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W dniach od 28 sierpnia do 5 
września 1992 roku odbędzie się w 
Waszyngtonie (USA) Światowy Kon
gres Kosmiczny (ang. The World 
Space Congress). Będzie to najważ
niejsze wydarzenie obchodzonego 
obecnie Międzynarodowego Roku Ko
smosu, o którym krótką informację 
zamieściliśmy w tegorocznym nume
rze styczniowym. Jego celem jest 
wspólne zastanowienie się wszyst
kich zainteresowanych działalnością 
kosmiczną nad dotychczasowymi o- 
siągnięciami i perspektywami na 
przyszłość w zakresie badań, techno
logii i wykorzystania przestrzeni ota
czającej naszą planetę dla dobra jej 
mieszkańców. W ramach tego spot
kania obradować będzie zwoływane 
co dwa lata Zgromadzenie Ogólne 
Komitetu Badań Kosmicznych (CO- 
SPAR — Committee on Space Re
search) oraz doroczny Kongres Mię
dzynarodowej Federacji Astronauty- 
cznej (L4F — International Astro- 
nautical Federation). Podczas Świa
towego Kongresu Kosmicznego zo
stanie wygłoszonych ponad 3000 re
feratów, a około 50 firm, instytutów i 
narodowych agencji kosmicznych pre
zentować będzie swe osiągnięcia na 
towarzyszącej mu wystawie. W jede- 
nastoosobowym Komitecie Progra
mowym Kongresu zasiada prof. 
Stanisław Grzędzielski z Centrum 
Badań Kosmicznych Polskiej Akade
mii Nauk

Świadomi znaczenia jakie eks
ploracja przestrzeni kosmicznej ma 
dla astronomii uzupełniamy powyż
szą informację reprodukcją na okład
ce zdjęć narzędzia i ośrodków badań 
kosmicznych dających szczególnie 
istotny wkład w rozwój wiedzy o 
Wszechświecie.

V_______________________________ J



258 URANIA 9/1992

Tadeusz Jarzębowski — Słupsk 

PIĄTA SIŁA PRZYRODY?

Arystoteles twierdził, że materia Wszech
świata składa się z czterech elementów: 
ziemi, wody, powietrza i ognia, na które to 
elementy miałyby działać dwie siły: grawi
tacja, powodująca opadanie ziemi i wody 
oraz lewitacja, wywołująca unoszenie się 
powietrza i ognia.

Ale to czasy dawne.
We współczesnych podręcznikach fizy

ki wymienia się na ogół cztery podstawo
we siły, nazywane zwykle oddziaływaniami 
fundamentalnymi. Oddziaływania te leżą 
u podstaw wszelkich zjawisk fizycznych.

Tabela I. Oddziaływania fundamentalne (siły przy
rody)

Oddziaływanie Względne natężenie

grawitacyjne 
elektromagnetyczne 
silne (jądrowe) 
słabe

5.9 x 10-39 
7.3 x 10-3 

1
io -5

Grawitacja, mimo że jest siłą najsłabszą, 
była pierwszą z poznanych. Nic dziwnego. 
Dzięki temu oddziaływaniu utrzymujemy 
się przecież przy powierzchni Ziemi, dzię
ki niemu planeta nasza obiega swą gwiaz
dę. Siłę tę opisuje prawo ciążenia pow
szechnego, odkryte przez N e w t o n a  w 
roku 1687.

Oddziaływanie elektromagnetyczne od
powiedzialne jest za niezmiernie szeroki 
zakres zjawisk, z którymi spotykamy się w 
życiu codziennym; w szczególności leży ono 
u podstaw procesów chemicznych i biolo
gicznych. Wyrazem tego oddziaływania jest 
znane od roku 1785 prawo Coulomba.

Dwa pozostałe oddziaływania — silne 
i słabe — dotyczą sił działających na czą
stki w jądrach atomowych. W odróżnieniu 
od grawitacji i elektromagnetyzmu, zasięg 
działania tych sił jest bardzo krótki. Na 
przykład zasięg oddziaływań silnych koń
czy się już na odległości rzędu lCH3cm.

Historia i stan dzisiejszy
W Tkbeli II przedstawiona jest ewolucja 
naszej wiedzy o siłach przyrody w przecią
gu ostatnich dwóch stuleci.

Tabela II. Oddziaływania fundamentalne, X IX  i X X  w. 

XIX wiek

|grawitacyjne| 

| grawitacyjnej 

|grawitacyjne|

elektryczne] |magnetyczne| | molekularnej 

elektromagnetyczne I | molekularne |

elektromagnetyczne /
molekularne

X X  wiek

|grawitacyjne| elektromagnetyczne I słabe 1 silne I

molekularne

| grawitacyjnej elektromagnetyczne | słabe 1kolorowe

molekularne silne

|grawitacyjne| elektromagnetosłabe

molekularne

kolorowe

silne

Około roku 1800 za fundamentalne u- 
znawano cztery siły. Były w tym trzy o du
żym zasięgu: grawitacyjna, elektryczna i 
magnetyczna oraz jedna o krótkim zasię
gu: molekularna. Szereg późniejszych prac 
eksperymentalnych i teoretycznych wska
zywały jednak, że zjawiska elektryczności i 
magnetyzmu są w zasadzie manifestacją 
jednej i tej samej siły, którą nazwano elek
tromagnetyczną (tu głównie prace M a x - 
w e 11 a . Następnie okazało się, że pocho
dnymi elektromagnetycznych są też siły mo
lekularne. "Rtkwięcwiek dziewiętnasty zam
knął się z dwoma tylko oddziaływaniami 
fundamentalnymi.

Na początku wieku dwudziestego, wraz 
z odkryciem jądra atomowego (Ruther
ford, 1911), ujawniły się dwie nieznane do
tąd siły, które otrzymały nazwę oddziały
wań silnych i słabych. Liczba oddziaływań 
fundamentalnych wzrosła więc ponownie 
do czterech.

Ale w okresie ostatniego ćwierćwiecza 
sytuacja zaczęła komplikować się. Thva bu-
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rzliwy rozwój badań nad cząs'tkami ele
mentarnymi, pojawiają się gigantyczne ak
celeratory, na arenę fizyki cząstek ele
mentarnych wchodzą nowe składniki ma
terii: kwarki (Gell-M ann, nagroda Nobla 
1969). Badania w tej dziedzinie wskazują 
na potrzebę modyfikacji pojęcia oddziały
wania silnego. Zgodnie ze standardowym 
modelem fizyki cząstek elementarnych, od
działywanie silne miałoby być pozostałoś
cią tzw. oddziaływania kolorowego, dzia
łającego na kwarki wewnątrz protonów i 
neutronów.

Nie koniec na tym. W roku 1979 G l a 
s h o w ,  S a l a m  i W e i n b e r g  (teno - 
statni to autor znakomitej książki o po
czątku Wszechświata: Pierwsze trzy minu
ty) otrzymują nagrodę Nobla za prace nad 
unifikacją oddziaływań elektromagnetycz
nych i słabych. Z  badań tych fizyków wyni
ka, że przy bardzo wysokich energiach, ta
kich jakie występowałyby na wczesnych e- 
tapach rozwoju wszechświata, siły elektro
magnetyczne i słabe winny być ściśle spo
krewnione. Tak zunifikowane oddziaływa
nie nazywałoby się elektromagnetosłabym, 
lub prościej: elektrosłabym. Związek ten 
nie jest jednak tak jednoznaczny, jak mał
żeństwo elektryczności i magnetyzmu, stąd 
też siły te — elektromagnetyczne i słabe — 
można też rozpatrywać nadal oddzielnie.

Tk ostatnia uwaga tłumaczy, dlaczego 
hipotetycznej nowej sile, o której mamy 
tu mówić, przypisuje się numer piąty (cho
ciaż w ostatnim wierszu T&beli II — obra
zującym stan aktualny — figurują tylko 
trzy siły).

Piąta siła

Czym byłaby ta nowa siła? Jeśli ktoś ocze
kuje tu jakiejś rewelacji, rozczaruje się. 
Owa ewentualna piąta siła nie stanowi 
czegoś specjalnie nowego. Dotyczy ona od
działywania grawitacyjnego. Następstwem
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działania tej siły winny być niewielkie od
stępstwa od prawa grawitacji Newtona.

Jako datę narodzin tej piątej siły moż
na przyjąć rok 1986, kiedy F i s c h b a c h  
i współpracownicy opublikowali pracę 
poświęconą temu problemowi.*

Jednym z argumentów, który przyczy
nił się do wysunięcia koncepcji istnienia 
tej nowej siły był fakt, że wartość stałej 
grawitacji, wyznaczona w oparciu o dane 
geofizyczne, wydaje się być wyraźnie więk
sza od wartości tej stałej uzyskanej w labo
ratoriach. Niezgodność tę można by przy
pisać jakiemuś nie znanemu jeszcze od
działywaniu. Zasięg tego oddziaływania 
mógłby być rzędu kilkuset metrów.

W czym leży istota zagadnienia?

Pomyślmy. Wielkość sił elektromagne
tycznych wiąże się z ładunkiem elektrycz
nym. Oddziaływanie grawitacyjne zależy 
od masy, jego wielkość jest do masy pro
porcjonalna. A na co „uczulona” miałaby 
być ta nowa siła? Otóż przypuszcza się, że 
wielkość tego oddziaływania mogłaby być 
uzależniona od struktury jądra danej ma
terii. W następstwie tego przyśpieszenie, 
wywołane przez różne materiały, miałoby 
być różne. Stwierdzenie takie kłóciłoby się 
oczywiście z zasadą równoważności Gali
leusza, w myśl której przyśpieszenie gra
witacyjne jest takie same dla wszelkich ciał. 
Ano zobaczymy.

Wysuwane są sugestie, że wielkość te
go nowego oddziaływania byłaby uzależ
niona od sumy protonów i neutronów w 
jądrze, tj. od łącznej liczby barionów. Ttzeba 
tu bowiem pamiętać, że masa atomu jest 
w przybliżeniu proporcjonalna do liczby 
barionów, ale właśnie tylko w1 przybliże
niu. Na przykład dla węgla ta liczba wyno
si 12 i masa 12.00 jednostek masy atom o
wej, podczas gdy dla żelaza, gdzie mamy 
26 protonów i 30 neutronów, masa ato
mowa wynosi 55.94 jednostek.** Dla róż-

URANIA

* Physical Review Letters, t. 56, nr 1, str. 3. Czytelników, zainteresowanych bliżej tą tematyką, odsyłamy do artykułów 
przeglądowych: Sky & Telescope, numer z listopada 1990, str. 472 oraz Nature, numer z 19 marca 1992, str. 207.

** Te drobne różnice, jakie się tu pojawiają, wynikają z faktu, iż część masy występuje pod postacią energii wiązania.
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nych materiałów należałoby w myśl tego o- 
czekiwać pewnych różnic w oddziaływaniu.

Zależność oddziaływania grawitacyj
nego od liczby barionów znajdowała po
czątkowo eksperymentalne potwierdze
nie. Fischbach i współpracownicy stwier
dzili występowanie wyraźnej proporcjo
nalności między tymi dwiema wielkościa
mi. Stanowiło to ważki argument w ich 
pracy z roku 1986. Ale w dalszych ekspe
rymentach zależność ta nie przedstawiała 
się już tak jednoznacznie. Sprawa pozo
staje otwarta.
Może nieco matematyki

Wielkość siły F, z jaką dwa ciała o ma
sach m ! i m 2 przyciągają się, opisuje znane 
prawo Newtona F = Gm^m-Jr1, gdzie G to 
stała grawitacji zaś r — odległość między 
tymi ciałami. Otóż odpowiednie wyraże
nie na energię potencjalną V  wyrazi się 
wzorem, w którym znika tylko kwadrat w 
mianowniku i pojawia się znak minus. tj. 
KN = — Gmjn-iJr, zaś wskaźnik N ozna
cza, iż chodzi tu o klasyczny potencjał 
newtonowski. Oznaczmy teraz symbolem 
V5 ten przyczynek do potencjału, jaki wa
runkowałaby obecność naszej domniema
nej piątej siły. Będzie to zapewne tylko 
niewielki ułamek FN. Ponadto owe V5 win
no szybciej maleć z odległością; to nowe 
oddziaływanie obrazuje bowiem odstęp
stwa od newtonowskiej zależności 1 Ir. W 
myśl powyższego napiszemy:

Gm m i  _ r„Vs = - a --------- e n  ,r
gdzie a  byłby współczynnikiem o wartości 
znacznie mniejszej od jedności, e = 2.7; 
co się za tyczy A, to jest to wielkość, która 
charakteryzowałaby zasięg działania tej si
ły. Połóżmy, powiedzmy, X  ~  200 metrów. 
Grawitacyjną energię potencjalną układu 
moglibyśmy zatem opisać takim oto wy
rażeniem:
Ir T, , T, Gniimi Gm mi
V =V n+ V s= --------------a ----------e n  .r r

Pojawiający się w podanym tu wyrażeniu
współczynnika stanowi dość czytelny wska

źnik, ukazujący, na ile ta nowa siła byłaby 
słabsza w stosunku do klasycznego od
działywania newtonowskiego. No bo jeże
li a -  0, to piąta siła nie działa, im większe 
zaś a, tym większy wpływ tej nowej siły.

W wielu prowadzonych ostatnio pra
cach starano się oszacować wartość tego 
współczynnika, a raczej określić jego gór
ną granicę. Wyniki badań obrazuje rysu
nek 1. Na osi poziomej mamy odległości 
oddziałujących na siebie ciał, zaś na osi 
pionowej wartości a. Krzywe określają e- 
wentualne możliwe wartości tego współ
czynnika; podano najnowsze dane oraz da
ne sprzed dziesięciu lat.

Jak można odczytać z tego wykresu, 
dla odległości takich jak Ziemia-Słońce, 
tj. rzędu 10u m, dopuszczalna wartość te
go współczynnika jest mniejsza niż 10-’ ; 
dla tych odległości ewentualne odstępstwa 
od prawa Newtona byłyby znikome. Co się 
zaś tyczy odległości laboratoryjnych — 
metry, centymetry — to tu dopuszczalna 
wartość jest znacznie większa, aż rzędu 
lO 3. Możliwość działania piątej siły na ta
kich odległościach nie byłaby zatem wy
kluczona (w myśl zresztą tego, co już tu 
mówiliśmy, iż miałoby to być oddziaływa
nie o względnie krótkim zasięgu).

