


Pierwsza strona okładki: Obraz Saturna uzyskany ze zdjęć wykonanych w 1981 r. za pomocą 
sondy kosmicznej Voyager 2. Jasne punkty u dołu to satelity planety (licząc od lewej): Mimas 
i 'Ietyda, których cienie są widoczne na tarczy planety, oraz Dione i Rhea (fot. U. S. Geologi
cal Survey).

Druga strona okładki: Sztucznie barwiony (dla lepszego uwidocznienia szczegółów) obraz frag
mentu pierścieni Saturna uzyskany ze zdjęć wykonanych przez różne filtry 17 sierpnia 1981 r. 
za pomocą sondy Voyager 2 z odległości 8.9 min km. Licząc od dolnego prawego rogu 
pierścień C oznaczono kolorem niebieskim, pierścień B kolorem brązowym (część wewnę
trzną) i zielonym (część zewnętrzną), przerwę Cassiniego kolorem ciemnoniebieskim i pierś
cień A  kolorem szarym (fot. NASA).
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Mijajqca w tym miesiącu pięćsetna 
rocznica odkrycia Ameryki przez Krzy
sztofa Kolumba jest okazją do zasta
nowienia się nad rolą astronomii w 
wydarzeniu zaliczanym do najdonioś
lejszych w dziejach ludzkości. Refle
ksjom na temat ówczesnych metod na
wigacji poświęcamy wstępny artykuł 
Andrzeja LISICKIEGO, astronoma i 
historyka astronomii będącego znawcą 
zagadnień nawigacyjnych, który przez 
wiele lat wykładał je w Wyższej Szkole 
Morskiej w Gdyni. Zachęcamy też do 
przeczytania zamieszczonego w dziale 
Konferencje i Zjazdy sprawozdania z 
międzynarodowego sympozjum na te
mat „Czas i astronomia w spotkaniu 
dwóch światów”, które odbyło się w 
naszym kraju na przełomie kwietnia i 
maja tego roku stanowiąc naukowe ucz
czenie obchodzonego na całym świecie 
pięćsetlecia.

Drugim, głównym tematem niniej
szego numeru są pierścienie planet. 
Dziś już wiemy, że ma je nie tylko tak 
chętnie przez miłośników astronomii 
od dawna oglądany Saturn, lecz także 
pozostałe — spośród czterech najwięk
szych — planety Układu Słonecznego.
W artykule Stanisława R. BRZOST- 
KIEWICZA, niezmordowanego popu
laryzatora astronomii i stałego współ
pracownika naszego pisma, znajdziemy 
wiele informacji o odkryciach, wyglą
dzie i naturze tych — ciągle jeszcze kry
jących wiele tajemnic — struktur. Do
tyczący ich materiał obserwacyjny, ze
brany przede wszystkim przez sondy ko
smiczne, którego bogactwo symbolizu
ją zdjęcia zdobiące ten zeszyt Uranii, 
nadal inspiruje wielu badaczy i jest źró
dłem licznych prac naukowych usiłu
jących wytłumaczyć niezwykłość obser
wowanych tworów i związanych z nimi 
zjawisk Pierścienie planet to jedno z 
najbardziej intrygujących zagadnień 
współczesnej astronomii planetarnej.

v__________________________ y
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Andrzej Lisicki — Gdańsk

JAK ASTRONOMIA POMOGŁA ODKRYĆ AMERYKĘ?

W dniu 12 października 1992 roku minie 
dokładnie pięćset lat od momentu odkry
cia Ameryki przez Krzysztofa K o l u m 
ba. W swym dzienniku podróży pisał on 
pod datą 11/12 października 1492 r. m. in. 
takie zdania:

... W końcu około godziny drugiej po 
północy spostrzeżono ziemię... Okręty... 
stanęły na miejscu aż do godziny piątej 
rano... przybyli do małej wyspy... która w 
języku Indian zwie się Guanahani...

Kolumb nazwał tę wyspę San Salva
dor. Obecnie nazywa się ona Watling Is
land i należy do archipelagu Bahama.

Nie było to jednak w rzeczywistości 
pierwsze odkrycie Ameryki przez białego 
człowieka. Już bowiem w połowie IX wie
ku norwescy Wikingowie dotarli do Islan
dii, w wieku X stanęli na Grenlandii, a 
wreszcie około roku 1000 wylądowali na 
wybrzeżach Nowej Fundlandii i Labrado
ru. Istnieją do dziś ślady ich pobytu — 
zapewne krótkotrwałego — na brzegach 
Zatoki Św. Wawrzyńca w Kanadzie. Jed
nak to odkrycie Ameryki miało miejsce na 
dalekiej północy ówczesnego świata i nie 
posiadało dla Europy żadnego znaczenia.

Należy jednak postawić pytanie: jak — 
w sensie technicznym — doszło do odkry
cia Ameryki, w pierwszym rzędzie przez 
Wikingów? Pływali oni przecież na swych 
statkach po północnym Atlantyku, zdani 
na łaskę mgieł i sztormów, zachmurzone
go nieba, na którym całymi tygodniami nie 
było widać gwiazd i Słońca, które wskazy
wałyby właściwy kierunek żeglugi. TYzeba 
bowiem zdać sobie sprawę, iż wypłynięcie 
na ocean bez możliwości określenia i utrzy
mania kierunku żeglowania musi się skoń
czyć zaginięciem i śmiercią załogi.

Wiadomo z treści norweskich sag, któ
rych teksty zostały zachowane, iż w czasie

żeglugi oceanicznej Wikingowie używali 
tzw. kamienia słonecznego. Przy jego po
mocy możliwe było określenie kierunków 
stron świata przy całkowitym zachmurze
niu, we mgle, gdy nie widać ani Słońca, ani 
gwiazd. Wspomniany kamień słoneczny był 
krystalicznym, optycznie czynnym kalcy- 
tcm (CaCÓ3) znanym w fizyce jako szpat 
islandzki. Jest to kryształ wykazujący zja
wisko podwójnego załamania i może być 
stosowany jako polaryzator lub też jako 
analizator światła spolaryzowanego.

Światło słoneczne, przechodzące i roz
praszane przez jednorodną warstwę mgły, 
przez jednorodne chmury warstwowe, lub 
przez warstwę rozpylonej sztormem wody 
morskiej, jest w pewnym stopniu spolary
zowane. Jeśli w tych warunkach obserwo
wać będziemy niebo poprzez odpowied
nio oszlifowany lub naturalnie ze skały wy
łamany kryształ, ujrzymy na nim tzw. linie 
Heidingera. Mają one kształt zbliżony do 
wydłużonej ósemki, a ich oś jest skierowa
na w stronę niewidocznego Słońca. Po
wtarzając obserwacje, możemy dość do
kładnie ustalić położenie niewidocznej tar
czy słonecznej, a więc i kierunek stron świa
ta. Kryształy takie występują w skałach wul
kanicznych, także na Islandii, stąd ich na
zwa. Wikingowie, którzy przypadkowo za
wędrowali na Islandię, mogli więc na krysz
tały takie natrafić oraz zaobserwować i wy
korzystać ich właściwości.

Oczywiście, bardzo możliwe także było 
wykorzystanie przez nich kryształów mag
netytu (Fe304), pochodzących ze Szwecji, 
jako prostych kompasów magnetycznych. 
Nie ma jednak na to żadnych dowodów i 
dokumentów. W literaturze znajdujemy 
pośrednie informacje także o fenickim po
chodzeniu kompasu. Udowodniono nato
miast, iż do Europy kompas dotarł ze 
wschodu (z Chin?) na przełomie XII i XIII
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wieku. Fakt ten umożliwił opracowanie i 
wdrożenie zasad żeglugi oceanicznej w Por
tugalii już w XIV wieku.

Żegluga morska mogła być wówczas 
prowadzona trojako: jako żegluga przy
brzeżna (tylko w dzień, przy widzialności 
wybrzeża), jako krótkodystansowa (w do
brych warunkach, przy widocznym Słońcu 
lub gwiazdach, na ograniczonym akwenie 
morskim) a wreszcie jako oceaniczna. W 
ostatnim przypadku absolutnie niezbędne 
było posługiwanie się kompasem magne
tycznym i obserwacjami ciał niebieskich 
(Słońca i gwiazd).

Tłasa pierwszej wyprawy Kolumba wi
doczna jest na rys. 1. Daje się ona wy
raźnie podzielić na dwie części: A  — z 
Palos do La Gonera na Wyspach Kanaryj
skich, oraz B — z La Gonera przez Atlan
tyk do Ameryki.

Część A  ma charakter typowej żeglugi 
przybrzeżnej lub krótkodystansowej i, jak 
można przypuszczać, nie sprawiała Kolum
bowi poważniejszego kłopotu. Do jej rea
lizacji nawigator potrzebował jedynie kom
pasu magnetycznego i stosownej mapy zwa
nej mapą kompasową. Mapy takie zostały 
wkrótce po roku 1415 opracowane w Sa- 
gres w Portugalii w otoczeniu (na dworze) 
księcia Heniyka Żeglarza. Widzimy na ma
pie (rys. 2) zarys linii brzegowej, a wzdłuż 
niej oznaczone są punkty identyfikacyjne, 
jak góry, skały, przylądki, ujścia rzek itp. 
Na mapach kompasowych zamieszczone 
są także tzw. róże kompasowe, wskazują
ce 32 kierunki. Pragnąc dotrzeć do okreś
lonego celu, nawigator płynął wzdłuż ok
reślonego kierunku kompasowego, a do

płynąwszy do przecięcia z inną linią kom
pasową dokonywał zwrotu na inny stoso
wny kierunek. W ten sposób trasa żeglu
gowa była łamaną linią i pozostawał tylko 
problem zliczania długości poszczególnych 
odcinków trasy, o czym będzie mowa za 
chwilę.

Część druga (B) trasy była typową tra
są oceaniczną. Kolumb przebył ją żeglując 
wzdłuż jednego ustalonego równoleżnika 
(około 27°N). Aby nie zboczyć z ustalonej 
trasy, musiał dokonywać pomiarów wyso
kości Słońca lub gwiazd, a z tego można 
było łatwo obliczyć szerokość geograficz
ną statku. Pozostawało oczywiście posłu
giwanie się kompasem dla kontroli kie
runku ruchu statku, a także codzienne zli
czanie drogi, by wiedzieć, jak zmienia się 
długość geograficzna statku.

W celu wyznaczenia szerokości geo
graficznej statku należało mierzyć wyso
kość Słońca nad horyzontem w samo po
łudnie, a więc wówczas, gdy mierzona wy
sokość osiąga wartość maksymalną. W cza
sach Kolumba nawigatorzy stosowali trzy 
rodzaje instrumentów; były to: astrolabium 
morskie, kwadrant i tzw. laska Jakuba.

Najprostszą w budowie i niewątpliwie 
najtańszą pomocą była laska Jakuba, wspo
mniana już w księdze Starego Testamen
tu, a więc będąca w użytku żeglarskim na 
obszarze morza Śródziemnego jeszcze w 
II tysiącleciu przed naszą erą. Zbudowana 
była z drewnianych listewek (rys. 3). Głów
na listwa, przeważnie ustawiana poziomo, 
miała długość około 70 cm. Wzdłuż niej 
obserwator przesuwał prostopadłą do niej 
krótszą listwę tak, by jej górny koniec zna
lazł się na środku tarczy słonecznej. O d
powiednio nakreślona na listwie poziomej 
skala pozwalała natychmiast odczytać war
tość kąta wysokości ciała nad horyzontem. 
Przyrząd był trzymany w ręku przez nawi
gatora. Jednak dokładność pomiarów wy
konywanych za pomocą laski Jakuba była 
bardzo mała: wiele kłopotów powodowa
ło oślepiające światło Słońca i koniecz
ność równoczesnego ustawienia końców
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Rys. 2. Fragment kompasowej mapy nawigacyjnej (początek XVII wieku).
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obu listew na linii horyzontu i na ciele 
niebieskim, szczególnie z pokładu kiwają
cego się statku.

Kwadrant podczas pomiarów zawiesza
no na lince nad pokładem, dzięki czemu 

*

zachowywał on stale pionowe ustawienie, 
nawet na fali. Wycięty był z drewnianej 
deseczki lub metalowej płytki i stanowił 
ćwiartkę koła o promieniu około 25-30 
cm (rys. 4). Ze środka koła zwisał ciężarek 
na pionowej nitce i to pozwalało na łatwe 
odczytanie wysokości ciała niebieskiego, 
obserwowanego przez dwa przezierniki z 
otworkami. Kwadrantu używano na M o
rzu Śródziemnym i wodach przyległych od 
XII lub XIII wieku. Jego dokładność była 
znacznie lepsza od laski Jakuba, pozwa
lała bowiem na dokonywanie odczytów z 
błędem około 1°. Oznacza to, że nawiga
tor mógł za pomocą kwadrantu utrzymać 
pozycję statku na oceanie w granicach od 
100 do 150 km.

