na Tismanii. Po

zwoli to stworzyć dobrze rozwinięty sy
stem VLBI pracujący dla nieba południo
wego.

Udało się także zbudować system VLBI 
pracujący dla fal milimetrowych. Radio
teleskopy umieszczone w różnych zakąt
kach świata (w Szwecji, U SA  Japonii) pra
cując wspólnie osiągają wspaniałą zdol
ność rozdzielczą 50-ciu mikrosekund łu
ku! Pozwala to badać na przykład szczegó
ły budowy nawet najdalszych obiektów ja
kimi są kwazary (patrz rys. 1).

Rys. 1 Mapa radiowa (falc centymetrowe) central
nego obszaru kwazara 3C  273. Wewnątrz mapka ob
szaru D  otrzymana techniką VLB1 dla fal m ilim e
trowych.

Tak więc dzięki systemowi VLBI w ra
dioastronomii osiągnięto znacznie lepszą 
zdolność rozdzielczą niż w astronomii op
tycznej. Mimo to istnieje jeszcze jedna 
możliwość aby ją zwiększyć. Planuje się 
mianowicie umieszczenie na orbicie oko- 
łoziemskiej satelity z radioteleskopem, 
który wraz z radioteleskopami pracujący
mi na Ziemi stworzy kosmiczny system 
VLBI (rys. 2). Mając bardzo dużą bazę 
(odległość między antenami) system ten 
będzie mógł osiągnąć zdolność rozdziel
czą rzędu 50 mikrosekund łuku dla fal cen
tymetrowych (czyli tyle co osiągnięto na 
Ziemi dla fal milimetrowych). Opracowa-
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AN TEN A

ORBITALNA

Rys. 2 Koncepcja kosmicznego systemu VLBI.

ne są już trzy różne projekty tego typu: 
QUASAT — europejsko-amerykański (an
tena 15 m, apogeum orbity 30 000 km), 
RADIOASTRON — radziecki (antena 10 
m, apogeum orbity 75 000 km) i VSOP 
— japoński (antena 10 m, apogeum orbi-

Fot. 2. 15 m radioteleskop Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Piwnicach koło Tbrunia należący do 
europejskiej sieci VLBI (fot. J. Mazurek).

ty 20 000 km). Ich realizacja zależy od fun
duszy przeznaczonych na badania kosmi
czne w tych krajach i z pewnością nastąpi 
dopiero po 2000 roku. Zaś radioastrono
mowie mają nadzieją że w XXI wieku uda 
się rozbudować kosmiczną sieć VLBI, lak 
by osiągnąć zdolność rozdzielczą rzędu 1 
mikrosekundy luku. Pozwoli to na przyk
ład zmierzyć ruchy własne kwazarów!

Do tej pory większość badań radioas
tronomicznych dotyczyła głównie fal cen
tymetrowych i milimetrowych, które za
wierały bardzo dużo informacji m. in. o 
składzie chemicznym przestrzeni kosmi
cznej (np. linia 21 cm, pozwalająca odtwo
rzyć rozkład wodoru neutralnego w naszej 
Galaktyce). W ostatnich latach zakres ba
dań radioastronomicznych przesunął się 
nieco w dół obejmując tzw. obszar spe
ktralny czyli obszar fal radiowych grani
czący z podczerwienią (fale milimetrowe i 
submilimetrowe). Obszar ten jest intere
sujący ze względu na emisję molekularną 
w naszej Galaktyce i galaktykach nam bli
skich (wyniki badań molekularnych dają 
informację o ewolucji gwiazd w tych syste
mach). W obszarze tym można także ob
serwować emisję pyłu międzygwiazdowe- 
go (dla fal w pobliżu 1 mm) co z kolei 
może dać informacje o masach galaktyk. 
Również interesujące jest jak wygląda 
promieniowanie radiowe dla tych fal do
chodzące od kwazarów i radiogalaktyk.

W celu badania fal w tym zakresie uru
chomiono już wiele różnych radiotelesko
pów — największe w Japonii (45 m), H i
szpanii (30 m), a dla nieba południowego 
w Chile. Lokalizacja radioteleskopów do 
obserwacji tych najkrótszych fal jest nie
przypadkowa, gdyż zaczynają być widocz
ne wpływy atmosfery ziemskiej (para wod
na w troposferze). Dlatego też najodpo
wiedniejsze są suche, wysoko położone 
miejsca. Oprócz pojedynczych radiotele
skopów pracuje kilka interferometrów, 
składających się z kilku mniejszych anten, 
których położenia względem siebie moż
na zmieniać. Wykorzystując tzw. metodę
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syntezy apertury mogą one osiągnąć za
równo dużą czułość jak i dużą zdolność 
rozdzielczą rzędu 1 sekundy luku dla fal 
milimetrowych (a zatem słabszą niż wspo
mniany już system VLBI fal milimetro
wych). Interferometry te pracują na razie 
dla fal milimetrowych, ale mają również 
wkrótce operować na falach submilime- 
trowych. Oczywiście fale te najlepiej było 
by obserwować spoza atmosfery ziemskiej 
ze względu na wspomniany już efekt tro- 
posferyczny. Dlatego też planowanych jest

kilka misji: satelity SWAS (amerykański), 
MOSES (europejski), zaś z większych 
FIRST (ang. Far InfraRed and Submili- 
metre Tclescope).

Radioastronomia zmieniła już nasze 
spojrzenie na otaczającą nas przestrzeń, a 
mimo to otwierają się przed nią nowe 
możliwości techniczne. Możemy się za
tem spodziewać, że niezbyt prędko zosta
nie wyeksploatowana i że wciąż będzie 
dostarczać nowych, ciekawych informacji 
o Wszechświecie.

