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Coraz więcej tajemnic świata 
planetoid udaje się ostatnio poznać 
i zrozumieć. Ale — jak to zwykle w 
nauce bywa — stawia to przed ba
daczami małych ciał Układu Sło
necznego jeszcze więcej pytań, rodzi 
nowe problemy, pobudza wyobraź
nię. Ogromny wzrost zainteresowa
nia planetkami jest wynikiem nie 
tylko zrozumienia, że można w nich 
znaleźć wiele wiadomości o począt
kach i ewolucji naszego systemu 
planetarnego, lecz także uświado
mienia sobie zagrożenia, jakim część 
tych ciał niebieskich może być dla 
naszej Ziemi. Artykuł, którym roz
poczynamy numer wakacyjny, jest 
krótkim przeglądem tego, co dziś o 
asteroidach wiemy i spełnia rolę 
wprowadzenia w zagadnienia, które 
często na łamach Uranii są poru
szane. Lekturę następnego artykułu 
warto poprzedzić przypomnieniem 
sobie jego pierwszej części opubliko
wanej w poprzednim numerze. A  w 
Kronice znowu sensacje. Po pierw
sze, informujemy o rozwiązaniu 
wreszcie jednej z zagadek astrono
mii promieni gamma: Geminga — 
najjaśniejszy obiekt na niebie w tej 
dziedzinie widma elektromagnetycz
nego — została zidentyfikowana ze 
znajdującą się blisko Słońca gwiaz
dą neutronową. Po drugie, donosi
my o prawdopodobnym odkryciu no
wych układów planetarnych wokół 
kilku gwiazd typu T Tauru I  wreszcie 
po trzecie, sygnalizujemy kolejne, in
trygujące dostrzeżenie, które umożli
wił teleskop kosmiczny Hubble’a. 
Wszystkim miłośnikom astronomii 
proponujemy ponadto w Poradniku 
Obserwatora ciekawe zajęcia wa
kacyjne. Życzymy więc miłej lektury
i czystego nieba!

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '
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PLANETKI, PLANETOIDY, ASTEROIDY

Umieszczone w tytule nazwy oznaczają to 
samo: mniejsze od planet, ale podobne do 
nich ciała niebieskie, lub ich fragmenty, 
krążące wokół Słońca po orbitach znajdują
cych się przeważnie między orbitami Marsa 
i Jowisza. Stosunkowo nieduża grupa tych 
ciał porusza się po orbitach przecinających 
drogi planet i przez to staje się dla nas 
szczególnie interesująca. Mogą one bowiem 
zderzać się z Ziemią i są źródłem spa
dających z nieba kamieni czyli meteorytów.

Różne nazwy dla tych ciał niebieskich 
występują nie tylko w naszym języku. An
glicy używają nazw: Asteroids, Planetoids, 
Minor Planets. Niemcy mówią: Asteroi- 
den, Planetoiden, Kleinplaneten, Rosja
nie: Asteroidy, Malyje Płaniety. Nazwa „as- 
teroidy” wywodzi się z greckiego: „aste- 
roeides” czyli „podobny do gwiazdy”. Aste
roidy oglądane z Ziemi rzeczywiście są po
dobne do gwiazd, ale dokładnie tak samo, 
jak podobne do gwiazd są planety ogląda
ne gołym okiem. Najczęściej używana przez 
polskich astronomów nazwa „planetoidy” 
jest znacznie bardziej sensowna, gdyż oz
nacza „podobne do planet”, co jest praw
dą. Nazwa „planetki” sugerująca, że są to 
małe, niedorosłe planety, niezbyt pasuje 
do licznie krążących kawałków porozbija
nych planetek. Przedstawiwszy jednak ucz
ciwie wszystkie używane nazwy pozosta
niemy przy tej ostatniej przez sympatię do 
tradycji astronomicznej. Otóż w połowie 
ubiegłego wieku astronomowie ustalili, że 
nie należy używać nazw „asteroidy” czy 
„planetoidy” lecz „Kleine Planeten” po 
niemiecku, „Minor Planets” po angielsku, 
czyli „małe planety” po polsku. W prakty
ce jednak nigdy tego ustalenia nie prze
strzegano.

Historia planetek rozpoczęła się w noc 
sylwestrową kończącą rok 1800. Ojciec

Rys. 1 Giuseppe Piazzi (1746-1826), sycylijski mnich 
i astronom, dyrektor Obserwatorium Astronomicz
nego w Palermo, odkrywca pierwszej planetoidy Ce
res.

Giuseppe P i a z z i ,  w Palermo, który od 
kilku miesięcy obserwował gwiazdozbiory 
zodiaku poprawiając mapy nieba, zauwa
żył nową gwiazdkę w gwiazdozbiorze By
ka. Następnej nocy stwierdził, że gwiazd
ka się poruszyła. Podejrzewając, że to ko
meta, prowadził jej obserwacje do połowy 
lutego, póki nie przeszkodziła mu w tym 
choroba a potem pogoda. Wystarczyło to 
jednak, by stwierdzić, że „gwiazdka” nie 
porusza się po orbicie komety lecz po pra
wie kołowej orbicie między Marsem, a Jo
wiszem. Uznano więc, że jest to poszuki
wana planeta, która powinna tam właśnie 
się znajdować zgodnie ze wzorem Titiusa- 
Bodego. Obliczenia orbity tej planety, którą 
Piazzi ochrzcił imieniem Ceres, podjął się
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Rys. 2 Pozycje planel (kreski) i planctck (kropki) 8 
marca 1988 r.

Carl Friedrich G a u s s. Na podstawie je
go obliczeń doktor medycyny Heinrich Wil
helm Matthias 0 1 b e r s (iluż to lekarzy 
zajmowało się astronomią!) odnalazł pla- 
netkę ponownie w rok po odkryciu Piaz- 
ziego. Prowadząc dalej jej obserwacje do
strzegł niedaleko od niej inną planctkę, 
którą nazwano Pallas. Pojawiło się pyta
nie, które Olbers sformułował w liście do 
Johanna E. B o d e g o : „Czy Ceres i Pal
las zawsze się poruszały po swych obe
cnych orbitach w pokojowym sąsiedztwie, 
czy też obie stanowią część odłamków daw
niejszej i największej planety, która roz
padła się na skutek jakiejś wielkiej kata
strofy?” Olbers był zwolennikiem tej dru
giej możliwości, natomiast w tym samym 
1802 roku, profesor fizyki i matematyki 
uniwersytetu w Dorpacie Johann Sigis- 
mund H u t h pisał: „Owe maleńkie pla
nety są równie stałe jak wszystkie inne; 
wydaje się bardziej prawdopodobne, że ma
teria, z której powstawały planety, zakrzep
ła w postaci wielu małych kul w przestrzeni 
kosmicznej między Marsem a Jowiszem. 
Na pewno nie zdziwiłbym się, gdyby Ceres 
i Pallas miały co najmniej dziesięć współ- 
towarzyszek”. Tb dwie koncepcje konku
rowały ze sobą przez blisko dwa stulecia,

póki rozwiązania nie podali geolodzy, czego 
niektórzy astronomowie wciąż nie przyj
mują do wiadomości. Z  obu wynikało jed
nak, że planetek może być więcej i rozpo
częto dalsze poszukiwania. Doprowadziły 
one w końcu do dzisiejszej sytuacji, gdy 
planetek znamy kilka tysięcy i ciągle od
krywane są nowe. W ich nazewnictwie przy
jęto najpierw zasadę nadawania klasycz
nych imion żeńskich planetkom krążącym 
między Marsem a Jowiszem i męskich pla
netkom wychodzącym poza ten obszar, oraz 
oznaczania planetki kolejnym numerem 
pisanym przed nazwą. Później nadawano 
również inne nazwy. Lawinowy wzrost li
czby odkrywanych planetek zmusił do sto
sowania także oznaczeń tymczasowych. O 
kłopotach odkrywców planetek można po
czytać w godnej polecenia książce Willy’e- 
go Ley’a W niebo wpatrzeni.

Zdecydowana większość planetek krą
ży wokół Słońca po orbitach mieszczących 
się między orbitami Marsa i Jowisza. Po
kazuje to wyraźnie rysunek, na którym u- 
mieszczono orbity planet, zaznaczając na 
nich kreskami pozycje planet w dniu 8 
marca 1988 r., a punktami zaznaczono po
zycje planetek w tym dniu (rys. 2). Widać, 
że planetek wychodzących poza te orbity 
jest niewiele. Na orbicie Jowisza widocz
ne są planetki „TYojańczycy” znajdujące 
się około 60° przed Jowiszem i „Grecy” 
około 60° za Jowiszem. Nazwano te pla- 
netki imionami bohaterów wojny trojań
skiej. Ogólnie więc ten obrazek stwarza 
wrażenie, że planetki są dość równomier
nie rozrzucone między orbitami Marsa i 
Jowisza, bliżej orbity Marsa.

Nieco odmienne wrażenie odnosimy pa
trząc na wykres, który zrobiono już w po
łowie ubiegłego wieku (rys. 3). Zaznaczo
no na nim liczby planetek o danych śred
nich odległościach od Słońca. Okazało się, 
że istnieją takie odległości, w których pla
netek nie ma. W tłumie planetek uporząd
kowanych według średnich odległości od 
Słońca są luki, które nazwano lukami Kirk- 
wooda. Profesor Daniel K i r k w o o d
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Rys. 3 Liczebność planetek N  w funkcji ich średniej 
odległości od Słońca a.

obliczył bowiem okresy obiegu tych pla
netek, które znajdowałyby się w lukach, i 
stwierdził, że byłyby one współmierne z 
okresem obiegu Jowisza. Pusto jest więc 
tam, gdzie na jedno okrążenie Jowisza wo
kół Słońca przypadają dwa i trzy okrąże
nia planetki, oraz gdzie na 5 okrążeń pla
netki przypadają 2 okrążenia Jowisza i na 
7 okrążeń planetki 3 okrążenia Jowisza. 
Th ogromna planeta spełnia rolę porząd
kowego, który pilnuje by w określonych 
miejscach nikt się nie pętał. Jeśli jakaś 
planetka tam wejdzie, to w regularnych 
odstępach czasu otrzymuje grawitacyjne 
„szturchańce” od Jowisza, aż się wyniesie.

Interesujące wyniki uzyskano zajmu
jąc się planetkami, które poruszają się w 
największym tłoku, czyli w niemal takich 
samych średnich odległościach od Słońca. 
Stwierdzono, że wiele z nich ma bardzo 
podobne orbity. Pierwszy wyodrębnił 5 ro
dzin planetek o podobnych orbitach Kiyo- 
tsugu H i r a y a m a i zaczęto je nazywać 
rodzinami Hirayamy. Podobieństwo ich or
bit wskazuje, że powstały one wskutek roz
padu pięciu większych planetek. Odkry
wanie nowych planetek powiększyło licz
bę członków tych rodzin oraz zwiększyło 
liczbę samych rodzin.

Budowa planetek
Poważne zajmowanie się budową plane
tek rozpoczęło się w latach 70-tych, gdy

astronomowie zaczęli badać widmo światła 
słonecznego odbitego od ich powierzchni. 
Okazało się, że w tym widmie pojawiają 
się dodatkowe pasma absorpcyjne wywo
łane przez minerały występujące na po
wierzchni planetek. Ta metoda badawcza 
została nazwana spektroskopią odbiciową 
planetek. Porównanie uzyskanych widm z 
widmami światła odbitego od powierzchni 
spadłych na Ziemię meteorytów pokaza
ło, z czego są zrobione powierzchnie po
szczególnych planetek.

Skąd w ogóle pomysł porównywania 
planetek z meteorytami? Stwierdzenie, 
skąd przybywają meteoryty, było bardzo 
trudne, bo żaden meteoryt nie zawiada
mia, że będzie spadał i należy się przy
gotować do zrobienia obserwacji umożli
wiających wyznaczenie jego orbity. Obser
wacje przypadkowych świadków mówią
cych, że kula ognista pojawiła się nad cha
łupą sołtysa a zgasła za kościołem, są na to 
za mało dokładne. Jedyne, co można było 
zrobić w tej sytuacji, to rozstawić aparaty 
fotograficzne w kilku miejscowościach, i 
fotografować nocne niebo czekając, aż coś 
spadnie. Pierwsi doczekali się Czesi. W 
1959 roku sfotografowali przelot bolidu 
zakończony spadkiem meteorytów. Obli
czono orbitę i okazało się, że jest to orbita 
eliptyczna sięgająca do pasa planetek. Dwa 
późniejsze bolidy zakończone spadkami 
meteorytów, a sfotografowane w USA, 
również miały orbity sięgające obszaru 
planetek. Poza tym badania meteorytów 
pokazały, że powstały one w ciałach o roz
miarach planetek.

Są dwa podstawowe rodzaje meteory
tów. W pierwszym pierwiastki chemiczne, 
z wyjątkiem gazów szlachetnych, wodoru, 
litu, węgla i tlenu, występują w takich sa
mych proporcjach jak na Słońcu. Uważa 
się, że w tych meteorytach materia prze
trwała bez większych zmian od momentu 
uformowania się Układu Słonecznego. W 
drugim rodzaju występuje nadmiar lub nie
domiar pewnych pierwiastków względem 
składu słonecznego, z czego wnioskuje się,
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że ich dało macierzyste przechodziło przez 
przeobrażenia znane z historii naszej pla
nety: pierwotna materia została ogrzana, 
stopiła się i rozdzieliła na metalowe jądro 
i skalną skorupę. Meteoryty pierwszego 
rodzaju nazywamy chondrytami. Do drugie
go rodzaju należą meteoryty żelazne, żela- 
znokamienne i achondryty. (Urania 3/91).

Na powierzchni planetek stwierdzono 
występowanie materii obu rodzajów me
teorytów. Widmo światła odbitego od po
wierzchni planetki (4) Westa okazało się 
podobne do widma tzw. bazaltowych a- 
chondrytów — meteorytów podobnych do 
law bazaltowych występujących na powie
rzchni Ziemi i Księżyca (zdjęcie górne na 
drugiej stronie okładki). Planetka ta mu
siała więc być stopiona tak jak nasza pla
neta i po zastygnięciu uzyskała bazaltową 
skorupę. Widmo światła odbitego od po
wierzchni największej planetki (1) Ceres 
okazało się natomiast podobne do widma 
tzw. chondrytów węglistych — czarnych 
meteorytów złożonych z minerałów zawie
rających węgiel i wodę, niezmienionych od 
powstania układu słonecznego (zdjęcie środ
kowe na drugiej stronie okładki). Było to 
zresztą przyczyną zaniżania rozmiarów tej 
planetki. Astronomowie nie mogli uwie
rzyć, że jej powierzchnia jest aż tak czar
na. Pozostaje zagadką, dlaczego pewne pla
netki ogrzały się i stopiły, a inne, tej samej 
wielkości, pozostały niezmienione.

Ponad 3/4 planetek jest podobnych do 
Ceres, czyli o ciemnych powierzchniach z 
materii podobnej do chondrytów węglis
tych, odbijających zaledwie 3,5% światła 
słonecznego. Są to tzw. planetki typu C. 
Większość z nich ma minerały zawierające 
związaną wodę, co sugeruje, że były one 
ogrzane do temperatury, w której woda 
mogła wystąpić w stanie ciekłym. Mniej 
więcej jedna szósta planetek ma powierz
chnie o czerwonawym zabarwieniu odbi
jające ok. 16% światła słonecznego. Są to 
planetki typu S zbudowane z krzemianów 
żelaza i magnezu zmieszanych ze stopem 
żelaza i niklu. Odpowiadają im dwa ro

dzaje meteorytów: zawierające metal me
teoryty kamienne, tzw. chondryty zwyczaj
ne, i meteoryty żelaznokamienne. Niezbyt 
duża grupa planetek typu M ma na powie
rzchni stop żelaza i niklu. Odpowiadają 
im oczywiście meteoryty żelazne, ale nie 
tylko. Tfckie samo widmo odbiciowe daje 
materia chondrytów enstatytowych, zbu
dowanych z krzemianu magnezu zawiera
jącego ziarna metalu. Krzemian magnezu 
zwany enstatytem nie daje widma odbicio
wego, wobec czego w świetle odbitym od 
takich planetek widoczny jest tylko metal.