Najważniejszym i najdokładniejszym 
przyrządem nawigacyjnym było morskie 
astrolabium. Jako odmiana astrolabium 
astronomicznego stanowiło ono przyrząd 
prawdziwie uniwersalny (rys. 5), pozwa
lający na obserwowanie Słońca, Księżyca, 
planet, a nawet jasnych gwiazd, i to zarów
no na małych, jak i dużych wysokościach. 
Astrolabium było dość ciężką metalową 
kolistą płytą, zawieszaną nad pokładem 
statku. Na płycie umieszczone było obro
towe ramię z dwoma otworkami do celo
wania, a wokół płyty umieszczona była 
skala stopniowa, składająca się z czterech 
kątów prostych (4x90°), co pozwalało na 
określenie pozycji ciała niebieskiego z do
kładnością około 1/2 stopnia.

Aby jednak określić pozycję statku na 
morzu, konieczne było także zliczanie prze
bytej w ciągu doby drogi wzdłuż ustalone
go kierunku kompasowego. Dla wykona
nia tego zadania trzeba było określać pręd
kość statku. Wymagało to z kolei umiejęt
ności możliwie dokładnego liczenia czasu, 
zwłaszcza niewielkich interwałów czaso
wych. W czasach Kolumba zegary jeszcze 
nie istniały: zegar wahadłowy został skon
struowany w II połowie wieku XVII, ale i 
tak nie mógł on pracować na poruszającym 
się statku. Zegar okrętowy (chronometr) 
zbudowano dopiero pod koniec XVIII stu-

Rys. 4. Budowa i działanie kwadrantu morskiego.

*

Rys. 5. Zasada działania astrolabium morskiego.
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lecia. Tkk więc do mierzenia czasu na stat
ku stosowano przez cale wieki małe kle
psydry piaskowe lub wodne, bądź też po
sługiwano się sercem nawigatora, licząc 
jego uderzenia jako puls krwi.

Pomiar prędkości statku wykonywano 
następująco. Jeden marynarz, stojący na 
dziobie, rzucał za burtę pływający przed
miot, a w tym momencie nawigator zaczy
nał liczyć czas. Drugi marynarz, usadowio
ny na rufie, obserwował wyrzucony przed
miot i gdy ten przepływał obok rufy, krzy
kiem zawiadamiał nawigatora. Wykonując 
pomiar parokrotnie, można było otrzymać 
stosunkowo dokładny wynik.

Pozostawał jeszcze problem stosownych 
tablic astronomicznych, podających moż
liwie dokładne współrzędne obserwowa
nych ciał niebieskich, a więc Słońca, Księ
życa i planet, i ewentualnie najjaśniejszych 
gwiazd. Wiadomo bowiem, że dla wyzna
czenia szerokości geograficznej przy zna
nej wysokości ciała niebieskiego w mo
mencie jego górowania (dla Słońca — w 
południe) niezbędna jest znajomość de
klinacji tego ciała, czyli jego kątowej od
ległości od równika niebieskiego. O ile de
klinacja gwiazd nie zmienia się wiele w 
ciągu roku, to deklinacje Słońca, Księżyca 
i planet ulegają ciągłym zmianom. Dlate
go każdy statek prowadzący nawigację as
tronomiczną musi być zaopatrzony w ak
tualne tablice astronawigacyjne. Tego ro
dzaju tablice były obliczane i publikowane 
już od wieku XIII. Do ich twórców należe
li tak znani astronomowie, jak król Hisz

panii Alfons X zwany Mądrym, czy nie
miecki astronom Regiomontanus (żyjący 
w XV wieku). Tablice takie obliczano ta
kże w Portugalii, Italii, a nawet na Wę
grzech, a nieco później w Anglii i Francji. 
We Francji zresztą do dziś bez żadnej przer
wy od ponad 300 lat wydawane są corocz
nie takie tablice pod tytułem La Connai- 
sance des Tempes et des Movements celestes 
ó I'usage des astronomes et des navigateurs 
(Znajomość czasu i ruchów niebieskich 
do użytku astronomów i nawigatorów).

Mikołaj K o p e r n i k  jako twórca sy
stemu heliocentrycznego budowy świata, 
nie zyskał za życia uznania dla swej teorii, 
gdyż ówcześni astronomowie nie byli w 
stanie jej potwierdzić dowodami obserwa
cyjnymi. Właściwie bezpośrednie potwier
dzenie teorii Kopernika uzyskał dopiero 
F. W. B e s s e l  w roku 1838 odkrywając 
pierwszą paralaksę gwiazdową. Nie można 
więc się dziwić, iż jeszcze dwieście lat te
mu hipoteza Kopernika wzbudzała pewne 
wątpliwości, jako że zjawisko dnia i nocy, 
czy następowanie pór roku nie są dowodem 
tej teorii, gdyż dają się także wytłumaczyć 
na podstawie teorii geocentrycznej i przy 
założeniu nieruchomości Ziemi. Ale sys
tem Kopernika w bardzo krótkim czasie 
zyskał wielkie uznanie i zastosowanie wśród 
astrologów i nawigatorów. Stało się tak, 
albowiem umożliwiał on dokonywanie ob
liczeń pozycji planet, tak niezbędnych dla 
wystawiania horoskopów i dla bezpiecz
nego prowadzenia statków po bezkresach 
mórz i oceanów.

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza

PIERŚCIENIE SATURNA I POZOSTAŁYCH PLANET 
GRUPY JOWISZOWEJ

Jeszcze kilkanaście lat temu Saturn ucho
dził za jedyną w swoim rodzaju planetę i 
tym samym za jedno z najbardziej zagad
kowych ciał Układu Słonecznego. A wszyst
kiemu były „winne” jego wspaniałe pierś

cienie, które można obserwować już przez 
niewielką lunetę, a które — jak nam wia
domo — pod koniec lipca 1610 roku uj
rzał po raz pierwszy Galileo G a 1 i 1 e i. Tb 
on bowiem obserwując planetę za pomocą
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Fot. X. Zdjęcie Saiurna wykonane 29 sierpnia 1990 r. za pomocą Teleskopu Kosmicznego Hubble’a; odległość 
planety od Ziemi wynosiła wtedy 1.39 miliarda km (fot. NASA).

swej niedoskonałej lunety jako pierwszy 
stwierdził ze zdumieniem, że po obu jej 
stronach znajdują się jakieś tajemnicze 
„wypukłości”, ale ich natury nie potrafił 
rozpoznać. Nie mógł więc od razu publi
cznie głosić o tym niezwykłym odkryciu, z 
drugiej zaś strony nie chciał ryzykować, by 
go ktoś w tym nie ubiegł i wyniki swych 
obserwacji — zgodnie z panującym w owym 
czasie zwyczajem — ukrył w odpowiednim 
kryptogramie, który po rozszyfrowaniu gło
sił: Obserwowałem, że najwyższa planeta 
jest potrójna*

I taki oto był początek, jednego z naj
ciekawszych rozdziałów astronomii obser
wacyjnej. Odkrycie pierścieni Saturna, a 
przede wszystkim rozpoznanie ich natury 
nie przyszło bowiem łatwo, co współczes
nego miłośnika astronomii może nieco dzi
wić, gdyż — jak już wspomniano — twory 
te są dostępne do obserwacji nawet dla 
małych przyrządów. Jednakże wystarczy 
skierować na Saturna zwyczajną lornetkę,

aby każdy naocznie mógł się przekonać, 
że Galileusz istotnie miał twardy orzech 
do zgryzienia. Za pomocą słabej lornetki 
— podobnie jak przez jego prymitywną 
lunetę — można zobaczyć właściwie tylko 
żółtawą, jakby cokolwiek zdeformowaną 
tarczę planety, do czego głównie przyczy
niają się właśnie owe dwie „wypukłości”. 
Gdyby ktoś nic nie wiedział o pierście
niach Saturna, z wyjaśnieniem tego zjawi
ska miałby zapewne nie mniejsze trudnoś
ci, przed jakimi blisko cztery stulecia te
mu stanął ten wybitny uczony włoski. Prze
cież komuś nie wtajemniczonemu na pod
stawie tak niepewnej obserwacji też może 
się wydawać, że Saturn nie okrąża Słońca 
samotnie, lecz w towarzystwie dwóch nie
znanych obiektów. Tik właśnie sądził G a
lileusz, bo i jemu się zdawało, jakoby przez 
swoją lunetę widział nie pojedynczą „gwiaz
dę”, ale trzy ciała niebieskie, biegnące bar
dzo blisko siebie i — jak to dowodziły 
jego dalsze obserwacje — nie zmieniające

* Saturn w czasach Galileusza uchodził za najdalszą planetę od Słońca i poza jego orbitą miała się już tylko rozpoście
rać sfera gwiazd stałych, toteż niekiedy określano go mianem „najwyższej” planety.
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swych wzajemnych położeń. Owe dwie 
mniejsze tarcze porównywał z dwoma „słu
gami”, którzy towarzyszą Saturnowi w ko
smicznej wędrówce i z obu stron go pod
trzymują. Wiele razy obserwował tę nie
zwykłą planetę, wykonał sporo jej mniej 
lub bardziej udanych rysunków, a mimo 
to żadne inne rozwiązanie nie przycho
dziło mu do głowy. Za to rok 1612 sprawił 
Galileuszowi przykrą niespodziankę, bo 
oto owi „słudzy” nagle zniknęli i w związ
ku z tym zaczął się nawet zastanawiać, czy 
aby całe to zjawisko nie powstawało na 
skutek ukrytej wady optycznej lunety.* 
Był więc pewnie silnie wzruszony, gdy w 
roku 1616 te dwie „wypukłości” przy Sa
turnie znowu się pojawiły. Udało mu się 
wówczas sporządzić wyjątkowo dobry ry
sunek planety, przy odrobinie fantazji moż
na się na nim dopatrzeć nawet zarysu ota
czającego ją pierścienia. Być może taka 
właśnie myśl zaświtała wtedy w umyśle G a
lileusza, lecz mogła się ona wydawać mu 
już zbyt śmiała, toteż nie odważył się jej 
publicznie wyjawić. A  w roku 1626 ponow
nie przy Saturnie nie ujrzał „sług” i roz
czarowany niestabilnością zjawiska prze
stał się nim zajmować.

Po śmierci Galileusza kontynuowano 
oczywiście obserwacje Saturna i usilnie sta
rano się rozwiązać jego zagadkę. Na temat 
natury pierścieni wysuwano najprzeróż
niejsze hipotezy, lecz większość z nich o- 
kazała się całkowicie fałszywa, choć nie 
brakowało też oryginalnych i nadzwyczaj 
śmiałych — jak na owe czasy — poglądów. 
Jeden z nich zakładał na przykład, że naj
prawdopodobniej idzie tu o jakieś wyzie
wy, które unoszą się nad równikowymi ob
szarami Saturna i wokół otaczają glob pla
nety. Był to więc pogląd już bardzo zbliżo
ny do prawdy i trudno dziś powiedzieć, czy 
i ewentualnie w jakim stopniu wywarł on 
wpływ na tok rozumowania Christiana

* Mniej więcej co 14 lat pierścienie Saturna ustawiają 
niewidoczne dla ziemskiego obserwatora.

** Podano nazwiska pierwszych obserwatorów.

H u y g e n s a. On to bowiem w roku 1656 
rozwiązał wreszcie zagadkę Saturna, ale 
ponieważ wtedy miał jeszcze pewne wąt
pliwości, wobec czego swoje odkrycie — 
podobnie jak Galileusz — ukrył w krypto- 
gramie, wyjawiając jego znaczenie dopie
ro po uzyskaniu całkowitej pewności. Sa
turn — pisał trzy lata później — jest „oto
czony pierścieniem, cienkim i płaskim, nig
dzie nie dotykającym, nachylonym wzglę
dem ekliptyki”. Pod tym względem nic się 
nie mylił, lecz późniejsze wywody Huygensa 
okazały się jednak błędne. Pierścień ten 
— jego zdaniem i innych współczesnych 
mu badaczy — miał bowiem być stałym, 
niezmieniającym się tworem, otaczającym 
wokół glob planety i obracającym się ra-

'labela 1. Odkrywcy pierścieni Saturna

O znaczenie lub nazwa 
utw oru

Nazwisko odkrywcy 
i ro k  odkrycia **

Pierścień D R. Jarty-Desloges i G. 
Fournier (1908)

Pierścień C J. Galie (1838)
Szczelina Maxwella W. Bond (1850) 

i B. Lyot (1943)
Pierścień B G. Galilei (1610) 

i C  Huygens (1659)
Szczelina Huygensa Voyager-l (1980)
Przerwa Cassiniego W. Bali (1668) 

i G .D . Cassini (1675)
Pierścień A G. Galilei (1610) 

i C  Huygens (1659)
Szczelina Enckego J. Encke (1837)
Szczelina Keelera Voyager-l (1980)
Pierścień F Pionier-11 (1979)
Pierścień G Pionier-11 (1979)
Pierścień E W. A. Feibeltnan (1978)

zem z nim. Jednakże dwadzieścia lat póź
niej Giovanni Domenico C a s s i n i  od
krył przerwę w pierścieniu, dzielącą go na 
dwie niemal identyczne części. Tfenże u- 
czony w roku 1705 wystąpił z tezą, że pierś
cienie te w rzeczywistości tworzy przeo
gromna liczba maleńkich księżyców, obie
gających Saturna tak ciasno jeden obok

się względem nas krawędzią i wówczas stają się całkowicie
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drugiego, iż dla obserwatora ziemskiego 
zlewają się ze sobą i dają wrażenie spois
tego obiektu. Tin śmiały pogląd, w później
szym okresie poparty rozważaniami teo
retycznymi Jamesa Clarka M a x w e l l  a, 
okazał się całkiem prawdziwy.