KRONIKA

Sensacyjne odkrycie satelity COBE
Podczas corocznego zebrania Amerykańskiego 
Tbwarzystwa Fizycznego, dnia 22 kwietnia te
go roku w Waszyngtonie, grupa astrofizyków 
(kierowana przez George’a S m o o t a z Law
rence Berkeley Laboratory w Kaliforni) poda
ła do publicznej wiadomości sensacyjne wyniki 
pomiarów satelity COBE. Po latach poszuki
wań udało się stwierdzić z całą pewnością, że 
tzw. promieniowanie tła (czy też jak mówią in
ni promieniowanie reliktowe) wykazuje anizo
tropię. Okazało się, że różne rejony nieba ba
dane za pomocą bardzo krótkich fal radio

wych (tzw. mikrofal) wykazują różniącą się o 
0,00003 stopnia (tak, tak!) temperaturę! Dla 
laika taka wiadomość nic zgoła nie znaczy — 
można najwyżej zadumać się nad precyzją sa
mego pomiaru. W rzeczywistości jednak kos
mologowie uzyskali bardzo ważny argument po
twierdzający współczesne teorie powstawania 
Wszechświata. Jeden z obecnych wówczas w 
Waszyngtonie fizyków, Joel P r i m a c k z Ka
lifornijskiego Uniwersytetu w Santa Cruz, ok
reślił to odkrycie jako „podpis Pana Boga”; co
raz bardziej zbliżamy się do zrozumienia Po
czątku.

Po kolei jednak! Od końca lat dwudzies
tych naszego wieku wiadomo (z pomiarów do- 
pplerowskich przesunięć promieniowania gala
ktyk), że obserwowany przez nas Wszechświat 
rozszerza się, „puchnie”. To z kolei pozwalało 
sądzić, że kiedyś, dostatecznie dawno temu,

M apa anizotropii promieniowania tła odkrytej za pomocą satelity C O B E
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Skupienie się materii ku drobnym początkowo niejednorodnościom — schematyczne przedstawienie mechanizmu niestabil
ności grawitacyjnej.

wszystko zaczęło się „w jednym punkcie”; ściś
lej — przewidywano, że Wszechświat powstał 
na skutek Wielkiego Wybuchu, jakiejś „osob
liwości”. Materia i promieniowanie — kiedyś 
ściśnięte w jeden nieprawdopodobnie gęsty, go
rący twór — uległy gwałtownej eksplozji! A 
ślady tego widzimy do dziś w postaci ucieczki 
galaktyk! Ale jeśli i taki scenariusz byłby pra
wdziwy należało się spodziewać także innych 
śladów — całe niebo powinno świecić jakimś 
bardzo chłodnym promieniowaniem; rozprężają
cy się Wszechświat musiał przecież gwałtownie 
stygnąć! W 1964 roku Arno P e n z i a s i Ro
bert W i l s o n  potwierdzili istnienie tego „pro
mieniowania tła”. Badając szumy radiowe na
szej Galaktyki nie mogli pozbyć się pewnych 
zakłóceń, a po dokładnej analizie materiału oka
zało się, że za zakłócenia „odpowiedzialny jest” 
cały Wszechświat: bardzo chłodny gaz fotonów 
równomiernie wypełniający całą przestrzeń, 
czyli dokładnie to, co przewiduje teoria Wiel
kiego Wybuchu. Temperaturę tego gazu osza
cowano na 2.73 K (za to odkrycie Penzias i 
Wilson otrzymali w 1978 roku Nagrodę Nob
la). Tćik wię reliktem Początku jest obserwo
wane do dziś promieniowanie tła.

A jednak kosmologowie nie byli do końca 
spokojni, dość szybko okazało się bowiem, że 
promieniowanie tła jest... aż za bardzo jedno
rodne. Obrazowo mówiło się, że to „Atlantyk” 
tak gładki, iż największa „fala” nie przekracza
ła rozmiaru tenisowej piłki. Tymczasem więk
szość teorii tworzenia się struktur bazuje na 
niestabilnościach grawitacyjnych tzn. na zapa
daniu się materii do początkowych niejedno

rodności, fluktuacji. Wiemy przecież doskona
le, że Wszechświat oglądany, w małej skali wy
pełniony jest nierównomiernie; zarówno mię
dzy gwiazdami jak i między galaktykami obser
wuje się ogromne obszary prawie puste. Pro
ces fragmentacji, gromadzenia się materii w por
cje, z których później powstawały galaktyki i 
gwiazdy, uzależniony jest od możliwości pow
stania perturbacji w początkowo jednorodnym 
Wszechświecie. A tymczasem w promieniowa
niu tła Wszechświat był niepokojąco gładki. 
Rozpoczęto więc prace mające na celu jak 
najdokładniejsze pomiary promieniowania tła.