Stwierdzono, że poszczególne typy pla
netek dominują w różnych odległościach 
od Słońca. Zaraz za orbitą Marsa przewa
żają planetki typu E o powierzchniach do
brze odbijających światło słoneczne i za
wierających podobne minerały jak rzadko 
spotykane achondryty aubryty. W miarę 
oddalania się od Marsa ich liczba szybko 
spada, a przeważać zaczynają planetki ty
pu S. One z kolei ustępują miejsca planet- 
kom typu C, które dominują w zewnę
trznej części pasa planetek. Jeszcze bliżej 
Jowisza pojawiają się planetki typu P i D 
o ciemnoczerwonej powierzchni. Regułą 
jest, że im dalej od Słońca krąży planetka, 
tym ciemniejsza i gorzej odbijająca świa
tło jest jej powierzchnia.
Od katastrofy do katastrofy
Chociaż planetki są małe w porównaniu z 
obszarem w jakim krążą wokół Słońca, to 
jest ich tyle, że ich zderzenia są nieunik
nione. Typowa prędkość takiego zderze
nia wynosi około 5 km/s. W zależności od 
prędkości zderzenia oraz budowy wew
nętrznej planetek możliwe są dwa rodzaje 
ich rozpadu (rys. 4). W pierwszym z nich 
rozbiciu na kawałki ulega powierzchnia 
uderzonej planetki, a jej jądro pozostaje 
w całości. Wynikiem takich zderzeń mogą 
więc być planetki o metalicznej powierz
chni (jako że jądra wielu planetek zbudo
wane są ze stopu żelaza i niklu). Drugi typ 
zderzenia prowadzi do całkowitego rozpa
du obu ciał. Część odłamków, powstałych
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Rys. 4 Dwa rodzaje zderzeń powodujących rozbicie 
planetki.

ta. Bardziej bezpośrednie wyniki uzyska
no dla planetki Kastalia, która w 1989 ro
ku przechodziła w pobliżu Ziemi, w od
ległości 11 promieni orbity Księżyca. Ko
rzystając z dużych radioteleskopów w Are- 
cibo i Goldstone, wysłano w jej kierunku 
falc radiowe, które po odbiciu zarejestro
wano i poddano analizie. Okazało się, że 
Kastalia jest podwójną planctką, składa
jącą się z 2 brył o średnicy około 1 km 
każda, krążących wokół siebie i stykają
cych się powierzchniami (bądź też oddalo
nych na odległość nie większą niż 100 m). 
Jak się wydaje, obiekt ten mógł powstać w 
wyniku zderzenia 2 większych planetek o 
podobnych do siebie rozmiarach, co dopro
wadziło do odrzucenia odłamków z niewiel
kimi prędkościami względnymi. Być może 
dwa z tych odłamków zbliżyły się ponow
nie i, po zetknięciu, utworzyły planetkę 
Kastalię (patrz Urania 3/92).

Zderzenia małych bryłek ze znacznie 
większymi planetkami powodują powsta
wanie kraterów na powierzchni tych os
tatnich, co widać wyraźnie na przekaza
nych przez sondę Galileo zdjęciach pla
netki (951) Gaspra (fot. 1). Drobne okru
chy rozbitych bryłek zmieszane z okrucha
mi materii wyrzuconej z kraterów, pokry
wają powierzchnie planetek. Kolejne zde-

w wyniku kolizji, uzyskuje prędkości wy
starczające do oddalenia się od miejsca 
zderzenia i zaczyna krążyć wokół Słońca 
po samodzielnych orbitach. Pozostałe frag
menty planetek wskutek przyciągania gra
witacyjnego zlepią się ponownie tworząc 
wirujące skupisko odłamków. Możliwe jest 
również powstanie układu podwójnego lub 
wielokrotnego.

Częściowym potwierdzeniem przedsta
wionego tu scenariusza mogą być wykona
ne niedawno obserwacje planetek (1220) 
Crocus i (4769) Kastalia. Ze zmian jas
ności Crocusa wynika, że jego oś obrotu 
dokonuje precesji, której przyczyną może 
być, krążący wokół niego, niewielki sateli-

Fot. 1 Obraz planetoidy (951) Gaspra uzyskany za 
pomocą sondy kosmicznej Galileo, która 29 paździer
nika 1991 r. minęła ją  w odległości około 16 tys. km.
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rżenia zlepiają te okruchy w łitą skałę, któ
rej kawałki wyrzucone przez kolejne zde
rzenie trafiają w końcu na Ziemię jako 
szczególny rodzaj meteorytów tzw. brek- 
cjonowanych.

Zaburzenia grawitacyjne ruchu planetki 
przez przelatujące bardzo blisko inne pla
netki i przez niedalekiego, olbrzymiego Jo
wisza powodują, że w szczególnych przy
padkach może ona zostać przerzucona na 
orbitę prowadzącą w pobliże Ziemi, gdzie 
może dojść do zderzenia z naszą planetą 
lub jej Księżycem. Wystarczy spojrzeć na 
Księżyc by mieć pewność, że tak wielo
krotnie było. Kratery po zderzeniach z pla- 
netkami znaleziono także na Ziemi. Ostat
nie modelowanie komputerowe ruchu pla- 
netek pokazało, że są one najprawdopo
dobniej wyrzucane na orbity prowadzące 
ku Ziemi z luk Kirkwooda, szczególnie z 
luki o stosunku okresów obiegu 3:1 wzglę
dem Jowisza. A więc to Jowisz jest tym 
łobuzem, który rzuca w nas kamieniami, 
zwanymi planetkami zbliżającymi się do 
Ziemi (ang. Near Earth Asteroids). Ich 
rozmiary nie przekraczają 5 km, a przeważ
nie są mniejsze niż 1 km. Ponieważ prze
latują one w pobliżu naszej planety, więc 
mimo tych niewielkich rozmiarów można 
je obserwować, co jest tym łatwiejsze, że 
wyraźnie odróżnia je od gwiazd szybki ruch 
na niebie.

Do niedawna nie znano żadnej planet
ki o rozmiarach poniżej 100 m. Obiekty 
takie były obserwowane jedynie w postaci 
jasnych bolidów podczas ich przelotu przez 
ziemską atmosferę. Jednak w roku 1990, 
w Obserwatorium na Kitt Peak (USA) u- 
ruchomiono teleskop wyposażony w dete
ktor CCD, zdolny do rejestracji bardzo 
słabych obiektów, co w krótkim czasie do
prowadziło do odkrycia 2 planetek o roz
miarach 90 i 10 m. Druga z nich, o pro
wizorycznej nazwie 1991 BA, przeleciała 
w odległości zaledwie 170 tys. km od Zie
mi (mniej niż połowa odległości Ziemia- 
Księżyc!; patrz Urania 6/91).

Zderzenie Ziemi z planetką jest raczej

mało prawdopodobne, choć nie można go 
wykluczyć. Najbardziej modna obecnie te
oria, wyjaśniająca wyginięcie większości ga
tunków, na czele z dinozaurami, 65 min 
lat temu, zakłada zderzenie z Ziemią kilku
kilometrowej bryły przypuszczalnie w za
chodniej części dzisiejszej Zatoki Meksy
kańskiej, co spowodowało gwałtowną zmia
nę klimatu na Ziemi. Z  szacunkowych ob
liczeń wynika, że niebezpieczne dla Ziemi 
mogą być planetki o średnicach powyżej 
0.5 km, których orbity przecinają orbitę 
naszej planety. Niedawno w 4 obserwato
riach w USA rozpoczęto kampanię, któ
rej celem jest wykrycie wszystkich tego ty
pu obiektów. Poznawszy ich orbity można 
będzie z wyprzedzeniem liczyć odległość, 
na którą zbliżają się one do Ziemi. Ponad
to katalog tych planetek może być przy
datny przy planowaniu misji sond kosmi
cznych. Planetki te przelatują w pobliżu 
Ziemi z niewielkimi prędkościami wzglę
dnymi, co umożliwi lądowanie sondy na 
ich powierzchni, pobranie próbek gruntu 
i dostarczenie ich na Ziemię.

Olbers czy Iluth?
Odpowiedzi na to pytanie udzielili petro
grafowie i mineralodzy zajmujący się ba
daniem meteorytów. Stwierdzili oni, że 
minerały meteorytów tworzyły się w cia
łach o rozmiarach od kilkudziesięciu do 
kilkuset kilometrów, czyli o rozmiarach 
większych planetek. Dalej stwierdzili, że 
różnice w budowie minerałów i w ich skła
dzie izotopowym wykluczają tezę, że pow
stały one w jednej planecie. Meteoryty 
muszą pochodzić z co najmniej kilkudzie
sięciu różnych planetek. Tkk więc mimo 
wieloletniej dominacji koncepcji Olbersa 
w końcu zwyciężył pogląd Hutha.

Współczesna teoria powstawania Ukła
du Słonecznego twierdzi, że pył krążący 
wokół tworzącego się Słońca zlepiał się 
najpierw w nieduże bryły zwane planete- 
zymalami. Zderzając się z niezbyt dużymi 
prędkościami względnymi łączyły się one 
w większe bryły, co doprowadziło w końcu
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do powstania planet. Bardzo ładnie, choć 
z pewną przesadą, proces ten został pokaza
ny w japońskim serialu telewizyjnym „Cu
downa Planeta”.

Tfeoretycy są zdania, że w większych od
ległościach od Słońca proces formowania 
się planet przebiegał nieco inaczej, co do
prowadziło do stosunkowo szybkiego po
wstania takich gazowych olbrzymów jak 
Jowisz. Tkk czy inaczej obecność tej ma
sywnej planety dobrze tłumaczy dalszy ciąg 
historii planetek. Grawitacyjne działanie 
tego olbrzyma zmieniało nieco orbity pla
netek powodując, że ich zderzenia zaczęły 
następować z większymi prędkościami, 
wskutek czego planetki rozbijały się za
miast łączyć. W tym momencie doktor Ol- 
bers uśmiecha się z satysfakcją. W końcu 
on też miał rację. Dzisiejszy zbiór plane
tek jest rezultatem rozbicia na kawałki wie
lu pierwotnych planetek. Potwierdza to nie 
tylko występowanie rodzin Hirayamy, ale 
także badania mineralogów. W meteory-

Michał Ostrowski — Kraków

O PEWNEJ HIPOTEZIE POCH 
KOSMICZNEGO (II)

5. Oddziaływanie cząstek promieniowania 
kosmicznego z falami uderzeniowymi w 
przestrzeni międzygwiazdowej — dyfuzyj
ny mechanizm przyśpieszania promieni 
słonecznych

a) Fale uderzeniowe w ośrodku między- 
gwiazdowym

Zjawisko fali uderzeniowej (rys. 4) po
wstaje wtedy, gdy jedna objętość gazu po
rusza się względem drugiej objętości z pręd
kością U większą od prędkości dźwięku w 
gazie, oznaczanej tu C,. Tb ostatnia pręd
kość przyjmuje w ośrodku międzywiazdo- 
wym wartości od 1 do 100 km/s (zwykle 
około 30) i jest porównywalna do chaoty
cznych prędkości cząstek gazu. Wybuch

tach, zwanych chondrytami typu L, są śla
dy potężnego zderzenia planetek 4.45 mld 
lat temu, a więc zaraz na samym początku, 
oraz drugiego silnego zderzenia 500 min 
lat temu (zdjęcie dolne na drugiej stronie 
okładki).

Przedstawione przez nas informacje o 
planetkach są z konieczności pobieżne i 
uproszczone. Traktowane do niedawna z 
lekceważeniem, jako śmietnik Układu Sło
necznego, planetki są obecnie terenem bar
dzo intensywnych badań owocujących la
winą publikacji, konkurujących ze sobą te
orii i ciekawych odkryć, które poszerzyły 
naszą wiedzę o początkach Układu Sło
necznego. Tfemat ten wymaga książki, a 
nie artykułu. Książka taka, przygotowywa
na przez prof. Hieronima H u r n i k a z 
Poznania, wkrótce się ukaże. Nim to na
stąpi, zachęcamy zainteresowanych tema
tem do przeczytania artykułów w grudnio
wym (1991) numerze Świata Nauki i sty
czniowym (1992) numerze Wiedzy i Życia.

PROMIENIOWANIA

gwiazdy supernowej wyrzuca materię z po
czątkową prędkością kilku tysięcy kilome
trów na sekundę, tworzy zatem bardzo 
silną falę uderzeniową. Silę tą charakteryzu
jemy podając tzw. liczbę Macha, M= UJC^i, 
w silnych falach uderzeniowych Af > 1. Fa
la taka wymiata materię spotkaną na swej 
drodze dzieląc się z nią swą energią i pę
dem. W rezultacie ulega ona stopniowe
mu spowolnieniu. Gdy prędkość rozprze
strzeniania się fali obniży się do poziomu 
prędkości dźwięku fala uderzeniowa zni
ka zamieniając się w falę dźwiękową. Dla 
pozostałości po supernowych następuje to 
zwykle po kilkudziesięciu tysiącach lat od 
momentu wybuchu.

Falę uderzeniową odróżnia od zwykłej 
fali dźwiękowej występujący na froncie fali
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Rys. 4 Front fali uderzeniowej. Front porusza się z 
prędkością U\, na którą składa się prędkość plazmy 
niesionej w fali uderzeniowej U (element objętości 
tej plazmy zaznaczono prostokątem) oraz przesuwa
nie się z prędkością U z^U i-U  samego frontu zwią
zane ze zmiataniem napotykanej przed nim plazmy. 
Przy przejściu przez front fali plazma o początkowej 
gęstości p i, temperaturze Ti, prędkości dźwięku c^i 
i polu magnetycznym f?i ulega sprężeniu do p i, Tz, 
Cyl i 1?2 (p2pi). Prędkość dźwięku zobrazowano gra
ficznie jako długość przedstawionego odcinka, a po
la magnetyczne oznaczono liniami przerywanymi. Aby 
mogła powstać fala uderzeniowa konieczne jest speł
nienie warunku c«,i< t/i, tak aby liczba Macha M>  1.

gwałtowny skok gęstości gazu (nieciągłość). 
Nieciągłość występuje także w niektórych 
innych parametrach ośrodka takich jak 
pole magnetyczne czy temperatura gazu. 
Powodem jej pojawienia się jest to, że 
cząsteczki gazu przed frontem fali poru
szają się za wolno aby przekazać „do przo
du” informację o jej nadejściu, a gdy na
dejdzie, to zderzają się z gazem fali i pra
wie momentalnie nabierają prędkości ta
kiej jak fala, stając się jej przednią częścią 
do czasu zgarnięcia następnych cząstek 
położonych dalej. Przy okazji gaz ulega 
kompresji i silnemu podgrzaniu, a jeśli 
jest to plazma z polem magnetycznym, to 
i pole odpowiednio jest modyfikowane. Z  
praw zachowania energii i pędu możemy 
wyliczyć jak zmieni się gaz i pole magnety
czne po kompresji na froncie fali uderze

niowej („szoku”*). Ciekawe jest, że dla 
dużych liczb Macha kompresja ta (R=p2lpi 
— stosunek gęstości gazu za frontem fali 
Pi do gęstości przed frontem p\) jest pra
wie stała, nieco mniejsza od 4. W prostych 
sytuacjach kompresja wyraża się wzorem:

Widzimy stąd, że jeśli np. dla A/=1000 
mamy /?=3.99999, to dla sto razy wolniej
szej fali uderzeniowej z M =10 kompresja 
maleje tylko o ułamek procenta, do 3.88, a 
dla M = 3 spada do R = 3. Tfcn fakt okaże 
się bardzo ważny przy rozważaniu kształtu 
widma cząstek przyśpieszanych w szoku. 
Zwróćmy ponadto uwagę na to, że z pra
wa zachowania cząstek plazmy w szoku 
(możemy je zapisać jako piUi=p2U2) wy
nika, że stosunek prędkości szoku wzglę
dem plazmy przed nim, Uit do prędkości 
względem plazmy za nim, U2, jest także 
równy i?.