Prawie trzy i pół stulecia upłynęło już 
od czasu ogłoszenia przez Huygensa kryp- 
togramu ukrywającego rozwiązanie zagad
ki Saturna. Mimo to i dziś, gdy pierścienie 
„najwyższej planety” możemy z bliska og
lądać oczami kamer telewizyjnych Voya- 
gerów, nie przestaje nas zachwycać urok 
tych delikatnych i jednocześnie tak maje
statycznie prezentujących się tworów przy
rody. Zdumienie nasze wydaje się być w 
pełni uzasadnione, bo pierścienie Saturna 
to w rzeczywistości miliony większych i 
mniejszych okruchów materii, okrążają
cych wokół planetę niezależnie jeden od 
drugiego, zachowujących przy tym przez 
miliony lat swój kształt. Jest w tym coś 
niezwykłego, zwłaszcza gdy sobie uzmysło
wimy, że zewnętrzna średnica trzech głów
nych pierścieni Saturna (są one w kolej
ności od planety oznaczone literami C, B i 
A) mierzy bez mała aż 274 tysiące kilome
trów, mają przy tym blisko 75 tysięcy kilo
metrów szerokości, gdy tymczasem ich gru
bość wynosi zaledwie od 5 do 30 metrów. I 
chociaż wiemy już na pewno, że trzy po
zostałe planety grupy jowiszowej (Jowisz, 
Uran i N eptun) też posiadają systemy 
pierścieni, to jednak żaden z nich nie mo
że konkurować z systemem pierścieni Sa
turna. Niestety, na razie nie potrafimy po
wiedzieć, czy to tylko przypadkowy zbieg 
okoliczności, czy też raczej świadoma gra 
przyrody, dająca „najwyższej planecie” ja 
kieś wyjątkowe predyspozycje do tego, by 
mogła otoczyć się najokazalszym systemem 
pierścieni? Na uwagę zasługuje niewątpli
wie fakt, że wprawdzie z jednej streny 
pierścienie poszczególnych planet grupy 
jowiszowej bardzo się różnią między sobą, 
to jednak z drugiej strony łączy je wiele 
wspólnych cech. I tak na przykład różnią 
się one budową i składem chemicznym,

ale wszystkie leżą w płaszczyznach równi
ków macierzystych planet, a tworzące je 
bryłki materii obiegają daną planetę w kie
runku jej rotacji i w niewielkiej od niej 
odległości. W zasadzie waha się ona w gra
nicach od 1.11 do 2.82 promienia macie
rzystej planety (na średnią odległość przyj
muje się wartość około 1.5 promienia pla
nety), bo z powyższej reguły wyłamuje się 
jedynie najbardziej zewnętrzny pierścień 
Saturna, który genetycznie nie jest zwią
zany — jak się zdaje — z pozostałymi two
rami tego systemu. Czym wytłumaczyć, że 
tak różne pod względem wyglądu i innych 
parametrów pierścienie mają tyle wspól
nych cech? Jakie procesy w nich przebie
gały i nadal przebiegają, a przede wszyst
kim co za siły doprowadziły do powstania 
tych niezwykłych i w dodatku tak złożo
nych struktur? Czy doszło do tego w wyni
ku zupełnie przypadkowego zbiegu różnych 
okoliczności, czy też raczej jest to następ
stwo normalnego rozwoju każdej planety?

W świetle współczesnych badań ta druga 
ewentualność wydaje się być bardziej pra
wdopodobna. Przemawia za tym chociaż
by fakt, że nie tylko Saturn, ale wszystkie 
planety grupy jowiszowej mają pierście
nie. Niestety, twory te wciąż ukrywają przed 
nami wiele tajemnic i dlatego nie na wszyst
kie pytania potrafimy już dziś odpowie
dzieć, choć takie próby od dawna są po
dejmowane. Ze względu jednak na zbyt 
skąpy materiał obserwacyjny odpowiedź 
jest zazwyczaj niepełna lub na razie ma 
jedynie charakter hipotezy, wymagającej 
dalszych studiów i obserwacji. Najwięcej 
oczywiście wiadomości posiadamy o pierś
cieniach Saturna, gdyż są one nie tylko 
najdłużej obserwowane za pomocą nazie
mnych teleskopów, ale i najczęściej bada
ne za pomocą sond kosmicznych (Pionier- 
11, Voyager-l i Voyager-2). Przegląd ten 
wypada więc od nich rozpocząć, przede 
wszystkim zaś od ich głównych składników 
(według wzrastającej odległości od planety 
są one oznaczone literami C, B i A, patrz 
zdjęcie na drugiej stronie okładki). Naj-
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Fot. 2. Struktura pierścienia C Saturna na sztucznie 
barwionym obrazie utworzonym ze zdjęć wykona
nych 23 sierpnia 1981 r. za pomocą sondy Voyager 2 
z odległości 2.7 min km.

'Bi bela 2. Parametry pierścieni Saturna

O znaczenie 
lub nazwa 
utw oru

O dległość od 
środka planety *

Szerokość
utw oru
(km )R  planety 103 km

D, wewnętrzny brzeg 1.11 66.9
C, wewnętrzny brzeg 1.235 74.5
Szczelina Maxwella 1.450* 87.5* 253
B, wewnętrzny brzeg — 1.525 -9 2 .0
B, zewnętrzny brzeg 1.948 117.5
Szczelina Huygensa 1.951* 117.7* 430
Przerwa Cassiniego 1.985* 119.8* 4450
A, wewnętrzny brzeg - 2 0 2 3 -1 2 2 2
Szczelina Enckego 2214* 133.6* 328
Szczelina Keelera 2263* 136.5* 31
A, zewnętrzny bizeg 2.267 136.8
F 2.327* 140.4* 50
G 2.82* 170.1* -1000
E, wewnętrzny brzeg 3 180.9
E, zewnętrzny brzeg 8 482.6

gęstszy i zdaje się najstarszy jest pierścień 
B, mający jednocześnie największą masę, 
bo — jak się ocenia — skupia on około 
90% materii wszystkich pierścieni Satur

na. Nieco mniejszą gęstość ma pierścień 
A, najmniejszą zaś pierścień C i słynna 
przerwa Cassiniego (wbrew powszechnie 
używanemu określeniu nie oznacza ona 
pustego obszaru), rozdzielająca pierścień 
B od pierścienia A. Doskonale to widać 
na obrazach otrzymanych z bliska za po
mocą sond kosmicznych, bo o ile przez 
pierścień C i wspomnianą wyżej przerwę 
Cassiniego prześwieca oświetlona pro
mieniami Słońca powierzchnia planety, to 
pierścienie B i A  nie przepuszczają odbi
tego od niej światła słonecznego i całko
wicie ją zasłaniają. Dzieje się tak dlatego, 
że są gęstsze, a przy tym składają się za
równo z większych i mniejszych okruchów 
materii, jak i z dużej ilości mikroskopij
nych cząstek. A od ilości tych cząstek głów
nie zależy, czy i w jakim stopniu dany pierś
cień jest przezroczysty oraz jaką ma jas
ność. Im bowiem mniej zawiera tych mi
kroskopijnych okruchów materii, tym mniej 
odbija światła słonecznego i tym ciemniej
szy się wydaje.

Ale jakie jest pochodzenie owych mi
kroskopijnych okruchów materii i dlacze
go poszczególne pierścienie Saturna nie 
zawierają ich takiej samej ilości? Wbrew 
pozorom nie tak znowu trudno odpowie
dzieć na powyższe pytanie, ale nim się bli
żej tym problemem zajmiemy warto sobie 
uzmysłowić, iż każda taka cząstka jest jak
by miniksiężycem i że jej ruchami w zasa
dzie rządzą te same prawa, które rządzą 
ruchami normalnych księżyców. Piszemy 
„w zasadzie”, bo przecież taki mikrosko
pijny okruch materii siłą rzeczy ma bardzo 
małą masę, toteż promieniowanie słonecz
ne silnie na niego oddziaływuje nieustan
nie hamując ruch cząstki, w rezultacie cze
go promień jej orbity wciąż się zmniejsza i 
po jakimś czasie spada ona na Saturna. Po 
prostu promieniowanie słoneczne „oświet
la” tylko jedną połowę cząstki i oczywiście 
ją ogrzewa, lecz ciepło to jest wypromie- 
niowywane we wszystkich kierunkach i przy-

* Liczby oznaczone gwiazdką odnoszą się do środka danego utworu.
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czynią się do zakłócenia jej ruchu orbital
nego. Idzie tu wprawdzie o bardzo małe 
siły, ale gdy działają one dostatecznie dłu
go, wówczas kumulują się i cząstka poru
szając się po torze w kształcie spirali wol
no wędruje w kierunku planety, a po pew
nym czasie na nią spada. Wyłącznie z ta
kich właśnie mikroskopijnych cząstek skła
da się wewnętrzny, najbliżej Saturna leżą
cy pierścień D. Nie zawiera on większych 
brył materii, tworzą go bowiem cząstki, 
które umykają z głównych pierścieni tej 
planety.

W wyniku opisanego powyżej zjawis
ka, zwanego przez fizyków efektem Poyn- 
tinga-Robertsona,* pierścienie Saturna 
nieustannie pozbywają się owych mikro
skopijnych cząsteczek. Rozważania teore
tyczne wykazują, iż dawno już byłyby od 
nich całkowicie wolne, gdyby nie istniał 
jakiś rezerwuar, z którego ten ubytek nie 
byłby wciąż uzupełniany. Tym rezerwua
rem są oczywiście główne pierścienie Sa
turna, zawierające przecież nie tylko owe 
mikroskopijne cząstki, ale także — jak już 
wspomniano — większe bryły materii. Bry
ły te zderzają się z sobą, rozdrabniają i w 
ten sposób ciągle są odnawiane zapasy py
łu. Im zaś w danym pierścieniu jest więcej 
takich brył, to tym mniejsze dzielą je  od
ległości i tym częściej dochodzi do zde
rzeń między nimi, a tym samym więcej pro
dukują owych mikroskopijnych cząstek. A 
ponieważ pierścień C i przerwa Cassinie- 
go zawierają mniejszą liczbę takich brył, 
zderzenia w nich są dużo rzadsze i skut
kiem tego produkują mniejsze ilości pyłu, 
toteż mają one mniejszą jasność od pierś
cieni A  i B. Tfe w dodatku wykazują nieco 
inny skład chemiczny od pierścienia C i 
przerwy Cassiniego, choć jedne i drugie
— co należy podkreślić — składają się głów
nie z większych i mniejszych okruchów lo
du wodnego. Różnica polega na niejedna
kowej zawartości innych składników (krze

mianów, tlenku żelaza, węgla itp.), gdyż 
pierścienie B i A są mniej nimi „zanieczy
szczone”, skutkiem czego lepiej odbijają 
światło słoneczne. Na uwagę zasługuje 
wreszcie drobna struktura pierścieni Sa
turna, które wbrew oczekiwaniom nie ma
ją jednolitej budowy, lecz składają się z 
setek „podpierścieni” o szerokości od kil
kuset metrów do kilku kilometrów. Mają 
one różne gęstości i co ciekawe — między 
nimi nie ma całkiem pustych obszarów. 
Najwyraźniej te zagadkowe twory wystę
pują w pierścieniach B i C, mniej nato
miast w pierścieniu A  Na razie nie potra
fimy powiedzieć, czy mamy do czynienia 
ze strukturami względnie trwałymi, czy też 
raczej z utworami podlegającymi pewnym 
zmianom. Nie wiemy zresztą nawet tego, 
w jaki sposób one powstają i w ogóle jakie 
sity ten proces wywołują. Rozważania teo
retyczne wykazują, że rezonans ruchów 
tworzących je okruchów materii z rucha
mi zewnętrznych księżyców Saturna nie 
wystarcza na to, aby powstawały tak deli
katne i w jakimś stopniu stabilne twory. 
Krótko mówiąc — w tej dziedzinie po
zostało jeszcze wiele do zrobienia.