Ttzeba tu jednak wziąć pod uwagę i 
inny aspekt tego zagadnienia. Otóż dla du
żych odległości, takich jak planetarne, spra
wdzanie prawa Newtona jest względnie ła
twe. Mamy tu bowiem do czynienia z ru
chami masywnych ciał, które łatwo śledzić, 
na przykład dzięki zjawiskom zaćmień, prze
widując mające nastąpić czy też badając te 
z dawnych czasów. Co się natomiast tyczy 
odległości niewielkich, laboratoryjnych, to 
tu sytuacja przedstawia się już inaczej.

Spójrzmy bowiem na dane z Tabeli I: 
oddziaływanie grawitacyjne jest nadzwy
czaj słabe, jest ono o około 36 rzędów 
słabsze od elektromagnetycznego. Labo
ratoryjne badanie tego oddziaływania jest 
nadzwyczaj trudne (zwłaszcza, iż mamy tu 
już do czynienia z małymi ciałami). Jakó 
przykład wymienić można np. pomiary sta-
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ZIEMIA

KSIĘŻYC

PLANETY

T  (metry)
Rys. 1. Eksperymentalna weryfikacja prawa grawitacji Newtona. Na osi poziomej — odległości między od
działywującymi na siebie ciałami. Krzywa ciągła wskazuje na górną granicę możliwych odstępstw. Dla porów
nania (krzywa przerywana) — stan zagadnienia o  dekadę wcześniej.

LABORATORIUM

lej grawitacji, które prowadzi się już od 
blisko dwóch stuleci, a wartość tej stałej 
znana jest zaledwie z dokładnością jedne
go promila. No a z treści naszego artykułu 
wynika, że ta nowa siła — gdyby istniała 
— byłaby o co najmniej trzy rzędy słabsza 
od grawitacyjnej. Wykrycie takiego słabe
go oddziaływania mogłoby już leżeć poza 
granicami możliwości pomiarów.

W  nawiązaniu do tego ostatniego zda
nia dwa cytaty:

„Fifth force remains elusive” (piąta si
ła pozostaje nieuchwytna) — oto tytuł ar
tykułu w Nature z 23 marca 1989 r. N ato
miast w Physics Today w numerze ze stycz
nia 1992 r. w tytule artykułu czytamy „Ne
edles in haystacks, and the fifth force” (ig
ły w stogu siana i piąta siła).

Krzysztof Z. Stanek — Warszawa 

BŁYSKI PROMIENIOWANIA GAMMA

Błyski promieniowania gamma, odkryte w 
1973 roku, stanowią przez ostatnie dwa
dzieścia lat przedmiot zainteresowania wie
lu astrofizyków. Bywają jednak okresy, pod
czas których to zainteresowanie jest szcze
gólnie silne, a wiąże się to zwykle z napły

wem nowych danych obserwacyjnych. Właś
nie taki okres przeżywamy obecnie, co 
wywołane jest głównie napływem danych z 
jednego z instrumentów zainstalowanych 
na pokładzie satelity o nazwie Obserwato
rium Promieniowania Gamma (Gamma
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Ray Observatory — GRO), które znacz
nie przewyższają pod względem jakości 
dane posiadane dotychczas.

Astrofizyka promieniowania gamma 
jest stosunkowo młodą dziedziną, co wy
nika głównie z trudności obserwacyjnych. 
Ponieważ nasza atmosfera jest nieprze
puszczalna dla tego promieniowania, ob
serwacje źródeł promieniowania gamma 
(a zatem także i błysków gamma) mogą 
być prowadzone jedynie z pokładów sztu
cznych satelitów. Jednak umieszczenie de
tektorów promieniowania gamma w prze
strzeni kosmicznej wymaga znacznych środ
ków, a co gorsza znaczne są także koszty 
ich dalszej eksploatacji, co powoduje, że 
danych jest mało i mają one liczne luki 
czasowe. Jako ciekawostkę można podać, 
że błyski gamma zostały po raz pierwszy 
zaobserwowane przez satelity typu V E
LA, które miały służyć do sprawdzania 
przestrzegania konwencji o zakazie prób 
jądrowych w przestrzeni kosmicznej.

Błyski promieniowania gamma są in
tensywnymi błyskami trwającymi od 0.01 s 
do 1000 s. Obserwowane energie fotonów 
pochodzących z tych błysków mieszczą się 
w zakresie od ~ 1  keV do ~100 MeV, ale 
większość energii błysków przypada na e- 
nergię 100 keV Pomimo dużej jak dotąd 
liczby obserwowanych błysków (1000), je 
dynie trzy źródła są znane jako powtarza
jące się, przy czym w żadnym przypadku 
nie zidentyfikowano źródeł błysków gam
ma w optycznym, podczerwonym, radio
wym lub rentgenowskim zakresie widma.* 
Podsumowując, możemy powiedzieć, że 
gdzieś we Wszechświecie istnieją obiekty 
produkujące krótkotrwały błysk promie
niowania gamma (ale tylko gamma), przy 
czym obiekty te robią to na tyle rzadko, że 
nie obserwujemy powtarzających się błys
ków (trzy obiekty, wspomniane przed 
chwilą, stanowią jak się wydaje odrębną 
klasę od pozostałych i nimi dalej nie bę
dziemy się zajmować). Znając te dane ob

serwacyjne, astrofizycy stanęli przed zada
niem wyjaśnienia natury tych obiektów, 
co okazało się na tyle niebanalne, że do 
dziś żaden ż ewentualnych scenariuszy po
wstawania błysków gamma nie uzyskał po
wszechnej akceptacji.

Omówmy pokrótce różne rozpatrywa
ne przez astrofizyków scenariusze powsta
wania błysków. Z  grubsza możemy po
dzielić je na dwa rodzaje: błyski kosmolo
giczne i lokalne. Scenariusze kosmologi
czne wyjaśniają pochodzenie błysków pro
mieniowania gamma za pomocą źródeł 
nie związanych z naszą Galaktyką czy też 
nawet gromadą galaktyk, w której się 
znajdujemy, ale za pomocą źródeł rozło
żonych w całym obserwowalnym Wszech
świecie. Z  natury rzeczy w tym wypadku 
źródła te muszą być bardzo energetyczne. 
Do tego, żeby obserwowane w okolicy na
szej planety strumienie promieniowania 
miały wymaganą wartość, potrzeba w tym 
przypadku około 1051 ergów energii. Do 
scenariuszy kosmologicznych powstawania 
błysków zaliczyć możemy zlanie się dwóch 
gwiazd neutronowych, rozerwanie gwiaz
dy neutronowej przez czarną dziurę czy 
też promieniowanie pochodzące od hipo
tetycznych strun kosmicznych.

Scenariusze lokalne szukają wyjaśnie
nia pochodzenia błysków w źródłach na
szej Galaktyki i okolic. W tym wypadku 
wymagane energie, jakie muszą być wy
zwolone podczas błysku, są znacznie niż
sze i wynoszą około 1040 ergów. W tej gru
pie scenariuszy możemy znaleźć produk
cję błysków poprzez rozbłyski chromosfe- 
ryczne w gwiazdach, akrecję materii na 
gwiazdy neutronowe czy też „trzęsienia” 
gwiazd neutronowych. Oczywiście, w przy
padku zarówno kosmologiczności, jak i lo- 
kalności błysków być może istotnych jest 
więcej niż tylko jeden z mechanizmów ich 
powstawania, gdyż jak widzimy na rys. 1 
błyski mają bardzo różnorodne przebiegi 
czasowe.

* Z  wyjątkiem Gemingi, o czym informowaliśmy w poprzednim numerze Uranii (przyp. red.).
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Rys. 1. Przykłady różnych przebiegów czasowych błysków gamma, zaczerpnięte z pracy Higdona i Ligenfelte- 
ra, Annual Review ofAstronomy and Astrophysics, 1990, 28,406.

Czytelnik niewątpliwie zapyta w tym 
miejscu, czy możliwe jest przesądzenie, 
który rodzaj scenariusza jest prawdziwy. 
W tym wypadku okazuje się, że raczej tak. 
Tb, co przesądzać może gdzie produkowa
ne są błyski to nie ich szczegółowe włas
ności, takie jak na przykład kształty prze
biegów czasowych błysków, ale własności 
podstawowe całej populacji tych zdarzeń: 
położenie na niebie oraz rozkład jasności 
błysków, tzn. ile jest błysków jaśniejszych 
niż pewna wartość. W przypadku bowiem 
źródeł związanych z naszą Galaktyką, któ
ra jak wiadomo jest tworem silnie spłasz
czonym, możemy spodziewać się, że rów
nież błyski gamma będą odtwarzać na nie
bie coś w rodzaju dysku. I przeciwnie, błys
ki kosmologiczne powinny być umieszczo
ne na niebie izotropowo, tak aby nie było 
widać żadnego wyróżnionego kierunku, co 
jest podstawowym założeniem jeżeli roz

* Jego zdjęcie oraz krótki opis znajduje się w tegorocznym

patrujemy cały Wszechświat. W przypad
ku rozkładu jasności sprawa jest nieco bar
dziej skomplikowana i nie będziemy tutaj 
wchodzić w szczegóły, wystarczy że powie
my, iż informacja o rozkładzie na niebie 
połączona z informacją o rozkładzie jas
ności pozwala z dużym prawdopodobieńs
twem przyjąć tylko jedną klasę scenariuszy.

Jak się nietrudno domyśleć, w tym właś
nie miejscu przychodzą teorii w sukurs dane 
z Obserwatorium Promieniowania Gam
ma. Nie będziemy w tym miejscu zajmo
wać się dokładniej samym Obserwatorium, 
gdyż wykracza to poza ramy tego artykułu, 
wystarczy jedynie wspomnieć że jest to nie
wątpliwie najlepszy do tej pory instrument 
(a raczej zespół instrumentów) przezna
czony do obserwacji promieniowania gam
ma.* Tkk więc kiedy jesienią ubiegłego ro
ku grupa astrofizyków używających GRO 
ogłasza wyniki, wszyscy spodziewali się

numerze lutowym Uranii (przyp. red.).
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Rys. 2. Schematyczny wygląd satelitarnego Obser
watorium Promieniowania Gamma (GRO ).

sensacji. W szczególności dane dotyczące 
błysków gamma nie przyniosły rozczaro
wania. W okresie pomiędzy kwietniem a 
listopadem 1991 roku zaobserwowano o- 
koło 150 błysków, których położenie na 
niebie wskazywało na całkowitą izotropo- 
wość źródeł tego promieniowania, co o- 
czywiście zostało sprawdzone statystycz
nie, ale można również zobaczyć na rys. 3. 
Rysunek ten przedstawia rozkład 153 ob
serwowanych błysków na niebie we współ
rzędnych galaktycznych. Widać brak jakiej
kolwiek struktury, np. dysku galaktyczne
go. Również rozkład jasności błysków zda
je się wskazywać na ich kosmologiczność, 
choć tu sprawa nie jest aż tak jasna.

Biorąc pod uwagę dane z GRO, w tym 
również i późniejsze (gdyż obserwuje się 
około jednego błysku dziennie, a zatem 
ich łączna liczba nieustannie rośnie), ma
my prawo przypuszczać, że błyski są rze
czywiście kosmologiczne. Nadal jednak 
musimy wyjaśnić ich pochodzenie, tak aby 
proponowany model był w stanie odtwo
rzyć główne obserwowane cechy błysków. 
Tb trzeba wspomnieć, iż przez wiele lat 
jednym z głównych orędowników kosmo- 
logiczności błysków gamma był (i jest na
dal) polski astronom prof. B. P a c z y ń 
ski ,  wieloletni pracownik Centrum As
tronomicznego Mikołaja Kopernika, a o- 
becnie pracownik Princeton University

Długość galaktyczna (stopnie)
Rys. 3. Rozkład kątowy 153 błysków gamma we współ
rzędnych galaktycznych, zaczerpnięty z pracy Meega- 
na i współpracowników, Nature, 1992, 355,144.

Observatory. Właśnie Paczyński ze współ
pracownikami zaproponowali ostatnio sce
nariusz, który może być odpowiedzialny 
za powstawanie błysków. Pokrótce omó
wię tu ten scenariusz, uprzedzając od ra
zu, że omówienie to jest z konieczności 
niepełne, a także że propozycja ta jest bar
dzo wstępna i musi być jeszcze dopraco
wana.

Jak wiadomo, znaczna część gwiazd 
znajduje się w układach podwójnych. Nie
które z tych gwiazd na drodze ewolucji 
przechodzą do stadium gwiazdy neutro
nowej i można je zaobserwować w postaci 
pulsara. Prawdopodobnie również niektóre 
gwiazdy przechodzą do stadium czarnej 
dziury, tworu na razie hipotetycznego, ale 
powszechnie uznawanego za istniejący. 
Możemy zatem sądzić, że istnieją układy 
podwójne złożone z pary gwiazda neutro
nowa — czarna dziura lub też dwóch 
gwiazd neutronowych, przy czym w tym 
ostatnim przypadku znamy cztery (na ra
zie, oczywiście) podwójne pulsary. Ogól
na Tfeoria Względności przewiduje, że jeśli 
takie dwa masywne, zwarte obiekty znaj
dują się blisko siebie, to wypromieniowy- 
wują one energię w postaci fal grawitacyj
nych, tym samym zbliżając się do siebie. 
Ponieważ tempo wypromieniowywania fal 
grawitacyjnych jest odwrotnie proporcjo
nalne do sześcianu odległości pomiędzy
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składnikami układu podwójnego, pod ko
niec tego procesu składniki zbliżają się do 
siebie katastrofalnie szybko. W pewnym 
momencie gwiazda neutronowa może zos
tać rozerwana przez czarną dziurę lub dru
gą, bardziej masywną gwiazdę neutrono
wą. Część materii z rozerwanej gwiazdy 
może utworzyć dysk wokół czarnej dziury, 
w którym mogą następnie tworzyć się bar
dzo silne pola magnetyczne, kilkanaście 
rzędów wielkości silniejsze niż pole mag
netyczne Słońca. Można się spodziewać, 
że pola takie w bardzo szybko rotującym 
dysku będą niestabilne, co prowadzić bę
dzie do produkcji kwantów gamma. Po-

Stanisław Tatur — Warszawa 

SŁONECZNE NEUTRINA

Wśród ciągu reakcji przemiany czterech 
protonów w jądro helu (o których sądzi
my, że są odpowiedzialne za produkcję 
energii w Słońcu) jest kilka, w których 
powstają neutrina. Obserwowanie neu
trin docierających do nas ze Słońca może 
więc dostarczyć informacji o procesach, 
które decydują o produkcji energii oraz o 
ewolucji Słońca. Ze względu na słabość 
oddziaływań neutrina docierają do nas aż 
ze słonecznego jądra, co daje możliwość 
uzyskania informaq'i o obszarze, który trud
no obserwować innymi metodami. Wyda
je się więc, że istnieje motywacja astrofi
zyczna (oprócz badania natury samych neu
trin) do obserwacji neutrin pochodzących 
ze Słońca.