18 listopada 1989 roku NASA wystrzeliła 
satelitę COBE (Cosmic Background Explo
rer); na jego pokładzie znajdował się między 
innymi instrument DM R (Differential Micro
wave Radiometers — różnicowe radiometry 
mikrofalowe). On to właśnie, po ponad rocz
nym zbieraniu danych, pozwolił znaleźć staty
stycznie znaczące (dla dociekliwych — na po
ziomie 7 sigma) fluktuacje w promieniowaniu 
tła (oczywiście od pomiarów „odjęto” wpływ 
naszej Galaktyki, w szczególności rozważano tyl
ko szerokości galaktyczne większe od 20 stop
ni). Instrument pracował na trzech częstościach 
(31.5, 53 i 90 GHz; odpowiednie długości fal 
9.5 5.7 i 3.3 mm) wybranych w ten sposób, by 
leżały blisko maksimum promieniowania tła i 
by nasza Galaktyka możliwie mało je  zaburza
ła. Mapa otrzymana przez COBE to „poświa
ta” Wielkiego Wybuchu, taka „zorza”, której 
promieniowanie daje się opisać rozkładem 
Plancka o temperaturze 2.73 K, ale niektóre 
jej fragmenty są o jedną trzydziestomilionową
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stopnia cieplejsze lub zimniejsze od innych. 
Zarówno rozmiary tych niejednorodności jak i 
obserwowane różnice temperatur dość dobrze 
zgadzają się ze standardowym modelem infla
cyjnym (patrz Urania 4/1991). To z kolei (jak 
podkreśla Edward W r i g h t  z grupy COBE) 
silnie sugeruje obecność dużej ilości tzw. zi
mnej, ciemnej materii (CDM — Cold Dark 
Matter) w zagadkowej, nieznanej, niewidzial
nej (jeszcze) postaci jak np. masywne neutri
na, czarne mini-dziury, brązowe karły... Może 
się więc wkrótce okazać, że około 90% materii 
znanego nam Wszechświata doskonale ukrywa 
się przed wścibstwem ludzkości! Czyż to nie 
jest deprymujące?

Wg NASA Release 92-51
Magdalena Sroczyńska-Kożiichowska

Jak koło pulsara mogły powstać 
planety?

W lipcu 1991 roku, po ogłoszeniu, że koło pul
sara PSR 1828-10 krąży planeta („pierwsza pla
neta poza Układem Słonecznym”, patrz Ura
nia 9/1991) od razu pojawiły się pytania o jej 
rodowód. Czy z materii wyrzuconej przez su
pernową mogą tworzyć się planety? A jeśli by
ły tam wcześniej, to jak takie małe obiekty mo
głyby przetrwać wybuch sąsiedniej gwiazdy (a 
tylko w takich procesach tworzą się pulsary)? 
Od razu w sierpniu 1991 r. P. P o d s i a d ł o -  
wski ,  J. P r i n g l e  i M.  R e e s  propo
nowali dwa mechanizmy mogące prowadzić do 
powstania planety przy pulsarze (Nature, 352, 
783): albo pulsar powstał przez zlepienie się 
obu białych karłów, a planeta kondensowała z 
dysku pozostałej po zderzeniu materii, albo uk
ład planetarny podobny do naszego „wchło
nął” do centralnej gwiazdy przebiegającą obok 
gwiazdę neutronową. Jakie obserwacje mogą 
te hipotezy sprawdzić? Która wersja jest bar
dziej prawdopodobna? Nim zdołano odpowie
dzieć na te pytania — odkrycie okazało się... 
wynikiem błędnej interpretacji danych. Ale... 
prawie jednocześnie odkryto planety koło pul
sara milisekundowego PSR 1257+12 (Urania 
3/1992). Dziś więc pytamy o to, jak w układzie 
podwójnym gwiazd (a w takich spodziewamy 
się milisekundowych pulsarów, „normalnie” ob
racający się pulsar jest rozkręcany do milise
kundowych częstości strumieniem materii pły
nącym od sąsiedniej gwiazdy) mogła przetrwać 
planeta?

Początkowo W o l s z c z a n  i F r a i l  (od
krywcy planet przy PSR 1257+12), w trakcie 
dyskusji z innymi astrofizykami, ogólnikowo 
mówili o historii tego układu — najprawdopo
dobniej około miliarda lat temu układ pod
wójny gwiazd przeżył wybuch masywniejszego 
składnika, po wybuchu powstała gwiazda neu
tronowa (czyli pulsar PSR 1257+12). Drugi 
składnik, gdy dostatecznie wyewoluował, wy
pełnił swoją powierzchnię Roche’a i zaczął tra
cić szybko masę, także na rzecz sąsiada, co 
nasz pulsar rozkręcało. Reszty dokonała nisz
cząca siła samego pulsara — emitowane z nie
go wysokoenergetyczne promieniowanie korpus- 
kularne i elektromagnetyczne rozpyliło gwiezd
nego towarzysza w przysłowiowy drobny mak. 
Ponieważ cały układ obraca się więc powstał 
dysk materii, gorący w środku (przy pulsarze), 
chłodniejszy na zewnątrz i tam już mogły pow
stawać planety tak, jak w naszym Układzie Sło
necznym (patrz Urania 5/1992). Pierwszą ja
kościową teorię takiego procesu podali I. R. 
S t e v e n s ,  J. J. Rees i P. Podsiadlowski w 
Monthly Notices o f RAS (tom 254, str. 19p). 
Obliczyli oni, że „naświetlany” towarzysz pul
sara będzie katastroficznie szybko tracił ma
terię, gwiazda będzie pod wpływem wiatru gwał
townie (w skali czasowej znacznie krótszej niż 
termiczna) odparowywać masę, co doprowadzi 
do jej dynamicznego rozerwania. A z tej mate
rii mogą już powstawać planety.