Na osobne omówienie niewątpliwie za
sługują pierścienie Saturna leżące po zew
nętrznej stronie pierścienia A  W niezbyt 
dużej odległości od niego znajduje się pier
ścień F, który — podobnie jak pierścień D
— składa się głównie z mikroskopijnych 
cząsteczek. W porównaniu z innymi pierś
cieniami Saturna nie jest zbyt szeroki, lecz 
mimo to także ma złożoną strukturę, roz
pada się bowiem na szereg „podpierście
ni”. Na obrazach otrzymanych w połowie 
grudnia 1980 roku za pomocą sondy Voya
ger-1 są one jakby nawzajem poprzepla
tane, ale na obrazach przekazanych osiem 
miesięcy później przez sondę Voyager-2 
wyglądają już zupełnie „normalnie” (patrz 
zdjęcie na trzeciej stronie okładki). I na 
ten temat nie potrafimy na razie nic pew-

* Ideę efektu Poyntinga-Robertsona po raz pierwszy przedstawił w roku 1903 fizyk angielski John Heniy P o y  n t i  ng 
(1852-1914), ale ścisłą teorię tego zjawiska dopiero w roku 1937 sformułował fizyk amerykański Howard P. 
R o b e r t s o n  (1903-1961).
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nego powiedzieć, nie powiodły się próby 
„utworzenia” podobnej struktury nume
ryczną symulacją na komputerze, widocz
nie w tym procesie ważną rolę odgrywają 
czynniki, o których jeszcze nic nie wiemy. 
Mało też wiadomości posiadamy zarówno 
o pierścieniu G, jak i o pierścieniu E. Tfcn 
ostatni zaś szczególnie intryguje uczonych, 
gdyż w odróżnieniu od pozostałych pierś
cieni Saturna jest nie tylko bardzo szeroki 
(rozpościera się właściwie między orbita
mi Mimasa i Rhei), ale posiada też wyj
ątkowo dużą grubość (wynosi ona aż kil
kadziesiąt tysięcy kilometrów). Jego naj
gęstszy obszar znajduje się w pobliżu orbi
ty Enceladusa i na tej podstawie należy 
sądzić, że to właśnie ten księżyc nieustan
nie dostarcza nowych cząstek pierścienio
wi E. W przeciwnym razie dawno przestał
by on istnieć, gdyż w wyniku efektu Poyn- 
tinga-Robertsona i oddziaływania magne- 
tosfery Saturna tworzące go cząstki m ate
rii są z niego bez przerwy „wymiatane”. 
Nie jest jednak całkiem jasne, w jaki spo
sób Enceladus pozbywa się materii, a w 
każdym razie nie można tego tłumaczyć 
wyłącznie upadkami na jego powierzchnię 
meteorytów. Proces ten muszą wspoma
gać jeszcze inne czynniki, o których na 
razie nic pewnego nie wiemy. Być może 
nieznane czynniki silnie oddziaływują na 
jego wnętrze, ogrzewają je  i napędzają tam
tejszy, jakże specyficzny wulkanizm. Ma
my tu przecież do czynienia z obiektem 
składającym się niemal wyłącznie z lodu 
wodnego!

Obserwowane od blisko czterech stu
leci pierścienie Saturna ukrywają przed 
nami wiele podobnych tajemnic. W całej 
rozciągłości powyższe stwierdzenie można 
odnieść również do „pająkowatych” pierś
cieni Urana, bo są one przecież obserwo
wane dopiero od kilkunastu lat i siłą rze
czy musimy o nich wiedzieć dużo mniej. 
Wprawdzie pierwsza wzmianka na ten te
mat pochodzi sprzed dwustu lat, ściślej

* Dane odnoszą się do środka danego utworu.

zaś mówiąc z roku 1787, kiedy to William 
H e r s c h e 1 zadawał sobie pytanie, czy od
kryta przez niego w roku 1781 planeta 
posiada pierścienie. Próbował je nawet do
strzec, początkowo mu się istotnie wyda
wało, że przy Uranie widzi dwa prosto
padłe względem siebie pierścienie. Był to 
jednak poważny obserwator, aby zawie
rzyć tej jednej, niezbyt przy tym pewnej 
obserwacji. Kontynuował te badania i w 
końcu doszedł do wniosku, iż Uran nie 
posiada pierścieni i że wobec tego pierś
cienie Saturna należy uznać za wyjątkowy 
przypadek w Układzie Słonecznym. A jed
nak ten wybitny uczony nie miał racji, bo 
dwieście lat później — jak już wspomnia
no — zupełnie nieoczekiwanie przy U ra
nie odkryto nie jeden, ale dziewięć cien
kich pierścieni. Ale czy jest to możliwe, by 
w naszych czasach tak istotnego odkrycia 
dokonano przypadkowo? No cóż, może 
się to i dziś zdarzyć, choć w danym przy
padku nie był to całkiem zwykły zbieg o- 
koliczności. Historia tego odkrycia zaczę
ła się właściwie już w roku 1973, kiedy to 
astronom angielski G. T a y l o r  zapowie
dział, że 10 marca 1977 roku Uran prze-

■fibcla 3. P aram etry  pierścieni U rana

O znaczenie
pierścienia

O dległość od 
środka p lanety  *

Szerokość
utw oru
(km )R planety 103 km

1986 U 2 R 1.47 38.3 2500
6 1.598 41.9 1-3
5 1.614 42.3 2-3
4 1.626 426 2-3
alfa 1.708 44.8 7-12
beta 1.744 45.7 7-12
eta 1.802 47.2 0-2
gamma 1.819 47.7 1-4
delta 1.845 48.3 3-9
1986 U 1 R 1.910 50.1 1-2
epsilon 1.954 51.2 22-93

chodzący przez gwiazdozbiór Wagi zakry
je  słabą gwiazdę (8.8 wielkości gwiazdo
wej), w katalogu SAO oznaczoną nume-
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Fol. 3. Rysunek obrazujący przelot sondy kosmicznej Voyager 2 koło Urana w dniu 24 stycznia 1986 r.
(fot. NASA).

rem porządkowym 158687 (leży ona oko
ło 3° na zachód od gwiazdy alfa Lib). Prze
bieg zjawiska wnikliwie obserwowali as
tronomowie amerykańscy i na podstawie 
analizy uzyskanego materiału stwierdzili, 
iż Urana otacza dziewięć cienkich pierś
cieni. Bliższe o nich dane otrzymano do
piero w styczniu 1986 roku, kiedy to obok 
tej planety przeleciała sonda Voyager-2 i 
nie tylko przyjrzała się im z bliska, ale 
przekazała informacje także o dwóch dal
szych, dotąd nieznanych pierścieniach. Thk 
więc faktycznie Uran posiada jedenaście 
pierścieni.

Dwa nowo odkryte pierścienie Urana 
są bardzo rzadkie i dlatego nie udało się 
ich odkryć na podstawie obserwacji prze

biegu zakrycia wspomnianej gwiazdy. Pier
wszy z nich (1986 U 1 R) leży między pierś
cieniami delta i epsilon, drugi natomiast 
(1986 U 2 R) znajduje się najbliżej plane
ty i ma aż 2500 km szerokości. Epsilon 
jest najodleglejszym i jednocześnie naj
jaśniejszym pierścieniem Urana, chociaż i 
on odbija zaledwie 5% padającego świat
ła. Ma on około 150 m grubości, składa się 
zaś zarówno z dużej ilości pyłu, jak i z 
większych brył materii (średnice ich miesz
czą się w granicach od 1 do 10 m), oddalo
nych od siebie o dziesiątki metrów. Tb za
pewne od czasu do czasu zderzają się z 
sobą i rozdrabniają, dostarczając w ten spo
sób nowe porcje owych mikroskopijnych 
cząstek. Pył obecny jest wszędzie, występuje
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F ot. 4. Z d jęcie  p ierścieni U ran a  w ykonane 24 stycz
nia 1986 r. za pom ocą sondy Voyager 2 z odległości 
236 tys. km (fot. NASA).

także w przerwach między pierścieniami, 
co doskonale widać na obrazach otrzyma
nych „pod światło”. Widać wtedy najdrob
niejszy pyłek, o czym może się przekonać 
każdy kierowca, gdy jedzie pod Słońce i 
obserwuje przednią szybę swego samocho
du. Zjawisko powyższe z powodzeniem wy
korzystano właśnie do obserwacji pierś
cieni Urana które okazały się być tworami 
równie interesującymi jak pierścienie Sa
turna, chociaż różnią się od nich znacznie. 
Przede wszystkim są dużo ciemniejsze, two
rząca je materia zawiera jakąś ciemniejszą 
substancję, przypominającą materię wę- 
glistych chondrytów. W związku z tym war
to może zwrócić uwagę na fakt, że księ
życe Urana też mają ciemniejsze powierz
chnie od księżyców Saturna, czego na ra
zie nie potrafimy wytłumaczyć. Wydawa
łoby się przecież zupełnie logiczne, że im 
dany obiekt znajduje się dalej od Słońca, 
tym więcej powinien w swym składzie za
wierać lodu (H20, NH3, CH4). Dlaczego 
rzeczywistość tak dalece odbiega od zało
żeń teoretycznych?

Z  podobnie trudnymi zagadnieniami 
zetkniemy się przy opisie pierścieni Nep
tuna. Znamy je dopiero od paru lat, cho
ciaż poszukiwać ich zaczęto tuż po odkry
ciu planety, a co więcej — rzekomo Wil
liam L a s s e l l  miał je obserwować już w 
roku 1846, rok zaś później dostrzegł je 
podobno także James C h a 11 i s. Nieste
ty, poza tymi dwoma obserwatorami nikt 
więcej pierścieni Neptuna nie widział, z 
czego należałoby wnioskować, że wymie
nieni astronomowie angielscy ulegali po 
prostu sugestii. Z  czasem o tym zagadnie
niu zapomniano i wrócono do niego do
piero w drugiej połowie lat siedemdziesią
tych naszego stulecia, kiedy odkryto pierś
cienie Jowisza i Urana. Ich istnienie wska
zywało na to, że są to najprawdopodob
niej twory pospolite i że wobec tego po
winny być także przy Neptunie. Próbowa
no przekonać się o tym na podstawie ob
serwacji zakrycia tej lub innej gwiazdy przez 
tarczę planety, toteż wnikliwie śledzono 
przebieg każdego takiego zjawiska, co jed
nak nie przynosiło oczekiwanego efektu. 
W jednym przypadku jasność zakrywanej 
gwiazdy spadała wprawdzie zgodnie z za
łożeniami teoretycznymi, lecz i w tym przy
padku nie udało się zaobserwować dwóch 
po sobie następujących zakryć, co powin
no nastąpić przy zakryciu przez pierścień 
kołowy. W związku z tym wysunięto hipo
tezę, że Neptun ma wprawdzie pierście
nie, ale są to niepełne pierścienie. Prawdę 
poznaliśmy dopiero w sierpniu 1989 roku, 
kiedy do tej planety zbliżyła się sonda Vo
yager-2. Okazało się wówczas, że Neptun 
ma faktycznie pięć pierścieni, które jed
nak są tak rzadkie, iż na podstawie zakry
cia tej lub innej gwiazdy nie można było 
ich odkryć. Ale najbardziej zewnętrzny 
pierścień (1989 N 1 R*) posiada trzy cha
rakterystyczne odcinki, gęstość materii 
jest w nich zaskakująco duża, a w każdym 
razie o wiele większa niż w pozostałych

* Trzy najjaśniejsze pierścienie Neptuna mają nosić nazwiska jego odkrywców: Johna Coucha A d a m s a  (1816-1892), 
Urbaina Jean Josepha L e v e r r i e r a  (1811-1877) i Johannesa Gottfrieda G a l i e  (1812-1910).
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Fot. 5. Ukazująca pierścienie Neptuna kompozycja dwóch zdjęć wykonanych 26 sierpnia 1989 r. za pomocą 
sondy Voyager 2 z odległości 280 tys. km (fot. NASA).

częściach tego pierścienia. Długość kąto
wa owych zagęszczeń wynosi zaledwie po 
kilka stopni (4°, 4° i 10°, lecz znajdują się 
one blisko siebie (całkowita długość za
gęszczonych odcinków i przerw między ni
mi nie przekracza 33°). One to właśnie 
odpowiedzialne były za przebieg obserwo
wanego zakrycia, co potwierdzają obliczo
ne położenia tych zagęszczeń w czasie da
nego zakrycia. Muszą one zatem istnieć 
co najmniej 5 lat i ten fakt nie daje spoko
ju uczonym, bo przecież według rozważań 
teoretycznych takie zagęszczenia pyłowej 
materii winny się już po kilku latach mniej 
więcej równomiernie rozłożyć wzdłuż or
bit tworzących je cząstek. Musi zatem is
tnieć jakiś mechanizm, dzięki któremu po
wyższe zagęszczenia wciąż się utrzymują. 
Na razie nic pewnego na ten temat nie

potrafimy powiedzieć, co oczywiście nie 
oznacza, by uczeni w tym przypadku byli 
zupełnie bezradni. Tak źle nie jest, bo prze
cież można założyć, iż w zagęszczeniach 
znajdują się małe księżyce, zderzają się ze 
sobą lub większymi okruchami materii i w 
ten sposób rozdrabniają. Ich średnice mo
gą nie przekraczać 20 km i dlatego takich 
obiektów na razie nie udało się odkryć.