Głównymi reakcjami w których pow
stają neutrina są:

pp neutrina
p + p -» d + pozyton + neutrino 

E  (neutrina) < 0.420 MeV

7Be neutrina
7Be +  e -* 7Li + neutrino 

E  (neutrina) = 0.861 MeV (90 %)
= 0.383 MeV (10 %)

nieważ materia dysku będzie szybko tracić 
energię, po około sekundzie spadnie ona 
na czarną dziurę i błysk się zakończy. Sce
nariusz ten został przedstawiony tu w duż
ym uproszczeniu, ma on jednak tę nie
wątpliwą zaletę, że jest kosmologiczny i 
używa znanych w przyrodzie obiektów.

Dane z Obserwatorium Promieniowa
nia Gamma napływają nadal, jednak już 
dzisiaj większość astrofizyków przekona
na jest o kosmologiczności błysków. I choć 
daleko jest jeszcze od pełnego zrozumie
nia ich powstawania, to wydaje się że ko
lejny krok na drodze zrozumienia Natury 
zostały zrobiony.

8B neutrina
8B -*■ 8Be + pozyton + neutrino 

E  (neutrina) < 15 MeV, 
gdzie p oznacza proton, e elektron, d de- 
uter.

Największa ilość neutrin jest produko
wana w pierwszej, rozpoczynającej pod
stawowy cykl, reakcji. Strumienie neutrin 
produkowanych w reakcji pierwszej, dru
giej i trzeciej mają się do siebie jak 1 :0 .08: 
0.0001. Dysponujemy modelami Słońca, 
w których te strumienie można obliczyć. 
A jeśli potrafimy obliczyć ile neutrin do
ciera do nas ze Słońca i wiemy jak one 
oddziałują z materią — to potrafimy „wy- 
skalować detektor”.

Idea pionierskiego doświadczenia roz
poczętego w 1968 roku przez D a v i S a  
(oraz wykonanych ostatnio innych ekspe
rymentów radiochemicznych) jest stosun
kowo prosta. Możemy wziąć (niestety du
żo, bo neutrina oddziałują bardzo słabo) 
jakąś substancję-detektor, z którą neutri
na słoneczne będą oddziaływać produku
jąc nietrwałe, promieniotwórcze atomy in
nego pierwiastka. Jeśli wydzielimy ten pro
mieniotwórczy pierwiastek i zmierzymy ile
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atomów uległo rozpadowi, to będziemy 
wiedzieli ile neutrin wyłapały atomy dete
ktora. Możemy wtedy tę liczbę porównać 
z przewidywaniami teoretycznymi. Oczy
wiście trzeba zadbać o to, żeby uchronić 
$ię przed innymi, poza neutrinami sło
necznymi, cząstkami promieniowania kos
micznego (dlatego doświadczenia te wy
konuje się głęboko pod ziemią) oraz żeby 
w pobliżu detektora nie było innych ze
wnętrznych zanieczyszczeń substancjami 
promieniotwórczymi. Tfego typu doświad
czenie zostało wykonane przez Davisa i 
jego współpracowników. Wzięli oni ogrom
ny zbiornik o pojemności 380 tysięcy li
trów zawierający 615 ton C2CI4 (stosunko
wo tani środek piorący) i umieścili go w 
starej kopalni złota w Homestake w USA 
(otaczające detektor skały były równoważ
ne grubości 4100 m wody) aby chronić go 
przed promieniowaniem kosmicznym tła. 
Lecące ze Słońca neutrina powodują re
akcję

neutrino +  37C1 -* e + 37Ar.
Energia progowa neutrin dla tej re

akcji wynosi 0.814 MeV, a więc neutrina, 
których jest najwięcej (z reakcji pp) są 
wykluczone. Główną rolę odgrywają neu
trina borowe i berylowe. Co kilka mie
sięcy — przez prawie 20 lat — Davis i jego 
współpracownicy wyodrębniali po kilka
naście atomów powstałego w wyniku od
działywania z neutrinami argonu 37 spo
śród około 2.2 X1030 atomów chloru 37. 
Wyprodukowane atomy argonu 37 były che
micznie odseparowane, a następnie umiesz
czane w niewielkim, bardzo dokładnym li
czniku proporcjonalnym mierzącym (przez 
około osiem miesięcy lub dłużej) radio
aktywne rozpady argonu 37 (czas jego po
łowicznego zaniku wynosi 35 dni). Ze 
względu na^tofże rozpad argonu 37daje w 
liczniku charakterystyczny impuls, oraz że 
znana jest energia rozpadu — można było 
zredukować niepewność w pomiarze do 1 
przypadku na rtiiesiąc. Aby określić efe
ktywność wyodrębniania promieniotwór
czych atomów argonu przy każdym do

świadczeniu dodaje się około 0.1 cm sześ
ciennego innego niepromieniotwórczego 
izotopu argonu 36 (lub 38) a następnie 
bada się jaki jego procent znajduje się w 
ostatecznej próbce. Przez te wiele lat wy
pracowano wiele sztuczek technicznych w 
celu zwiększenia dbkładności pomiaru.

Ilość zachodzących reakcji z neutrina
mi słonecznymi mierzy się w umownych 
jednostkach tzw, SNU (Solar Neutrino 
Unit). 1 SNU oznacza 1 0 36 reakcji na a- 
tom na sekundę tzn. 1 atom argonu 37 na 
dzień odpowiada, w detektorze Davisa, 5.35 
SNU. Wykorzystując informacje o budo
wie Słońca oraz w oparciu o fizykę neutrin 
i ich oddziaływania z materią obliczono, 
że w doświadczeniu powinniśmy otrzymać 
7.9 ±  0.33) SNU z czego 6.1 SNU (a więc 
najwięcej) przypada na neutrina borowe i 
1.1 SNU na neutrina berylowe. Zamiast 
tego doświadczene Davisa, uśrednione po 
całym okresie obserwacji, dało 2.1 SNU z 
błędem 0.3 SNU — a więc kilkakrotnie za 
mało. Ten wynik spowodował, że zaczęło 
się mówić o problemie neutrin słonecz
nych. Przez wiele lat, aż do 1989 roku, był 
to jedyny wynik eksperymentalny jakim 
dysponowano.

Próby wytłumaczenia dlaczego obser
wujemy za mało neutrin szły w dwóch za
sadniczych kierunkach. Po pierwsze, być 
może produkowane jest mniej neutrin niż 
sądzimy. Neutrina pochodzące z boru 8 i 
ważne w doświadczeniu z chlorem 37 są 
marginalne jeśli chodzi o całkowitą ilość 
neutrin emitowanych ze Słońca i bardzo 
silnie zależą od temperatury w jego cen
trum. Istniało więc pole manewru. Nie u- 
dało się jednak tak zmodyfikować modelu 
Słońca, żeby wytłumaczyć zbyt małą ob
serwowaną w doświadczeniu Davisa ilość 
neutrin, a jednocześnie pozostać w zgo
dzie ze wszystkimi informacjami jakie o 
Słońcu mamy. Drugi kierunek badań to 
przypuszczenie, że być może powstaje tyle 
neutrin, ile przewidują modele Słońca, ale 
po drodze coś się z nimi dzieje i na Ziemi 
w detektorze obserwujemy ich mniej. Wy-
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daje się, że istnieją 3 rodzaje neutrin: tzw. 
neutrina elektronowe (związane z elek
tronami), miuonowe oraz związane z cięż
kim leptonem tau. Jeśli masy spoczynko
we neutrin są niezerowe i niezbyt od sie
bie różne, to istnieje możliwość tzw. oscy
lacji, to jest przemian różnych rodzajów 
neutrin w siebie — w trakcie rozchodze
nia się. W detektorze na Ziemi obserwu
jemy neutrina elektronowe, gdyż tylko te 
powodują przemianę chloru 37 w radio
aktywny argon. Jeśli po drodze neutrina 
elektronowe zamienią się np. w miuono
we, to ich nie zaobserwujemy i będziemy 
mieli wytłumaczenie mniejszej ilości ob
serwowanych neutrin. Istnieje dość silne 
przekonanie w społeczności naukowców, 
że właśnie takie oscylacje (wzmocnione w 
pewien szczególny sposób w oddziaływa
niu z materią we wnętrzu Słońca, tzw. efekt 
Mikheyeva, Smirnova, Wolfensteina) są od
powiedzialne za obserwowany deficyt ne
utrin. Wiele lat po pierwszych doświad
czeniach Davisa, na początku 1988 roku, 
rozpoczęto eksperyment japoński w miej
scowości Kamioka w Alpach Japońskich. 
Mierzy się tam rozpraszanie neutrin na 
elektronach znajdujących w olbrzymim, za
wierającym 3000 ton'wody zbiorniku u- 
mieszczonym 1 km pod ziemią. Uderzone 
przez neutrina elektrony wysyłają prom ie
niowanie Czerenkowa, które jest rejestro
wane. Doświadczenie to pozwala (w od
różnieniu od eksperymentów radiochemi
cznych) na sprawdzenie, że przylatujące 
neutrina pochodzą z kierunku Słońca. W 
doświadczeniu Kamiokande II (przez 3 la
ta) obserwowano jedynie wysokoenerge
tyczne neutrina (najpierw o energii wię
kszej od 9 MeV, a potem 7.5 MeV) a więc 
pochodzące z reakcji z borem 8. Wynik 
doświadczenia był taki, że obserwowany 
rozkład neutrin zgadza się z obliczonym 
teoretycznie, ale ich ilość jest równa po
łowie oczekiwanych. Istnienie problemu 
związanego z ilością obserwowanych neu
trin słonecznych zostało w ten sposób nie
zależnie potwierdzone.

Powstaje pytanie jak wygląda sprawa z 
neutrinami, których jest najwięcej, mia
nowicie neutrinami z reakcji pp. O tóż już 
kilkanaście lat temu zostało zapropono
wane doświadczenie, w którym neutrina 
te byłyby obserwowane; doświadczenie, w 
którym zamiast chloru 37 byłby użyty gal 
71. Problem polegał na zebraniu odpo
wiedniej ilości galu. W tej chwili są wyko
nywane i ogłoszone zostały pierwsze wyni
ki dwóch niezależnych doświadczeń, w któ
rych zgromadzonych jest po 30 ton galu: 
SAGE (Soviet American Gallium Experi
ment), w górach Kaukazu, oraz GALLEX, 
w Gran Sasso we Włoszech. Są to doś
wiadczenia podobne do doświadczenia Da
visa. SAGE używa metalicznego galu na
tomiast GALLEX związku GaCl3 +  HC1. 
Pod wpływem neutrin słonecznych nastę
puje reakcja

neutrino +  71Ga -» elektron +  71Ge

Atomy promieniotwórczego germanu 
są wydzielane chemicznie z galu w postaci 
GeH 4 a następnie mierzone są ich rozpa
dy. Okres połowicznego zaniku dla ger
manu 71 równa się 11.4 dnia. Energia pro
gowa na wywołanie tej reakcji wynosi 
0.233 MeV, a więc neutrina pp mogą być 
obserwowane. Oczywiście problem tech
niczny, podobnie jak w doświadczeniu Da
visa, polega na wydzieleniu niewielkiej iloś
ci promieniotwórczych atomów germanu 
71 z olbrzymiej masy galu. Przewidywana 
ilość oddziaływań neutrin słonecznych w 
detektorze galowym wynosi 132 SNU (z 
błędem +20 SNU -17 SNU) z czego na 
pierwszą, podstawową reakcję przypada 71 
SNU, na neutrina berylowe 34 SNU i bo
rowe 14 SNU. Widzimy więc, że najwięk
szy wkład dają neutrina z podstawowej re
akcji pp. Ponieważ GALLEX miał kłopo
ty ze stroną chemiczną eksperymentu — 
pierwsze ukazały się (w 1991 roku) wstęp
ne wyniki 5 pomiarów doświadczenia SA
GE. Ilość mierzonych neutrin okazała się 
bardzo mała — zamiast oczekiwanych 132 
SNU otrzymano 20 z błędem statystycz-
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nym +15 SNU -20 SNU i błędem syste
matycznym 32 SNU. Liczba ta była oparta 
na tym, że nie widziano wyraźnego sygna
łu (górna granica jest 79 SNU z prawdo
podobieństwem 90% co nie wyklucza po
dstawowej reakcji pp). Wynik ten ozna
czał, że również dla podstawowej reakcji 
pp obserwowana ilość neutrin jest zredu
kowana w stosunku do przewidywań mo
delu teoretycznego. Sugeruje to, że nie mo
del Słońca lecz raczej fizyka neutrin jest 
odpowiedzialna za mniejszą od oczekiwa
nej ilość obserwowanych neutrin.