Inny scenariusz wydarzeń przewidują R. A  
W i j e r s, E. P. van den H e u v e 1, M. H. van 
K e r k w i j k i D .  B h a t t a c h a r y a  (Nature 
355, 593). Według nich planety wokół PSR 
1257+12 utworzone zostały przed pulsarem! 
Początkowo mieliśmy do czynienia z ciasnym 
układem podwójnym (dwie gwiazdy, po około 
10 mas Słońca każda, krążące wokół środka 
masy z okresem kilku dni), a wokół niego, w 
odległości kilku jednostek astronomicznych krą
żyły planety. Okazuje się, że w tak masywnym 
układzie grawitacyjne wiązanie planet jest na 
tyle silne, że wybuch supernowej nie wyrzuca 
planet w przestrzeń międzygwiezdną! Po wy
buchu pozostaje w okolicy oczywiście sporo 
materii; na skutek tarcia, tak jak satelity oko- 
łoziemskie w wyniku oddziaływania z atmosfe
rą „spiralują” w kierunku Ziemi, tak gwiazda 
neutronowa zbliża się do swojego towarzysza 
by w końcu zatopić się w jego jądrze. Powstaje 
tzw. obiekt Thoma-Żytkow: podobny do rozdę
tego czerwonego olbrzyma z centralną gwiaz-
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dą neutronową. Akreująca nań materia roz
kręca pulsara, a planety w stosunkowo gęstej 
otoczce szybko ukoławiają swoje orbity. Za
letą tego modelu, według autorów, jest to, że 
obserwuje się sporo takich masywnych ukła
dów podwójnych (czyli obserwowane planety 
nie byłyby czymś wyjątkowym) oraz to, że do
puszcza on możliwość istnienia dowolnej liczby 
planet wokół pulsarów. Model bardzo podob
ny jakościowo do prezentowanego przez Ste- 
vensa i innych podał również sam \&n den Heu- 
vel (Nature 356, 668) — towarzyszem pulsara 
jest w nim masywny (masa większa niż 0,7 mas 
Słońca) biały karzeł.

Reasumując, planetologom (zaopatrzonym 
dotychczas w dyski materii wokół rodzących się 
gwiazd i tam szukającym planet) przybyły nie
spodziewanie całkiem nowe „laboratoria”. Do
piero czas pokaże gdzie i co Natura produkuje 
naprawdę!

Pozostaje oczywiście problem czy układ dwu 
planet koło PSR 1257+12 będzie stabilny. Ok
resy ich obiegu wokół pulsara są bardzo blis
kie rezonansowi 2:3, a to może prowadzić do 
szybkich, wykrywalnych w skali paru lat zmian. 
Ale to już dotyczy przyszłości, a nie przeszłości!

Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska

Rotacja jądra komety Ilalleya

Jedną z najtrudniejszych do rozwiązania zaga
dek 'dotyczących komety Halleya jest problem 
rotacji jej jądra. Zbudowano już wiele modeli 
usiłujących wyjaśnić liczne fakty obserwacyjne, 
ale żaden z dotychczas opublikowanych nie wy
daje się być w pełni zadowalający. Najnowsza 
próba, wykonana wspólnymi siłami przez as
tronomów amerykańskich od dawna zajmują
cych się tym trudnym zagadnieniem (M. J. S. 
B e 11 o n, W. H. J u 1 i a n, A  J. A n d e r s o n ,  
B. E. A  M u e 11 e r), ma jednak szansę stać 
się pierwszym przybliżeniem wiarygodnego opisu 
ruchu obrotowego bryły będącej jądrem słyn
nej komety. Ich model tłumaczy bowiem za- 
równo-obrazy komety Halleya uzyskane za po
mocą sond kosmicznych VEGA i Giotto, jak 
też naziemne obserwacje zmian jej jasności, 
kształty wypływających z jądra strumieni CN, 
a także stwierdzone tempo produkcji C2 pod
czas ostatniego powrotu komety do Słońca.

Omawiany model zakłada, że jądro kome
ty Halleya ma kształt wydłużonej, osiowo sy
metrycznej elipsoidy o rozmiarach 17x8.5x8.5

Określenie podstawowych wielkości charakteryzujących naj
nowszy model rotacji jądra komety Halleya (objaśnienie 
oznaczeń w tekście).

km. Jej wielka oś tworzy z wektorem całkowi
tego momentu pędu M kąt 66° i obraca się 
wokół niego z okresem P<& = 3.69 dnia. Obrót 
wokół wielkiej osi ma okres P y  =  7.1 dnia. 
Złożenie obu tych ruchów daje rotację wokół 
osi spinu S z okresem P r  =  2.84 dnia. Wektor 
spinu S tworzy z wektorem momentu pędu M 
kąt 21.4° i porusza się wokół niego ruchem 
precesyjnym o okresie 3.69 dnia. W pierwszym 
przybliżeniu założono brak nutacji czyli, że 
/ ty  = 00, oraz M, S i wielka oś jądra leżą w 
jednej płaszczyźnie ratującej wokół M ze stałą 
prędkością kątową. Kierunek rotacji pokrywa 
się z kierunkiem ruchu orbitalnego komety. 
Wektor M skierowany jest ku punktowi sfery 
niebieskiej, którego rektascensja wynosi 6.2° a 
deklinacja -60.7°. W modelu przyjęto, że ob
serwowana aktywność komety pochodzi z pię
ciu, ściśle zlokalizowanych na powierzchni ją
dra, obszarów. Stosunek największej do naj
mniejszej wartości momentu bezwładności bryły 
jądra jest równy 2.28. Autorzy modelu zapo
wiadają dalsze jego doskonalenie.