Streszczenie: Gaz wyrzucony w przes
trzeń międzygwiazdową z prędkością więk
szą od prędkości dźwięku tworzy tam falę 
uderzeniową. Gaz ośrodka międzygwiaz- 
dowego jest w niej gwałtownie sprężany, 
ale stopień sprężenia dla silnych fal bar
dzo wolno zmienia się ze zmianą liczby 
Macha dla fali.
b) Przyspieszanie Fermiego I  rzędu w fali 
uderzeniowej
Cząsteczki o energiach znacznie większych 
od energii termicznej zachowują się w po
bliżu frontu fali uderzeniowej całkiem od
miennie w porównaniu do termicznej pla
zmy czy gazu neutralnego. Jak wyjaśnia
liśmy wyżej nie zderzają się one prawie 
całkiem z cząstkami plazmy i o ile pole 
magnetyczne nie ulega gwałtownej zmia
nie na froncie, to w ogóle tego frontu „nie

* Obecnie w Polsce, w artykułach astronomicznych poświęconych falom uderzeniowym przyjęła się dla 
oznaczenia frontu fali uderzeniowej krótka nazwa „szok”. Często też przez szok rozumiemy sam proces 
zmiany stanu plazmy na froncie fali uderzeniowej, stąd używane wyrażenie „w szoku”. Sam termin 
pochodzi od angielskiego wyrazu „shock”, powszechnie używanego w literaturze.
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Rys. 5 Przejście wysokoenergetycznej cząstki przez 
szok w równoległej fali uderzeniowej. Układ współ
rzędnych (xi,yi, zi) jest układem spoczynkowym dla 
plazmy przed szokiem, a (*2, yi, Z2) dla plazmy za 
szokiem. Ten drugi porusza się wzdłuż osi r-ów z 
prędkością U względem pierwszego. Ponieważ czą
stka przecinająca szok ma na rysunku dodatnią skła
dową pędu wzdłuż tej osi, więc energia cząstki w 
układzie plazmy za szokiem, £ 2, będzie większa od 
energii E\ mierzonej w układzie plazmy przed szo
kiem. Gdyby ta cząstka przecinała później szok w 
przeciwną stronę, to zmieni się znak jej.r-owej skła
dowej pędu na ujemny, ale tym razem układ przed 
szokiem będzie się zbliżał z prędkością +U. W re
zultacie energia cząstki w końcowym układzie spo
czynkowym znowu będzie większa niż w układzie 
przed przecięciem szoku.

zauważają”: przelatują przez niego całkiem 
swobodnie. Na rysunku 5 przedstawiliśmy 
właśnie taką sytuację, w której pole jest 
równoległe do prędkości fali uderzenio
wej i w związku z tym nie ulega żadnym 
zmianom przy przejściu szoku. Tb co się 
zmienia to jedynie aktualny, spoczynkowy 
względem plazmy układ współrzędnych. 
W nowym układzie cząstka uzyskuje śred
nio większą energię od tej jaką posiadała 
w starym układzie, i to niezależnie od kie
runku przejścia przez front fali. Wynika to 
stąd, że zawsze cząstka i nowy układ spo
czynkowy plazmy biegną naprzeciw siebie 
— na froncie fali uderzeniowej występuje 
kompresja plazmy i plazma przed, i za 
frontem, wzajemnie się do siebie zbliżają.

Tfcn fakt pozwala na łatwe wyjaśnienie pro
cesu przyśpieszania bez wprowadzania po
jęcia transformacji energii przy zmianie 
układu odniesienia. Dla cząstek, które wiele 
razy mogą odbijać się od fal Alvćna przed 
i za szokiem sytuacja jest analogiczna do 
piłeczki ping-pongowej odbijającej się od 
dwóch, szybko zbliżających się do siebie 
paletek (warto zrobić takie doświadcze
nie). Zbliżanie paletek dla piłeczki to ana
log kompresji plazmy z centrami rozpra
szającymi dla cząstek. Zarówno piłeczka 
jak i cząstki przy każdym odbiciu w drugą 
stronę zyskują energię i w sumie mogą ją 
znacznie zwiększyć. Przyj mimy dla pros
toty, że rozpatrywane aktualnie wysoko
energetyczne cząstki promieniowania ko
smicznego są silnie relatywistyczne (ich 
prędkość v są bliskie prędkości światła c), 
natomiast rozpatrywana fala uderzeniowa 
porusza się dużo wolniej, U < v. Ponadto 
załóżmy, że w otoczeniu frontu fali ude
rzeniowej istnieją zaburzenia pola mag
netycznego i że są one stałe (niezależne 
od czasu) w układzie spoczynkowym pla
zmy. Uprości to znacznie rozważania, bo 
jak wiadomo energia naładowanej cząstki 
nie zmienia się przy ruchu w stałym polu 
magnetycznym. Tfcraz cząstka promienio
wania kosmicznego, która przecina front 
fali będzie biegła za nim ze stałą energią. 
Istniejące zaburzenia pola prowadzą oczy
wiście do perturbacji toru cząstki, lak, że 
po pewnym czasie jej ruch można opisać 
jako dyfuzyjne błądzenie (rys. 6). Niektó
re z błądzących cząstek mogą już nigdy nie 
dotrzeć z powrotem do frontu fali, ale 
takich jest bardzo niewiele, tylko mala ich 
część rzędu UJv. Reszta natrafia znowu 
na front fali i przecina go dostając się 
przed niego. Z  kolei tam błądzi z powodu 
istniejących zaburzeń pola i w końcu za
wsze przecina z powrotem front fali.* W 
ten sposób większość cząstek ma szanse

To, że wszystkie cząstki błądzące przed szokiem muszą kiedyś znowu go przeciąć, a z tych za szokiem 
część może uciec wynika z faktu, że plazma z zaburzeniami pola spycha cząstki w kierunku szoku jeśli są 
one z przodu, a unosi od szoku gdy są one za nim.
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bardzo wiele razy przejść przez szok, za 
każdym razem zyskując energię i za każ
dym razem mając za Szokiem pewną szan
sę, że zostaną wyłączone z dalszego proce
su przyśpieszania i oddalą się daleko uno
szone wraz z plazmą. W ten sposób, spo
śród cząstek promieniowania kosmiczne
go, które zaczynają brać udział w takim 
dyfuzyjnym procesie przyśpieszania, część 
może podwoić swoje energie. Z  kolei z 
tych, które podwoiły swą energię taka sa
ma część może powtórnie ją podwoić (czyli 
zyskać energie 4 razy większe od począ
tkowej), itd. Kontynuacja tego procesu 
prowadzi do sytuacji gdy coraz mniejsza 
liczba cząstek uzyskuje coraz większe e- 
nergie, formując widmo cząstek o chara
kterze potęgowym. Bardzo istotną cechą 
opisywanego tu procesu jest to, że nachy
lenie tego widma (wykładnik a przy E  w 
energetycznym rozkładzie gęstości cząs
tek) zależy jedynie od kompresji R:

R + 2— r,

Rys. 6 Schematyczny obraz dyfuzyjnego błądzenia 
cząstek w sąsiedztwie szoku. Dla prostoty przedsta
wiono trajektorie cząstek widziane oczyma obserwa
tora poruszającego się wraz z szokiem. W układzie 
odniesienia obserwatora szok jest nieruchomy, na
tomiast plazma przed szokiem pędzi na niego z pręd
kością Ui i — z powodu kompresji w szoku — odda
la się od niego z mniejszą prędkością U2. Przedsta
wione fu tory mają dla prostoty rysunku obrazować 
jedynie przesuwanie się środków spiral po których 
poruszają się cząstki. Zmiany kierunku ruchu czą
stek są spowodowane przez nie zaznaczone tu fale 
zaburzające pole magnetyczne.

serwowanym (o czym za chwilę). Ti nieza
leżność kształtu widma cząstek od innych 
parametrów, takich jak prędkość fali ude
rzeniowej, czy amplituda i widmo zabu
rzeń pola magnetycznego, może na pierw
szy rzut oka wydać się zadziwiająca. Moż
na to jednak prosto jakościowo wytłuma
czyć. Widmo kształtuje się w rezultacie 
„współzawodnictwa” dwóch procesów; przy
spieszania na froncie fali uderzeniowej i 
unoszenia części cząstek za frontem fali, 
tak, aby już nie mogły dostać się do tego 
frontu z powrotem (czyli aby zakończyły 
proces przyśpieszania; to unoszenie za szo
kiem będziemy odtąd nazywali krótko „u- 
cieczką”). Tik się jednak składa, że zarów
no średni zysk energii cząstki przecinają
cej szok, jak i prawdopodobieństwo ucie
czki zmieniają się proporcjonalnie do pręd
kości szoku, a kształt widma szczęśliwie 
zależy od stosunku tych dwóch wielkości. 
Ewentualne zmiany prędkości szoku mo
gą więc zmieniać nachylenie widma tylko 
przez modyfikację kompresji. Aby zbadać 
rolę zaburzeń pola magnetycznego w 
kształtowaniu widma trzeba zbadać roz
wiązania równania dyfuzji dla cząstek dy- 
fundujących w takim zaburzonym polu. 
Pokazują one, że zmiana amplitudy za
burzeń wpływa jedynie na czas przyspie
szania do danej energii. Nie ma ona wpły
wu na zyski energii w szoku, nie wpływa 
też na prawdopodobieństwo ucieczki: przy 
mniejszych zaburzeniach cząstki oczywiś
cie dużo łatwiej wędrują daleko za szok, 
ale w takim samym stopniu mają ułatwio
ny powrót do szoku.

Nachylenie widma przyśpieszonych czą
stek zależy w omawianym obecnie mecha
nizmie tylko od kompresji w szoku. Wcześ
niej jednak zauważyliśmy, że kompresja 
bardzo niewiele się zmienia przy zmniej
szaniu prędkości szoku, o ile tylko liczba 
Macha jest wiele razy większa od 1. Dzięki 
temu nachylenie widma w przybliżeniu nie 
zależy od niczego i jest bliskie (trochę więk
sze od) <7=1. Czy to jest to co obserwuje
my? Nie, obserwowane widma są trochę
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stromsze niż te, jakich się spodziewamy 
od pozostałości po supernowych. Ale właś
nie takiej rozbieżności należało się spo
dziewać, bo cząsteczki o wyższych ener
giach łatwiej uciekają z dysku galaktyki i 
średnio ubywa ich więcej z przestrzeni mię- 
dzygwiazdowej niż cząstek o niższych ener
giach. Mówimy w tym wypadku, że widmo 
ulega wystromieniu. Zgodnie z naszą wie
dzą o zależności szybkości ucieczki cząstek 
od ich energii wystromienie to jest właś
nie takie, jakiego potrzeba aby widma czą
stek produkowanych w szokach w przes
trzeni międzygwiazdowej pogodzić ze śre
dnim nachyleniem widma cząstek w tej 
przestrzeni. Tb naprawdę wydaje się być 
wspaniałe, że istnieje mechanizm, który w 
prawie dowolnych warunkach zawsze pro
dukuje w przybliżeniu to czego od niego 
oczekujemy.

Poświęćmy jeszcze kilka chwil proble
mowi czasu przyśpieszania w takim me
chanizmie. Aby cząsteczka promieniowa
nia kosmicznego mogła zwiększyć swoją 
energię, powiedzmy dwa razy, musi ona 
przeciąć szok bardzo wiele razy. Średnia 
zmiana pędu cząstki przypadająca na 
jedno przecięcie szoku wynosi około 
< Ap> ~  <&u>/Vp, gdzie v jest prędkością 
cząstki, a AU  jest różnicą prędkości plaz
my przed i za szokiem. Dla relatywistycz
nych cząstek vssc, a ich energia E  jest bli
ska pc. Zatem  i średnia zmiana energii 
<AE>zz<hU>/CE. Udowodnienie tych za
leżności może być interesującym ćwicze
niem dla czytelnika, jeśli spróbuje on wy
korzystać wzory szczególnej teorii względ
ności na transformację energii i pędu przy 
zmianie układu odniesienia. Zatem aby 
zwiększyć energię cząstki dwa razy musi 
ona przeciąć szok około N=c/Ui > 1 razy. 
Przykładowo dla prędkości szoku 3 000 
km/s, takiej jak w młodej pozostałości po 
supernowej, mamy jV= 100, a wraz ze zwal
nianiem tej prędkości N  staje się większe i 
większe. Widać stąd, że o ile cząstki wę
drują dyfuzyjnie pomiędzy kolejnymi prze
cięciami szoku, przypadkowo do przodu i

do tyłu, to proces ich przyśpieszania do 
dużych energii może zająć dużo czasu. Fa
le uderzeniowe wywołane przez gwiazdy 
supernowe zgarniając materię ośrodka mię- 
dzygwiazdowego zwalniają swój ruch, a w 
końcu — po około 10* 100 tysiącach lat 
— zanikają. Takie więc tylko okresy czasu 
mają one na przyśpieszanie cząstek. Bar
dziej szczegółowe rachunki pokazały, że w 
okresie czasu równym czasowi życia dla 
fal mogą one przyśpieszyć cząstki co naj
wyżej do energii rzędu 105 GeV. Dla po
równania wspomnijmy, że znacznie krócej 
żyjące (i o znacznie mniejszych skalach 
przestrzennych) szoki w wietrze słonecz
nym mogą przyśpieszać cząstki do energii 
jedynie ułamka GeV. A  zatem skąd mogą 
pochodzić cząstki o najwyższych energiach 
w promieniowaniu kosmicznym (patrz § 2), 
powyżej 106 GeV. Na to pytanie nie ma do 
tej pory zadowalającej odpowiedzi.

Streszczenie: W falach uderzeniowych 
rozchodzących się w następstwie wybuchów 
gwiazd supernowych działa dyfuzyjny me
chanizm przyśpieszania cząstek prom ie
niowania kosmicznego. W naturalny spo
sób produkuje on wysokoenergetyczne czą
stki z widmem i w ilościach pozwalających 
na wyjaśnienie pochodzenia cząstek pro
mieniowania kosmicznego o energiach 
mniejszych niż 1014 eV  wypełniających 
przestrzeń międzygwiazdową w dysku na
szej galaktyki.

6. Czy to koniec historii?
Ależ skąd. Opisana wyżej prosta teoria 
pięknie ilustruje podstawowe cechy pro
cesu przyśpieszania w szoku, rachunki by
ty tu jednak prowadzone w szalenie uprosz
czonej sytuacji. Spróbujmy poświęcić nie
co miejsca na wspomnienie o niektórych 
problemach jakie pojawiają się w bardziej 
realistycznym opisie, gdy pole magnetycz
ne przestaje być równoległe do prędkości 
fali uderzeniowej, gdy pytamy o to, skąd 
się biorą fale rozpraszające cząstki, czy 
wreszcie, jak zmieni się proces przyspie
szania gdy uwzględnimy ciśnienie wywie-
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Rys. 7 Fala uderzeniowa (linia przerywana) rozcho
dząca się w ośrodku z jednorodnym polem magnety
cznym (linie ciągle). Prawie wszędzie na powierzch
ni fali pole magnetyczne 7? jest skierowane pod nie- 
zerowym kątem do wektora prędkości fali w danym 
punkcie t?i. W  środku, w punkcie oznaczonym krop
ką, znajdowała się gwiazda, która wybuchła jako su
pernowa i dala początek fali uderzeniowej.

rane przez promienie kosmiczne na struk
turę fali uderzeniowej. Problemów i pytań 
tego typu można by postawić znacznie wię
cej i wiele z nich pozostało nierozwiąza
nych do dzisiaj, ale tutaj ograniczymy się 
do wspomnianych powyżej, a dodatkowo 
w następnym rozdziale omówimy działa
nie mechanizmu przyśpieszania Fermiego 
II rzędu.