Ogłoszenie w ciągu ostatnich tygodni 
wstępnych wyników opartych na 14 po
miarach grupy GALLEX znowu zmieniło 
obraz. Mianowicie grupa ta widzi wyraźny 
sygnał od neutrin z reakcji pp i podaje 
liczbę 83 SNU z błędem statystycznym 19 
SNU i błędem systematycznym 8 SNU. Co 
więcej liczba ta powiększona o podwójny 
błąd (co nie jest tak bardzo nieprawdopo
dobne) zgadza się z przewidywaną ilością 
neutrin dla galu — co mogło by z kolei

sugerować, że wcale nie mamy do czynie
nia ze zredukowaną ilością obserwowanych 
neutrin słonecznych. W każdym bądź ra
zie doświadczenia SAGE i GALLEX nie 
bardzo się ze sobą zgadzają. TYzeba pocze
kać na dalsze dokładniejsze wyniki, które 
na pewno szybko się pojawią.

Od strony teoretycznej — jeśli potra
ktujemy serio wynik grupy GALLEX, to 
możemy (w ramach modelu oscylacji neu
trin ze wzmocnieniem rezonansowym we 
wnętrzu Słońca) pogodzić wyniki tego eks
perymentu z wynikami doświadczeń Davi- 
sa i Kamiokande (przy założeniu bardzo 
szczególnych różnic mas między neutrina
mi oraz parametru określającego w jakim 
stopniu neutrina się ze sobą mieszają). Mi
mo badania problemu neutrin docierają
cych do nas ze Słońca od przeszło 20 lat i 
szeregu doświadczeń nadal nie znamy os
tatecznej odpowiedzi. Wydaje się jednak, 
że rozwiązanie tego problemu z pograni
cza astrofizyki i fizyki będzie owocne dla 
obu dziedzin.

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza 

CZY WENUS JEST SIOSTRĄ ZIEMI?

Przed laty Wenus uchodziła niemal za bliź
niaczą siostrę Ziemi. Ówczesnym plane- 
tologom wydawało się to całkiem oczywi
ste, bo jeżeli pod uwagę weźmiemy śre
dnice, masy i średnie gęstości tych planet, 
to rzeczywiście bardzo mało się one róż
nią między sobą. Co więcej — okrążają 
Słońce w niewiele różniących się odległoś
ciach i w Układzie Słonecznym są jedyny
mi planetami, które noszą żeńskie nazwy. 
Ale właściwie na tym kończy się — jak się 
przekonamy — całe podobieństwo mię
dzy Wenus a Ziemią.

Na podstawie wymienionych wyżej pa
rametrów wyciągano zupełnie fałszywe 
wnioski. Przede wszystkim zakładano, że 
te dwie planety przechodziły podobny roz
wój geologiczny i że wobec tego powinny

na nich istnieć podobne warunki klimaty
czne. A tymczasem prawda jest inna i w 
świetle współczesnych badań rozwój We
nus musiał przebiegać odmiennie od roz
woju Ziemi, toteż dziś obie planety znacz
nie się od siebie różnią. Pomiary wykona
ne za pomocą sond kosmicznych wyka
zały, że na naszej sąsiadce kosmicznej pa
nuje bardzo wysoka temperatura, w zależ
ności od wysokości danego terenu wzglę
dem poziomu zerowego (na Wenus nie 
ma zbiorników wody i za zerową wysokość 
przyjęto powierzchnię kuli o promieniu 
6051.4 ± 0.5 km) wynosi ona od 380 do 
470 stopni Celsjusza. A ponieważ wenus- 
jańska atmosfera ma dużo większą masę 
od ziemskiej i jest od niej znacznie gęst
sza, w pierwszym przypadku ciśnienie przy
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Fot.l Zdjęcie Wenus wykonane za pomocą sondy 
kosmicznej Mariner 10 w 1973 roku.

powierzchni planety osiąga wartość 4.5 
MPa, w drugim dochodzi nawet do 9.0 
MPa. Jest to więc ogromne ciśnienie, mniej 
więcej takie, jakie panuje w ziemskich o- 
ceanach na głębokości 1000 m, gdzie czło
wiek może przebywać tylko w batyskafie.

Czym wytłumaczyć tak skrajne różnice 
między warunkami klimatycznymi na We
nus i na Ziemi? Przed przed 4 ,6  miliarda
mi lat, kiedy powstawał nasz Układ Plane
tarny, planety te nie różniły się zbytnio 
między sobą. Skład chemiczny ich zarod
ków, przez planetologów zwanych plane- 
tozymalami, był niemal taki sam. A  w każ
dym razie występujące, między nimi różni
ce nie mogły być zbyt duże i chyba nie 
miało to jakiegoś większego wpływu na 
dalszy rozwój tych planet. Ich pierwotne 
atmosfery, utworzone z gazów uwolnio
nych podczas burzliwych procesów wulka
nicznych i w następstwie licznych uderzeń 
wielkich brył meteorytowych, składały się 
głównie z tlenku węgla i pary wodnej. Ale 
późniejszy rozwój Wenus i Ziemi odbywał 
się już w odmienny sposób, otoczyły się

Fot.2 Zdjęcie Ziemi wykonane w ramach programu 
księżycowego Apollo w 1970 roku.

one atmosferami o zupełnie innym charak
terze, co z kolei wywarło decydujący wpływ 
na tak znaczne zróżnicowanie się ich kli
matów. Musiało to jednak nastąpić dość 
wcześnie, bo — jak wykazały badania geo
logiczne — już 3.6 miliarda lat temu na 
Ziemi istniał ocean, a wkrótce potem po
jawiły się w nim pierwsze żywe organizmy. 
A  zatem już wtedy klimat naszej planety 
musiał się bardzo różnić od klimatu We
nus.

Być może odpowiedzialność za pow
stanie tak dużych różnic między klimatem 
obu planet ponosi woda. Ziemia zatrzy
mała ją przy sobie dzięki wytworzeniu tro- 
posfery, która pełni jakby rolę „pułapki” 
dla cząsteczek wody i nie pozwala im prze
dostawać się do wyższych warstw atmosfe
ry, gdzie pod wpływem nadfioletowego pro
mieniowania Słońca zostałyby rozłożone 
na podstawowe składniki (tlen i wodór), a 
w tej postaci mogłyby swobodnie umykać 
w przestrzeń międzyplanetarną. Z  niezna
nych przyczyn Wenus nie wytworzyła ta
kiej „pułapki” i najprawdopodobniej już
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Fot.3 Radarowy obraz fragmentu powierzchni Wenus o nazwie Alpha Regio uzyskany za pomocą radiotele
skopu w Arecibo (Puerto Rico) obejmujący obszar w długości od 250° do 40° i w szerokości od 55°S do 10°N.

w początkowym okresie swego istnienia 
pozbyła się wody. W każdym razie gdyby 
kiedykolwiek w przeszłości powstał na jej 
powierzchni ocean, to — jak wykazały roz
ważania teoretyczne — w krótkim czasie 
musiałby całkowicie wyparować. Wszyst
ko więc przemawia za tym, że to właśnie 
brak wody przyczynił się do tego, że atm o
sfera stawała się coraz gęstsza i składała 
się prawie wyłącznie z dwutlenku węgla. 
Ten zaś gaz i para wodna są bardzo czu
łymi regulatorami ciepła, odgrywającymi 
niezmiernie ważną rolę w utrzymywaniu 
odpowiedniej temperatury na naszej pla
necie. Wyobraźmy sobie na przykład, że z 
pewnych przyczyn ilość dwutlenku węgla 
w atmosferze wzrasta, wówczas efekt cie
plarniany staje się bardziej wydajny i tym 
samym na Ziemi robi się cieplej. Oceany 
zaczynają wtedy oczywiście silniej paro
wać, na skutek czego opady deszczu są 
częstsze, a opadające kropelki wody „wy
płukują” z atmosfery cząsteczki dwutlen
ku węgla, które spływają rzekami do oce
anów i w wyniku różnych procesów zo
stają na jakiś czas uwięzione w ziemskiej 
skorupie. Jednak spadek koncentracji dwu

tlenku węgla w atmosferze powoduje, że 
efekt cieplarniany staje się mniej wydajny 
i w związku z tym obniża się tem peratura 
na Ziemi. Ale podczas erupcji wulkanicz
nych atmosfera otrzymuje nowe porcje 
dwutlenku węgla, toteż jego koncentracja 
nieustannie wzrasta i jednocześnie z tym 
wzrasta wydajność efektu cieplarnianego. 
W związku z tym klimat na Ziemi znowu 
staje się coraz cieplejszy.

Hłk więc przyroda sama stworzyła dos
konały regulator temperatury na Ziemi. 
Nie wyciągajmy jednak z tego zbyt pocho
pnych wniosków i nie lekceważmy ostrze
żeń ekologów. Opisany bowiem wyżej me
chanizm jest bardzo powolny, toteż przy
roda może okazać się zupełnie bezbronna, 
gdyby koncentracja tlenku węgla w atm o
sferze nadal wzrastała na skutek dynami
cznego rozwoju naszej cywilizacji. Może 
to mieć fatalne następstwa dla klimatu na 
Ziemi i przestrogą dla nas winien być wła
śnie klimat na Wenus. Jej atmosfera jest 
przegrzana, gdyż nie występują tam opady 
deszczu i w związku z tym nie może się 
ona pozbyć nadmiaru dwutlenku węgla, 
który zwiększa wydajność efektu cieplar-
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Najw ażniejsze param etry  fizyczne W enus i Z iem i *

Wenus Ziemia
Średnia odległość 
od Słońca (min km) 108.2 149.6
Średnia odległość 
od Słońca (j.a.) 0.72332 1.0
Mimośród orbity 0.006787 0.0167
Nachylenie płaszczyzny 
równika do płaszczyzny 
orbity -2.6° 23.45°
Nachylenie płaszczyzny 
orbity do płaszczyzny 
ekliptyki 3.39° 0°
Okres obiegu Słońca 
(w ziemskich dobach) 224.701 365.256
Średnia prędkość ruchu 
po orbicie (km/s) 35.05 29.789
Okres obrotu wokół osi 
(w ziemskich dobach) 243.0249 1.0
Kierunek obrotu wsteczny prosty
Długość doby słonecznej 
(w ziemskich dobach) 118 1.0
Promień równikowy 
planety (km) 6051.5 (±0.1) 6378.160
Promień równikowy w 
porównaniu z promie
niem równikowym Ziemi 0.95 1.0
Długość liniowa 1° 
długości geograficznej 
na równiku (km) 105.5 111.3
Spłaszczenie planety 0.0000 0.0034
Powierzchnia planety (m2) 4.6 X10™ 5.1 X1014
Powierzchnia planety w 
porównaniu z powierz
chnią Ziemi 0.90 1.0
Objętość globu planety (m3) 0.93 X1021 1.1 X1021
Objętość w porównaniu 
z objętością Ziemi 0.85 1.0
Masa planety (kg) 4.9 X1024 5.98 X1024
Masa w porównaniu 
z masą Ziemi 0.82 1.0
Średnia gęstość planety 
(kg/m3) 5245 5514
Średnia gęstość w 
porównaniu ze średnią 
gęstością Ziemi 0.95 1.0
Masa atmosfeiy (kg) 5.07 X1020 5.12X1018
Masa atmosfeiy w 
porównaniu z masą 
atmosfeiy Ziemi 99 1.0
Główny składnik 
atmosfeiy CO2 (97 %)

N (78 %)  
O  (21 %)

Ciśnienie pizy 
powierzchni (hPa) 90000 1013
Przyspieszenie siły cięż
kości na równiku (cm/s2) 887 978
Prędkość ucieczki (km/s) 10.4 11.2
Średnia temperatura 
na powierzchni (K) 735 288
Liczba księżyców 0 1

* Tabelę opracowano głównie na

nłanego. Co więcej — najnowsze badania 
zdają się wskazywać na to, że Wenus pod 
względem geologicznym jest wciąż aktyw
nym globem i że dziś jeszcze dochodzi tam 
do erupcji wulkanicznych. A zatem kon
centracja tlenku węgla w wenusjańskiej at
mosferze przypuszczalnie zmienia się o- 
kresowo.

Co o wulkanizmie Wenus możemy po
wiedzieć po blisko dwóch latach jej pene
tracji za pomocą sondy Magellan? Odpo
wiedź nie może być wyczerpująca, bo prze
cież badania te są kontynuowane i o ile 
nie zdarzy się nic szczególnego — będą 
prowadzone jeszcze parę lat. Ale nim bli
żej się tym problemem zajmiemy, należy 
chyba wyjaśnić, że dla planetologa pojęcie 
„wulkanizm” ma szersze znaczenie niż dla 
geologa. Dla tego drugiego jest ono nieco 
zawężone i odnosi się właściwie do takiej 
działalności planety, podczas której pro
dukty wulkaniczne wydobywają się z jej 
wnętrza na powierzchnię, 'tymczasem pla- 
netolog wulkanizm uważa za podstawowy 
proces rozwoju planety, polegający na prze
topieniu i różnicowaniu się prymitywnej 
materii danej praplanety. Najcięższe pier
wiastki skupiają się w środku planety i wy
twarzają tam jej jądro, lżejsze natomiast 
grupują się ponad nim i tworzą płaszcz. 
Najlżejsze zaś skupiają się najwyżej i po
wstaje z nich skorupa planety, a niekiedy 
także jej hydrosfera i atmosfera. Przebieg 
tego procesu zależy od wielu czynników i 
wśród dziewięciu planet Układu Słonecz
nego nie znajdziemy dwóch obiektów, któ
rych rozwarstwienie przebiegałoby jedna
kowo, a więc które miałyby dokładnie taką 
samą przeszłość. Pod tym względem planety 
są bardzo zróżnicowane, w pełni dotyczy 
to naturalnie także Wenus. W przeciwień
stwie do Ziemi uzyskała ona dokładnie 
sferyczny kształt i najprawdopodobniej 
nie posiada ruchomych płyt litosferycz- 
nych. Na podstawie gęstości skał powierz
chniowych i izostatycznej równowagi tam
tejszych wzniesień, uczeni oceniają, że gru-
i w monografii Pianieta Wieniera (Moskwa 1989).
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Fot.4 Radarowy obraz fragmentu powierzchni We
nus o  rozmiarach około 40x112 km uzyskany za po
mocą sondy i Magellan wskazujący na prawdopo
dobne ślady działalności wulkanicznej.

bość wenusjańskiej skorupy wynosi około 
70 km i że skupia ona mniej więcej 1.8% 
ogólnej masy planety. Natomiast jej płaszcz, 
którego dolna granica ma leżeć na głębo
kości 2840 km, składać się powinien głów
nie z takich minerałów, jak: oliwiny, piro- 
kseny, granaty, spinele, perowskity i ilmeni- 
ty. Na temat składu chemicznego jądra na 
razie nie potrafimy nic powiedzieć, choć nie 
ulega wątpliwości, że zbudowane ono jest 
z najcięższych pierwiastków, głównie zaś z 
żelaza. Jego tem peratura — jak wyliczono
— może dochodzić do 5000 kelwinów.