Poza opisanymi wyżej zagęszczeniami 
pierścienie Neptuna są bardzo rzadkie i 
składają się prawie wyłącznie z pyłu. Tb 
samo można powiedzieć o pierścieniach 
Jowisza, które zostały odkryte dopiero w 
roku 1979 za pomocą sondy Voyager-l, 
chociaż ich istnienie już dwadzieścia lat 
wcześniej przewidywał Siergiej K. W s i e -  
c h s w i a t s k i .  Kierował się przy tym wię
cej zwyczajną intuicją niż jakimiś racjo-
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'Ihbela 4. Parametry pierścieni Neptuna

Oznaczenie 
prowizoryczne 
(w nawiasach ) 
proponowana 
nazwa)

Odległość od 
środka planety

Szerokość
utworu
(km)

R planety 103 km

1989 N 3 R (Galie) 1.693 41.9 1700
1989 N 2 R (Leverrier) 2.149 53.2 10
1989 N 4 R 2263 56.0 6000
1989 N 5 R 2.323 57.5
1989 N 1 R (Adams) 2.541 62.9 15

nalnymi przesłankami, a w każdym razie 
tworów tych nikt przedtem nie obserwo- 
waŁ Świecą one bardzo słabo, ze wszystkich 
czterech wielkich planet Jowisz posiada 
najskromniejszy system pierścieni, o kilka 
rzędów rzadszych od głównych pierścieni 
Saturna. Jest to właściwie jeden pierścień
o grubości około 30 km, składający się wy
łącznie z mikroskopijnych cząstek, które

Ti bela 5. Parametry pierścieni Jowisza

Określenie utworu 
lub jego części

Odległość od środka planety
R  planety 103 km

Halo wewnętrzne 
(wewnętrzny brzeg) 1.40 (?) 100.0 (?)
Główny pierścień 
(wewnętrzny brzeg) 1.72 122.8
Główny pierścień 
(zewnętrzny brzeg) 1.81 129.2
Halo zewnętrzne 
(zewnętrzny brzeg) 2.5 (?) 181.0 (?)

są wyjątkowo ciemne i wykazują czerwo
nawe zabarwienie. Najwidoczniej mają in
ny skład chemiczny niż materia pierścieni 
Saturna i pod tym względem przypomi
nają skład chemiczny powierzchni Amal- 
they, bo i ten księżyc ma — jak pamiętamy 
— nieco „krwistą” barwę. Cząstki te nie
ustannie umykają z głównego pierścienia i 
tworzą po obu jego stronach coś w rodza
ju halo: wewnętrznego sięgającego niemal 
do atmosfery planety i zewnętrznego roz
pościerającego się daleko poza orbitę The- 
by. Silnie oddziaływuje na nie pole mag
netyczne Jowisza i zmusza je do porusza
nia się razem z tym polem, a ponieważ 
tamtejszy równik magnetyczny jest o oko

ło 10° nachylony względem równika „geo
graficznego”, dostają się one i pod płasz
czyznę pierścienia głównego. Z  tego właś
nie powodu halo ma aż kilkadziesiąt ty
sięcy kilometrów grubości.

Na prezentacji systemu Jowisza moż- 
naby w zasadzie ten siłą rzeczy bardzo po
bieżny przegląd pierścieni wielkich planet 
zakończyć. Byłby on jednak niepełny, gdy
byśmy nic nie wspomnieli o pochodzeniu 
tych interesujących, lecz wciąż ukrywają
cych wiele tajemnic tworów przyrody. W 
tym celu musimy sięgnąć co bardzo od
ległej przeszłości, do początków istnienia 
Układu Słonecznego, kiedy planety dopie
ro się tworzyły i miały o wiele większe 
rozmiary niż dziś. Otaczały je ogromne 
obłoki, składające się z pyłu i różnej wiel
kości okruchów materii, poruszających się 
wokół nich zupełnie chaotycznie, lecz prze
ważnie zgodnie z kierunkiem ich rotacji. 
Cząstki i większe okruchy materii zderza
ły się z sobą, traciły część energii kinetycz
nej, zużywając ją na deformację i ogrzewa
nie danego obłoku. W wyniku tych zde
rzeń jedne bryły materii rozpadały się na 
mniejsze fragmenty, inne łączyły się z sobą
i tworzyły coraz większe obiekty. Odby
wało się to zupełnie przypadkowo, lecz po 
zderzeniu orbity cząstek i większych okru
chów materii stawały się coraz bardziej 
koliste, a jednocześnie z tym zmniejszał 
się kąt nachylenia ich płaszczyzn względem 
płaszczyzny równika obieganej protopla- 
nety. Z  czasem z cząstek i większych okru
chów materii powstawały protoksiężyce i 
jeszcze intensywniej wyłapywały porusza
jące się w ich pobliżu cząstki obłoku, nie
ustannie zwiększając swe masy i rozmiary. 
Działo się to dopóty, dopóki przestrzeń w 
okolicach orbit nowo powstałych księży
ców nie stała się prawie całkowicie pusta. 
Jednak tego rodzaju procesy mogły prze
biegać jedynie w większych odległościach 
od tej lub innej planety, gdyż w jej pobliżu 
do głosu dochodzą sity płjwowe i udare
mniają skupianie się materii w większe 
ciało. W tym przypadku powstawał tam
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stosunkowo cienki pierścień, leżący pra
wie dokładnie w płaszczyźnie równika pla
nety, składający się z przeogromnej liczby 
mniejszych i większych okruchów materii. 
Poruszają się one niemal po kolistych or
bitach i dlatego zderzenia między nimi win
ny zachodzić już raczej sporadycznie.

Tkk uporządkowany twór powinien być 
stabilny i teoretycznie ma szansę istnienia 
miliardy lat. Musimy jednak pamiętać o 
tym, że od samego początku wpływają na 
niego różne czynniki zewnętrzne, przede 
wszystkim zaś siły perturbacyjne obiegają
cych daną planetę księżyców, czego przy
kłady znajdziemy w systemie Saturna. Wy
starczy wspomnieć o cząstkach w przerwie 
Cassiniego, poruszających się po orbitach 
z czasami obiegów równymi połowie cza
su obiegu Mimasa, wymiatanych stamtąd 
w kierunku pierścienia B. Rozważania teo
retyczne wykazują jednak, że samo oddzia
ływanie tego księżyca nie wystarczyłoby na

to, by materia we wspomnianej przerwie 
została tak rozrzedzona. Widocznie w pro
cesie tym biorą udział jeszcze inne, nie
znane bliżej siły. Jedno zdaje się nie ule
gać wątpliwości — pierścienie wielkich pla
net wydają się być tworami stabilnymi, choć 
uzależnione to jest od różnych czynników. 
Jedne pierścienie nie ulegają rozprosze
niu dzięki grwaitacyjnemu oddziaływaniu 
pobliskich księżyców (pierścienie F  i G w 
systemie Saturna, pierścienie Urana i Nep
tuna), inne dla odmiany są stale uzupeł
niane napływem nowej materii z krążących 
w pobliżu księżyców (pierścienie Jowisza, 
pierścień E  w systemie Saturna). Ale zna
my też pierścienie utrzymujące się w zasa
dzie bez większych zmian niemal od po
czątku istnienia Układu Słonecznego i one 
to właśnie od blisko czterech stuleci dos
tarczają obserwatorom tylu emocji (głów
ne pierścienie Saturna).

Jerzy Kuczyński — Chorzów 

O ZASTOSOWANIACH CZARNYCH DZIUR

Wśród występujących w astronomii obie
któw szczególną fascynację budzą czarne 
dziury. Nie bez powodu, ich własności są 
bowiem tak odległe od tego, co spotyka
my w „normalnej” materii, a w niektórych 
aspektach tak zaskakujące i trudne do za
akceptowania, iż fascynacja jest zupełnie 
uzasadniona. Wydawać by się więc mogło, 
że są one dobrze znane, i trudno napisać 
na ich temat coś, co nie byłoby już wielo
krotnie opisane. W rzeczywistości jednak 
tak nie jest. Powszechnie myli się wiele 
pojęć ich dotyczących, a często wiedza o 
tym czym są ogranicza się do sloganu, że 
są to „gwiazdy tak zapadnięte, że światło 
nie może ich opuścić”. Stąd wydaje się 
rozsądne opisanie kilku ich własności i 
zastosowań w astronomii.

Ostatnie stwierdzenie sugeruje, że czar

ne dziury są czymś w rodzaju narzędzia, co 
wydaje się trochę dziwnym poglądem w 
odniesieniu do obiektów o masie rzędu 
mas gwiazd. Jednak w rzeczywistości moż
na twierdzić, że czarne dziury to przede 
wszystkim rozwiązania równań Ogólnej Tfe- 
orii Względności (OTW), o pewnych, ła
two czytelnych własnościach (m. in. istnie
nie horyzontu — powierzchni, spod któ
rej informacja nie wydostaje się na zew
nątrz). A zastosowanie w astronomii roz
wiązań jest już zupełnie rozsądną czyn
nością. Jeżeli tak postawić sprawę to pier
wszym i najnaturalniejszym „zastosowa
niem w astronomii” czarnych dziur jest 
poszukiwanie w przestrzeni kosmicznej o- 
biektów, których własności mogłoby takie 
rozwiązanie opisywać. Mówiąc prosto — 
czy obserwuje się czarne dziury?



306 URANIA 10/1992

Odpowiedź na tak postawione pytanie 
okazuje się być lekko wymijająca. Virginia 
Tr i m b ł e w obszernym artykule przeglą
dowym przyjmuje, że kandydatem na 
czarną dziurę jest zwarty obiekt o masie 
powyżej 3 M©. Dodaje jednak, że mogą 
istnieć zwarte ciała o masie mogącej wy
nosić nawet do dziesięciu mas Słońca i nic 
będących czarnymi dziurami. Gdyby chcieć 
zająć w tej kwestii najbardziej ostrożne 
stanowisko, należałoby przyjąć, że nie ma 
obserwacyjnych dowodów istnienia czar
nych dziur (w układach podwójnych o któ
rych jest artykuł THmble). Przyjmując mniej 
skrajny punkt widzenia można wymienić 
kilka obiektów kandydujących do miana 
czarnej dziury. Są to na przykład Cyg-Xl 
o masie 5-10 M©, LMCX-3, LMCX-1 
(Wielki Obłok Magellana) i kilka innych. 
W sumie mniej niż dziesięć obiektów. Prze
gląd czasopism astronomicznych bez tru
du ujawni dodatkowo pewną ilość dalszych 
kandydatów. Np. J. C a s a r e s  i in. w lu
tym 1992 r. opisali radioźródło V 404 Cyg- 
ni. Badania optyczne wykazują istnienie 
gwiazdy typu widmowego G lub wczesne
go K z amplitudą prędkości 611 ±4 km/s i 
okresem 6.473 dnia. Dane te prowadzą do 
funkcji masy 6.26±0.31 M©. Wskazuje to 
na istnienie w układzie podwójnym czar
nej dziury o masie 8-15.5 M©. Nie bądź
my jednak nerwowi. Uważany za niezłego 
kandydata na czarną dziurę obiekt galak
tyczny SS 433 wg pracy S. D. O d o r i c o i 
in. z września 1991 r. okazuje się być gwiaz
dą neutronową. W tym samym numerze 
Nature, w którym ogłoszono istnienie czar
nej dziury w V 404 Cygni J . D o 1 a n po
kazuje, że istnieją stabilne rozwiązania 
OTW (tzw. Q — gwiazdy), które nie będąc 
czarną dziurą mogą mieć masy dużo więk
sze od normalnych gwiazd neutronowych.