Wg Icarus 1991, 93, 183
Krzysztof Ziolkowski

Krakowskie uroczystości z okazji 519 
rocznicy urodzin M. Kopernika

Program Uroczystości w porozumieniu z Pa
pieską Akademią Teologiczną został przygo
towany przez Komitet Obchodów Pięćsetnej



6/1992 URANIA 187

Rocznicy Studiów Mikołaja Kopernika w Kra
kowie oraz Federację Miast Kopernikowskich.

Dnia 19 lutego 1992 roku punktualnie o 
godz. 12.00, po odegraniu hejnału mariackie
go przez specjalnie przybyłego pod Collegium 
Novum strażaka prof. M. O d l a n i c k i - P o -  
c z o b u t t  w asyście członków Komitetu Ob
chodów Pięćsetnej Rocznicy Studiów Koperni
ka w Krakowie, oraz Prorektora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego prof. J. S o n d  la,  złożyli wią
zankę kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Ko
pernika. Nic zabrakło wiązanki kwiatów od Kon
sula francuskiego. W uroczystości brała licznie 
udział młodzież szkolna. Przybyła też krako
wska TV.

O godz. 15.10 rozpoczęło się Zebranie Na
ukowe w Auli Seminarium Duchownego Ar
chidiecezji Krakowskiej, któremu przewodniczył 
Prof. K. R u d n i c k i .  Na Zebraniu zgroma
dziło się około 75 osób. Po modlitwie, inaugu
rującej zebranie, Rektor PAT, Ks. prof. Wa
cław Ś w i e r z a w s k i ,  wygłosił słowo wstęp
ne. „Niech przemówi najpierw Kopernik”, za
czął Ks. Rektor, przedstawiając list M. Koper
nika do Papieża Pawła III. Omówił relację fi
lozofii do teologii, porównał katolicyzm Koper
nika z historycyzmcm Chrystusa, a następnie 
życzył zebranym owocnych obrad.

Prof. Janina B i e n i a r z ó w n a ,  przedsta
wiła zgromadzonym obraz Krakowa w okresie 
studiów M. Kopernika w latach 1491-1495. Ko
pernik rozpoczął swe studia za panowania Króla

OBSERWACJE

Komunikat nr 2/92 Sekcji Obserwacji 
Słońca 1‘TMA
Wyniki obserwacji Słońca w lutym 1992 r. przy
słało 9 obserwatorów: Grzegorz C z e p i c z e k ,  
Bartosz D ą b r o w s k i ,  Longin G a r k u l ,  Ja
nusz W. K o s i ń s k i ,  Wiktor M a j e w s k i ,  
Andrzej P i l s k i ,  Krzysztof S o c h a ,  Stanis
ław Ś w i e r c z y ń s k i ,  Jerzy Z a g r o d n i k .  
Łącznie wykonano 92 obserwacje w 27 dniach. 
Średnic dzienne względne liczby Wolfa w lu
tym 1992 r. wynoszą:
1 ... .. 219 7, 104 13.. . 138 19. ...104
2... .. 145 8. . - 14. .. 161 20. ...101
3... .. 111 9... .. 150 15. ... 89 21. ...109
4... .. 153 10 150 16.. . 103 22. ...143
5. _ U 160 17.. . 109 23. ...89
6. .... 157 12 182 18.. .. 97 24. ...189

Kazimierza Jagiellończyka (chyba Go nie wi
dział) a kontynuował je za panowania Króla 
Jana Olbrachta (koronowanego przez Bpa Z. 
Oleśnickiego 23 IX 1492). Być może, oglądał 
nowo oddany ołtarz Wita Stwosza (1489) w 
Kościele Mariackim, wchodził i wychodził jed
ną z 7 bram prowadzących do m. Krakowa. W 
ten oto sposób zostały zgromadzonym przed
stawione czasy w których żył Kopernik, a był 
to okres rozkwitu średniowiecznego mieszczań
stwa w Krakowie.

Ks. dr Włodzimierz S k o c z n y  wygłosił 
referat o dość zagadkowo brzmiącym tytule: 
„Metafory w okresie rewolucji kopemikańskiej”. 
Chodziło tu o dwie, z okresu końca XV wieku 
metafory: Zegar i Król. Szczególnie ta druga 
— Słońce jako Król — była bardzo często spo
tykana. „A w środku wszystkich sfer jest Słoń
ce”. „Latarnia Świata”, „Władca”, „Widzialny 
Bóg”, „Słońce kieruje rodziną planet krzątają
cą się dookoła”, „Wszechświat jako najpięk
niejsza Świątynia” — oto co mówił Cyceron w 
śnie do Scypiona. Przy tym wszystkim rodzi się 
pytanie o miejsce człowieka we wszechświecie: 
wczoraj i dziś. Jednym słowem, metafory za 
którymi przyjdzie kiedyś zatęsknić... być może 
już jutro.

Zebranie naukowe, po dyskusji, zakończyło 
się o 16.30. Następnie w Refektarzu Semina
rium odbyło się posiedzenie Komitetu, któremu 
przewodniczył Prof. M. Odlanicki-Poczobutt.

Adam Michalec

2 5 180 27....... 160 29. ..128.
2 6 192 28....... 145

Średnia miesięczna względna liczba Wolfa 
w lutym 1992 r. wynosi 139,6 (134,0). Średnia 
względna liczba Wolfa z jednego obrotu Słoń
ca wynosi 132,3 (132,5). Średnia względna li
czba Wolfa z następnego obrotu Słońca wyno
si 137,1 (130,4). W nawiasach podano średnie 
liczone bez współczynników obserwatorów.