O wielkości i masie globu wenusjań- 
skiego mówiliśmy już na początku artyku
łu. Obecnie wspominamy o tym jeszcze 
raz, ponieważ są to podstawowe param et
ry każdej planety, mające decydujący wpływ 
na jej geologiczny rozwój, zwłaszcza zaś 
na ilość zgromadzonych źródeł energii i 
szybkość chłodzenia. Im bowiem planeta 
ma większą masę, tym więcej radioaktyw
nych pierwiastków nagromadziła w okre
sie swego powstawania. A  przecież pier
wiastki te, przede wszystkim radioaktyw
ne izotopy uranu, toru i potasu, stanowią 
główne źródła energii cieplnej, którą pla
neta — w zależności od swych rozmiarów
— różnie gospodaruje. Im bowiem ma wię
kszą średnicę, tym mniejszy jest stosunek 
jej powierzchni do objętości i tym samym 
wolniej stygnie. Dlatego właśnie większa 
planeta ma wyższą temperaturę swego wnę
trza niż planeta mniejsza, jej litosfera dłu
żej wykazuje mniejszą lub większą ruchli
wość (wraz ze wzrostem temperatury spa
da wytrzymałość skał), nie tak szybko wy
gasa na niej aktywność wulkaniczna i te
ktoniczna. A  ponieważ Wenus pod wzglę
dem wielkości i masy mało ustępuje Ziemi, 
powinny na niej przebiegać takie same lub 
bardzo podobne procesy geologiczne. Rze
czywiście, zarówno naziemne sondowania 
radarowe tej planety, jak i obrazy radaro
we otrzymywane za pomocą sond kosmi
cznych dowodzą, że na powierzchni naszej 
kosmicznej sąsiadki utwory pochodzenia 
wulkanicznego i tektonicznego są bardzo
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W ykaz u tw orów  top ograficznych  W enus *

Łacińska
terminologia

Polska
terminologia

Ogólna charakterystyka utworu

Chasma (Chasmata) Kanion (kaniony) Dolina niekiedy o  dość stromych zboczach
Collis (Colles) Wzgórek (wzgórki) Niewielkie wzniesienie
Corona (Coronae) Wieniec (wieńce) Duży eliptyczny lub kolisty twór (najprawdopo

dobniej pochodzenia wulkanicznego)
Crater (Craters) Krater (kratery) Utwór pochodzenia meteorytowego
Dorsum (Dorsa) Grzbiet (grzbiety) Podłużne wzniesienie
Fossa (Fossae) Bruzda (bruzdy) Długa, wąska, niezbyt głęboka depresja 

(szczelina)
Linea (Lineae) Linia (linie) Ciemny lub jasny podłużny twór
Mons (M ontes) Góra (góry) Stożek wulkaniczny lub góra (łańcuch górski)
Patera (Paterae) Patera (patery) Kaldera wulkaniczna lub krater o  nieregular

nych i zniszczonych brzegach
Planitia (Planitiae) Równina (równiny) Równina położona zwykle poniżej poziomu 

zerowego
Planum (Plana) Płaskowyż (płaskowyże) Równina leżąca na wyżynie
Regio (Regiones) Kraina (krainy) Wyżyna pokryta różnymi tworami topogra

ficznymi
Rupes (Rupes) Uskok (uskoki) Uskok (urwisko)
Tferra (Tfcrrac) Ziemia (ziemie) Obszar porównywalny z ziemskim kontynentem
'Itssera (Tbsserae) Parkiet (parkiety) Teren pokryty utworami przypominającymi 

parkiet
Tholus (Tholi) Kopuła (kopuły) Niewielka samotna góra w kształcie kopuły

pospolite. Ze strukturami tego typu spo
tykamy się tam niemal na każdym kroku.

Niestety, nasza wiedza o wenusjańskim 
wulkanizmie jest wciąż nadzwyczaj skąpa. 
Nie wiemy przecież nawet tego, czy — tak 
samo jak na Marsie — obserwujemy dziś 
its Wenus już tylko ślady procesów zacho
dzących tam w niezbyt odległej przeszłoś
ci, czy też — podobnie jak na Ziemi — 
mamy do czynienia z aktualnie przebie
gającymi na tej planecie zjawiskami wul
kanicznymi. "Ei druga ewentualność wyda
je  się być całkiem realna, o współczesnej 
aktywności wulkanicznej Wenus zdają się 
świadczyć okresowe zmiany koncentracji 
w tamtejszej atmosferze dwutlenku siarki, 
bo gaz ten — jak nam wiadomo — towa
rzyszy ziemskim erupcjom wulkanicznym. 
O aktywności geologicznej globu wenusjań- 
skiego mówią wreszcie zmiany, które nie

dawno odkryto na jego powierzchni. Otóż 
uczeni amerykańscy przeglądając obrazy 
radarowe planety otrzymywane za pom o
cą sondy Magellan w pewnym odstępie cza
su stwierdzili, że w okresie od końca listo
pada 1990 roku do 23 lipca 1991 roku na 
zachodnim brzegu Ziemi Afrodyty doszło 
do obsunięcia gruntu. Uwolnione skały zsu
nęły się z dość stromego stoku do doliny i 
wytworzyły w niej coś w rodzaju moreny, 
mającej kilkaset metrów grubości, około 
3 km szerokości i 5.5 km długości. Skalną 
lawinę mógł uwolnić zarówno lokalny ruch 
tektoniczny, jak i trzęsienie wenusjańskiej 
skorupy o globalnym charakterze. W jed
nym i drugim przypadku mogło to być zwią
zane z przejawami aktywności wulkanicz
nej Wenus, choć na razie brak na to kon
kretnych dowodów i trudno oczywiście w 
tej chwili mówić o skali tego zjawiska. Co

* Wykaz trzeba będzie rozszerzyć o  typy utworów odkrytych na obrazach radarowych otrzymanych za pomocą sondy 
Magellan.
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Fot.5 Radarowy obraz fragmentu powierzchni We
nus uzyskany za pomocą sondy Magellan; przypusz
cza się, że ciemna struga wijąca się w poprzek obra
zu o długości około 30 km i szerokości 1—2 km 
została uformowana strumieniem lawy wulkanicznej.

do jednego możemy być pewni — w nie
zbyt odległej przeszłości musiały tam za

chodzić bardzo burzliwe procesy i one to 
zniwelowały pierwotny relief planety, a 
wiek jej obecnej powierzchni ocenia się 
od 0.25 ±  0.15 miliarda lat do 1.0 ±  0.5 
miliarda lat (za-najbardziej wiarygodny 
przyjmuje się wiek 0.4x  109 lat).

Podane wyżej liczby zostały wyznaczo
ne na podstawie statystycznych porównań 
gęstości kraterów meteorytowych na Księ
życu, Ziemi i Wenus. Pod uwagę były o- 
czywiście brane tylko utwory o odpowie
dnio dużej średnicy (na posiadanych obra
zach radarowych planety trudno odróżnić 
mniejsze utwory tego typu od kalder wul
kanicznych) i przy założeniu, że częstość 
upadków meteorytów w danym czasie była 
mniej więcej taka sama na wszystkich wy
mienionych ciałach. Ale chociaż przyjęte 
założenia nie muszą się w pełni pokrywać 
z rzeczywistością, to jednak różnice nie 
powinny być zbyt duże i wobec tego śmia
ło możemy uważać, że z punktu widzenia 
planetologów powierzchnia Wenus jest 
młoda. Oczywiście planeta ta — podobnie 
jak wszystkie pozostałe planety Układu 
Słonecznego — także przedstawia specyfi
czny, nie mający swego odpowiednika 
świat. Lecz na razie nie jesteśmy w stanie 
wyznaczyć jej właściwego miejsca w roz
wojowym szeregu planet ziemskiej grupy i 
winniśmy o tym pamiętać używając okreś
lenia „siostra Ziem i”.

KRONIKA 

Diament w Pannie

Najpiękniejsze w astronomii jest to, że każde
go dnia może nas ona zaskoczyć nowym nie
oczekiwanym odkryciem, wybuchem gwiazdy czy 
znalezieniem „diamentu” na niebie.

Patrząc na niebo wydawałoby się, że gwiazdy 
rozrzucone są na nim dość przypadkowo, cha
otycznie. Cóż jednak powiedzieć o niezwykłym 
układzie gwiazd (patrz zdjęcie) w gwiazdozbio
rze Panny (Virgo), który można odnaleźć bez 
trudności na kliszach Atlasu Palomarskiego (nr 
kliszy 1405). Jest to pięć gwiazd o jasnościach 
około 13 mag każda — już ten fakt jest zasta

nawiający — położonych wewnątrz obszaru o 
rozmiarach kątowych 42 sekund. Zupełnie na
turalnie rodzi się pytanie: czy układ ten jest 
jedynie projekcją na sferę niebieską będących 
w różnych odległościach od nas gwiazd, czy też 
może stanowi grupę związaną oddziaływania
mi grawitacyjnymi?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie trze
ba na początku oszacować prawdopodobieństwo 
zdarzenia, że pięć gwiazd o jasnościach więk
szych niż 13 mag znalazło się w sposób przy
padkowy w kwadracie o rozmiarach 42"x42". 
W literaturze astronomicznej znane są tabele 
zestawiające gęstość gwiazd o jasnościach więk-
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Niezwykły układ pięciu gwiazd w gwiazdozbiorze Panny.

szych niż pewna jasność progowa, na powierz
chniach l°X l°d la  określonych szerokości ga
laktycznych b. Dla szerokości odpowiadającej 
położeniu naszego Diamentu (/ ~  300°, b ~  
60°) liczba ta wynosi 59 gwiazd jaśniejszych niż 
13 mag. Prawdopodobieństwo, że pięć gwiazd 
znajdzie się w interesującym nas kwadracie (przy 
przypadkowym rozkładzie 59 gwiazd) wynosi 
3 x l 0 10. Nie jest to jednak liczba, która okreś
la prawdopodobieństwo znalezienia takiej gru
py na danej szerokości b. Chcąc oszacować re
alną wielkość zauważmy, że nasze poszukiwa
nia nie mogą się ograniczyć tylko do jednego 
kwadratu 42"x42". Musimy obliczyć prawdo
podobieństwo zajścia zdarzenia w obszarze po
łożonym powyżej | b | > 45 ° przebiegając wo
kół sferę niebieską. Obszar ten zajmuje ok. 
1.5 x l0 8 kwadratów o rozmiarach 42"x42". 
Prawdopodobieństwo więc przypadkowej pro
jekcji na sferę niebieską wynosi ok. 4%. Licz
ba ta jest jednak znacznie mniejsza, gdy za
uważymy, że interesujące nas gwiazdy mają je
dynie porównywalne jasności (np. /m a  = 11.09, 
/mb = 13.72, m c  =  13.61 mag. itd.), oraz to że 
z naszych 59 gwiazd muszą wypaść jaśniejsze 
niż 11 mag.

Szacunek ten zachęcił N. B r o s c h ’a z 
Obserwatorium Wise do szczegółowych obser
wacji. Ttzeba wiedzieć, że trud to niemały, bo 
wymaga zarówno wielokanałowych obserwacji 
fotometrycznych (UBVRI) jak i spektroskopo
wych. Obserwacje fotometryczne pozwoliły u- 
stalić dwa fakty:

•  pozycja pięciu gwiazd na diagramie wskaź
nik barwy (U-B) versus (B-V) pozwala 
wnioskować, że są to gwiazdy ciągu głów

nego (a więc palące wodór w jądrze czyli 
stosunkowo młode)

•  wyznaczona metaliczność [Fe/H] niewiele róż
ni się od słonecznej, a więc z pewnością ich 
skład chemiczny jest podobny do słonecz
nego.

Z analizy widm gwiazd ustalono że:
•  typy spektralne członków grupy zawarte są 

między F a G i z pewnością nie są później
sze niż K 5 (brak linii tlenku tytanu)

•  prędkości radialne nie odbiegają zasadniczo 
od prędkości okolicznych gwiazd.

Zestawienie powyższych faktów pozwala sądzić, 
iż mamy do czynienia z układem pięciu od
działywujących grawitacyjnie gwiazd.

Rodzi się oczywiście pytanie czy to jedyna 
istniejąca taka grupa. Otóż nie. Odkryto i ska
talogowano blisko 1000 takich obiektów, a od 
nazwy jednego z nich znajdującego się w Mgła
wicy Oriona grupie nadano nazwę systemów 
typu Trapez. Systemy typu Trapez są to więc 
grupy składające się z kilku (więcej niż dwóch 
gwiazd w prawie równych odległościach. Z  u- 
wagi na tak niecodzienną konfigurację i od
działywania grawitacyjne członków grupy chcia
łoby się wiedzieć jak długo możemy je obser
wować w tej postaci na niebie? Czy są to ukła
dy stabilne dynamicznie? Pierwszym krokiem 
do odpowiedzi na to pytanie jest określenie ich 
wieku. Można to zrobić w sposób dość prosty, a 
mianowicie sporządzając diagram Hertzsprun- 
ga-Russella (Mv — typ widmowy) dla gwiazd 
z systemów, o których jesteśmy przekonani, że 
są rzeczywiście typu Ttapez i porównać ich po
zycję z położeniem młodych gromad otwartych 
np. Hiad (dla której wiek jest dość dobrze 
znany 5 x l0 8 lat).