Do jednoznacznego stwierdzenia, że 
dany obiekt jest czarną dziurą kryterium 
masy nie jest wystarczające, konieczne jest 
stwierdzenie jakichś procesów charakterys
tycznych dla czarnych dziur np. promie
niowania pochodzącego z materii znikają

cej pod horyzontem. Jeżeli zauważyć, że 
zjawiska zachodzące w pobliżu czarnej 
dziury niewiele różnią się od efektów ob
serwowanych na gwiazdach neutrono
wych, to trudno się dziwić, że identyfika
cja obiektu jako czarnej dziury jest zwykle 
wątpliwa.

Powyższe uwagi dotyczą stosunkowo 
niewielkich czarnych dziur w układach 
wielokrotnych, w których towarzyszami są 
zwykłe gwiazdy. Poszukiwanie czarnych 
dziur w układach podwójnych związane 
jest z oczywistą dla każdego miłośnika 
astronomii możliwością pomiaru masy w 
takich układach. Dodatkowym, równie o- 
czywistym powodem, jest fakt, że czarną 
dziurę musimy obserwować pośrednio, 
przezjej oddziaływanie grawitacyjne z ota
czającą ją materią, a więc jest korzystne 
istnienie wokół niej innego ciała. Jak wia
domo czarne dziury mają tendencję do 
rośnięcia, liczne twierdzenia dotyczące 
ich własności wskazują na to, że materia 
może nieograniczenie zasilać czarną dziu
rę. Takie zasilane czarne dziury mogą o- 
siągnąć bardzo wielkie masy. Pole grawi
tacyjne olbrzymich czarnych dziur powin
no mieć wpływ na prędkości gwiazd nawet 
na skalę całej galaktyki. I rzeczywiście, 
wiele galaktyk wykazuje, przy analizie ru
chu gwiazd, istnienie zwartego obiektu 
mogącego być czarną dziurą. I tak np. w 
centrum M 31 może znajdować się taki 
obiekt o masie 106 M©. A. E c k a r t i in. 
sugerują istnienie czarnej dziury o zbliżo
nej masie w naszej Galaktyce. Jednak bliż
sze zbadanie problemu wskazuje, że ist
nieją inne niż czarna dziura wyjaśnienia 
obserwowanych zjawisk. I tak promienio
wanie w nadfiolecie, mogące świadczyć o 
istnieniu czarnej dziury, równie dobrze mo
że pochodzić z grupy młodych gwiazd. Li
nia 511 keV również sugerująca czarną 
dziurę (anihilacja par elektron — pozy
ton) również, ze względu na słabą rozdziel
czość kątową, może pochodzić z dość od
ległych od centrum Galaktyki szczątków 
nowych i supernowych. Cały szereg tego
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typu pośrednich dowodów może znaleźć 
inne naturalne wyjaśnienia. Można więc 
zasadnie twierdzić, że „najbardziej natu
ralne” zastosowanie rozwiązania zwanego 
czarną dziurą — znalezienie realnego o- 
biektu opisywanego tym rozwiązaniem jest 
jak na razie niezbyt pewne.

Do czego więc innego czarne dziury 
mogą się nadawać? Okazuje się możliwe 
znalezienie całkiem sporej liczby ich za
stosowań. Już fakt podejrzeń, iż znajdują 
się one w centrach galaktyk sugeruje ich 
użycie do wytłumaczenia zjawisk zacho
dzących w aktywnych jądrach galaktyk 
(AGN). Wspólną i charakterystyczną dla 
wszystkich AGN cechą jest fakt, że ak
tywność wydaje się mieć źródło w niewiel
kim obszarze o rozmiarach zbliżonych do 
rozmiarów Układu Słonecznego. Już sam 
rozmiar źródła energii wskazuje na czarne 
dziury. Rzeczywiście powszechnie przyj
muje się, że przyczyną aktywności jądra 
jest czarna dziura o masie rzędu 103 -  1010 
Mq . Wokół takiej czarnej dziury znajduje 
się „paliwo” — materia międzygwiezdna, 
gwiazdy itp. Materia przyspieszana grawi
tacyjnie w pobliżu czarnej dziury grzeje 
się i promieniuje powodując zjawiska, któ
re określamy jako aktywność jądra gala
ktycznego. Właściwie poza jedną cechą — 
niewielkim obszarem źródła aktywności — 
cała reszta cech jest bardzo różna. Wszy
stkie jednak własności obiektu lepiej lub 
gorzej można wytłumaczyć istnieniem w 
jego centrum czarnej dziury otoczonej ta
kim lub innym układem „zwykłej” materii 
galaktycznej. Aby nie wdawać się w szcze
gółowe rozważania (godne obszernego, ale 
odrębnego artykułu) można stwierdzić, że 
pod hasłem „aktywne jądra galaktyk” ro
zumiemy bardzo różne obiekty, poczyna
jąc od kwazarów (moce powyżej 1040 wa
tów) przez jądra galaktyk Seyferta aż do 
względnie spokojnych i niewielkich obie
któw takich jak radioźródła znajdujące się 
w centrach „normalnych” galaktyk, a na
wet obiekty galaktyczne jak wspomniane 
już radioźródło SS 433.

Innym fascynującym polem zastosowa
nia czarnych dziur jest kosmologia. W tej 
fazie istnienia Wszechświata, którą obec
nie obserwujemy, czarne dziury nie wy
dają się grać szczególnie istotnej roli, ale 
gdyby na przykład Wszechświat był opi
sany rozwiązaniem oscylującym, sytuacja 
zmienia się dramatycznie. Nawet niewiel
ka liczba czarnych dziur zaczyna grać is
totną rolę w pobliżu punktu zapadania 
(ang. Big Crunch, BC). Rozważany przez 
W. S a s  l a w a  model, przewiduje silne po
chłanianie promieniowania, a tym samym 
wzrost masy czarnych dziur. W wyniku te
go, w porównaniu z modelem bez czar
nych dziur, w pobliżu BC mamy dużo mniej
sze ciśnienie. Łatwo zauważyć, że zjawi
sko ma miejsce dopiero w ostatniej fazie 
zapadania się Wszechświata. Do tego cza
su czarne dziury można uważać za nie
istotne. Naprawdę ciekawe rzeczy dzieją 
się dopiero po BC. Po przejściu Wszech
świata przez osobliwość zaczyna się nowy 
cykl. Drugi ale nie taki sam, czarne dziury 
do pewnego stopnia przechowują infor
mację o poprzednim cyklu, co powoduje, 
że następny cykl jest nieco inny. W szcze
gólności klasteryzacja (łączenie się w ag
regaty) czarnych dziur może odpowiadać 
za powstawanie struktur gromad i super- 
gromad galaktyk. Jeszcze dalej w swych 
rozważaniach idą E. S i k k e m a i W. I s - 
r a e 1. W wyniku rozważań dotyczących fi
zyki czarnych dziur piszą dosłownie: „Wy
daje się prawdopodobnym, że nasz Wszech
świat jest zamknięty, a jego ewolucja m o
że zostać prześledzona wstecz przez skoń
czoną liczbę cykli o malejącej masie aż do 
pierwszego „dziecięcego” Wszechświata, 
wystarczająco dużego by pojawiły się w nim 
czarne dziury, których czas parowania u- 
możliwia im dotrwanie do pierwszego BC”. 
Warto chyba to zdanie spróbować zrozu
mieć. Inaczej mówiąc warto przyjrzeć się 
trochę fizyce czarnych dziur.

Pierwszy problem na jaki trafiamy w 
tym przypadku to sprawa losu ciała zni
kającego pod horyzontem. Okazuje się, że
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nie jest on wcale taki oczywisty. Krótką 
historię ostatnich odkryć związanych z 
„szansami” obserwatora wewnątrz czar
nej dziury przedstawia W. H is  c o c k  w 
króciutkim artykule w Nature. Okazuje 
się że wszystko zależy od rodzaju czarnej 
dziury. W najprostszym przypadku tzw. 
czarnej dziury Schwarzschilda ciało, które 
znalazło się pod horyzontem w skończo
nym i krótkim czasie trafia w pobliże o- 
sobłiwości i zostaje zmiażdżone do roz
miarów punktu. W przypadku czarnej dziu
ry z różnym od zera momentem pędu i 
ładunkiem (czarna dziura Kerra) istnieją 
szanse na uniknięcie tego losu. Rozwiąza
nia prowadzące do takiego zachowania wy
dają się jednak niestabilne. Rachunki pro
wadzone dla stosunkowo prostych (nała
dowanych ale nie obracających się) czar
nych dziur Reissnera-Nordstroma wska
zują, że nawet niewielka perturbacja pro
wadzi do nieszczęścia: promieniowanie 
przechodzące przeż wnętrze czarnej dziu
ry powoduje, że masa czarnej dziury mie
rzona przez „zapadającego się obserwato
ra” dąży do nieskończoności. Mało tego, 
powstające przy tym siły pływowe są nie
ograniczone (dążą do nieskończoności). 
Wydawałoby się więc, że wszystko ulegnie 
zniszczeniu i są niewielkie szanse na prze
chowanie jakiejś informacji. Na szczęście 
nie jest aż tak źle. Okazuje się, że poja
wiająca się w tego typu czarnej dziurze 
osobliwość jest jednak nieco słabsza od 
osobliwości typu Schwarzschilda. Wiado
mo jednak, że ten rodzaj osobliwości jest 
niestabilny, a więc nie jest pewne jak 
zmieni się fizyka przy uwzględnieniu do
datkowych efektów, jako że wynik uzyska
no wprawdzie dzięki dokładnemu rozwią
zaniu, ale w dość uproszczonym modelu. 
E. P o i s s o n i W .  I s r a e l ,  przy nieco 
mniejszych niż we wspomnianym dokład
nym rozwiązaniu uproszczeniach, stwier
dzili, że rozpraszanie promieniowania prze
chodzącego przez czarną dziurę powoduje 
wzrost efektywnej masy czarnej dziury. Zja
wisko to nazwali inflacją masy. Nazwa wy

daje się uzasadniona ponieważ czarna dziu
ra o początkowej masie kilku mas Słońca 
uzyskuje masę przekraczającą wielokrot
nie masę obserwowanej obecnie części 
Wszechświata. W wyniku tego niepoha
mowanego wzrostu masy nieistotny wyda
je się moment pędu i ładunek, a więc osobli
wość dąży do osobliwości typu Schwarz
schilda. Aby zakończyć tę dyskusję wnę
trza czarnej dziury można dodać, że A. 
O r i, znów przy pewnych upraszczających 
założeniach, zdołał stwierdzić, że przynaj
mniej przy tych założeniach, deformacja za
padającego się ciała pozostanie skończona. 
Jest więc nadzieja na „przeżycie” zapada
jącego się obserwatora. Przeżycie obser
watora należy rozumieć umownie — jest to 
po prostu odpowiednik słów „może zostać 
prześledzona” we wspomnianym cytacie.

W ostatniej fazie zapadania się Wszech
świata temperatura rośnie. Promieniowa
nie i materia wpada do wnętrza czarnych 
dziur, które w końcu także się łączą -  
zlewają się w jedną olbrzymią czarną dziu
rę. Dzięki własności „przeżywalności”, jest 
szansa na uratowanie znacznej części tej 
materii. Inflacja masy też ma znaczenie. 
Np. czarna dziura o masie ok. 5 mas Słoń
ca zwiększa, dzięki inflacji, swą masę aż 
1018 razy. Trzeba jednak zauważyć, że wzrost 
masy może być zarejestrowany tylko wew
nątrz horyzontu, zewnętrzny obserwator 
zarejestruje cały czas tę samą pierwotną 
masę. Jednak w momencie „zlewania się” 
czarnych dziur obserwator zewnętrzny staje 
się wewnętrznym. Widzimy więc skąd bie
rze się owa malejąca masa w poprzednich 
cyklach.

Pozostaje jeszcze rozszyfrować słowa o 
„czarnych dziurach na tyle dużych aby nie 
zdążyły wyparować”. Oczywiście jest to 
przypomnienie najsłynniejszego odkrycia 
dotyczącego czarnych dziur — zjawiska 
noszącego, od nazwiska odkrywcy, nazwę 
zjawiska Hawkinga. Ze względu na pow
szechne zainteresowanie jakie zjawisko 
wzbudza spróbujmy je ująć ilościowo. Naj
pierw przypomnijmy sobie, że kwantowa
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próżnia to coś bardzo dynamicznego. Cały 
czas powstają w niej i giną cząstki wirtual
ne, to znaczy cząstki, które istnieją tak 
krótko, iż nie sposób ich zauważyć. Wszy
stko jednak zmienia się w odpowiednio 
silnym polu. Np. wirtualne cząstki nała
dowane w polu elektrycznym mogą stać 
się cząstkami realnymi. Dzieje się tak gdy 
eEX > 2m 2. Lewa strona tej nierówności 
to energia potencjalna (ładunek e razy 
natężenie pola E  i X — długość fali Comp- 
tona). Jeżeli ta energia jest większa od 
dwu mas spoczynkowych to cząstki mogą 
się wykreować. Podobnie jest w polu gra
witacyjnym. Energia równa kT  (stała Bol- 
tzmana razy^temperatura) jest proporcjo
nalna do stałej Plancka dzielonej przez 
długość Comptonowską. Przyjmując, że dłu
gość ta jest proporcjonalna do promienia 
Schwarzschilda (r = IGM/c1) otrzymuje
my T  ~  (ticl!2Gk)MA. Tbraz jest już zu
pełnie łatwo obliczyć jasność L.