Na rys. 7 przedstawiono falę uderze
niową rozchodzącą się w ośrodku plazmo
wym z jednorodnym polem magnetycznym. 
Przechodząca fala „wymiata” i spręża na
potkaną materię wraz z polem magnety
cznym. Przy tym w większości obszarów 
na powierzchni fali sprężanie następuje 
pod niezerowym kątem do kierunku pola 
magnetycznego, a wtedy pole także ulega 
sprężeniu. W rezultacie pole magnetycz
ne za szokiem ma inną wartość i kierunek 
od pola przed szokiem. T^ki szok z polem 
magnetycznym skośnym do prędkości bę
dziemy krótko nazywać szokiem skośnym, 
w przeciwieństwie do szoku równoległego 
którym zajmowaliśmy się poprzednio. Na 
rys. 8 naszkicowano obecną sytuację i za
znaczono dwie trajektorie cząstek oddzia
ływujących z szokiem. Widać, że oddzia
ływanie to stało się skomplikowane. Thva

Rys. 8 'Ihijcktorie cząstek promieniowania kosmicz
nego w sąsiedztwie szoku z polem magnetycznym  
nachylonym do jego prędkości. Jedna cząstka prze
chodzi przez szok, a druga ulega odbiciu od silniej
szego pola magnetycznego za szokiem. Przedstawio
no sytuację widzianą w układzie spoczynkowym szo
ku.

ono przez dłuższy czas, w trakcie którego 
spiralna trajektoria cząstki wielokrotnie 
przecina szok. Zyski energii w takiej sytu
acji są zwykle większe niż w szoku rów
noległym, pojawia się też możliwość odbi
jania cząstek od obszaru silniejszego pola 
za szokiem |2?2| > |^ i |-  Wprowadza to 
jednak wiele komplikacji do opisu proce
su przyspieszenia cząstek. Dotychczas uzys
kane tu wyniki zdają się jednak świadczyć 
na korzyść uniwersalizmu procesu przy
spieszenia w szoku: w szerokim zakresie 
wartości kąta nachylenia pola do prędkoś
ci szoku a kształt widma się nie zmienia, a 
jedynie skala czasowa dla przyspieszania 
może ulec skróceniu. Nie przypuszczamy 
jednak, aby dla pozostałości po superno
wych mogło to zwiększyć więcej niż około 
10 razy maksymalną energię jaką mogą 
uzyskać cząstki promieniowania kosmicz
nego. Nie rozwiąże więc to problemu po
chodzenia cząstek o najwyższych energiach.

Aby proces akceleracji cząstek prze
biegał „sprawnie” i we względnie krótkim 
czasie przyśpieszał je do znacznych ener
gii, cząstki muszą jak najkrócej błądzić po
między kolejnymi kontaktami z szokiem 
gdzie zyskują energię. W tym celu trzeba 
zapewnić efektywne ich rozpraszanie, aby
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nie uciekały zbyt daleko od szoku. Skąd 
wziąć potrzebne do tego rozpraszania fale 
Alfvćna? Okazuje się, że istnieje bardzo 
sprawny mechanizm w ramach którego pro
mienie kosmiczne same sobie produkują 
fale na których potem mogą się rozpra
szać. Wspomnieliśmy już o nim wcześniej, 
gdy mówiliśmy o błądzeniu cząstek w dys
ku galaktyki. W obecnym przypadku „nie
stabilność strumieniowa” działa przed fron
tem fali uderzeniowej, gdy w obszary, do 
których się on zbliża wdzierają się stru
mienie niesionych wraz z nim, wcześniej 
przyśpieszonych, wysokoenergetycznych 
cząstek. Strumienie te w rezultacie wspo
mnianej niestabilności wzmacniają istnie
jące i generują nowe fale Alfvćna, które 
mogą osiągnąć znaczną amplitudę. W ten 
sposób prowadzą do przyśpieszenia pro
cesu przyśpieszania, a więcej energii zgro
madzonej w cząstkach w szoku prowadzi z 
kolei do bardziej efektywnej generacji fal, 
itd. Zaznaczmy jednak, że przy pewnej, 
dużej amplitudzie fal proces dalszej ich 
generacji zostaje zablokowany tak, że efek
tywność procesu przyśpieszania nie może 
wzrastać w nieskończoność.

Rozpatrzmy teraz falę uderzeniową, w 
której proces akceleracji cząstek przebie
ga bardzo efektywnie, w warunkach podo
bnych do tych, jakie opisaliśmy powyżej. 
Oznacza to, że w rozpatrywanym obszarze 
w pobliżu szoku mamy bardzo wiele czą
stek promieniowania kosmicznego, z któ
rych każda posiada wielki pęd. Z  tego po
wodu, jak ocenia się dla fal uderzenio
wych o dużych liczbach Macha, w pobliżu 
szoku ciśnienie promieniowania kosmicz
nego może być porównywalne, lub nawet 
znacznie przewyższać ciśnienie plazmy i 
przenikającego ją pole magnetycznego.* 
Zatem  fale odbijające cząstki promienio

Rys. 9 Struktura fali uderzeniowej zmodyfikowanej 
przez ciśnienie promieni kosmicznych. Przedstawio
no zmiany prędkości plazmy U(x), ciśnienia gazti 
Pt(x) i ciśnienia promieni kosmicznych / ’pkC*') wzdfuż 
osi x-ów, prostopadłej do szoku. Wartości prędkości 
są ujemne, bo fala uderzeniowa porusza się w lewo, 
do mniejszych wartości współrzędnej x. Z  rysunku 
widać, że został on przedstawiony w układzie spo
czynkowym plazmy daleko przed szokiem (x -* -  °°).

wania kosmicznego przed szokiem, a wraz 
z nimi plazma i pole magnetyczne w któ
rym się te fale propagują, będą odczuwały 
działanie siły odpychającej od szoku, gdy 
przy zbliżaniu się fali uderzeniowej będą 
się dostawały w obszar coraz to większego 
ciśnienia promieni kosmicznych. T& siła, 
wywierana na ośrodek przed frontem fali 
uderzeniowej, będzie go rozpędzać w kie
runku rozchodzenia się fali, a zatem i wstę
pnie sprężać. Tltką strukturę wytwarzającą 
się przed szokiem nazywa się prekurso
rem promieni kosmicznych, a szkicowo 
przedstawiono ją na rys. 9. Jej istnienie 
zmienia oczywiście szczegóły procesu przys
pieszania promieni kosmicznych. Tfcraz ma
ją one do czynienia z wolno sprężającą się 
plazmą w obszarze prekursora, a potem 
ze słabszym szokiem (który w tej sytuacji 
nazywa się subszokiem). Można ogólnie 
pokazać, że taka sytuacja prowadzi do po-

* Dla pola magnetycznego ciśnienie jest określone przez ilość pracy jaką trzeba włożyć w jego ściskanie. 
Średnia wartość tego ciśnienia jest proporcjonalna do kwadratu indukcji magnetycznej. Odpowiada to 
sytuacji ściskania lub rozprężania pola z jednakową prędkością we wszystkich kierunkach. Zwróćmy 
jednak uwagę, że całkiem inne będą efekty ściskania pola wzdłuż jego linii sił w porównaniu do ściskania 
w poprzek linii sił. Odbiciem tego faktu jest stwierdzenie, że ciśnienie pola magnetycznego ma charakter 
anizotropowy.
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wstania widma o większym nachyleniu 
pny niskich energiach cząstek, a mniejszym 
przy wysokich energiach. Proces przyspie
szania w sytuacji gdy uwzględniamy wpływ 
przyspieszanych cząstek na strukturę fali 
uderzeniowej jest matematycznie bardzo 
trudny do badania — jest to tak zwane 
oddziaływanie nieliniowe — i wiele jego 
aspektów jest do dzisiaj niezbadanych lub 
niezrozumianych do końca. Szczęśliwie dla 
przyszłych badaczy nie jest to jedyny nieli
niowy efekt w dyfuzyjnym procesie przys
pieszania cząstek w szoku, zatem i dla nich 
znajdą się w tej dziedzinie ważne problemy 
do rozwiązania.

Streszczenie: Dyfuzyjny proces przys
pieszania jest w szczegółach bardzo skom
plikowany i stanowi w dalszym ciągu po
ważny przedmiot badań. Wspomnieliśmy 
tutaj o wpływif na proces przyśpieszania 
takich czynników jak skośne pola magne
tyczne, niestabilności generujące fale pla
zmowe w pobliżu szoku, czy wreszcie bar
dzo trudny problem oddziaływań nielinio
wych w procesie przyśpieszania.

7. Przyspieszanie Fermiego drugiego rzędu
Do tej pory przyjmowaliśmy, że fale Alfvć- 
na w pobliżu szoku poruszają się tak wol
no, że zmiany energii odbijających się od 
nich cząstek są całkiem do zaniedbania. 
Było to dobre przybliżenie dla bardzo sil
nych fal uderzeniowych, ale co ze słab
szymi, wolniejszymi falami? Wprawdzie 
nawet tam prędkość szoku jest zwykle zde
cydowanie większa od VA, i zmiana ener
gii cząstki przy przejściu przez szok jest 
większa o czynnik rzędu U/VA od jednora
zowej zmiany przy odbiciu od fali Alfvćna, 
ale przecież pomiędzy kolejnymi przecię
ciami szoku cząsteczka może zostać roz
proszona bardzo wiele razy na falach. Tkki 
proces przyspieszania przez rozproszenia

na poruszających się centrach rozprasza
jących był badany w latach czterdziestych 
przez Fermiego. Naszkicujmy tu, z po
minięciem nie bardzo zresztą skompliko
wanych rachunków, jak on działa. Rozpa
trzymy obszar, w którym we wszystkich 
kierunkach poruszają się fale odbijające 
cząstki. Tfe ostatnie mogą przy tym. zys
kiwać energię, gdy zderzą się czołowo z 
falą biegnącą im naprzeciw, lub mogą 
stracić energię gdy muszą gonić falę aby 
się na niej rozproszyć. Możliwe maksy
malne zmiany pędu cząstki przy pojedyn
czym zderzeniu równe są co do modułu 
pV Jv  (v — prędkość cząstki) i mogą to 
być zmiany zarówno dodatnie jak i ujem
ne. Gdyby jedne i drugie występowały jed
nakowo, to średnio cząstki nic by nie zys
kiwały ani nie traciły. Okazuje się jednak, 
że w zderzeniach z zyskiem energii otrzy
mują one nieco więcej energii niż tracą w 
zderzeniach ze stratami. Różnica jest zno
wu rzędu VJv, tak że w efekcie relatywi
styczne cząstki z v=c zyskują średnio e- 
nergię (VJc)2E  na jedno zderzenie.* Jest 
to zwykle wielkość bardzo mała, w ośrod
ku międzygwiazdowym zysk energii może 
być mniejszy niż jedna stumilionowa jej 
część. Z  tego powodu, ale także z powodu 
trudności matematycznych, zwykle nie 
uwzględniano tego mechanizmu w dyskus
jach procesu przyśpieszania w szoku. Naj
nowsze badania pokazują jednak, że w 
sprzyjających warunkach, gdy w pobliżu 
szoku mamy tyle samo fal biegnących zgod
nie z polem magnetycznym jak i w kierun
ku przeciwnym, proces Fermiego drugie
go rzędu wpływa istotnie na widma czą
stek przyśpieszanych w starszych i słab
szych falach uderzeniowych. W takich wa
runkach fale uderzeniowe mogą produko
wać cząstki z bardzo podobnymi widmami 
w okresie gdy są młode i silne, a także gdy

* Występująca tu druga potęga przy prędkości stała się podstawą do określania tego mechanizmu przy
spieszania jako mechanizmu drugiego rzędu. Przy przejściu cząstki przez falę uderzeniową zmiana ener
gii jest proporcjonalna do prędkości tej fali w pierwszej potędze i dlatego taki proces nazywamy mecha
nizmem przyśpieszania pierwszego rzędu.



208 URANIA 7-8/1992

są już stare i słabe. Odpowiedzialny za to 
mechanizm drugiego rzędu rekompensu
je, czasami nawet z nawiązką, osłabienie 
przyśpieszania pierwszego rzędu związa
ne ze spowalnianiem Tali uderzeniowej. 
Wynika to stąd, że cząstki błądzące w oko
licy szoku mogą być wiele razy rozprasza
ne na falach Alfvćna pomiędzy kolejnymi 
spotkaniami z szokiem, tym więcej razy 
im wolniejsza jest fala. Dalsze badania 
będą musiały jednak stwierdzić, czy wa
runki wymagane dla efektywności tego pro
cesu bywają spełnione w rzeczywiście ist
niejących falach uderzeniowych.

Streszczenie: Z  przyśpieszaniem Fer
miego drugiego rzędu mamy do czynienia 
wtedy, gdy cząstki rozpraszają się na chao
tycznie poruszających się centrach rozpra
szających. W starszych falach uderzeniowych 
proces ten, powodowany przez turbulen
cję w otoczeniu frontu fali, może znacznie 
zmienić widmo przyśpieszanych cząstek.

8. Uwagi na zakończenie

Artykuł ten powstał jako próba zasygnali
zowania, że zrozumienie, przynajmniej w 
zarysie, znaczenia jakie odgrywa promie
niowanie kosmiczne we Wszcchświccie jest 
niezbędne dla każdego, kogo astronomia

KRONIKA

Geminga rozszyfrowana

Fotony o energiach powyżej około 1 MeV 
(1.6xlO n J) nazywane są promieniami gamma 
(y). Ponieważ są silnie pochłaniane w górnych 
warstwach atmosfery, nie docierają do powie
rzchni Ziemi z przestrzeni kosmicznej. Z tego 
względu o istnieniu tego promieniowania w kos
mosie dowiedzieliśmy się stosunkowo niedaw
no. Systematyczne badania w dziedzinie y roz
poczęły się na dobre 15 listopada 1972 r., tj. z 
chwilą wysiania na orbitę wyposażonego w od
powiednie detektory, satelity SAS-2 (ang. Smali 
Astronomical Satellite). Instrumenty na jego 
pokładzie funkcjonowały przez 6 miesięcy. W 
zakresie 30—1000 MeV zarejestrowały około 
8000 fotonów. Okazało się wówczas, że niebo

interesuje na serio. Tltk się składa, że ba
danie cząstek wysokich energii jest zwykle 
bardzo odległe od romatycznego pozna
wania świecących obiektów Wszechświata 
przez teleskopy. Jednakże te „nieroman- 
tyczne” badania okazują się coraz częściej 
niezbędne aby zrozumieć działanie i zmia
ny ewolucyjne obiektów świecących w na
sze teleskopy, a także istniejących pomię
dzy nimi „pustek”. Przykładowo można by 
tu wspomnieć o takich problemach jak 
centralne mechanizmy kwazarów, procesy 
formowania gwiazd w dysku Naszej Gala
ktyki, czy kształtowanie otoczenia szybko 
wirujących gwiazd neutronowych. Powin
niśmy być świadomi, że większość badań 
radioastronomicznych możliwych jest dzię
ki istnieniu wysokoenergetycznych elektro
nów promieniowania kosmicznego, część 
astronomii promieni y  istnieje dzięki zde
rzeniom promieni kosmicznych z materią 
rozproszoną w przestrzeni, a zwykłym lu
dziom promienie te oferują przepiękne 
widoki zjawiska zorzy polarnej. Pamiętaj
my o istnieniu promieni kosmicznych gdy 
patrzymy na niebo, obserwujemy piękne 
konstelacje młodych gwiazd i mgławic ma
terii rozproszonej. Gdyby nie te cząstki to 
wszystko, całe niebo, wyglądałoby inaczej.

w promieniach y  jest zdominowane przez roz
ciągłą emisję skoncentrowaną w płaszczyźnie 
Drogi Mlecznej i trzy jasne źródła punktowe. 
Dwa z nich szybko zostały zidentyfikowane z 
pulsarami — pozostałościami po wybuchach su
pernowych. Są to pulsar w mgławicy Krab i 
pulsar w Mgławicy Włóknistej w Żaglu (Vela). 
Zarówno Krab, jak i Vela są silnymi źródłami 
radiowymi i rentgenowskimi, a w dziedzinie op
tycznej obie mgławice są oczywiście dobrze zna
ne. Natomiast dla trzeciego obiektu — leżące
go niecałe 15° na południowy-wschód od Kra
ba — nie można było znaleźć odpowiednika w 
żadnej dziedzinie widma. Ze względu na swoje 
położenie w gwiazdozbiorze Bliźniąt (Gemini) 
obiekt ten został nazwany „Geminga”. Jest to 
nazwa tym bardziej trafna, że po włosku „ge-
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minga” znaczy mniej więcej „tam nic nie ma”. 
I rzeczywiście przez dłuższy czas niczego na 
niebie w okolicy Gemingi nic udało się dostrzec. 
A mówiąc ściślej, w obszarze określonym za 
pomocą SAS-2 znajduje się bardzo dużo gwiazd 
i nie sposób bez dodatkowych informacji stwier
dzić, która z nich jest odpowiedzialna za emis
ją gamma. Wysłane na orbitę w 1975 r. kolej
ne obserwatorium gamma, satelita COS-B, 
dysponowało większą czułością, ale niewiele lep
szą kątową zdolnością rozdzielczą. Instrumen
ty na pokładach obu satelitów pozwalały okre
ślić kierunek, z którego dochodzą fotony z do
kładnością około 1°. Przy tak dużej niepew
ności położenia Gemingi, należałoby poddać 
dokładnej analizie wiele tysięcy obiektów. Nie 
pozostawało zatem nic innego, jak czekać na 
dodatkowe wskazówki, które pozwoliłyby zmniej
szyć liczbę „podejrzanych” obiektów.