Na rys. 1 kółkami zaznaczono pozycję naj
jaśniejszych członków 11 systemów typu Tra
pez, kropkami pozostałe gwiazdy zaś pozycję 
czterech olbrzymów z gromady Hiady krzyży
kami. Linia ciągła obrazuje teoretyczny tor e- 
wolucyjny gwiazdy o masie 2.4 Mq . Z  porów
nania pozycji olbrzymów w Hiadach i syste
mach typu 'łrapez wynika niezbicie, że systemy 
te muszą być bardzo młode. Nie starsze, w 
każdym bądź razie, niż Hiady. Dodatkowo, ze
stawiając ten wiek z teoretycznymi obliczenia
mi dynamicznego wieku dla systemów typu Tfa- 
pez, gdzie składnikami są gwiazdy typu 0, oka
zuje się, że jedna trzecia z nich rozpadnie się 
po 106 lat. Gwiazdy późniejszych typów wid-
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Rys. 1. Diagram Hertzsprunga-Russella dla systemów typu 
Trapez (objaśnienia w tekście).

mowych potrzebują więcej czasu. Wynik ten 
jest zgodny z górnym limitem, jaki na wiek tych 
systemów daje porównanie z Iliadami. Widzi
my zatem, że układy te muszą być dynamicz
nie niestabilne. Jak się przypuszcza ewoluują 
one do tzw. systemów hierarchicznych, bądź 
pojedynczego ciasnego układu podwójnego, któ
rego zewnętrzny trzeci składnik uciekł. Syste
my hierarchiczne składają się typowo z ciasnej 
pary gwiazd i odległej trzeciej (fi Per-Algol), 
dwóch ciasnych par znacznie oddalonych od 
siebie (ADS 9537), dwóch ciasnych par i dale
kiej piątej gwiazdy (Castor) itd. Systemy te są 
dynamicznie stabilne i mogą istnieć przez zna
czny okres czasu. Na przykład z zaawansowa
nia ewolucyjnego trzeciego ciała wiek układu 
Per można oszacować na 5x(108-109) lat, a 
układu ADS 9537, składającego się z dwóch 
układów kontaktowych typu W UMa (DV 
Dra i DW Dra), na (5-10) x l0 9 lat. Jest wielce 
prawdopodobne, iż niektóre z ciasnych ukła
dów podwójnych, które znamy jako „samot
ne” mogą mieć towarzysza trudnego jednak 
do wykrycia (zarówno ze względu na odległość 
do układu — znikome zaburzenia w ruchu or
bitalnym — jak i jasność trzeciej gwiazdy).

Wyznaczone odległości pomiędzy członka

mi grupy pokazują korelację z wiekiem i ty
pem widmowym najjaśniejszych składników. Im 
wcześniejszy typ widmowy, a więc i młodszy 
układ, tym separacja jest większa. Im później
szy typ widmowy tym separacja jest mąiejsza. 
Dla przykładu dla typu widmowego G i K wy
nosi ona 5 000 AU (AU — jednostka astro
nomiczna), dla B 28 000 AU, zaś dla typu 0 
112 000 AU. Powyższą prawidłowość można 
sparametryzować prostą zależnością:

Separacja = 3.9x 106 T  -*•3 AU,
gdzie T  oznacza wiek w latach.

Na zakończenie ciekawostka. Zakładając, 
że Słońce urodziło się w grupie razem z inny
mi gwiazdami można zweryfikować hipotezę czy 
Słońce ma odległego niewidocznego towarzy
sza — Nemezis. Z  obserwacji wiemy już, że 
górny limit na separację dla typu widmowego 
G wynosi 5 000 AU. Znając wiek Słońca — 
około 4.5 x l0 9 lat — i używając powyższego 
wzoru, Nemezis musiałaby być odległa od nas 
o 92 000 AU. Oznacza to, że wcześniej na sku
tek z oddziaływania z innymi gwiazdami by
łaby zgubiona przez Słońce. Katastrofa więc 
nam nie grozi.

Marek J. Sama

Co widać w jąd rze  galaktyki M 32

W kwietniu br. upłynęły dwa lata od umiesz
czenia na orbicie okołoziemskiej teleskopu ko
smicznego HST Podczas rocznicowej konferen- 
q'i prasowej jako jedno z bardziej sensacyjnych, 
ostatnich odkryć tego instrumentu uznano zna
lezienie silnych argumentów świadczących o ist
nieniu supermasywnej (około 2.6 milionów mas 
Słońca) czarnej dziury w centrum M32 (jednej 
z bliskich galaktyk). Jak zapewne wielu miłoś
nikom astronomii wiadomo galaktyka eliptycz
na M32 leży w gwiazdozbiorze Andromedy, nie
mal w tej samej odległości co M31 — Wielka 
Mgławica w Andromedzie. Razem z NGC 205 
tworzą „trójkę” przypominającą naszą Galak
tykę i Obłoki Magellana. Wniosek o czarnej 
dziurze we wnętrzu M32 wyciągnięto opiera
jąc się na wyjątkowo silnej koncentracji gwiazd 
jądra tej galaktyki (około 400 milionów gwiazd; 
1000 lat świetlnych średnicy). Tb, że w jej cen
trum może znajdować się czarna dziura suge
rowano już w 1987 roku, ale obserwacje na
ziemne nie pozwalały na dostrzeżenie szcze
gółów budowy jądra. Dopiero obrazy z HST
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pokazały gwałtowny wzrost jasności przy zbliż
aniu się do środka M32. Dr Tod L a u e r  i 
Sandra F a b e r  opracowujący wyniki obser
wacji Szerokokątnej Kamery HST (Wide Field/ 
Planetary Camera)zgodnie twierdzą, że jest to 
najgęstszy znany układ gwiazdowy — gęstość 
gwiazd w centrum M32 może być nawet 100 
milionów większa niż gęstość gwiazd w okolicy 
Słońca (gdyby tam mogły istnieć planety — ich

mieszkańcy nawet nocą mogliby czytać gazety 
przy świetle gwiazd). Co więcej prędkości orbi
talne tych gwiazd także szybko rosną przy zbli
żaniu się do centrum — co najlepiej tłumaczy 
bardzo masywny obiekt, np. czarna dziura, w 
środku. Nie jest to oczywiście jedyne możliwe 
wytłumaczenie zebranych danych obserwacyj
nych, ale trzeba przyznać, że bardzo sugestywne.

MSK

Zanieczyszczenie nieba: Obserwatorom co
raz częściej dają się we znaki liczne sztuczne 
obiekty krążące wokół Ziemi. Powyższe zdję
cia ukazują ślady przelotu sztucznych satelitów 
Ziemi utrwalone podczas ekspozycji, których

celem były: kometa Halleya (14 marca 1991 
roku, 1.54 m teleskop duński w La Silla, Chile, 
R. W e s t ) — zdjęcie lewe i echo świetlne su
pernowej 1987 A (D. M a l i n  AAO) — zdję
cie prawe.

KRONIKA HISTORYCZNA

John Couch Adams (1819-1892)

Nazwisko zmarłego sto lat temu angiel
skiego astronoma i matematyka Johna C. 
A d a m s a  jest związane przede wszyst
kim z historią odkrycia Neptuna.

Urodził się 5 czerwca 1819 r. w Lidcot 
(Kornwalia). Dość wcześnie ujawnił swój

talent matematyczny. W 1839 r. uzyskał 
stypendium uniwersytetu w Cambridge. 
Uczelnię tę ukończył w 1843 r. Następnie 
wykładał w St. John’s College (w latach 
1843-53) i Pembroke College (1853-58). 
Uniwersytet w Aberdeen przydzielił Adam
sowi w 1858 r. katedrę matematyki, ale 
rok później powrócił on do Cambridge i
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do śmierci pełnił obowiązki profesora as
tronomii i geometrii.

Prace naukowe Adamsa dotyczą me
chaniki nieba. W 1843 r. badając pertur
bacje w ruchu Urana, doszedł do wniosku, 
że są one spowodowane przez nieznaną 
planetę. Hipotezy takie wysuwano już zre
sztą wcześniej (m. in. Alexis B o u v a r d 
w 1821 r., Wilhelm F. B e s s e 1 w 1840 r.). 
Po żmudnych obliczeniach, przeprowadzo
nych w latach 1844-45, wyznaczył elemen
ty orbity, masę i heliocentryczną długość 
hipotetycznego obiektu. We wrześniu 1845 
r. przedstawił uzys
kane wyniki dyrekto
rowi obserwatorium 
w Cambridge Jam e
sowi C h a 11 i s o w i, 
a 21 października — 
dyrektorowi Królew
skiego Obserwator
ium Astronomiczne
go w Greenwich, Ge- 
orge’owiB. A i r y ’ - 
e m u .  Obaj dyrek
torzy zbagatelizowa
li sprawę i nie spie
szyli się z obserwac
jami. Tymczasem Ur- 
bain J. J. L e v e r -  
r i e r w Obserwato
rium Astronom icz
nym w Paryżu, wyko
nał analogiczne ob
liczenia niezależnie 
od Adamsa. Lever- 
rier wysłał list do obserwatorium w Berli
nie, z prośbą o podjęcie poszukiwań poza- 
uranowej planety. List dotarł tam 23 wrze
śnia 1846 r. i jeszcze tej samej nocy Jo
hann Gotfried G a l i e  odnalazł nową pla
netę, nazwaną później imieniem rzymskie
go boga morza — Neptuna. Początkowo 
cały splendor spadł na Leverriera i Galle- 
go, gdyż nikt nie wiedział o obliczeniach 
Adamsa. Pierwszą informację o niezależ
nej pracy Adamsa ogłosił 3 października 
1846 r. John F. W. H. e r s c h e 1. Wywołało

to duże niezadowolenie we Francji, jed
nak nie wpłynęło na przyjazne stosunki 
Leverriera i Adamsa.

Zasługi tego.ostatniego w odkryciu Ne
ptuna, zostały uhonorowane przyznaniem 
mu przez Royal Society w 1848 r. złotego 
medalu im. Copleya oraz członkostwa tej 
organizacji (rok później). Adams został 
także członkiem londyńskiego Royal Astro
nomical Society. Funkcję prezydenta RAS 
pełnił w latach 1851-53 i 1874-76. W 1848 
r. Uniwersytet w Cambridge ufundował na
grodę im. Adamsa, którą przyznawano co 

2 lata za najlepsze 
prace z fizyki, mate
matyki i astronomii. 
W 1861 r. Adams 
zastąpił J. Challisa 
na stanowisku dy
rektora Cambridge 
Observatory. Posia
dał członkostwo a- 
kademii nauk w Pa
ryżu i Petersburgu. 
Był zawsze bardzo 
skromnym człowie
kiem. Z  tego powo
du odmówił królo
wej Wiktorii przy
jęcia tytułu szla
checkiego. Odrzu
cił także propono
wane mu stanowis
ko królewskiego as
tronoma tłumacząc 
się podeszłym wie

kiem. Zm. 21 stycznia 1892 r. w Cambridge.
J. C. Adams jest autorem wielu prac o 

teorii ruchu Księżyca (otrzymał za nie zło
ty medal RAS). Wyznaczył wartość wieko
wego przyspieszenia średniego ruchu Księ
życa. Zajmował się także orbitą roju me
teorowego Leonid, z uwzględnieniem per
turbacji plafietarnych. Wykazał, że rój ten 
związany jest z kometą 18661 Tfempel. In
teresowały go też zjawiska zaćmieniowe. 
W 1851 r. był w Szwecji na obserwacjach 
całkowitego zaćmienia Słońca.
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Matematyczne prace uczonego doty
czą wielomianów Legendre’a i liczb Ber- 
noulliego. Obliczył wartość liczby Eulera 
z dokładnością do 263 znaków dziesięt
nych.

Na cześć uczonego, jego nazwisko nosi 
64-kilometrowy krater, znajdujący się na 
widocznej stronie Księżyca.

Paweł Sobotko

KĄCIK OLIMPIJCZYKA

XXXV Olimpiada Astronomiczna

Już po raz trzydziesty piąty odbyło się w 
Planetarium Śląskim rozstrzygnięcie co
rocznej olimpiady astronomicznej. Tym ra
zem do olimpiady przystąpiło tylko 130 
uczniów szkół średnich, spośród których 
kolejne eliminacje wyłoniły 20-osobową

grupę do zawodów finałowych. W ich gro
nie znalazło się aż dziesięciu ubiegłorocz
nych finalistów, w tym dwóch laureatów i 
troje wyróżnionych.

Finałowa dwudziestka gościła w Cho
rzowie od 5 do 9 marca 1992 roku, rozgry-

Fot. 1 Laureaci X X X V  Olimpiady Astronomicznej w towarzystwie organizatorów przed gmachem chorzo
wskiego Planetarium, (foto: Gabriela S o w a )
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Fot. 2 Zwycięska czwórka laureatów XXXV Olim
piady Astronomicznej. Od lewej: Krzysztof M a t y 
s i ak,  Wojciech L e w a n d o w s k i , M i c h a ł  M a t r a -  
s z e k  i Grzegorz W a r d z i ń s k i ,  (foto: Gabriela 
S o w a )

wając w tym czasie ostateczną batalię o 
laury; w jej wyniku dokonano końcowej 
klasyfikacji.

Zwycięzcą XXXV Olimpiady Astrono
micznej i laureatem I nagrody został Krzy
sztof M a t y s i a k  — uczeń IV klasy Li
ceum Ogólnokształcącego im. WŁ Bronie
wskiego w Bolesławcu (laureat III miejsca 
w 1991 roku i wyróżniony w 1990 roku).

Kolejnymi laureatami zostali:
II miejsce, ex aequo: Michał M a t r a -  

s z e k — uczeń IV klasy XXVI LO w 
Łodzi i Grzegorz W a r d z i ń s k i  — 
uczeń IV klasy XIV LO im. Polonii 
Belgijskiej we Wrocławiu;

III miejsce: Wojciech L e w a n d o w s k i  
— uczeń V klasy Zespołu Szkół Me
chanicznych im. Wł. Broniewskiego w 
Tbruniu.