L  ~  4I\r2(oT)A ~  M~\
i czas życia czarnej dziury t = M/(dM/dt) 
~ A P. A więc czarna dziura świeci tym 
jaśniej im jest lżejsza (L ~ M 2), a żyje tym 
dłużej im jest cięższa (t~AP). Jest więc 
jasne, co mieli na myśli autorzy mówiąc 
„Wszechświat na tyle duży” — na tyle, by 
powstające w nim czarne dziury były wy
starczająco duże aby nie zdążyć wyparo
wać przed BC.

Przy okazji warto spróbować oszaco
wać minimalną wielkość czarnych dziur, 
które mogły dotrwać do naszych czasów 
od momentu Wielkiego Wybuchu. W za
leżności od wartości H0 masa M* takiej 
czarnej dziury musi zawierać się w prze
dziale 4.3 x l0 14 < M* < 7 .0x l014 gramów. 
Odpowiada to masie planetoidy o średni
cy kilkuset metrów. Nie są więc zbyt wiel
kie. Warto tu zauważyć, że obecnie nie 
wydaje się możliwe istnienie procesów ge
nerujących tak małe czarne dziury. W po
czątkowych stadiach istnienia Wszechświa
ta takie procesy są możliwe, i grają w kos
mologii dość poważną rolę. Dobrze jest

zwrócić uwagę na zjawiska zachodzące w 
ostatnich chwilach istnienia czarnej dziu
ry. Z  przedstawionych wzorów widać, że 
dla masy dążącej do zera temperatura dą
ży do nieskończoności. Interpretuje się to 
w ten sposób, że ostatnie stadium parowa
nia jest czymś w rodzaju wybuchu. Jeżeli 
zwrócimy uwagę na to, że (Hc3/2G)-lkT  = 
E  = 2mc2, gdzie m oznacza masę powsta
jących cząstek, to widać, że w zależności 
od „stadium parowania” czarna dziura po
winna wypromieniowywać cząstki o róż
nych masach — im lżejsza tym cięższe. 
Wynika stąd, że oszacowanie czasu życia 
czarnej dziury zależy od przyjętego widma 
cząstek elementarnych. Przytoczone osza
cowanie uzyskano przyjmując, że końco
we stadium parowania następuje gdy czar
na dziura jest w stanie emitować kwarki i 
mezony. Obserwacja takiego końcowego 
stadium parowania daje szansę na pozna
nie „prawdziwego spektrum” cząstek ele
mentarnych, a więc jest niezwykle atrak
cyjnym pomiarem mogącym zadecydować 
o kształcie podstawowych teorii fizycznych. 
Nic więc dziwnego, że poszukuje się tego 
zjawiska w ramach astronomii. Prowadzi 
to do badań skrajnie wysokoenergetycz
nego promieniowania kosmicznego.

Jak widzimy czarne dziury są intensyw
nie „stosowane” w astronomii. Oczywiś
cie trudno byłoby twierdzić, że ten krótki 
przegląd zjawisk związanych z czarnymi 
dziurami wyczerpał te zastosowania. Nie 
można też twierdzić, że to co zostało przed
stawione stanowi wyczerpujący opis tych 
zjawisk. Przedstawiono jedynie dość do
wolny wybór zjawisk, w których czarne 
dziury mogą grać istotną rolę. „Używa
nie” czarnych dziur do wyjaśnienia rze
czywistości jest jednym z wielu intensyw
nie rozwijających się nurtów astronomii. 
Nurtem o którym warto coś wiedzieć, śle
dząc jego coraz to nowe sukcesy (i klęski 
— w końcu ani jednej pewnie nie ziden
tyfikowano), ale nie zapominając o in
nych, nie mniej fascynujących ideach współ
czesnej astronomii.
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KRONIKA

O pochodzeniu Charona

Istnieje we Wszechświecie układ planetarny, w 
skład którego wchodzi co najmniej 9 planet, 
spośród których 2 są podwójne. Układ ten zna
ny jest już całkiem dobrze, bowiem jest to nasz 
własny Układ Słoneczny. Co to jednak za pla
nety podwójne? Jedna z nich znana jest nam 
wszystkim naprawdę dobrze, bowiem jest to 
nasza własna Ziemia z Księżycem. Dlaczego 
mówi się o niej „planeta podwójna” i którą z 
planet Układu Słonecznego jest ową drugą pla
netą podwójną?

Pojęcie planety podwójnej jest jeszcze nie
co nieformalne i nie ma ścisłej definicji. Mówi 
się o planetach podwójnych, gdy stosunek ma
sy mniejszego składnika do większego jest sto
sunkowo duży. Nie ma wprawdzie ustalonej 
konkretnej granicy, powyżej której obiekt uz
naje się za planetę podwójną, lecz w naszym 
Układzie Słonecznym stosunek masy Księżyca 
do Ziemi jest największy spośród wszystkich 
par satelitów i ich planet z wyjątkiem (najpra
wdopodobniej) pary Pluton-Charon i wynosi 
0.0123.

Pochodzenie Księżyca ziemskiego jest nie
pewne, walczą ze sobą hipotezy, według któ
rych miał się on oderwać od bardzo szybko 
ratującej proto-Ziem i lub powstać wraz z nią 
z materiału, który nie wszedł w skład Ziemi 
bądź też wreszcie powstał w wyniku potężnego 
zderzenia bardzo młodej Ziemi z innym spo
rym ciałem w bardzo jeszcze „zaśmieconym” 
Układzie Słonecznym, przy czym energia zde
rzenia była tak wielka, że stopiła „intruza”, któ
ry pozostał na orbicie ziemskiej zastygając do 
swej obecnej postaci. Każda z wymienionych 
hipotez ma wady i nie w pełni wyjaśnia obser
wowane dynamiczne parametry układu Ziem ia- 
Księżyc.

Cała ta przydługa dyskusja zagadnień ziem
skich przy okazji Plutona z Charonem ma na 
celu zwrócenie uwagi Czytelnika na pewne ana
logie między tymi dwoma tak odległymi ukła
dami.

W wyniku analizy poczynionych w ostat
nich latach obserwacji udało się wyznaczyć przy
bliżoną orbitę Charona i Plutona wokół wspól
nego środka masy, a także w przybliżeniu wy
znaczyć ich promienie (przy założeniu kulis-

tości, czego wszyscy są pewni, lecz czego do 
końca obserwacyjnie jeszcze nie sprawdzono), 
a stąd gęstość momentu pędu. Znane są też w 
przybliżeniu gęstości obu ciał i ich łączna masa.

Na podstawie zgromadzonego materiału ob
serwacyjnego amerykański uczony William B. 
M c K i n n o n  przeprowadził analizę pocho
dzenia tego układu. W świetle jego wniosków 
najbardziej prawdopodobne jest pochodzenie 
„katastroficzne”, to znaczy w wyniku potężne
go zderzenia. Przemawia za tym wiele przesła
nek, między innymi fakt, iż jako jedyna plane
ta w Układzie Słonecznym Pluton z Charo
nem poruszają się po wydłużonej (mimośród 
ok. 0.25) orbicie znacznie (17°) nachylonej do 
ekliptyki, oraz zakłócenie reguły Titiusa — Bo
dego, która dla Plutona przewiduje miejsce na 
orbicie Neptuna. Moment pędu układu przekra
cza graniczną wartość, powyżej której niemoż
liwe jest istnienie jednego ciała. Znaczne na
chylenie orbity i wiele innych przesłanek geofi
zycznych i geochemicznych sugeruje, iż samo
tnego Plutona uderzył proto-Charon, którego 
składowa prędkość prostopadła do ekliptyki nie 
była mała. Wskutek nieelastycznego zderzenia 
wydzieliły się ogromne ilości ciepła, które zna
cznie podgrzały Charona, a pewnie też i Pluto
na tak, że Charon uległ niemal całkowitej trans
formacji wskutek szeregu procesów fizykoche
micznych i w końcu zastygł- na orbicie wokół 
Plutona w swej obecnej postaci. Ciała pierwot
ne były porównywalnych rozmiarów (być może 
proto-Charon był nieco mniejszy od proto-Plu- 
tona), zaś prędkość względna zderzenia, które 
było silnie niecentralne, powinna być w zakre
sie od 1.3 do 2.5 km/s. W wyniku zderzenia 
materia obu składników uległa przynajmniej czę
ściowemu wymieszaniu; możliwy jest scenariusz, 
w wyniku którego oba ciała zlepiły się na pe
wien czas, zaś silne ogrzanie energią zderzenia 
i szybki ruch obrotowy spowodowały, że obec
ny Charon oderwał się i zastygał samodzielnie, 
podlegając szeregowi procesów geologicznych
i chemicznych, które zwykle następują (według 
obecnych hipotez) podczas tworzenia się pla
net typu ziemskiego. Nie można też wykluczyć, 
iż część masy układu pierwotnego, szczególnie 
wody, uległa odparowaniu i uciekła w otacza
jącą przestrzeń międzyplanetarną.

Autor podkreśla różnice między przypad-
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kiem Charona a (wciąż bardzo problematycz
nym) zderzeniem, które miało doprowadzić do 
powstania Księżyca ziemskiego. Energia zde
rzenia w przypadku Charona była dużo mniej
sza na jednostkę masy, dzięki czemu w jego 
wyniku powstało znacznie mniej pary wodnej, 
która w hipotezie kolizji formującej Księżyc u- 
ciekła z układu. Wskutek tego gęstość Księ
życa ziemskiego jest znacznie większa niż po
stulowana gęstość Charona.

Wypada wspomnieć, że oprócz przedsta
wionej powyżej istnieje jeszcze jedna hipoteza 
katastroficznej formacji układu Pluton-Charon, 
według której Pluton był w przeszłości satelitą 
Neptuna. Na obecną orbitę przerzuciła go prze
chodząca w pobliżu planeta transplutonowa o 
masie ok. 4 mas ziemskich. Siły pływowe oder
wały od proto-Plutona Charona, zaś dopełnie
niem zdarzenia było przerzucenie Neptuna na 
nową orbitę, tak że nie spełnia on reguły Ti- 
tiusa — Bodego, i spłaszczenie orbity jednego 
z jego księżyców, Nereidy.

KONFERENCJE I ZJAZDY 

Fromborskie spotkanie

SIMP0S10 INTERNACJONAŁ 
H E M  PO Y ASTRONOM IA 
EN EL ENCUENTRO 
DE LOS DOS MUNDOS'

Warszawa - Frombork (Polonia) 
27.IV. -2 .V .I992

W dniach od 27 kwietnia do 2 maja 1992 r. 
odbyło się w Warszawie (otwarcie) i we 
Fromborku Międzynarodowe Sympozjum 
„Czas i astronomia w spotkaniu dwóch 
światów”. Miało ono na celu naukowe ucz
czenie 500-ej rocznicy „odkrycia” Amery
ki przez Krzysztofa K o l u m b a .  Jak na
pisali organizatorzy we wstępie do pro
gramu konferencji: „Kolumb przybył tam 
po licznych wcześniejszych odkryciach te
go kontynentu... przez przybyszów, którzy 
zaludnili go i rozwinęli tam swe kultury. 
Tfe bogate i różnorodne cywilizacje budzą 
nasze zainteresowanie i podziw, a zara
zem są nam bliskie, co winno ułatwić wza
jemne zrozumienie. Chcielibyśmy przeko

Zagadnienie formacji zderzeniowej ciał kos
micznych jest bardzo skomplikowane i cieka
we, lecz stanowi raczej domenę geofizyki a nie 
astronomii. W zależności od składu, masy i para
metrów zderzenia kolidujących ciał możliwe jest 
mnóstwo scenariuszy dalszego rozwoju wypad
ków, od wielkiego roju odłamków przez pow
stanie ciepłej protoplanety, która później dzieli 
się na dwie części ewoluujące geologicznie nie
zależnie od siebie z ewentualną stratą części 
masy, powstanie pierścienia szczątków wokół 
planety centralnej aż do stopienia zderzających 
się ciał w jedno i znaczna modyfikacja ewolu
cji. Która z hipotez dotyczących Plutona z Cha
ronem jest prawdziwa być może dowiemy się 
po precyzyjniejszym wyznaczeniu orbity tego 
układu podwójnego, a przynajmniej po okreś
leniu funkcji mas.