Na początku lat osiemdziesiątych za po
mocą teleskopu rentgenowskiego na pokładzie 
satelity EINSTEIN w miejscu Gemingi zosta
ło odkryte słabe źródło rentgenowskie. A 5 lat 
potem zidentyfikowano je z bardzo słabym o- 
biektem optycznym o silnie niebieskiej barwie. 
Pojawiła się sugestia, że Gcminga, źródło rent
genowskie 1E0639+178 i słaba, niebieska gwiaz
da to jeden i ten sam obiekt. Żeby to stwier
dzić ponad wszelką wątpliwość potrzebne byty 
jednak dodatkowe informacje. Zostały one 
dostarczone dzięki satelicie rentgenowskiemu 
ROSAT i Obserwatorium Comptona (o tym 
drugim satelicie, znanym pod nazwą GRO, pi
saliśmy w Kronice w tegorocznym lutowym 
numerze Uranii). Otóż okazało się, że wspo
mniane źródło rentgenowskie wykazuje regu
larne zmiany jasności (pulsacje) z okresem 
0.237 s. Niemal równocześnie pulsacje z iden
tycznym okresem zostały wykryte w zakresie 
gamma przez Obserwatorium Comptona. W 
archiwalnych obserwacjach wykonanych przez 
COS-B w latach 1975-1982 udało się stwier
dzić pulsacje w dziedzinie gamma również z 
tym samym okresem. Oznacza to niezbicie, że 
w obu dziedzinach widma widzimy ten sam o- 
biekt. Co więcej, pulsacje o tak krótkim okre
sie wskazują jednoznacznie, że źródłem emisji 
jest rotująca gwiazda neutronowa. Geminga sta
je się zatem trzecim znanym pulsarem gamma 
obok pulsarów w mgławicach Krab i Vela. Na
suwa się pytanie, dlaczego nic zauważono pul- 
sacji bezpośrednio po wykonaniu obserwacji 
przez COS-B, czyli 10—17 lat temu. Można to

jednak łatwo wyjaśnić. Mimo dużej jasności Ge
mingi w dziedzinie gamma, liczba fotonów do
cierających do nas z tego obiektu jest w licz
bach bezwzględnych niewielka: w czasie obser
wacji trwającej typowo 1 miesiąc, całkowita li
czba fotonów rejestrowanych przez detektory 
na pokładzie COS-B o energiach powyżej 50
MeV wahała się w granicach —250 ---- 550.
Oznacza to, że 1 foton przypadał mniej więcej 
na 10-20 tysięcy okresów pulsacji. Okazuje się, 
że „przy tak słabo obsadzonej krzywej zmian 
blasku” nic można jednoznacznie określić okre
su pulsacji, a nawet nic można stwierdzić, czy 
obiekt w ogóle zmienia blask. Gdy znamy/jed
nak w przybliżeniu okres pulsacji, można spraw
dzić, czy obserwowane momenty rejestracji fo
tonów są zgodne z tym okresem. A analiza 
statystyczna momentów przyjścia fotonów pro
wadzi do bardzo precyzyjnego wyznaczenia rze
czywistego okresu pulsacji.

Porównując ze sobą obserwacje wykonane 
przez COS-B z nowymi danymi ROSAIA i 
Obserwatorium Comptona z roku 1991 uzy
skano również bardzo dokładne dane na te
mat szybkości zmian okresu pulsacji T: na prze
łomie lipca i sierpnia 1975 r. T=0.237091993 
s, w marcu 1982 r. T =0.237094249 s, a w czerw
cu 1991 r. T =0.237097470 s. Wydłużanie okre
su pulsacji oznacza, że pulsar rot uje coraz wol
niej. Podobny efekt obserwujemy również dla 
Kraba i Veli.

Krzywa zmian jasności Gemingi dla foto
nów o energiach 300 MeV wyznaczona przez 
Obserwatorium Comptona wykazuje dwa ma
ksima w odstępie równym połowie okresu. I w 
tym wypadku zachodzi analogia do krzywych 
zmian blasku dwu wspomnianych wcześniej pul
sarów; tam również mamy do czynienia z dwo
ma maksimami.

Przy wielu podobieństwach Gemingi do in
nych znanych pulsarów, zachodzi jedna poważna 
różnica. Emisja promieniowania w przypadku 
Gemingi jest ograniczona praktycznie tylko do 
części wysokoenergetycznej widma. W zakre
sie optycznym i rentgenowskim Geminga wysyła 
odpowiednio zaledwie jedną milionową i —0.001 
energii emitowanej w dziedzinie gamma, a w 
zakresie radiowym dysponujemy jedynie górną 
granicą na poziomie ~0.005 emisji gamma. Na
kłada to ograniczenia na dopuszczalne mecha
nizmy produkcji promieniowania przez gwiaz
dy neutronowe, w szczególności na geometrię 
obszaru emitującego w dziedzinie radiowej.
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Mimo wielu niejasności nadal otaczających 
Gemingę, możemy już jednak o niej stosunko
wo dużo powiedzieć. Okres pulsacji i szybkość 
jego wydłużania wskazują, że Geminga jest sto
sunkowo młodym pulsarem, powstałym w wy
niku wybuchu supernowej około 320 — 370 
tys. lat temu. Przy użyciu standardowych for
muł wyprowadzonych dla wcześniej znanych pul- 
sarów, ocenia się, że natężenie pola magnetycz
nego sięga na powierzchni gwiazdy ~1 .2x l012 
G. Spowalnianie szybkości rotacji oznacza, że 
kinetyczna energia ruchu obrotowego jest od
prowadzana z gwiazdy w tempie ~3.2x 1027 W. 
Przyjmując, że obserwowana emisja gamma od
bywa się na koszt energii rotacyjnej otrzymu
jemy ograniczenia na odległość Gerhingi. Jeśli 
energia kinetyczna rotacji jest w całości zamie
niana na promieniowanie gamma, to odległość 
ta jest rzędu 380 pc. Jeżeli jednak — co jest 
bardziej prawdopodobne — około 1% energii 
rotacyjnej zostaje zamienione na wysokoener
getyczne fotony (a tak jest np. w przypadku 
pulsara Vela), to odległość Gemingi nie prze
kracza 40 pc, co czyni ją najbliższą znaną gwiaz
dą neutronową.

Ważniejsze parametry Gemingi

■a (2000.0) 6h33m54.9s
<5 (2000.0) 17°46’11”
Odległość (pc) -3 8
Obserwowany strumień 
fotonów o energii 
> 100 MeV ( e m s ) ~4xl0~<5
Wielkość gwiazdowa 
w barwie g 25.14
Okres obrotu (s) 0.2371
Szybkość zmiany okresu (s/s) i.Ó99xiÓ'14
Natężenie pola 
magnetycznego (G) ~1.2xl012
Wiek (lata) -350000

Andrzej Sołlan

Znowu planety poza Układem 
Słonecznym!
Do jednego z najbliższych numerów Astrophy- 
sical Journal (Letters) dwu astronomów z Jet 
Propulsion Laboratory w Pasadenie — Ken
neth M a r s h  i Michael M a h o n e y  — przy
gotowali pracę, w której udowadniają obecność

niewidocznych składników (planet?) wokół oś
miu gwiazd! Wszystkie te gwiazdy są typu T  
"Riuri, leżą w olbrzymim obłoku pyłowo-gazo
wym, na granicy między gwiazdozbiorami By
ka i Woźnicy (w tzw. kompleksie TJiurus — 
Auriga). Obszar ten, oddalony od Centrum Ga
laktyki o 450 lat świetlnych (a więc bardziej 
niż Słońce) jest jednym z dwu takich obłoków 
leżących blisko Ziemi. Gwiazdy typu T  Tburi 
są gwiazdami młodymi, o masach rzędu masy 
Słońca (patrz Urania 5/1992) i od dawna spo
dziewano się, że wokół nich mogą tworzyć się 
dyski materii, w których z kolei rodzą się pla
nety. Poszukiwania samych dysków zostały u- 
wieńczone sukcesem (patrz np. Urania 4/1992), 
a co z planetami? Marsh i Mahoney (porów
nując naziemne obserwacje gromadzone głów
nie w latach 1981-1983 i obserwacje w pod
czerwieni satelity IRAS z 1983 roku) aż dla 
ośmiu badanych gwiazd stwierdzili istnienie 
przerw w dyskach, co świadczy o wymiataniu 
materii przez jakieś większe ciała (tak jak to 
robią np. księżyce w pierścieniach Saturna). W 
pięciu przypadkach przerwy były na tyle szero
kie, że za ich obecność mogą być odpowie
dzialne względnie masywne brązowe karły (nie
doszłe gwiazdy; obiekty o zbyt małej masie, by 
mogły w ich wnętrzach zachodzić reakcje ją
drowe). Jednakże wokół trzech gwiazd — T 
T&uri, HK T&uri i UY Aurigae — obserwowa
ne przerwy w dyskach były bardzo wąskie co 
sugeruje obecność towarzyszy o masach zbli
żonych do mas planet. Zabawne jest, że dane, 
z których korzystali Marsh i Mahoney, opra
cowywało bardzo wiele osób wcześniej, ale, jak 
twierdzi Marsh, „szukano wyłącznie potwierdze
nia procesów gwiazdotwórczych. Obecnie jed
nak nastała moda na poszukiwanie planet” 
(patrz Urania 9/1991 i 3/1992).

Wg NASA Release 92-87 (11.06.1992)
Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska

Dżet w NGC 3862
Tfeleskop kosmiczny HST odkrył unikalny dżet 
w jądrze galaktyki NGC 3862! Na ogół dżety 
towarzyszą aktywnym galaktykom i obserwuje 
się je w dziedzinie radiowej. Galaktyka NGC 
3862 (radioastronomom znana jako 3 C 264) 
leży w gwiazdozbiorze Lwa w odległości około 
260 milionów lat świetlnych i jest dość jasna 
— zajmuje (w dziedzinie optycznej) szóste miej
sce w gromadzie Abell 1367, silnie świeci w
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promieniach rentgenowskich i radiowych. Roz
legły dżet radiowy znaleziono przy niej już daw
no, ale nikt nie spodziewał się dżetu optyczne
go (chociaż kilka optycznych już znamy). Dwa 
zdjęcia NGC 3862 robione z filtrami żółto
zielonym i ultrafioletowym miały na celu po
znanie rozkładu normalnych, starych gwiazd po
za jądrem galaktyki (filtr pierwszy) i młodych, 
gorących w jej jądrze (filtr drugi). Tymczasem 
zauważono wyraźny (rozmiary kątowe 0,6 se
kundy łuku) dżet optyczny! Oczywiście ową „wy- 
raźność” zawdzięczamy temu, że ziemska a t
mosfera nie przeszkadzała w tych obserwacjach. 
Poprzednio HST obserwował szczegóły dżetu 
w galaktyce M 87 — oba jednak są wyraźnie 
różne: dżet M 87 ma około 750 lat świetlnych 
długości i świeci jaśniej w falach dłuższych niż 
w krótszych, w NGC 3862 dżet ma aż 5000 lat 
świetlnych i jest znacznie jaśniejszy w ultrafio
lecie niż w promieniowaniu optycznym. Właś

nie takie niespodzianki sprawiają najwięcej ra
dości astronomom opracowującym obserwacje 
kosmicznego teleskopu.

Wg NASA Release 92-61
MSK

MAGELLAN nad Wenus — ciąg dalszy

Sonda MAGELLAN zdołała (pracując od 10 
sierpnia 1990 roku) sporządzić mapę ponad 
97% powierzchni Wenus. Około 20% może
my odtworzyć „stereo” dzięki temu, źe na te 
same tereny sonda „patrzyła” pod różnymi ką
tami. Na takich właśnie obrazach zauważono 
ostatnio proces tworzenia się osuwisk. Jak po
dał Steve S a u n d e r s  — jeden z autorów 
naukowego programu MAGELLANA — osu
wiska występują na Wenus równie często jak 
na Ziemi tzn. zdarzają się około raz na rok. 
Widać je u stóp wulkanów, na stromiznach po-

Uzyskany za pomocą sondy kosmicznej M AGELLAN obraz „stereo" górzystego fragmentu Płaskowyżu Lakszmi na powie
rzchni Wenus (czarne smugi oznaczają te części obrazu, któiych dotychczas M AGELLAN nie zdołał wyśledzić). F o t NASA.
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Uzyskany za pomocą sondy M AGELLAN obraz prawdo]>odobnie czynnego wulkanu na powierzchni Wenus w pobliżu 
równika planety. FoL NASA.

wstałych po uskokach — najogólniej są wyni
kiem trzęsień i aktywności sejsmicznej planety. 
Jedno z wenusjańskich osuwisk bardzo przy
pomina rezultat erupcji Góry Św. Heleny w 
stanie Waszyngton w 1980 roku — ogromna 
część wulkanu zapadta się wówczas tworząc mi- 
skowate zagłębienie, tzw. kalderę (na Wenus 
jednak powstająca kaldera jest znacznie więk
sza). Oczywiście rozmiary osuwisk zależą od 
wysokości i kształtu terenu na którym zjawiska 
te występują. Najdłuższe podwodne osuwiska 
na Ziemi osiągają długość nawet 400 km, re
kordowe osuwiska na Marsie — około 150 km, 
na Wenus nie zauważono dłuższych niż 50-60 
km. Na powierzchni Wenus nie ma wody, więc 
najprawdopodobniej podobne do zaobserwo
wanych osuwiska są głównym czynnikiem od
powiedzialnym za erozję górzystych terenów na 
tej planecie.

Wg NASA Release 92-76 (28.5.1992)
MSK

Polacy wśród laureatów światowego 
konkursu „Together To Mars”
Tbwarzystwo Planetarne (The Planetary Socie
ty) w Pasadenie (USA) zorganizowało i prze
prowadziło światowy konkurs dla młodzieży za
interesowanej badaniem Układu Planetarnego, 
a szczególnie pierwszym lotem załogowym na 
Marsa, planowanym na początek przyszłego stu
lecia. Uczestnikami konkursu pod nazwą „Tb- 
gether Tb Mars” mogli być młodzi ludzie, któ
rzy w czasie trwania konkursu, tj. do końca

1991 roku, ukończyli co najwyżej 18 lat. Orga
nizatorzy konkursu spodziewali się, że młodzi 
entuzjaści podróży międzyplanetarnych zapro
ponują szereg nowatorskich pomysłów, które 
posłużą w technicznych przygotowaniach zało
gowego lotu na Marsa. W regulaminie propo
nowano przykładowo opracowanie różnych pro
blemów fizycznych (np. niezbędne minimum 
energii potrzebnej do wykonania lotu na Mar
sa czy też osłona przed szkodliwym promie
niowaniem); biologicznych (np. hodowla roślin 
lub zwierząt jako pożywienia, zamknięty obieg 
systemu zabezpieczającego życie na statku kos
micznym i na powierzchni planety i in.). Ocze
kiwano propozycji wykorzystania zasobów na
turalnych Marsa, zestawów ćwiczeń treningo
wych do wykonywania przez astronautów przed 
wyprawą i podczas jej trwania. Autorzy regula
minu wymienili przykładowo jeszcze wiele in
nych zagadnień, których rozwiązanie musi po
przedzić wyprawę na Marsa. Uczestnikom po
zostawiono jednak dużą swobodę w doborze 
problematyki — zaznaczając, że temat pracy 
należy ustalić samodzielnie, zgodnie z własny
mi 8 zainteresowaniami. Można więc było op
racować dowolne zagadnienie dotyczące pro
gramu lotu załogowego na Marsa.