Sześć wyróżnień tytułem finalisty otrzymali 
kolejno:

Krzysztof G i a r o — IV kl. I LO im. M.
Kopernika w Gdańsku,

Piotr G r z y w a c z  — III kl. III LO im.
T. Kościuszki w Łodzi,

Kacper K o r n e t  — III kl. I LO im. M.
Kopernika w Gdańsku,

Andrzej S k r z y p a c z  — IV kl. IV LO 
im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu, 

Maciej Ś l u s a r c z y k  — III kl. Zespo
łu Szkół Ogólnokszt. im. A. Witkow
skiego w Krakowie oraz 

Maria P i e t  r y s  — III kl. LO im. M.
Kopernika w Żywcu.

Dalsze miejsca zajęli:
Piotr B a b i a k  — IV kl. I LO w Jele

niej Górze,
Cezary B i e r n a c k i  — IV kl. II LO w 

Kielcach,
Ewa C z u c h r y — IV kl. Zesp. Szkół 

Ogólnokszt. w Białymstoku,
Grzegorz K a c z m a r c z y k  — IV kl.

VIII LO w Gdańsku,
Andrzej M a r t y n a  — IV kl. Zespołu 

Szkół Elektrycznych w Nisku,
Piotr M a s z k i e w i c z — IV kl. IX LO 

w Gdańsku,
Michał N o w a k  — III kl. LO w Lębor

ku,
Maria P a j k a — III kl. I LO w Jaworz

nie,
Janusz P o p ł a w s k i  — IV kl. III LO w 

Gdyni.
Niełatwa droga do finału wiodła przez ko
lejne etapy eliminacji, rozgrywane od paź
dziernika 1991 roku. Informacje regula
minowe wraz z pierwszą serią zadań I eta
pu olimpiady organizatorzy przesłali z po
czątkiem września do szkół średnich w 
całym kraju. Warunkiem udziału w olim
piadzie było, jak co roku, nadesłanie do 
Komitetu Głównego rozwiązań trzech spo
śród pięciu zadań pierwszej serii.

Do wyboru postawiono następujące 
problemy: sprawdzić, czy ciśnienie w środ
kach planet (obliczone przy upraszczają
cych założeniach) różnicuje wyraźnie pla
nety grupy ziemskiej i jowiszowej; obli-
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czyć przez ile dni w roku odległość Ziemi 
od Słońca przekracza 1 jednostkę astro
nomiczną; określić warunki i szanse od
krycia gwiazdy zmiennej zaćmieniowej 
obserwowanej równocześnie jako gwiaz
da wizualnie podwójna; opisać odkrycia 
dokonane podczas zbliżenia sondy Voy
ager 2 do Neptuna. Od kilku lat tradycyj
nie tę serię zamyka zadanie dla użytkow
ników komputerów — tym razem wyma
gające, w oparciu o podany algorytm, ob
liczenia dat nowiów Księżyca w całym bie
żącym stuleciu i określenia na ich podsta
wie okresów roku kiedy odstępy między 
nowiami są ekstremalne.

Do 130 uczniów, którzy podjęli wyz
wanie, przesłano następujące kolejne cztery 
zadania stanowiące drugą serię I etapu o- 
limpiady. Regulamin wymagał rozwiąza
nia trzech spośród nich; podać sposób o- 
kreślenia masy gwiazdy, jeśli znana jest jej 
temperatura efektywna, przyspieszenie gra
witacyjne na powierzchni, widoma wiel
kość gwiazdowa i paralaksa; określić gra
nice zmienności wysokości Merkurego nad 
horyzontem w dniach maksymalnych elon- 
gacji; obliczyć daty opozycji planetoid z 
grupy trojańskiej w bieżącym roku, znając 
datę opozycji Jowisza; sformułować zależ
ność gęstości od odległości od centrum 
gromady kulistej, wykazującej radialną sy
metrię rozkładu masy, w której prędkości 
ruchu orbitalnego gwiazd nie zależą od 
promienia orbity.

W uzupełnieniu rozwiązań drugiej se
rii zadań I etapu należało nadesłać także 
rozwiązanie jednego z dwóch (przekaza
nych wraz z pierwszą serią) zadań obser
wacyjnych, polegających na ocenie liczby 
gwiazd będących w zasięgu aparatu foto
graficznego na podstawie własnoręcznie 
wykonanego zdjęcia; określeniu współrzę
dnych horyzontalnych Księżyca i jego ką
towej odległości od Słońca podczas pierw
szej i ostatniej możliwej obserwacji Księ
życa tuż po i tuż przed nowiem. Również 
opracowanie innych oryginalnych obser- 
waq'i astronomicznych organizatorzy i tym

razem dopuszczali jako rozwiązanie zada
nia obserwacyjnego.

Z  obowiązku nadesłania łącznie zadań 
obu serii I etapu wywiązało się tylko 103 
uczestników. Spośród tej liczby Komisja 
Olimpiady wyłoniła 51 uczniów do udzia
łu w kolejnych eliminacjach. Półfinałowe 
zawody przeprowadzono 20 stycznia br.: 
w Katowicach — dla uczestników z woje
wództw południowych i centralnych oraz 
w Gdańsku — dla północnych regionów 
kraju. Zanim z tej grupy wyłoniono ucze
stników finału, musieli oni jeszcze spros
tać czterem zadaniom, teraz rozwiązywa
nym już pod kontrolą i w ograniczonym 
czasie.

W tej serii zadań należało: obliczyć śre
dnią odległość składników gwiazdy pod
wójnej, wynikającą ze skręcania się osi or
bit wskutek efektu Einsteina; zakładając, 
że zmiany jasności planetoidy Westa wy
nikają z obecności plamy na jej powierz
chni, wyznaczyć stosunek albeda plamy do 
albeda powierzchni; przeanalizować zmia
ny współrzędnych oraz kształtu kołowej 
plamy słonecznej wywołane obrotem Słoń
ca; oszacować rozmiary planetoidy na pod
stawie momentów zakrycia przez nią gwiaz
dy, odnotowanych w trzech miejscach na 
Ziemi.

Ostatni etap olimpiady rozegrano 6 i 7 
marca br. W tym czasie przed uczestnika
mi finału postawiono jeszcze 6 zadań: oce
nić na podstawie fotografii prędkość ma
terii odrzuconej w czasie wybuchu super
nowej SN 1987 A  w Wielkim Obłoku M a
gellana; w oparciu o politropowy model 
wewnętrznej budowy gwiazd wykazać sta
łość stosunku ciśnienia promieniowania 
do ciśnienia gazu w modelu standardo
wym; oszacować promień, czas relaksacji i 
czas zaniku gromad otwartych i kulistych 
na podstawie masy, liczebności i średniej 
prędkości gwiazd w gromadach; określić 
tor ruchu i obliczyć czas, po jakim ciało 
poruszające się po powierzchni Ziemi po
wróci, wskutek działania siły Coriolisa, do 
punktu wyjścia.



282 URANIA 9/1992

Zupełnie odmienny charakter miało 
dwuczęściowe zadanie polegające na zre
dagowaniu krótkich komentarzy do frag
mentów filmów o tematyce astronomicz
nej oraz przeprowadzeniu korekty obfi
tującego w błędy i liczne nieścisłości frag
mentu książki „Cudowna planeta”.

Organizatorzy przewidzieli również za
danie praktyczne, związane z samodziel
nymi obserwacjami planetoidy Westa. Nie
stety, pogoda nie dopisała, więc prawdzi
we niebo musiała zastąpić projekcja w pla
netarium, a „awaryjne” zadanie wymagało 
wyznaczenia daty odtwarzanej sytuacji, pod
czas której zachodziło bliskie złączenie Jo
wisza z Saturnem.

Podobnie jak w ubiegłych latach, olim
pijczykom przedstawiono więc łącznie 21 
zadań. Najwytrwalsi musieli wykazać się 
wszechstronną, teoretyczną i praktyczną 
znajomością astronomii. Uwieńczeniem ich 
kilkumiesięcznych zmagań stało się spot
kanie w gronie uczestników i organizato
rów olimpiady, w poniedziałek 9 marca br.

Laureaci, wyróżnieni i pozostali fina
liści odebrali z rąk przewodniczącego Ko
mitetu Głównego Olimpiady Astronomi
cznej, prof. dr. Józefa S m a k a dyplomy i 
nagrody ufundowane przez Polskie Tbwa- 
rzystwo Miłośników Astronomii.

PORADNIK OBSERWATORA

Całkowite zaćmienie Księżyca 9/10 gr
Po prawie 3 latach przerwy obserwatorzy 
europejscy znów będą mogli podziwiać ko
lejne całkowite zaćmienie Księżyca. I, po
dobnie jak poprzednie w lutym 1990 r., 
najbliższe zaćmienie będzie w Polsce wi
doczne w bardzo dobrych warunkach, naj
lepszych do końca XX wieku.

Księżyc wejdzie w cień Ziemi, znajdu
jąc się w pobliżu węzła zstępującego swej 
orbity, będąc na zachód od niego, a więc 
nieco ponad ekliptyką. Minie zatem śro
dek cienia od strony na północnej (rys. 1), 
wobec czego wystąpi większe pociemnie-

Zwycięzca XXXV Olimpiady Astrono
micznej — Krzysztof M a t y s i a k  otrzy
mał jako główną nagrodę teleskop syste
mu Newtona 90/900 mm, wytworzony i 
ufundowany przez Zakład Mechaniki Pre
cyzyjnej Jacka Uniwersała w Żywcu.

Dla większości finalistów przygoda z 
olimpiadą na tym się kończy — przyszła 
już pora zasiąść w akademickich ławach. 
Młodsi zapewne spróbują swych sił jesz
cze raz w XXXVI olimpiadzie i, tradycyj
nie, to oni może sięgną teraz po najwyższe 
laury. Ciekawe, czy w kolejnych latach u- 
trzyma się tendencja powolnej feminizacji 
zawodów — ostatnio bowiem z każdym 
rokiem o jedną zwiększała się liczba fina
listek. Organizatorzy mają natomiast na
dzieję, że wyraźnie niższa w tym roku o- 
gólna liczba uczestników olimpiady nie za
powiada tendencji spadku zainteresowa
nia astronomią i samą olimpiadą wśród 
młodzieży w przyszłych latach. Czas po
każe...

Z  początkiem nowego roku szkolnego 
zadania kolejnej olimpiady oczekiwać już 
będą w szkołach na wszystkich uzdolnio
nych miłośników astronomii.

Jan Dcssclbcrgcr

nia 1992 roku
nie południowej części tarczy. Ponieważ 
jednak jest to obszar jaśniejszych „lądów” 
księżycowych, nierównomiemość oświetle
nia zostanie stonowana.

Jak wynika z dokładnej efemerydy (tab. 
1), w ciągu całego zaćmienia Księżyc bę
dzie świecił wysoko nad horyzontem, co 
przy niepewnej pogodzie może mieć istot
ne i korzystne znaczenie dla obserwacji. 
Przy dużych fazach zaćmienia częściowe
go i w czasie zaćmienia całkowitego ukaże 
się w całej okazałości niebo z gwiazdo
zbiorami zimowymi (rys. 2). Zaćmiony
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Rys. 1. Przejście Księżyca przez cień i półcień Ziemi 9/10 grudnia 1992 r.

Tabela 1. Efemeryda całkowitego zaćmienia 
Księżyca 9/10 grudnia 1992 r.

Zjawisko c.s.e. At Hk

Początek zaćmienia 
półcieniowego 21h55.5m -41° 56°

Początek zaćmienia 
częściowego 22h59.4m -15 60

Początek zaćmienia 
całkowitego 0h06.7m + 16 60

Maksimum zaćmie
nia (1.276) 0h44.1m +32 58

Koniec zaćmienia 
całkowitego l h21.4m +45 55

Koniec zaćmienia 
częściowego 2h28.8ra +65 46

Koniec zaćmienia 
półcieniowego 3h32.7m +80 37

Współrzędne horyzontalne Księżyca A t i l ł t  (azymut i 
wysokość) podano dla Łodzi.

Księżyc znajdzie się między Aldebaranem 
a gwiazdąByka. Na wschód od niego na 
jednej linii z Kastorem i Polluksem jas
nym blaskiem świecić będzie Mars.

Obserwacje całkowitych zaćmień Księ
życa stanowią okazję do przeprowadzania 
licznych, dostępnych dla amatorów obser
wacji, z których najistotniejsze to: — foto
metria zaćmionego Księżyca, — notowa
nie kontaktów cienia z obiektami na tar
czy, — obserwacje zakryć gwiazd przez za
ćmiony Księżyc.

Jasność całkowicie zaćmionego Księ
życa może być tym razem spora ze wzglę
du na stan aktywności Słońca. Rozmiary 
cienia mogą być również interesujące wo
bec licznych ostatnio zmian w atmosferze
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Rys. 2. Widok nieba z zaćmionym Księżycem w czasie fazy całkowitej.

Ziemi. W każdym razie obserwacje konta
któw są ciągle jeszcze wykonywane i zbie
rane. Zakrycia dotyczyć będą tym razem 
słabszych gwiazd. Najciekawiej zapowiada 
się zakrycie gwiazdy X 6530 (SAO 76962) 
o jasności 7.0 mag. około północy czasu 
zimowego. W Polsce dojdzie do zakrycia 
brzegowego, którego południową granicę 
wyznacza przybliżona linia: Nysa-Zawier- 
cie-Leżajsk. W tym czasie Księżyc będzie 
już zanurzony niemal całkowicie w cieniu 
Ziemi zaś gwiazda zniknie przy jego po
łudniowym brzegu. Zaćmienie grudniowe 
stwarza zarazem okazję do wykonania bar
wnych fotografii i nagrań video. Powinno

Rys. 3. Izochrony wejścia w cień (linie ciągłe) oraz 
wyjścia z cienia (linie przerywane) dla zaćmienia z 
9/10 grudnia 1992 r.

*
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być ponadto wdzięcznym tematem do po
pularyzacji astronomii.

Zaawansowanych obserwatorów, któ
rzy mają zamiar wykonać obserwacje pod

czas zaćmienia, prosimy o skontaktowa
nie się z Sekcją Obserwacji Pozycji i Za
kryć: ul. Pomorska 16, Łódź.