W nocy 26/27 lutego na Łotwie obserwo
wano zorzę polarną (podobnie jak w Polsce, o 
czym informowaliśmy w poprzednim numerze 
(przyp. red.)). Wiadomość przekazał Longin 
G a r k u l .

Andrzej Pilski
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Zdjęcie Słońca z licznymi plamami wykonane 26 lutego 1992 roku przez Jerzego Łągiewkę na filmie FOTO 
32 podczas ekspozycji 1/1000 s (patrz Z korespondencji).

Z KORESPONDENCJI

Od niedawna biorę udział w pracach Sekcji Ob
serwacji Słońca PTMA. (...) Moim głównym 
wynikiem w dziedzinie fotografowania Słońca 
jest zdjęcie wykonane 26 lutego 1992 roku przy 
bardzo dobrej widoczności, które przedstawia 
duże grupy plam na tarczy naszej dziennej 
gwiazdy. W dniu, w którym zostało wykonane 
można było obserwować zorzę polarną, ozna
kę wzmożonego promieniowania korpuskular- 
nego płynącego ze Słońca.

(...) Do przesyłki dołączam trzy zdjęcia Księ
życa, z których jedno, wykonane 1 września

1991 roku, może być wyzwaniem dla miłośni
ków astronomii wykonujących zdjęcia Księży
ca. Chodzi o podjęcie prób wykonania efek
townych zdjęć Księżyca w momencie, kiedy mo
żemy dostrzec wianuszek jasno oświetlonych 
szczytów pasma gór księżycowych Apenin. Mo
że się zdarzyć, że na ciemnej stronie Księżyca 
przy terminatorze widać punkciki oświetlonych 
szczytów. T&ki moment jest najciekawszy! Już 
lornetka, a zwłaszcza niewielka luneta pokażą 
nam widok pozostawiający niezatarte wrażenie. 
Można się go spodziewać w okolicach ostatniej
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Zdjęcia Księżyca wykonane (licząc z lewa na prawo) 16 i 26 grudnia 1991 roku oraz 1 września 1991 roku 
przez Jerzego Lągiewkę za pomocą aparatu Praktica FX na filmie Fotopan HL 27 DIN. Na zdjęciu prawym 
widoczny jest „wianuszek” jasno oświetlonych szczytów Apenin.

kwadry Księżyca — dokładny moment zależy 
od usytuowania Księżyca względem Ziemi i 
Słońca. Samo zjawisko trwa kilka godzin, przy 
czym ładnie widać znikające jasne punkciki 
szczytów w miarę upływu czasu. (...) Myślę, że 
wśród wiciu zjawisk astronomicznych są i ta
kie, których strona widowiskowa stanowi o ich

głównej (jeśli nie jedynej) wartości. Obserwa
cje takich zjawisk dają posmak romantyzmu, 
do takich właśnie zjawisk odwołuje się moje zdję
cie Księżyca z 1 września 1991 roku, do obser
wacji takich zjawisk zachęcam miłośników astro
nomii.

Jerzy Lqgicn’ka, Katowice

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Słońce: Deklinacja Słońca z dnia na dzień ma
leje, a w związku z tym dzień się stale skraca. W 
Warszawie 1 lipca Słońce wschodzi o 4 19™, za
chodzi o 21h 1 , 1 sierpnia wschodzi o 4 56m, 
zachodzi o 20h27m, a 31 sierpnia wschodzi o 
5h45m, zachodzi o 19h27m. W lipcu Słońce wstę
puje w znak Lwa, a w sierpniu w znak Panny. 
Księżyc: W połowie lipca i sierpnia Księżyc 
bliski pełni będzie nam przeszkadzał w obserwa
cjach podczas krótkich letnich nocy. Kolejność 
faz Księżyca jest bowiem następująca: w lipcu 
pierwsza kwadra 7 5h, pełnia 14d21h, ostatnia 
kwadra 22d24h i nów 29 22 , a w sierpniu pier
wsza kwadra 5d13h, pełnia 13d12h, ostatnia 
kwadra 21d12h i nów 28 5h. W perygeum Księ
życ znajdzie się 2 i 30 lipca oraz 27 sierpnia, a w 
apogeum 17 lipca i 13 sierpnia. Wędrując po 
sklepieniu niebieskim Księżyc dwukrotnie za-

Lipiec-sierpień 1992 r.

kryje swą tarczą Neptuna, 14 lipca i 10 sierpnia, 
ale zjawiska te nie będą u nas widoczne. 
Planety i planetoidy: Do połowy lipca może
my wieczorem poszukiwać M e r k u r e g o  ni
sko nad zachodnim horyzontem, gdzie świeci 
jak gwiazda ok. +0.5 wielkości. W e n u s ,  po 
czerwcowym złączeniu ze Słońcem, powinna już 
być widoczna pod koniec lipca, a w sierpniu 
będzie pięknie błyszczeć nad zachodnim horyzon
tem jako Gwiazda Wieczorna ok. -4  wielkości. 
M a r s  wędruje poprzez gwiazdozbiór Byka, 
gdzie widoczny jest nad ranem jako gwiazda ok. 
+0.5 wielkości, ale jasność jego stale wzrasta, 
bo Mars zbliża się teraz do Ziemi. J o w i s z  
widoczny jest wieczorem jako jasna gwiazda 
-1 .7  wielk., ale zachodzi coraz wcześniej zdąża
jąc do wrześniowego złączenia ze Słońcem. Przez 
lunety możemy jednak jeszcze oglądać ciekawe
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Dane dla obserwatorów Słońca (na 14h czasu wsch.-europ.)