Organizatorzy określili, że praca konkurso
wa — o objętości od trzech tysięcy do dziesię
ciu tysięcy wyrazów (tj. orientacyjnie od 14 do 
40 stron znormalizowanego maszynopisu) — 
ma stanowić odrębną całość, choć można do 
niej również dołączyć inne uzupełniające ma
teriały, jak np. programy komputerowe.
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Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Pier
wszy, zakończony w sierpniu 1991 r., obejmo
wał konkursy krajowe, których celem było wy
łonienie pretendentów (co najwyżej trzech z 
każdego kraju) do nagród międzynarodowych. 
W każdym kraju eliminacje były przeprowa
dzone zgodnie z ramowym regulaminem, któ
ry mógł zawierać ewentualne, niezbędne lokal
nie, modyfikacje regulaminu nadesłanego z Pa
sadeny. Zgodnie z wymogami w Polsce powo
łano krajowego koordynatora, którą to funk
cję pełniła autorka niniejszego sprawozdania. 
Powołano też krajowe jury, złożone z grona 
pracowników naukowych, przeważnie Uniwer
sytetu Śląskiego, któremu przewodniczył Dzie
kan Wydziału M at.-Fiz.-Chem. UŚ1. prof, dr 
hab. Marek Z  r a ł e k.

Każdy potencjalny uczestnik konkursu (w 
Polsce zgłosiło akces ponad 170 osób) praco
wał pod kierunkiem konsultanta — przeważ
nie nauczyciela fizyki, chemii lub biologii. Dla 
uczestników j konsultantów zorganizowano dwie 
serie konsultacji z różnych działów fizyki, geo
logii, biologii i wychowania fizycznego. W mia
rę potrzeb przeprowadzano również konsulta
cje indywidualne. Uczestnicy konkursu przed
stawili 56 prac, w tym 7 zbiorowych. Po ocenie 
każdej pracy, przeprowadzonej niezależnie przez 
dwóch jurorów o odpowiednich specjalnościach, 
do końcowych eliminacji dopuszczono 10 osób. 
Eliminacje przeprowadzono w formie sesji po
pularnonaukowej, podczas której autorzy prac 
wygłaszali krótkie referaty (streszczenia włas
nych prac konkursowych) i odpowiadali na py
tania i zarzuty wysunięte w dyskusji. Sesja la 
odbyła się 24 czerwca 1991 r. w Instytucie Fizyki 
Uniwersytetu Śl. Jury wytypowało trzech pols
kich pretendentów do międzynarodowych na
gród. Zostali nimi (w kolejności zajętych miejsc):
1. Grzegorz BOROW IAK -  uczeń kl. VIII 

Szkoły Podst. przy LO im. Słowackiego w 
Chorzowie.
Tytuł pracy: „Budowa statku międzyplane
tarnego”;

2. Magdalena GRABALSKA — uczennica Li
ceum Ogólnokszt. w Głogowie
Tytuł pracy: „Projekt wykorzystania atm o
sfery Marsa do produkcji tlenu z udziałem 
glonów”;

3. Monika POSTAWA — uczennica LO im. 
Konopnickiej w Katowicach,
Tytuł pracy: „Hodowla roślin i zwierząt na 
Marsie”.

Oficjalne zakończenie polskiej części kon
kursu „Together Tb M ars”, której organizato
rami byli: Śląski Oddział Polskiego Towarzys
twa Astronauty cznego, Uniwersytet Śląski w Ka
towicach oraz Kuratorium Oświaty w Katowi
cach, odbyło się 16 listopada 1991 r. w Insty
tucie Fizyki Uniwersytetu Śl. z udziałem wszy
stkich uczestników konkursu i ich konsultan
tów. Po sesji popularnonaukowej na temat Mar
sa, wypełnionej referatami wygioszonymi przez 
członków jury, rozdano nagrody uczestnikom 
konkursu i wyróżnionym szkołom. Rozdzielo
no bardzo wiele cennych książek polskich i za
granicznych, astropiloty, globusy i mapy Mar
sa. Możliwość zakupienia tak dużej liczby cen
nych pozycji wydawniczych i przyrządów zaw
dzięczamy zrozumieniu i życzliwości Wojewo
dy Katowickiego Wojciecha C z e c h a ,  który 
przydzielił dotację kwotowo przewyższającą łą
czny udział finansowy wszystkich współorgani
zatorów. Z  innych fundatorów nagród z uzna
niem podkreślamy udział Polskiego Tbwarzy- 
stwa Miłośników Astronomii.

The Planetary Society ufundowało dla wszy
stkich uczestników konkursu bardzo cenną na
grodę: każdy autor pracy konkursowej otrzy
muje przez rok bezpłatnie dwumiesięcznik „The 
Planetary Report” i jest członkiem tego towa
rzystwa.

Z  ogromną satysfakcją odebraliśmy z Pa
sadeny informację o tym, że międzynarodowe 
jury wyróżniło aż dwóch Polaków; Grzegorza 
B o r o w i a k a  i Magdalenę G r a b a l s k ą .  
Obydwoje zostali laureatami głównych nagród, 
do których z ponad 30 krajów pretendowało 
ponad 1000 uczestników. Międzynarodowe ju 
ry rozdzieliło 20 równorzędnych nagród, na liście 
tych laureatów znajdują się uczestnicy konkur
su reprezentujący 16 różnych krajów. Każdy 
laureat otrzymał zaproszenie (wraz ze swoim 
konsultantem), do udziału w Światowym Kon
gresie Kosmicznym, który odbędzie się w Wa
szyngtonie w dniach od 28 sierpnia do 5 wrześ
nia br. Organizatorzy pokrywają zaproszonym 
wszystkie koszty podróży i pobytu, a podczas 
uroczystego zakończenia Kongresu, laureaci 
otrzymają nagrody pieniężne — każda w wy
sokości 2500 dolarów.

Wymierna wartość finansowa nagrody, a 
przede wszystkim perspektywa dalekiej i cieka
wej podróży z możliwością nawiązania osobis
tych kontaktów z równieśnikami o różnych ko
lorach skóry lecz o podobnych zainteresowa-



214 URANIA 7-8/1992

niach, dają wszystkim laureatom poczucie 
wartości umysłowej, twórczej pracy. I my, or
ganizatorzy, społecznym wysiłkiem pokonujący 
ogrom pracy administracyjnej i organizacyjnej, 
mamy głęboką satysfakcję z tego, że w pew-

PORADNIK OBSERWATORA

Wakacyjny konkurs Uranii
Każdy chyba spodziewa się, że kiedy jak 
kiedy, ale podczas wakacji znajdzie trochę 
czasu dla siebie tzn. na to, co lubi. I będzie 
te miłe chwile wspominać oglądając waka
cyjne pamiątki: szyszki, muszelki, kamycz
ki... Biorąc pod uwagę to, że Czytelnicy 
Uranii lubią nie tylko to, co na Ziemi — 
ogłaszamy konkurs na WAKACYJNE

Zdjęcie zaćmienia Księżyca w dniu 9 lutego 19V0 
roku wykonane przez Janusza Ślusarczyka (Niepo
łomice).

ZDJĘCIE NIEBA! Kilka reprodukowa
nych obok fotografii może podsunąć Wam 
pomysły, ale nie chcemy niczego sugero
wać. Autorom najciekawszych zdjęć (któ
re to zdjęcia oczywiście opublikujemy!) 
obiecujemy bezpłatną prenumeratę Ura
nii na 1993 rok. Tfermin nadsyłania prac 
upływa 15 października br.

Pogodnych nocy życzy
Redakcja Uranii

nym zakresie przyczyniliśmy się do rozpropa
gowania wśród młodzieży idei rzetelnego wysił
ku umysłowego.

Maria Pańków

Zdjęcie ciekawej konfiguracji Wenus, Marsa, Jowi
sza i trzydniowego sierpa Księżyca w dniu 15 czerw
ca 1991 roku wykonane przez Jacka Adamika i M a
riusza Świętnickiego ze Zręcina (woj. krośnieńskie) 
za pomocą aparatu Zenit E  z obiektywem Helios 
2.58 podczas 20 s ekspozycji.

Astronomia podwórkowa

Żyjemy w trudnych czasach — łatwo o 
frustrację i zniechęcenie. Wtedy najchęt
niej zamykamy się w sobie. Tymczasem 
człowiek jest istotą społeczną. Mamy więc 
propozycję dla naszych Czytelników — 
pokażcie swoim kolegom, znajomym, są
siadom — usiane gwiazdami niebo. Ak
tywniejsi mogą ogłosić gotowość prowa
dzenia pokazów w szerszym gronie. Wiele
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Zdjęcie sfery niebieskiej wykonane nieruchomym Zdjęcie Plejad w gwiazdozbiorze Byka wykonane 23 
aparatem. lutego 1990 roku przez Krzysztofa Ścigalskiego (Kra

ków) podczas 16 min. ekspozycji.

przecież osób nie wyjedzie w tym roku na 
wakacje — nie mamy na to niestety wpły
wu. Ale możemy wakacje trochę urozma
icić. Bezpłatne seanse gwiaździstego nie
ba można oglądać w każdą pogodną noc. 
Gołym okiem, lornetką, lunetką. Z  parku, 
mostu, podwórka, balkonu. Astronomia 
podwórkowa może być dostępna dla wszy
stkich. Nawet jeśli jedynym gwiazdozbio-

OBSERWACJE

Komunikat nr 3/92 Sekcji Obserwacji 
Słońca PTMA
Wyniki obserwacji Słońca w marcu 1992 r. 
przysłało 13 obserwatorów: Marcin B e t 
lej ,  Grzegorz C z e p i e c z e k ,  Bartosz 
D ą b r o w s k i ,  Longin G a r k u l ,  Grze
gorz K i e ł t y k a ,  Janusz W. K o s i ń s k i ,  
Jerzy Ł ą g i e w k a ,  Wiktor M a j e w s k i ,  
Anna O r ł o w s k a ,  Andrzej P i l s k i ,  
Krzysztof S o c h a ,  Stanisław Ś w i e r -  
c z y ń s k i ,  Jerzy Z a g r o d n i k .  Łącznie 
wykonano 152 obserwacje w 29 dniach. 
Średnie dzienne względne liczby Wolfa w 
marcu 1992 r. wynoszą:

rem, który uda się zidentyfikować będzie 
Herkules — warto spróbować, W obliczu 
Wszechświata wyciszają się ziemskie e- 
mocje, uczymy się spokoju i pokory — czy 
jest coś, czego teraz trzeba więcej? Jeśli 
uda Wam się pokazami nieba zaintereso
wać astronomią innych — napiszcie!

Redakcja

1 .....154 9. .....125 17... 77 25 90
7. ,,...112 10. ....129 18. .. 70 76 .... -

.... 86 11. ....116 19. .. ...78 77 74
4, „.... 84 12. ....141 20. .. ..79 28.. ..100
5. ...... 69 13. ......- 21. .. ...76 29.. ..110
6, .... 73 14. ....109 22. .. ...71 30.. .. 106
7 .... 94 15. ....109 23. .. 63 31 97
8 ...105 16 .....89 24. .. .84

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa w marcu 1992 r. wynosi 95.8 (94.8). 
Średnia względna liczba Wolfa z jednego 
obrotu Słońca wynosi 96.9 (96.3). W na
wiasach podano średnie liczone bez współ
czynników obserwatorów.

Obserwowana na Łotwie w nocy 26/27 
lutego zorza polarna była również obser-
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wowana w centralnej i południowej Pol
sce. Pan Grzegorz K i e ł  t y k a  przysłał 
wycinek z rzeszowskiego dziennika A -Z  z 
relacją o tajemniczych „Znakach na nie
bie”; jaskrawoczerwonej łunie, zmieniają
cej barwę na pomarańczową, żółtą i nie- 
bieskawo-brunatną. Niektórzy obserwa
torzy twierdzili, że towarzyszył jej gorzka
wy zapach. Dziennikarz, przedstawiający 
relacje licznych obserwatorów, twierdzi, 
że astronomowie z krakowskiego Obser
watorium Astronomicznego nie zauważy
li na niebie żadnej łuny i że nie ma żadne
go logicznego wytłumaczenia tego niezwy
kłego zjawiska. A wydawałoby się, że żyjemy 
w końcu XX wieku.

Andrzej Pilski

Komunikat nr 4/92 Sekcji Obserwacji 
Słońca PTMA
Wyniki obserwacji Słońca w kwietniu 
1992 r. przysłało 13 obserwatorów: Grze
gorz C z e p i e c z e k ,  Bartosz D ą b r o -

KRONIKA PTMA

Walny Zjazd Delegatów Polskiego 
Towarzystwa Miłośników Astronomii

W dniu 30 maja 1992 roku obradował w 
Krakowie Walny Zjazd Delegatów Pol
skiego Tbwarzystwa Miłośników Astrono
mii. Wśród statutowych czynności Zjazdu 
do najważniejszych należał wybór władz 
Tbwarzystwa na najbliższą trzyletnią ka
dencję. Nowy Zarząd Główny PTMA ukon
stytuował się w następujący sposób:
Prezes PTMA

— Jan Mietelski (Kraków)
Wiceprezesi

— Henryk Chrupała (Chorzów)
— Krzysztof Ziolkowski (Warszawa) 

Sekretarz
— Henryk Brancewicz (Kraków) 

Skarbnik
— Aleksander Bojkowski (Kraków)

wski,Longin G a r  kul ,  Grzegorz Ki e ł -  
t y k a, Janusz W. K o s i ń s k i ,  Jerzy Ł ą - 
g i ewka ,  Wiktor M a j e w s k i ,  Andrzej 
P i l sk i ,  Piotr S a d o w s k i ,  Krzysztof 
Socha ,  Marek S u b s  tyk,  Stanisław 
Ś wi e r c z y ń s k i ,  Jerzy Z a g r o d n i k .  
Łącznie wykonano 142 obserwacje w 30 
dniach. Średnie dzienne względne liczby 
Wolfa w kwietniu 1992 r. wynoszą:
1,... ....99 9.... ....46 17 ....91 25.. ..138
7 , ....71 10. ......39 18. ....111 26.. ..115
3 ....84 11. ......50 19. ....138 27.. ..100
4 ....68 12. ......64 20. ....132 78, .....82
S ....46 13. ......59 21. ....154 29 .. 8 0
6 ....50 14. ......66 22. ....148 30. ... .67
7 ....58 15. ......69 23. ....151
8 ....54 16. ......91 24. ....137

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa w kwietniu 1992 r. wynosi 88,6 
(87,6). Średnia względna liczba Wolfa z 
jednego obrotu Słońca wynosi 84,1 (83,5). 
W nawiasach podano średnie liczone bez 
współczynników obserwatorów.

Andrzej Pilski

Członkowie
— Leszek Benedyktowicz (Kraków) — 

zastępca sekretarza
— Mieczysław Borkowski (Łódź)
— Andrzej Boroń (Kraków)
— Roman Fangor (Warszawa)
— Andrzej Janus (Kraków) — zastęp

ca skarbnika
— Barbara Maciejowska (Kraków) — 

zastępca sekretarza
— Adam Michalec (Niepołomice)
— Lucjan Newelski (Warszawa)

Wybrano też Główną Komisję Rewi
zyjną PTMA której przewodniczącym zos
tał Andrzej Kułak (Kraków) oraz Główny 
Sąd Koleżeński, którego przewodniczącym 
został Stanisław Brzostkiewicz (Chorzów).

Podczas Zjazdu były długoletni Prezes 
PTMA Maciej Mazur wygłosił ciekawe 
wspomnienie o swym poprzedniku na tym



7-8/1992 URANIA 217

stanowisku, zmarłym w 1973 roku zasłu
żonym działaczu miłośniczego ruchu as
tronomicznego w Polsce i na świecie Józe
fie Sałabunie. Poniżej publikujemy tekst 
tego wystąpienia.

Józef Sałabun nieznany

Przed 90 laty, w 1902 r. urodził się Józef 
S a ł a b u n .  Przez prawie 10 lat (19 IV 
1964 -  13 VII 1973) był prezesem nasze
go Tbwarzystwa. W Polsce był znany jako 
długoletni, znakomity dyrektor Planeta
rium i Obserwatorium Astronomicznego 
w Chorzowie. Prowadził je przez 18 lat, od 
1956 r. do swej śmierci w 1973 r.