Marek Zawilski

OBSERWACJE

Komunikat nr 5/92 Sekcji Obserwacji Słońca PTMA
Wyniki obserwacji Słońca w maju 1992 r. 
przysłało 16 obserwatorów: Marcin B e t 
lej ,  Mariusz C h i r o w s k i ,  Grzegorz 
C z e p i c z e k ,  Bartosz D ą b r o w s k i ,
Longin G a r k u  1,Grzegorz K i e ł t y k a ,
Janusz W. K o s  i n s k i ,  Jerzy Ł ą g i e -  
wka,  Wiktor M a j e w s k i ,  Anna O r 
ł o ws k a ,  Andrzej P i l s k i ,  Piotr S a - 
d o w s k i, Krzysztof S o c h a ,  Marek S u b - 
s t yk,  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 236 ob
serwacji w 31 dniach. Średnie dzienne wzglę
dne liczby Wolfa w maju 1992 r. wynoszą:

1. . ...67 9. .....70 17... ....36 25. .„54
2. ....75 10. .....67 18.... ....35 26. ...42
3. ....78 11. .....62 19... ....44 27. .„52
4. ....77 12. .....66 20... ....58 28. .„40
5. ....77 13. .. 70 21... ....91 29. .„ 18
6. ....81 14. .. 65 22... ....95 30. ,„19
7. ....85 15. .....57 23... .. 100 31. ,...34
8. ....72 16. .....44 24... ....81
Średnia miesięczna względna liczba Wol
fa w maju 1992 r. wynosi 61.6 (62.4). Śre
dnia względna liczba Wolfa z jednego ob
rotu Słońca wynosi 76.9 (75.5). W nawia
sach podano średnie liczone bez współ
czynników obserwatorów.

Andrzej Pilski

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Listopad-grudzień 1992 r.

Słońce: W listopadzie wstępuje w znak 
Strzelca. Wędruje po ekliptyce w kierun
ku punktu przesilenia zimowego i 21 grud

nia osiąga najniższy punkt ekliptyki pod 
równikiem niebieskim wstępując w znak 
Koziorożca. W ciągu listopada dnia ubywa

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

Data
1992 P Bo Lo

Data
1992 P Bo Lo

XI 1 +24.38 +4.28 341.46 XII 1 + 15.80 +0.77 306.00
3 +24.02 +4.08 315.10 3 + 15.01 +0.52 279.64
5 +23.62 +3.86 288.72 5 + 14.20 +0.26 253.28
7 +23.20 +3.64 262.36 7 + 13.37 +0.00 226.93
9 +22.74 +3.42 235.98 9 +  12.52 -0.25 200.58

11 +22.26 +3.20 209.62 11 + 11.64 -0.50 174.22
13 +21.74 +2.98 183.25 13 + 10.76 -0.76 147.87
15 +21.20 +2.74 156.88 15 +9.85 -1.02 121.52
17 +20.62 +2.50 130.52 17 +8.94 -1.26 95.17
19 +20.02 +2.26 104.15 19 +8.00 -1.32 68.82
21 + 19.38 +2.02 77.79 21 +7.06 -1.77 42.48
23 + 18.72 + 1.78 51.43 23 +6.12 -2.02 16.14
25 +  18.02 +  1.52 25.07 25 +5.16 -2.26 349.78
27 + 17.31 + 1.28 358.71 27 +4.19 -2.50 323.44
29 + 16.57 + 1.02 332.35 29 +3.22 -2.74 297.10

XII 1 +  15.80 +0.77 306.00 31 +2.26 -2.98 270.76

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
XI 27d10h39m oraz XII 24d18h23in — momenty, w których heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.
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jeszcze o półtorej godziny: w Warszawie 1 
listopada Słońce wschodzi o6h31m, zacho
dzi o 16h7m, 1 grudnia wschodzi o 7h22m, 
zachodzi o 15b27m, 21 grudnia wsch. o 
7b43m, zach. o 15h26m, a 31 grudnia wsch. o 
7h45m, ale zach. o 15h33m.

W grudniu zdarzy się częściowe zać
mienie Słońca, u nas niewidoczne. 
Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest na
stępująca: w listopadzie pierwsza kwadra 
2d10\ pełnia 10d10h, ostatnia kwadra 
17d13h i nów 24d10h, a w grudniu pierwsza 
kwadra 2d7h, pełnia 10dl h, ostatnia kwadra 
16d20h i nów 24d2h. W perygeum Księżyc 
znajdzie się 19 listopada i 13 grudnia, a w 
apogeum 4 listopada oraz 1 i 29 grudnia.

W nocy 9/10 grudnia zdarzy się całko
wite zaćmienie Księżyca.
Planety i planetoidy: Nad zachodnim 
horyzontem coraz wyżej i jaśniej błyszczy 
W e n u s  jako Gwiazda Wieczorna, osią
gając w grudniu blask gwiazdy -4.2 wiel
kości. Natomiast rankiem nad wschodnim 
horyzontem możemy w grudniu odnaleźć 
M e r k u r e g o  jako gwiazdę -0.5 wielk. 
Nad ranem też widoczny jest M a r s  i 
J o wi s z .  Mars wschodzi coraz wcześniej, 
a w ciągu dwóch miesięcy jasność jego 
wzrasta od zerowej do -1.3 wielk. gwiazd., 
jest więc jaśniejszy od Kastora i Polluksa, 
dwóch jasnych gwiazd w Bliźniętach, w 
pobliżu których Mars właśnie przebywa. 
Jowisz świeci w gwiazdozbiorze Panny i 
jego jasność także wzrasta od -1.7 do -2 
wielk. gwiazd. S a t u r n  widoczny jest wie
czorem dość nisko nad horyzontem jako 
gwiazda +0.7 wielk. w gwiazdozbiorze 
Koziorożca. U r a n ,  N e p t u n  i P l u 
t o  n są niewidoczne.

Przez lunety możemy poszukiwać pla
netoidy J u n o wśród gwiazd ósmej wiel
kości na granicy gwiazdozbiorów Oriona i 
Jednorożca. Podajemy współrzędne rów
nikowe planetoidy dla kilku dat: X. 31d: 
rekt. 6h43m. 1, deki. + 3°56’; XI. W : rekt. 
6h47m. 3, dekł. + 2°29’; 20“: rekt. 6h48m. 0, 
deki. + 1°13’; 30“: rekt. 6h45m. 3, deki. + 
0°14’; XII. W : rekt. 6h39“. 6, deki. -0°19’;

20d: rekt. 6h31ro. 6, deki. -0°21’; 30“: rekt. 
6h22m. 8, deki. +0°10\
Meteory: W listopadzie promieniują dwa 
stałe roje: T a u r y d y  i L e o n i d y .  Tliu- 
rydy mają podwójny radiant na granicy 
gwiazdozbiorów Byka i Barana (w pobliżu 
Plejad) o współrzędnych: rekt. 3h44m, de
ki. +14° i +22°, maksimum promieniowa
nia przypada 8 listopada, ale warunki ob
serwacji są w tym roku słabe (Księżyc bli
ski pełni). Leonidy mają radiant w gwia
zdozbiorze Lwa (rekt. 10h8m, deki. +22°), 
maksimum aktywności przypada 17 listo
pada, a warunki obserwacji są niezłe.

W grudniu promieniują także dwa sta
łe roje: G e m i n i d y  i Ur s ydy . Ge mi -  
nidy promieniują od 7 do 15 grudnia, przy 
czym maksimum przypada 14 grudnia, a 
radiant ma współrzędne: rekt. 7h28m, deki. 
+32°. Ursydy mają radiant w gwiazdoz
biorze Małej Niedźwiedzicy (rekt. 14h28m, 
deki. +78°), a maksimum przypada 22 
grudnia. Warunki obserwacji Geminidów 
są gorsze niż warunki obserwacji Ursydów. 

*  *  *

LISTOPAD:
2d17h Złączenie Saturna z Księżycem 

w odl. 5°.
4d22h Mars w złączeniu z Polluksem, 

jedną z dwóch jasnych gwiazd w gwiazdoz
biorze Bliźniąt.

7d Rankiem na tarczy Jowisza widocz
ny jest cień jego 1 księżyca, a sam księżyc 
1 od 5h20m przechodzi na tle tarczy plane
ty i jest niewidoczny.

8d Księżyc 2 Jowisza ukryty jest za tar
czą planety. O 5h58“ nastąpi koniec zakry
cia (księżyc pojawi się spoza prawego brze
gu tarczy, patrząc przez lunetę odwraca
jącą)-

l l d15h Merkury nieruchomy w rekta- 
scensji.

15dl h Złączenie Plutona ze Słońcem.
15d Rankiem księżyce 1 i 2 ukryte są za 

tarczą Jowisza i do wschodu Słońca są nie
widoczne. O 13h Mars w złączeniu z Księ
życem w odl. 5°.

17d Od 4h24m księżyc 3 przechodzi na
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tle tarczy Jowisza i jest niewidoczny. O 5h 
Planetoida Juno nieruchoma w rektas- 
censji.

20d17h Jowisz w złączeniu z Księżycem 
w odl. 7°.

21d23h Dolne złączenie Merkurego ze 
Słońcem.

22d2h24m Słońce wstępuje w znak Strzel
ca, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 240°. Nad ranem dwa księżyce Jowi
sza zbliżają się do brzegu tarczy planety, 
ale nie docierając do niego nikną nagle w 
cieniu Jowisza. Początek zaćmienia księ
życa 1 nastąpi o 5h33m, a księżyca 2 o 65ćm.

23d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec 
przejścia: cienia o 5h2m, a księżyca o 6hl m.

24d Rankiem na tle tarczy Jowisza prze
chodzi jego księżyc 2 i jest niewidoczny. 
Natomiast księżyc 3 również „zamierza” 
przejść na tle tarczy planety, ale zanim to 
nastąpi (już po wschodzie Słońca!), od 4h0m 
po tarczy Jowisza będzie wędrował cień 
tego księżyca.

26d13h Złączenie Wenus z Uranem w 
odl. 2°.

27d14h Wenus w złączeniu z Neptunem 
a odl. 3°. Księżyc znajdzie się w złączeniu 
o 19h z Uranem w odl. 3°, a o 22h z Neptu
nem w odl. 1.6° i z Wenus w odl. 5°.

29d17h Mars nieruchomy w rektascensji.
30d4h Złączenie Saturna z Księżycem 

w odl, 5° (po raz drugi w tym miesiącu). 
Księżyc 1 i jego cień przechodzą na tle 
tarczy Jowisza; obserwujemy początek przej
ścia: cienia o 4h42m, a księżyca o 5h45m.
GRUDZIEŃ:

l d Obserwujemy koniec zakrycia 1 księ
życa Jowisza przez tarczę planety (o 5h10m) 
oraz początek przejścia cienia 2 księżyca 
na tle tarczy Jowisza (o 4h2m) i samego 
księżyca 2 (dopiero o 6h9m). O 7h Merkury 
nieruchomy w rektascensji.

4dl l h Jedna z czterech największych pla
netoid, Westa, w złączeniu ze Słońcem.

9d15h Merkury w największym zachod
nim odchyleniu od Słońca (21°).

9/10* Całkowite zaćmienie Księżyca. Po
dajemy kolejne fazy zjawiska:
21h55m wejście Księżyca w półcień Ziemi 
22h59m wejście Księżyca w cień Ziemi 
0h07m początek zaćmienia całkowitego 
0h44m moment największej fazy zaćmienia 
l h22m koniec zaćmienia całkowitego 
2h29m wyjście Księżyca z cienia Ziemi 
3h33m wyjście Księżyca z półcienia Ziemi

12d O 5h3m obserwujemy koniec zać
mienia 3 księżyca Jowisza; księżyc ten po
jawi się nagle z cienia planety blisko lewe
go brzegu tarczy (patrząc przez lunetę od
wracającą). O 20h Mars w złączeniu z Księ
życem w odl. 6°.

16d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec 
przejścia: cienia o 5hl l m, a księżyca 1 o 
6h20m.

18d6h Jowisz w złączeniu z Księżycem 
w odl. 7°.

19d4h Złączenie Merkurego z Antare- 
sem, gwiazdą pierwszej wielkości w gwiaz
dozbiorze Skorpiona (w odl. 6°).

21d15h43m Słońce wstępuje w znak Ko
ziorożca, jego długość ekliptyczna wynosi 
wówczas 270°. Mamy początek zimy as
tronomicznej. O 17h Wenus znajdzie się w 
złączeniu z Saturnem w odl. 1°.

22d O 15h złączenie Merkurego z Księ
życem w odl. 1.5°, a o 22h złączenie Marsa 
z Polluksem, gwiazdą pierwszej wielkości 
w gwiazdozbiorze Bliźniąt (w odl. 3°).

23d Rankiem obserwujemy początek 
przejścia księżyca 1 i jego cienia na tle 
tarczy Jowisza. Cień księżyca pojawi się o 
4h51m, a sam księżyc rozpocznie przejście 
o 6h4m.

24d Częściowe zaćmienie Słońca, u nas 
niewidoczne. Zaćmienie widoczne będzie 
we wschodnich Chinach, w Korei, w Japo
nii i na Alasce. Podczas największej fazy 
zaćmienia 84% średnicy tarczy Słońca za
kryte będzie przez tarczę Księżyca. O 5h6m 
obserwujemy koniec zakrycia 1 księżyca 
Jowisza przez tarczę planety.

26d Księżyc 2 przechodzi na tle tarczy
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Jowisza i jest niewidoczny do 5h51m (ko
niec przejścia).

27d18h Saturn w złączeniu z Księżycem 
w odl. 6°.

28d O 3h planetoida Juno w opozycji. 
O 8b Wenus w złączeniu z Księżycem w 
odl. 7°.

3010  5h33m księżyc 3 rozpocznie przej

ście na tle tarczy Jowisza i już do wschodu 
Słońca będzie niewidoczny.

31d Księżyc 1 Jowisza jest niewidocz
ny: o 3h54ra był początek zaćmienia tego 
księżyca, a koniec jego zakrycia nastąpi 
dopiero o 7h19ra.

Momenty wszystkich zjawisk podane 
są w czasie środkowo-europejskim.

Opracował G. Sitarski
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