Data
1992

P Bo Lo Data
1992

P Bo Lo

VII 1 -2.34 +2.96 166.32 VIII 1 + 11.12 +5.84 116.14
3 -1.44 +3.18 139.86 3 + 11.90 +5.98 89.70
5 -0.53 +3.39 1 13 38 5 + 12.67 +6.10 63.25
7 +0.38 +3.60 86.92 7 +13.42 +6.23 36.80
9 + 1.28 +3.81 60.44 9 + 14.16 +6.35 10.36

11 +2.18 +4.01 33.98 11 + 14.88 +6.46 343.92
13 +3.08 +4.21 7.50 13 + 15.58 +6.56 317.48
15 +3.96 +4.40 341.04 15 +16.26 +6.66 291.04
17 +4.84 +4.59 314.58 17 +16.92 +6.76 264.60
19 +5.72 +4.78 288.12 19 + 17.57 +6.84 238.17
21 +6.58 +4.96 261.66 21 +18.20 +6.92 211.74
23 +7.43 +5.12 235.20 23 +18.80 +6.98 185.32
25 +8.27 +5.29 208.74 25 +19.38 +7.04 158.88
27 +9.10 +5.45 182.28 27 + 19.95 +7.10 132.46
29 +9.92 +5.61 155.82 29 +20.49 +7.14 106.04
31 +10.72 +5.68 129.38 | | | 31 +21.02 +7.18 79.62

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
VII 14d3h37m i VIII 10d8h48m — momenty, w których heliograficzna długość środka 
wynosi 0°.

zjawiska w układzie czterech najjaśniejszych księ
życów Jowisza. S a t u r n  widoczny jest prawie 
całą noc jako gwiazda ok. +0.2 wielk., ale dość 
nisko nad horyzontem w gwiazdozbiorze Ko
ziorożca. U r a n  (6 wielk. gwiazd.) i N c p - 
t u n (8 wielk.) widoczne są przez cała noc, ale 
też nisko nad horyzontem w gwiazdozbiorze 
Strzelca. P l u i o n  dostępny jest wieczorem na 
granicy gwiazdozbiorów Węża i Wagi, ale tylko 
przez duże teleskopy (ok. 14 wielk. gwiazd.).

W opozycji jest największa planetoida C e - 
r e s, a więc teoretycznie znajduje się w poło
żeniu względem Słońca i Ziemi dogodnym do 
obserwacji. W praktyce jednak przebywa bar
dzo nislćo nad horyzontem i może być trudna do 
odnalezienia wśród gwiazd ok. 7.5 wielkości.
Podajemy współrzędne równikowe Ceres dla kil
ku dat: VII. l d: rekt. 20h53.8m, deki. -27°27’;
11”: rekt. 20h47.0m, deki. -28°33’; 21d: rekt.
20h38_Sm, deki. -29°37; 31d: rekt. 20h29.3m, 
deki. -30°31’; VIII. lCT: rekt. 20h20.4m, deki.
-31°H ’j20 : rekt.20h12.6m,deki.-31°36’;30d: 
rekt. 20 6.8m, deki. -31°46\
Meteoryi Od połowy lipca do połowy sierpnia 
promieniują meteory z roju <5 Akwarydów; ma

ksimum przypada 27 i 28 lipca. Podwójny ra
diant meteorów leży w gwiazdozbiorze Wodni
ka i ma współrzędne: rekt. 22h36m, deki. -17° i 
0°. W tym roku warunki obserwacji d Akwary
dów są dobre.

W pierwszej połowic sierpnia promieniują 
meteory z roju Perseidów. Radiant meteorów 
leży w gwiazdozbiorze Perscusza i ma współ
rzędne: rekt. 3 4m, deki. +58°. Spotkania Per
seidów z Ziemią zdarzają się każdego roku bar
dzo regularnie. Maksimum aktywności przypada 
ok. 12/13 sierpnia, ale w tym roku warunki ob
serwacji nie są dobre z powodu pełni Księżyca.

LIPIEC:
ld Wieczorem w pobliżu Jowisza dostrzega

my brak jego 1 księżyca, który od 20h59m ukryty 
jest za tarczą planety.

2d12h Złączenie Merkurego z Księżycem w 
odl. 4°.

3d14h Ziemia w aphelium na swej orbicie 
okołosłonecznej, w odl. 152 min km od Słońca. 
Wieczorem blisko brzegu tarczy Jowisza wido
czny jest jego księżyc 3, który niedawno prze-
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szcdt na tle tarczy planety; dopiero o 22 5m na 
tarczy Jowisza pojawi się cień tego księżyca.

4d O 22h Jowisz znajdzie się w złączeniu z 
Księżycem w odl 7°. Księżyc 2 i jego cień prze
chodzą na tle tarczy Jowisza; obserwujemy po
czątek przejścia cienia (o 23 2m) i koniec przej
ścia księżyca (o 23h37m).

6d3 Merkury w największym wschodnim 
odchyleniu od Słońca (26°).

8 O 1 Uran w przeciwstawieniu ze Słoń
cem względem Ziemi (w opozycji). O 22 58m 
obserwujemy początek zakrycia 1 księżyca Jo 
wisza przez tarczę planety.

9d O 15h Neptun w opozycji. Wieczorem 
księżyc 1 i jego cień przechodzą na tle tarczy 
Jowisza; obserwujemy koniec przejścia: księży
ca o 22h23m i cienia o 23h3m.

10d Od 21h57m księżyc 3 przechodzi na tle 
tarczy Jowisza i jest niewidoczny.