Piękne, obszerne wspomnienie o nim 
znajdą Państwo w Uranii z tamtego roku 
(nr 10/1973), napisane przez jej naczelne
go wówczas redaktora, Ludwika Z  a j d - 
1 e r a. Nie wszystko można było wtedy je
szcze napisać, nie wszystko powiedzieć, nie 
wszystko było znane. Dziś, w 90 rocznicę 
urodzin pozwolę sobie ukazać mniej lub 
wcale jeszcze nieznaną stronę osobowości 
Józefa Sałabuna.

Był z pokolenia, które w wieku 15-18 
lat wałczyło w obronie Lwowa w wojnie z 
Ukraińcami i w wojnie polsko-radzieckiej 
w latach 1919-1920.

W okresie międzywojennym skończył 
fizykę na Uniwersytecie Jana Kazimierza 
we Lwowie. T&m przez dwie kadencje był 
prezesem Bratniej Pomocy i tam zaczął 
działać w Stronnictwie Narodowym. Po
tem uczył fizyki i matematyki w gimna
zjach w Jarosławiu i kilka lat przed wojną 
— w Stanisławowie.

W latach 1930-1931 odbył roczną służ
bę w Szkole Podchorążych Artylerii we 
Włodzimierzu Wołyńskim, kończąc ją z 
„szablą Prezydenta” — pierwszą lokatą w 
stopniu podporucznika rezerwy. A parę 
lat później, we wrześniu 1939 r. już jako 
kapitan dowodzi baterią w 6 pułku artyle
rii ciężkiej. Wzięty do niewoli po kilku 
dniach zbiegł i osiadł na czas całej nie
mieckiej okupacji w Jarosławiu.

T\i w 1940 r. wchodzi w konspiracyjną 
działalność Stronnictwa Narodowego. Ja
ko „Grom” lub „Wyrwa” — to pseudoni
my — zostaje kierownikiem organizacyj
nym Komendy struktury wojskowej tego 
stronnictwa na Okręg Rzeszowszczyzny — 
Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW). 
Wiosną 1941 r. powierzono mu funkcję 
wiceprezesa Okręgu Stronnictwa Narodo
wego i zastępcy komendanta Narodowej 
Organizacji Wojskowej. Jemu organizacyj
nie podlega m.in. partyzancki oddział wal
czący za Sanem, późniejszy legendarny 
„Oddział «Ojca Jana» N OW -A K”. W ro
ku 1943 w ramach scalania organizacji 
wojskowych Sałabun wraz z NOW  wcho
dzi w skład Armii Krajowej.

Wyzwolenie spod okupacji niemiec
kiej przez Armię Radziecką latem 1944 r. 
przyniosło zagładę dotychczasowych orien
tacji i organizacji politycznych i wojsko
wych. 19 stycznia 1945 nastąpiło formalne 
rozwiązanie Armii Krajowej. Stronnictwo 
Narodowe nie mogąc pogodzić się z usta
lonym w Jałcie całkowitym oddaniem Pol
ski wpływom radzieckim nie wyszło z kon
spiracji. W miejsce NOW -AK powstaje 
Narodowe Zjednoczenie Wojskowe.

W maju 1945 prezes okręgu Kazimierz 
M i r e c k i  przechodzi do Sztabu Gł. 
NZW, a potem zagrożony aresztowaniem 
ze strony NKWD udaje się zagranicę. Jó 
zef Sałabun obejmuje obie jego funkcje: 
prezesa Stronnictwa Narodowego i ko
m endanta pionu zbrojnego, tj. N O W - 
NZW. Okręg rzeszowski zawiera wtedy 
niemal ćwiartkę kraju: od Tarnowa po 
Przemyśl oraz część sandomierskiego i 
Lasów Janowskich za Sanem. Działa w 
nim wiele partyzanckich oddziałów zbroj
nych, w tym „Ojca Jana” i niemniej legen
darny, przybyły ze wschodu, oddział „Wo- 
łyniaka”. Chronią się w nich nie tylko dawni 
żołnierze NOW, ale także z innych od
działów byłej AK oraz oddziały przybyłe z 
dawnych ziem wschodnich Polski — wszy
scy, którym ujawnienie grozi aresztowa
niem i ewentualną deportacją.
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Sałabun jednak — świadom beznadziej
ności walki zbrojnej — stara się ograni
czyć pion zbrojny. Funkcję komendanta 
wojskowego przekazuje we wrześniu 1945 
Kazimierzowi N i z i ń s k i e m u  i poleca 
głębokie zakonspirowanie się, przestawie
nie na pracę ideowo-wychowawczą i ogra
niczenie się do koniecznej tylko samoob
rony. Rozbudowuje Stronnictwo Narodo
we. Zagrożony jednak aresztowaniem, w 
listopadzie 1945 wyjeżdża na Śląsk. W By
tomiu podejmuje w szkole średniej pracę 
nauczyciela matematyki i fizyki.

3 III 1947 musiał ujawnić się w Kato
wicach jako żołnierz Armii Krajowej.

W latach nasilonego stalinizmu zostaje 
aresztowany na przełomie lat 1951/1952 i 
więziony przez ponad dwa miesiące w 
Urzędzie Bezpieczeństwa w Rzeszowie, 
na terenie dawnej działalności konspira
cyjnej. Niestety nie wiemy jeszcze, jak da
lece został wówczas przez UB rozszyfro
wany. Jeśli całkowicie — to groził mu nie
zawodnie wyrok śmierci.

Na szczęście jego młodszy kolega — i 
chyba można powiedzieć: przyjaciel — z 
przedwojennej Szkoły Podchorążych we 
Włodzimierzu, który pomagał mu tam w 
pracy w prowadzonym przez Sałabuna ko
le kulturalno-oświatowym, był teraz pre
mierem, Józef Cyrankiewicz. Po interwe
ncji premiera w ciągu tygodnia Józefa Sa
łabuna uwolniono. W 1955/1956 z polece
nia Cyrankiewicza został dyrektorem Pla
netarium w Chorzowie.

Mówię dziś o tym nie tylko dlatego, że 
mija 90 rocznica Jego urodzin, że fakty te 
byty nieznane i obraz Józefa Sałabuna po
zostałby niepełny... Przed laty na walnym 
zjeździe delegatów we Wrocławiu w roku 
1958, w imieniu najliczniejszego wtedy 
Krakowskiego Oddziału PTMA, zapropo
nowaliśmy i zaprezentowaliśmy na preze
sa Tbwarzystwa wówczas już paruletniego 
dyrektora Śląskiego Planetarium — Józe
fa Sałabuna. Wtedy ówczesny prezes i kil
ku krewkich kolegów delegatów zawołało: 
kim pan jest, my pana nie znamy, jak pan

śmie... I stał zdumiony, oniemiały, skaza
ny. I nic nie powiedział. Usiadł. W 6 lat 
później wybraliśmy go naszym Prezesem 
znakomitym.

Przed kilku łaty spotkałem się z ów
czesnym sekretarzem Zarządu Głównego, 
kiedyś działaczem studenckim we Lwow
skiej Politechnice. Przepraszał: toż ja nie 
wiedziałem, iż to był ten n a s z Sałabun. 
Ze Lwowa i z korporacji, i z NOW. Legen
da. Ależ to świństwo wtedy jemu i wam 
zrobiliśmy.

Sałabun tego już nie słyszał. Dlatego 
to dziś, na Walnym Zjeździe PTMA, po
zwoliłem sobie przypomnieć.

Maciej Mazur

Jerzy Ułanowicz (1928-1990)

Coraz częściej przychodzi nam żegnać za
służonych członków PTMA pamiętających 
jego trudne, powojenne lata (Towarzys
two wznowiło swą działalność w 1948 ro
ku). Niedawno opuścił nas na zawsze Je
rzy Maciej U ł a n o w i c z ,  współzałoży
ciel i długoletni prezes niezbyt może licz
nego, lecz swego czasu bardzo prężnego 
Oddziału PTMA w Ostrowcu Świętokrzys
kim. Jego sercem i duszą — jak wspomi
nają tamtejsi miłośnicy astronomii — był 
właśnie Jerzy Ułanowicz.

Jerzy urodził się 11 kwietnia 1928 roku 
w miejscowości Jakubowice na Kielecczyź- 
nie (obecnie miejscowość ta należy do wo
jewództwa tarnobrzeskiego). Szkołę pod
stawową ukończył podczas okupacji, po 
wojnie podjął naukę w Liceum Ogólno
kształcącym im. Joachima Litawora Chrep- 
towicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, a po 
otrzymaniu świadectwa dojrzałości konty
nuował ją w Tfechnikum Chemicznym w 
Gliwicach. Od roku 1950 nieprzerwanie 
pracuje w laboratorium chemicznym Hu
ty Ostrowiec, gdzie działalność zawodową 
rozpoczął od najniższego stanowiska służ
bowego, po latach dochodząc do stanowi
ska samodzielnego chemika. Z  powierzo
nych obowiązków wywiązywał się wzorowo,
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świadczą o tym zarówno odznaczenia re
sortowe, jak i państwowe ze Złotym Krzy
żem Zasługi włącznie. Niestety, wielolet
nie obcowanie z różnego rodzaju odczyn
nikami chemicznymi nie uszło bezkarnie, 
uległ poważnemu zatruciu. Po krótkiej, lecz 
ciężkiej chorobie Jerzy Ułanowicz zmarł 
22 kwietnia 1990 roku w Ostrowcu Świę
tokrzyskim, przeżywszy zaledwie 62 lata.

Już w chłopięcych latach Ułanowicz za
interesował się astronomią i jako miłoś
nik poświęcał jej wszystkie wolne chwile. 
Przede wszystkim nieustannie pogłębiał swą 
wiedzę na ten temat, z zapałem obserwo
wał meteory, podjął apel profesora Jana 
M e r g e n t a l e r a  i przez wiele lat wyz
naczał liczby Wolfa, zajmował się też hi-

TO I OWO

Najbardziej uczynni astronomowie

Ogromna większość publikacji naukowych 
kończy się zwykle podziękowaniami auto
rów dla osób, które przyczyniły się do ich 
powstania. Podziękowania te dotyczą naj
częściej dobrych rad, sugestii, wskazówek, 
różnych form pomocy, udostępniania ja 
kichś danych, wyrażenia opinii o pracy itp. 
D. A. V e r n e r  z Instytutu Badań Kos
micznych w Moskwie wykonał niedawno 
zestawienie komu i jak często dziękowano 
w artykułach opublikowanych w 1991 ro
ku w siedmiu najpoważniejszych czasopis
mach astronomicznych ukazujących się na 
świecie. Warto poznać kilka liczb i na
zwisk tej ciekawej statystyki.

W 3885 pracach opublikowanych w As-- 
trophysical Journal, Astrophysical Journal 
Supplement Series, Astronomy and Astro
physics, Astronomy and Astrophysics Sup
plement Series, Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society, The Astronomical 
Journal i Nature ukazało się 11375 podzię
kowań, które dotyczyły 5605 osób. Rekor
dzistą, któremu dziękowano aż 23 razy, 
jest J. P. O s t r i k e r, astronom z Uniwer
sytetu w Princeton (USA). Thż za nim z 22

storią astronomii (na ten temat opubliko
wał parę ciekawych artykułów w Uranii). 
Ale największą chyba Jego pasją była po
pularyzacja astronomii i astronautyki wśród 
szerokich kręgów społeczeństwa, szczegól
nie zaś wśród młodzieży. Prowadził liczne 
pokazy nieba, wygłosił dziesiątki odczytów, 
zorganizował parę wystaw okolicznościo
wych. Działalność ta została wysoko oce
niona, Tbwarzystwo Wiedzy Powszechnej 
przyznało Ulanowiczowi srebrną odzna
kę, a nasze Tbwarzystwo uhonorowało Go 
złotą odznaką honorową. Na długo pozo
stanie w pamięci polskich miłośników as
tronomii.

Stanisław R. Brzostkicwicz

podziękowaniami uplasował się polski as
tronom B. P a c z y ń s k i ,  który od ponad 
10 lat pracuje także na Uniwersytecie w 
Princeton. Dzieli on drugie miejsce z as
tronomem S. T r e m a i n e  z Uniwersyte
tu w Tbronto (Kanada). W pierwszej dwu
dziestce astronomów, którym najczęściej 
wyrażano za coś wdzięczność w 1991 roku 
znajdujemy jeszcze jedno polskie nazwi
sko. R. W i e l e b i ń s k i ,  niemiecki astro
nom polskiego pochodzenia z Instytutu 
Radioastronomicznego Maxa Plancka w 
Bonn, wymieniony był w podziękowaniach 
15 razy. Warto jeszcze dodać, że miejscem 
pracy 12 spośród 21 rekordzistów tej sta
tystyki są instytucje amerykańskie, wśród 
których 4 razy pojawia się Obserwatorium 
Astronomiczne Uniwersytetu w Princeton.

Wg The Messenger 1992, No. 67,61
K.Z.

* * *

W maju br. odwiedził Polskę Aleksander 
W o l s z c z a n  — odkrywca planet wo
kół pulsara PSR 1257+12 (patrz Urania 
3/1992). Jego tygodniowy program pobytu 
w Ojczyźnie był oczywiście bardzo napięty
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— opowiadał o swoich badaniach na se
minariach w Warszawie i w Tbruniu, na
grał program dla telewizji (dla „Kwanta” i 
„Laboratorium”). Czytelnikom Uranii o- 
biecał artykuł, ale dopiero jesienią będzie 
mógł się do niego zabrać. Tymczasem więc 
reprodukujemy tylko jego autograf.

Z KORESPONDENCJI

W nocy z 9 na 10 grudnia br. nastąpi 
całkowite zaćmienie Księżyca. Jeśli dopi
sze pogoda, zjawisko to będzie można og
lądać w Polsce. Obserwatorzy lubelskiego 
oddziału PTMA przygotowują się na tę 
okazję już teraz. W poprzednich miesią
cach i obecnie przeprowadzane są doświad
czenia z barwnymi materiałami fotogra
ficznymi. Dla ustalenia właściwych ekspo
zycji, wykonano serię zdjęć światła popie
latego „młodego” Księżyca, którego jas
ność jest podobnego rzędu. Prezentowane 
na pierwszej stronie okładki zdjęcie wyko
nano w ognisku głównym obiektywu MTO- 
1000, na negatywie barwnym FUJI 1600 
HG przy ekspozycji 30 sek. Negatyw o tej 
czułości wykazuje dużą ziarnistość, w któ
rej nikną subtelne szczegóły. Można temu 
zaradzić zwiększając skalę projekcji, ale 
przy ręcznym prowadzeniu astrokamery ma 
to swoje granice. Lepszy efekt powinno 
dać użycie negatywu FUJI 400 HG, który 
doskonale się sprawdził przy innych zdję
ciach. Przykładem jest fotografia mgławi
cy „Ameryka Północna” w gwiazdozbio
rze Łabędzia, którą z trudem da się zare
jestrować na czarnobiałych materiałach 
panchromatycznych (patrz zdjęcie na trze
ciej stronie okładki).

Członkowie lubelskiego oddziału PTMA

Od Waldemara P u s z k a r z a ,  autora re
cenzji książki Krzysztofa M a ś l a n k i  Ko
smologia Współczesna opublikowanej w nu
merze 4/1992, otrzymaliśmy następujący 
list:

/ 932_

Z dużym zdziwieniem przeczytałem w 
majowym numerze Uranii polemikę Au
tora Kosmologii Współczesnej z moją re
cenzją zamieszczoną w kwietniowym nume
rze pisma. Koncentruje się ona na dwóch 
punktach, które pozwolę sobie nazwać me
rytorycznym i akademickim.

Tfen ostatni dotyczy kwestii, czy angiel
ski termin „Big Crunch” powinno się w 
języku polskim oddać jako „Wielki Ko
niec”, czy też — jak to proponowałem i za 
czym nadal obstaję — jako „Wielkie Zgnie
cenie”. Zaskoczyło mnie, że Autorowi chce 
się dyskutować ten problem. Mnie by się 
nie chciało, a poruszając go w recenzji pra
gnąłem jedynie zwrócić uwagę, że jest to 
sprawa otwarta, wbrew temu co sugeruje 
książka Maślanki. Wracam jednak do niej 
sprowokowany polemiką Autora, który 
próbuje doszukać się pochodzenia mojej 
propozycji w zwykłym nieporozumieniu: 
oto jakobym pomylił „crunch” z „crush”. 
Otóż to właśnie dopiero jest nieporozu
mienie. Konia z rzędem temu, kto w mo
jej recenzji znajdzie jakiekolwiek odwo
łanie do znaczenia angielskiego słowa 
„crunch”. Sugeruję „Wielkie Zgniecenie” 
na tej samej zasadzie, na jakiej Krzysztof 
Maślanka, podpierając się w polemice au
torytetem Michała H e l l e r a ,  proponuje 
„Wielki Koniec” — nie jako tłumaczenie, 
ale jako próbę znalezienia stosownego, 
dobrze oddającego istotę rzeczy terminu. 
Jeśli komuś odpowiada trącący nieco „bi
blijnym patosem” „Wielki Koniec”, może 
go sobie używać (jest to nawet wskazane, 
jeśli nie chce się być posądzonym o nie-
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znajomość języka angielskiego). Z nauko
wego punktu widzenia mówienie o jakim
kolwiek początku lub końcu Wszechświa
ta jest spekulacją, ciągle bowiem brakuje 
nam narzędzi zdolnych opisać stany fizy
czne, jakie mają wtedy miejsce. W szcze
gólności nie mamy gwarancji, że ów „ko
niec” nie będzie jednocześnie początkiem 
czegoś nowego i nie wiemy jak te dwie 
„chwile” od siebie odróżnić. Tfcrmin „Wiel
kie Zgniecenie” stawia sobie znacznie 
mniej ambitne cele, podobnie jak „Wielki 
Wybuch” apeluje do poglądowości i feno
menologii zamiast teologii. Z tego wzglę
du wydaje mi się co najmniej tak samo 
dobry jak „Wielki Koniec”. Z przyjem
nością dowiedziałbym się, co sądzą o tej 
sprawie Czytelnicy Uranii — niech zdecy
duje vox populi!

Punkt merytoryczny polemiki Autora 
dotyczy kwestii, czym mion różni się od 
elektronu. Byłem skłonny w swej recenzji 
uznać fakt, że Autor zapomniał o liczbie 
leptonowej, za zwykłe niedopatrzenie, któ
re mimo wszystko jest błędem. Okazuje 
się, że nie miałem racji. Autor z uporem 
godnej lepszej sprawy ignoruje liczbę lep- 
tonową, potwierdzając tym samym, że nic 
nie zrozumiał z mojej uwagi, a cytując Fe- 
ynmana dowodzi tylko, że nie wie o czym 
naprawdę ten ostatni pisze. Rzecz bowiem 
w tym, że Feynman traktuje o czymś zu
pełnie innym niż ja. Proszę zwrócić uwagę, 
że cytat ów pochodzi z popularnej ksią
żeczki o elektrodynamice kwantowej. Fakt,

że ten wielki fizyk amerykański pomija w 
niej liczbę leptonową (tak przynajmniej 
można wnosić z cytatu) jest zrozumiały 
dla każdego, kto „liznął” trochę fizyki uni
wersyteckiej: liczba leptonową nie odgry
wa bowiem żadnej roli w tej teorii. Feyn
man, dobrze wiedząc o liczbie leptonowej 
mionu, pomija ją na takiej samej zasadzie, 
na jakiej, z grubsza, pomija się ruch Ziemi 
wokół Słońca przy rozpatrywaniu zwyk
łych ruchów ukośnych na powierzchni na
szej planety. Jeśli jednak, z jakichś wzglę
dów, interesowałby nas bardziej komplet
ny opis zjawiska, ruch Ziemi należałoby 
wziąć pod uwagę. Podobnie jest z liczbą 
leptonową. Pojawia się ona jako istotna 
cecha w modelu standardowym, opisują
cym zunifikowane oddziaływanie elektro
magnetyczne i słabe. Ignorowanie tej cha
rakterystyki fizycznej oznacza ignorowa
nie całej tej teorii fizycznej, doskonale po
twierdzonej przez doświadczenie i będą
cej znacznie bogatszą niż elektrodynami
ka kwantowa. Nie będę tu cytował Wein- 
berga (fizyka to nie zbiór cytatów, tylko 
faktów i praw), Czytelnikowi powinno wy
starczyć, że Weinberg (i inni) otrzymał za 
teorię oddziaływań elektrosłabych Nagro
dę Nobla. Zaś Autor pisujący książki o 
wczesnym Wszechświecie powinien wie
dzieć, że jej znaczenie w opisie tego etapu 
ewolucji Wszechświata jest bez porówna
nia większe niż elektrodynamiki kwanto
wej.

Waldemar Puszkarz

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Wrzesień-październik 1992 r.

Słońce: Ciągle obniża się po ekliptyce, 22 
września przekracza równik niebieski w 
punkcie równonocy jesiennej i wstępuje w 
znak Wagi. W październiku Słońce wstę
puje w znak Skorpiona (Niedźwiadka) i 
wędruje po ekliptyce pod płaszczyzną ró
wnika niebieskiego. Dni stają się coraz 
krótsze: w Warszawie 1 września Słońce 
wschodzi o 5h47m, zachodzi o 19h24m, 1

października wschodzi o 6h37m, zachodzi 
o 18h13m, a 31 października wschodzi o 
7h29m, zachodzi o 17h9m.
Księżyc: Ciemne, bezksiężycowe noce bę
dziemy mieli na przełomie września i paź
dziernika, bowiem kolejność faz Księżyca 
jest następująca: we wrześniu pierwsza 
kwadra 4dl h, pełnia 12d4h, ostatnia kwadra 
19d22h i nów 26d13h, a w październiku
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Dane dla obserwatorów Słońca (na 14h czasu wsch. -europ.)

Data P Bo Lo Data P Bo Lo
1992 111 1992

IX 1 +21.26 +7.19 66.42 11 X 1 +26.03 +6.66 30.36
3 +21.75 +7.22 40.00

■
3 +26.14 +6.56 3.98

5 +22.22 +7.23 13.58 5 +26.22 +6.46 337.58
7 +22.66 +7.23 347.17 ::: 7 +26.27 +6.34 311.20
9 +23.08 +7.23 320.76 11| | |

9 +26.29 +6.21 284.82
11 +23.48 +7.22 294.35 11 +26.28 +6.08 258.42
13 +23.84 +7.20 267.94 m 13 +26.25 +5.94 232.04
15 +24.19 +7.18 259.54

III
15 +26.18 +5.80 205.66

17 +24.51 +7.14 215.13 17 +26.08 +5.64 179.28
19 +24.81 +7.10 188.73 11

t e

19 +25.96 +5.48 152.90
21 +25.08 +7.04 162.33 21 +25.80 +5.32 126.52
23 +25.32 +6.98 135.94 23 +25.61 +5.14 100.14
25 +25.54 +6.92 109.54 25 +25.39 +4.% 73.77
27 +25.73 +6.84 83.15 27 +25.14 +4.78 47.40
29 +25.90 +6.76 56.76 29 +24.86 +4.58 21.02

X 1 +26.03 +6.66 30.36 31 +24.54 +4.38 354.65

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
IX 6d14h41m oraz X 3d21h14m i 31d4h15m — momenty, w których heliograficzna długość środka 
tarczy wynosi 0°.

pierwsza kwadra 3d16h,-pełnia l l d20h, os
tatnia kwadra 19d6h i nów 25d23h. W pery- 
geum Księżyc znajdzie się 25 września i 23 
października, a w apogeum 9 września i 7 
października. We wrześniu tarcza Księży
ca zakryje Neptuna i Marsa, a w paździer
niku Neptuna, Merkurego i Wenus; z tych 
zjawisk tylko wrześniowe zakrycie N eptu
na widoczne będzie w Europie.
Planety i planetoid v: Coraz wyżej nad za
chodnim horyzontem błyszczy pięknym 
blaskiem W e n u s  jako Gwiazda Wie
czorna-4  wielkości. M a r s  świeci w dru
giej połowie nocy, w ciągu dwóch miesięcy 
wędruje poprzez gwiazdozbiory Byka i Bliź
niąt, stale zbliża się do Ziemi i w związku 
z tym jasność jego wzrasta od +0.5 do 
zerowej wielkości. J o w i s z  i M e r k u 
r y  „przeżywają!’ we wrześniu złączenie ze 
Słońcem w związku z czym są niewidocz
ne; dopiero pod koniec października Mer

kury może być widoczny na wieczornym 
niebie nisko nad horyzontem jako gwiaz
da ok. zerowej wielkości, a Jowisz nad 
ranem jako jasna gwiazda -1.7 wielkości 
nad wschodnim horyzontem. S a t u r n  wi
doczny jest wieczorem jako gwiazda ok. 
+0.5 wielk. nisko nad horyzontem w gwiaz
dozbiorze Koziorożca. U r a n  (6 wielk.) i 
N e p t u n  (8 wielk.) także widoczne są 
wieczorem nisko nad horyzontem w gwiaz
dozbiorze Strzelca. P l u t o n  jest niewi
doczny.

Największa z planetoid, C e r e s ,  wi
doczna jest wieczorem, ale bardzo nisko 
nad horyzontem w gwiazdozbiorze Strzel
ca i trudno ją odnaleźć wśród gwiazd ós
mej i dziewiątej wielkości. Podajemy współ
rzędne równikowe planetki dla kilku dat: 
IX ld: rekt. 20h6.0"\ deki. -31°46’; l l d: rekt. 
20h3.2n>, deki. -31°40’; 21d: rekt. 20h3.1m, 
deki. -31°23’; X l d: rekt. 20h5.5">, deki.



7-8/1992 URANIA 223

-30°57’; l l d: rekt. 20h10.3">, deki. -30°24’; 
21d: rekt. 20h17.1">, deki. -29°44’; 31d: rekt. 
20h25.7m, deki. -28°59\
WRZESIEŃ:

3dl h Merkury w złączeniu z Regulusem 
(w odl. 1°), gwiazdą pierwszej wielkości w 
gwiazdozbiorze Lwa.

6d O 17h Księżyc znajdzie się w złą
czeniu z Uranem w odl. 2°, a o 21h w bli
skim złączeniu z Neptunem; zakrycie Ne
ptuna przez tarczę Księżyca widoczne bę
dzie w Północnej Afryce i w Europie.

9d5h Złączenie Saturna z Księżycem w 
odl. 5°.

15d6h Górne złączenie Merkurego ze 
Słońcem.

17d21h Jowisz w złączeniu ze Słońcem.
19d7h Złączenie Wenus ze Spiką (Kło

sem Panny), gwiazdą pierwszej wielkości 
w gwiazdozbiorze Panny (w odl. 3°).

20*1 l h Bliskie złączenie Księżyca z Mar
sem; zakrycie planety przez tarczę Księży
ca widoczne będzie w Ameryce Południo
wej i w południowo-zachodniej części Ame
ryki Południowej.

22d20h48m Słońce wstępuje w znak Wa
gi i znajduje się w punkcie równonocy je
siennej; jego długość ekliptyczna wynosi 
wówczas 180° i jest to początek jesieni as
tronomicznej.

23d2h Uran nieruchomy w rektascensji.
27d18h Neptun nieruchomy w rektas

censji.
28d17h Wenus w złączeniu z Księżycem 

w odl. 4°.
PAŹDZIERNIK:

2d24h Złączenie Merkurego ze Spiką 
(Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej wiel
kości w gwiazdozbiorze Panny, w odl. 2°.

3d24h Uran w złączeniu z Księżycem w 
odl. 2°.

4d4h Bliskie złączenie Księżyca z Nep
tunem; zakrycie planety przez tarczę Księ
życa widoczne będzie w północno-zachod
niej Kanadzie.

6d10h Saturn w złączeniu z Księżycem 
w odl. 5°.

16d6h Saturn nieruchomy w rektascen
sji.

18d17h Złączenie Marsa z Księżycem w 
odl. 3°.

23d6h57m Słońce wstępuje w znak Skor
piona (Niedźwiadka), jego długość eklip
tyczna wynosi wówczas 210°. Do 6h42m księ
życ 2 Jowisza przechodzi na tle tarczy pla
nety i jest niewidoczny.

24d2h Jowisz w złączeniu z Księżycem 
w odl. 7°.

27d O 9h Złączenie Wenus z Antare- 
sem (w odl. 3°), gwiazdą pierwszej wiel
kości w gwiazdozbiorze Skorpiona (Nie
dźwiadka). O 17h bliskie złączenie Merku
rego z Księżycem; zakrycie planety przez 
tarczę Księżyca widoczne będzie na wschod
nim wybrzeżu Ameryki Północnej, w Za
chodnich Indiach, na Atlantyku, w pół
nocno-wschodniej Afryce, we Włoszech i 
w Grecji.

28d17h Bliskie złączenie Wenus z Księ
życem; zakrycie Wenus przez tarczę Księ
życa widoczne będzie na północnym wy
brzeżu Ameryki Południowej, na Atlanty
ku, w Afryce Środkowej i w Arabii Saudyj
skiej.

301 Księżyc 3 Jowisza ukryty jest za 
tarczą planety, a dwa księżyce zbliżają się 
z dwóch stron do brzegu tarczy; o 6h25ra 
nastąpi początek zaćmienia księżyca 1 (znik
nie on nagle w cieniu planety nie docie
rając do brzegu tarczy), a o 6h53m księżyc 2 
rozpocznie przejście na tle tarczy Jowisza.

31d Księżyc 1 przechodzi na tle tarczy 
Jowisza i jest niewidoczny do 6h34m (ko
niec przejścia). Tfego dnia nasz Księżyc znaj
dzie się w złączeniu z dwiema planetami: 
o 9h z Uranem w odl. 2° i o 12h z Neptu
nem w odl. 1°. 4. O 18h Merkury w naj
większym wschodnim odchyleniu od Słońca 
w odl. 24°.

Momenty wszystkich zjawisk podane 
są w czasie wschodnio-europejskim (cza
sie letnim w Polsce). Uwaga: jeśli nastąpi 
zmiana czasu na środkowo-europejski, na
leży od każdego momentu odjąć 1 .

Opracował G. Sitarski
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OGŁOSZENIA
Zarząd Główny PTMA zaprasza wszystkich interesujących się gwiazdami zmiennymi, a w 
szczególności obserwatorów na spotkanie, które odbędzie się w dniu 17 października br. w 
Warszawie w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika, ul. Bartycka 18 o godz. 11.00. 
Dojazd autobusem 108 z Placu Trzech Krzyży. Jednym z celów spotkania jest przywrócenie 
działalności Sekcji Obserwacji Gwiazd Zmiennych. Niestety nie możemy obiecać zwrotu 
kosztów podróży.

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTMA serdecznie dziękuje długoletnim członkom Towarzy
stwa Stanisławowi R e m u s z c e i  Zbigniewowi S a r a c i e za dotacje w wysokości jednego 
miliona złotych.
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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładki: Zdjęcie światła popielatego Księżyca wykonane przez Leszka Marcinka (Lublin) 

za pomocą obiektywu MTO 1000 (100/1000) na filmie Fuji 1600 HG podczas 30 s ekspozycji.
Druga strona okładki: U góry — Meteoryt Millbillillie — eukryt. Przekrój. Utka sama materia znajduje się 

na powierzchni planetki 4 Westa (Kolekcja Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicz
nego). W środku — Meteoryt Allende — chondryt węgfisty. Przekrój. Podobna materia znajduje się na 
powierzchni planetck typu C (Kolekcja Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
go). U dołu — Meteoryt Ifenham — chondryt zwyczajny L 6. Przekrój. Ciemne żyłki powstały wskutek 
wysokiego ciśnienia i temperatury wytworzonych przy zderzeniu plandek. Jaśniejsze, niebieskawe plamki, 
to metal. Co drugi spadający na ziemię meteoiyt jest tego typu (Kolekcja prywatna). Fot. A. Pilski. 

Trarcla strona okładki: Zdjęcie mgławicy Ameryka w gwiazdozbiorze Łabędzia wykonane przez Leszka 
Marcinka (Lublin) za pomocą obiektywu Sonnar 135/3.5 na filmie Fuji 400 HG podczas 10 min. 
ekspozycji. Na zdjęciu widoczny jest ślad sztucznego satelity.

Czwarta strona okładki: Zdjęcie mgławicy Ameryka (najjaśniejsza gwiazda to Deneb) wykonane przez 
Krzysztofa Scigalskicgo (Kraków) aparatem Zenit z obiektywem Jupiter 37 A (135/3.5) podczas 15 
min, ekspozycji. ____________________________________________________________________
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