13d Księżyc 2 ukryty był za tarczą Jowisza, a 
potem w cieniu planety. O 22h29m obserwuje
my koniec zaćmienia: księżyc 2 pojawi się nagle 
z prawej strony tarczy (w lunecie odwracającej) 
w odległości większej niż połowa średnicy tarczy 
planctv.

14 O 8h Uran w złączeniu z Księżycem w 
odl. 2°. O l l h Neptun znajdzie się w bliskim 
złączeniu z Księżycem; zakrycie planety przez 
tarczę Księżyca widoczne będzie na Oceanie 
Spokojnym oraz we wschodniej części Ameryki 
Północnej.

16 Wieczorem obserwujemy początek przej
ścia 1 księżyca Jowisza (o 22 6 ) i jego cienia (o 
23h3'")| na tle tarczy planety.

17 1h Złączenie Saturna z Księżycem w odl. 
5°. O 22h39 obserwujemy koniec zaćmienia 1 
księżyca Jowisza (w niewielkiej odległości od pra
wego brzegu tarczy planety, patrząc przez lu
netę odwracającą).

19d5h Merkury nieruchomy w rektasccnsji.
20d W pobliżu Jowisza dostrzegamy brak 

jednego z czterech galileuszowych księżyców, 
bowiem księżyc 2 ukryty jest najpierw za tarczą 
planety, a potem w jej cieniu.

21 Księżyc 3 ukryty jest w cieniu Jowisza; o 
23h35m nastąpi koniec zaćmienia, kiedy to księ
życ 3 pojawi się nagle z cienia planety w odleg
łości równej średnicy tarczy planety od jej pra
wego brzecu (w lunecie odwracającej).

22A\6  9m Słońce wstępuje w znak Lwa, je 
go długość eklintyczna wynosi wówczas 120°.

24 Od 21 27m księżyc 1 ukryty jest za tar
czą, a potem w cieniu Jowisza.

25d O 6h złączenie Marsa z Księżycem w 
odl. 4°. O 16h złączenie Wenus z Merkurym w 
odl. 6°. O 24h planetoida Ceres w opozycji, 
przebywa na granicy gwiazdozbiorów Strzelca i 
Koziorożca i jest trudna do obserwacji (nisko 
nad horyzontem). D o21h41m po tarczy Jowisza 
wędruje cień jego 1 księżyca.

27 Do brzegu tarczy Jowisza zbliża się księ
życ 2 by skryć się za nią o 23h20m.

29 Księżyc 2 i jego cień przechodzi na tle 
tarczy Jowisza. Koniec przejścia księżyca nas
tąpi o 21h 17ra, a jego cienia o 22 48m.

31 Do brzecu tarczy Jowisza zbliża się jego 
księżyc 1. O 23 28m nastąpi początek jego za
krycia.

SIERPIEŃ:

ld 14h Złączenie Jowisza z Księżycem w odl. 
7°. Wieczorem od 20h36m księżyc 1 przechodzi 
na tle tarczy Jowisza, a o 21 21 na tarczy pla
nety pojawi się cicń tego księżyca.

2 23h Dolne złącznie Merkurego ze Słoń
cem. O 21h12m na tarczy Jowisza pojawi się cień 
jego 4 księżyca i będzie bardzo wolno przesuwał 
się na jej tle.

4d 1 l h Pluton nieruchomy w rektascensji.
5 Księżyc 2 Jowisza zbliża się do brzegu 

tarczy i o 21 20m rozpocznie przejście na jej tle; 
cicń księżyca 2 pojawi się na tarczy planety do
piero o 22h43m.

6d20 Wenus w złączeniu z Regulusem (w 
odl. 1°), gwiazdą pierwszej wielkości w gwiaz
dozbiorze Lwa.

7d12h Saturn w opozycji. .
8d Do 21h17m po tarczy Jowisza wędruje 

plamka cienia je g o  3 księżyca.
9d Od 19 59m do 22h51m księżyc 1 ukryty 

jest za tarczą i w cieniu Jowisza.
10d O 12 złączenie Urana z Księżycem w 

odl 2°. O 16 bliskie złączenie Księżyca z Nep
tunem; zakrycie planety przez tarczę Księżyca 
widoczne będzie we wschodniej części Azji i w 
Japonii.

111  l^M ars w złączeniu z Aldebaranem (w 
odl. 5°), gwiazdą pierwszej wielkości w gwiaz
dozbiorze Byka.

12d 15h Merkury nieruchomy w rektascensji.
13d3 Saturn w złączeniu z Księżycem w 

odl. 5°.
15d Od 19h47m księżyc 3 przechodzi na tle 

tarczy Jowisza i jest niewidoczny.
17d Wieczorem księżyc 1 przechodzi na tle 

tarczy Jowisza i jest niewidoczny, natomiast wi-
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dać na tarczy planety plamkę cienia tego księ
życa.

21d4h Merkury w największym zachodnim 
odchyleniu od Słońca (18°).

22 23 Złączenie Marsa z Księżycem w odl. 
1.4°. O 23 10 Słońce wstępuje w znak Pannv, 
jego długość ekłiptyczna wynosi wówczas 150 .

23d5 Wenus w złączeniu z Jowiszem w odl. 
0.3°.

27d3h Złączenie Merkurego z Księżycem w 
odl. 5°.

29d21h Wenus w złączeniu z Księżycem w 
odl. 7°.

Momenty wszystkich zjawisk podane 
są w czasie wschodnio-europejskim (cza
sie letnim w Polsce).

Opracował G. Sitarski
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