Wg Astrophysical Journal 1989, 344, L 41

Maciej Bzowski

nać się, jaka była wiedza astronomiczna, 
jakie były sposoby obliczania czasu w Sta
rym Świecie w tym niespokojnym okresie 
między wiekami średnimi a Odrodzeniem. 
Mikołaj Kopernik miał 19 lat, gdy Krzy
sztof Kolumb popłynął na drugą stronę 
Atlantyku, zaś gdy życie astronoma miało 
się ku końcowi, gra była zakończona, pod
bój stał się faktem dokonanym. Chcieli
byśmy także wiedzieć, jak udało się ocalić 
pierwotną wiedzę dawnych mieszkańców 
Ameryki dzięki tym rozproszonym infor
macjom, które przetrwały, i zrozumieć róż
norodne metody kontemplacji nieba i mie
rzenia czasu... Zarówno dla Europy jak i 
dla Ameryki wiek 16-y był okresem rady
kalnych zmian... W jaki sposób zatem u- 
dało się ocalić to, co się jeszcze dało oca
lić?”

Głównym organizatorem spotkania był 
Zakład Antropologii Historycznej Insty
tutu Archeologii Uniwersytetu Warszaw
skiego, zaś współorganizatorami byli Polski
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Komitet d/s UNESCO, Centrum Studiów 
Latyno-Amerykańskich Uniwersytetu 
Warszawskiego, Władze Miejskie From
borka, oraz Fundacja Mikołaja Koperni
ka we Fromborku. W konferencji uczest
niczyło około 60 osób przybyłych z 16-tu 
krajów. Najdłuższą trasę przebyła zapew
ne Maria Ester Grebe V ic  u ń a, prof, 
archeologii Uniwersytetu w Santiago (Chi
le), było kilkoro Peruwiańczyków, najlicz
niejszą grupę, 12 osób, stanowili Meksy
kanie. Ze wschodniej półkuli, najdłużej, 
bo aż 3 doby w pociągu, spędzili państwo 
Tfcitsino i Irakli S i m o n i a, astronom o
wie z Tbilisi (Gruzja). Kilkoro Latyno- 
Amerykanów przybyło z uniwersytetów nie
mieckich i francuskich, gdzie aktualnie stu
diują lub pracują. Astronomów było nie
wielu, większość stanowili archeologowie, 
antropologowie, etnografowie, historycy 
sztuki, lingwiści. Spotkanie było zatem in
terdyscyplinarne, tematyka referatów róż
norodna, choć musiały one dotyczyć tylko 
15 i 16 wieku, językami konferencji był 
hiszpański i angielski. Mówiono zatem o 
orientacji budynków wykorzystywanych 
do obserwacji ciał niebieskich, jak rów
nież o interpretacji astronomicznej nie
których malowideł je zdobiących; o róż
nych systemach kalendarzowych i o pra
ktycznym określaniu czasu przez myśli
wych i zbieraczy; o legendach mających 
związek z obiektami niebieskimi; o pod
róży Kolumba i o starych astronomicz
nych instrumentach nawigacyjnych; wre
szcie, o niedawnych badaniach archeolo
gicznych na Wyspach Kanaryjskich, suge
rujących lepszą niż przypuszczano znajo
mość astronomii wśród ludów pierwotnie

zamieszkujących te wyspy, przed koloni
zacją w 15-tym wieku.

Obrady odbywały się w średniowiecz
nym budynku szpitala św. Ducha i kaplicy 
św. Anny, obecnym muzeum historii me
dycyny, co stwarzało niepowtarzalny na
strój całej konferencji. Rzędy krzeseł us
tawiono wzdłuż nawy głównej, ozdobionej 
16-to wiecznymi freskami, dwa ekrany sta
nęły w dogodnej niszy, lekki półmrok po
zwalał na wyświetlanie przezroczy nawet 
w samo południe, zbyt cicho przemawiają
cych prelegentów trzeba było zmuszać do 
korzystania z mikrofonu. W przerwach słu
chacze pokrzepiali się kawą i herbatą i 
spieszyli się, aby sfotografować zabytki mia
sta w dobrym oświetleniu.

Gościnni gospodarze Fromborka, wo
jewództwa elbląskiego i olsztyńskiego za
pewnili uczestnikom konferencji wysłucha
nie koncertu organowego we frombors- 
kiej katedrze, zwiedzenia zamków w Lidz
barku i Olsztynie oraz skansenu w Olsz
tynku, obejrzenie występów zespołów fol
klorystycznych, zwiedzenie muzeum i pla
netarium we Fromborku. I właśnie wycho
dząc z seansu Mario Mejia H u a m a n, 
prof, filozofii Uniwersytetu w Limie (Pe
ru) przyznał, że po raz pierwszy jest w 
planetarium! Poprzedniego dnia mówił o 
pojęciach czasu i przestrzeni u Indian A n
dyjskich, ale żeby się przekonać o tym, jak 
można na sztucznym niebie pokazać zja
wiska zachodzące w rzeczywistości, musiał 
przyjechać z zachodniej półkuli aż tu, do 
kopernikowskiego „tak odległego zakątka 
Ziem i”.

Cecylia Iwaniszewska

KĄCIK OLIMPIJCZYKA

Zadanie 3 pierwszego etapu XXXV Olimpiady Astronomicznej

Jakie warunki muszą być spełnione, aby 
gwiazda zmienna zaćmieniowa mogła być 
również obserwowana jako gwiazda wizu
alnie podwójna?

Według przyjętych przez siebie założeń 
spróbuj oszacować, jaka jest szansa od
krycia takiego układu.
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Rozwiązanie:
Gwiazdy podwójne ze względu na spo

sób ich obserwacji dzielimy na:
1° — zaćmieniowe (o tym, że gwiazda 

jest podwójna przekonujemy się ob
serwując zmiany jasności gwiazdy);

2° — spektralnie podwójne (o tym, że 
gwiazda jest podwójna przekonujemy 
się badając zmiany widma gwiazdy);

3° — wizualnie podwójne (w polu wi
dzenia lunety widać dwie gwiazdy).

Obserwacje gwiazd podwójnych pozwala
ją na wyznaczenie wielu parametrów opi
sujących gwiazdy. Jeśli dany układ pod
wójny można obserwować jednocześnie 
dwoma lub trzema wyżej wymienionymi 
sposobami, to nasza wiedza o tym ukła
dzie i jego składnikach jest pełniejsza. Opi
sywane zadanie dotyczy właśnie poszuki
wania gwiazd, które można obserwować 
dwoma sposobami: gwiazd zaćmienio
wych, których składniki można zobaczyć 
oddzielnie.

Dokonajmy najpierw wstępnej analizy 
postawionego problemu. Na pewno łat
wiej jest obserwować gwiazdy wizualnie 
podwójne gdy kątowa odległość składni
ków takiego układu jest duża. Odległość 
ta zależy od odległości z Ziemi do danego 
układu oraz od okresu obiegu składników 
wokół wspólnego środka masy. Musimy 
znaleźć równanie, które połączy ze sobą te 
wielkości. Wyjdziemy z III uogólnionego 
prawa Keplera:

(M-fw)P2 _ a 3 
(M0+m0)Pa a l ’ 

gdzie: P i Pa są okresami obiegu skład
ników wokół wspólnego środka masy w 
dwóch układach; M, m, Ma i mQ są masami 
składników dwóch układów; a i a0 są śred
nimi odległościami składników.

Przyjmując jako układ odniesienia (oz
naczony indeksem o) układ Ziemia Słoń
ce, III prawo Keplera możemy przekształ
cić do postaci:

(M+m)Pl =  a 3,

gdzie odpowiednie wielkości podane są w 
następujących jednostkach: P w latach; M  
i m  w masach Słońca, a a  w jednostkach 
astronomicznych.

Do równania tego łatwo można wpro
wadzić odległość dzielącą dany układ i Zie
mię korzystając z definicji 1 parseka [pc]:

gdzie a  jest kątem, wyrażonym w sekun
dach łuku ["], pod jakim widać z odległoś
ci D  w wyrażonej w persekach odcinek a 
wyrażony w jednostkach astronomicznych.

III prawo Keplera przyjmuje teraz pos-
t3Ć*

(M+m)P2 = a 3D3, (1)
gdzie wszystkie wielkości wyrażone są w 
wyżej opisanych jednostkach używanych 
chętnie w astronomii, a wygodnych zwłasz
cza przy opisie gwiazd podwójnych.

Ostatnie równanie pokazuje, że odleg
łość kątowa a  składników gwiazdy pod
wójnej zależy nie tylko od okresu P i od
ległości D (co przewidywaliśmy), ale rów
nież od masy układu.

Równanie to stanowi również odpo
wiedź na pierwszd pytanie postawione w 
treści zadania. Otóż, aby gwiazda zaćmie
niowa mogła być obserwowana jako wizu
alnie podwójna, powinna ona znajdować 
się możliwie blisko, posiadać możliwie du
ży okres, a jej składniki powinny mipć moż
liwie dużą masę.

Oczywiście składniki gwiazdy zaćmie
niowej powinny być znacznie oddalone od 
siebie. T&ki warunek spełniają gwiazdy zać
mieniowe typu Algola.

Zastanówmy się ponadto jakie wartoś
ci może przyjmować a? Otóż dwie gwiaz
dy zobaczymy oddzielnie, jeśli ich odleg
łość kątowa będzie większa od zdolności 
rozdzielczej lunety, którą dysponujemy. 
Zdolność rozdzielczą możemy wyliczyć ze 
wzoru:

gdzie y — zdolność rozdzielcza wyrażona 
w sekundach łuku i d — średnica obiekty-
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wu lunety w centymetrach. Można przy
jąć, że lunety amatorskie mają zdolność 
rozdzielczą rzędu 1", a średnie lunety rzę
du 0.1". Największy na świecie teleskop 
ma zdolność rozdzielczą 0.02". Są to war
tości teoretyczne, pogarszane przez ruchy 
atmosfery. Obserwując gwiazdy wizualnie 
podwójne astronom czeka na uspokojenie 
atmosfery i pomiarów dokonuje w mo
mentach gdy atmosfera jest spokojna, a 
zdolność rozdzielcza jest bliska teoretycz
nej. Ponadto zdolność rozdzielczą można 
poprawić stosując odpowiednie przyrządy 
np. interferometry spektralne, które po
prawiają ją pięciokrotnie.

Dotychczasowe rozważania prowadzi
liśmy w sposób ogólnikowy (bez liczb). Po
niższa tabela wyliczona dla teleskopu ama
torskiego o y = 1" zorientuje nas w wiel
kości poszczególnych parametrów:

D  [pc] P [lata]
3 0.52

10 3.2
100 100 M  + ni = 100 [Mo]
159 200
184 250

3 1.6
10 10
46.4 100
73.7 200 M  + m = 10
85.5 250

3 5.2
10 31.6
21.5 100 M  + m  =  1
34.2 200
39.7 250

3 11.6
5.7 30.4 M  4- m  =  0.2

Łatwo przekonać się, korzystając z za
leżności Eddingtona wiążącej masę i wiel
kość absolutną:

lg =  0.533 -0.1117 Mam, 

wzoru:

Ma b . = w wiz + 5 -  5 lg D ,

łączącego z widomą wielkością gwiaz
dową wiwiz i odległością D  do gwiazdy, oraz 
wzoru na zasięg lunety:

niwa =  7.1 +  5 \ g d ,

gdzie średnica obiektywu lunety d wyrażo
na jest w centymetrach, że wszystkie gwiaz
dy umieszczone w tabeli mieszczą się w 
zasięgu naszej lunety. Niewidoczne będą 
tylko gwiazdy o malej masie leżące w od
ległości większej niż 5.7 pc, co pokazuje, 
że jasność gwiazd w omawianym zagad
nieniu nie odgrywa większej roli.

Proponujemy by Czytelnik wyliczył po
dobną tabelę i ograniczenie ze względu na 
zasięg dla innych średnic obiektywu lunet.

Z  tabeli widać, że gwiazdy zaćmienio
we, które chcielibyśmy oglądać jako wizu
alnie podwójne muszą mieć długi okres 
obiegu, rzędu lat.

Przejdźmy teraz do odpowiedzi na dru
gie pytanie zawarte w treści zadania. Z na
my około 2700 gwiazd typu Algola. Więk
szość z nich to gwiazdy krótkookresowe o 
okresie rzędu dni. Można więc spodzie
wać się, że wszystkie gwiazdy interesujące
go nas typu zostały już dokładnie spraw
dzone w wielu obserwatoriach na świecie i 
odkrycie (o co właśnie chodzi w zadaniu) 
nowego takiego układu jest praktycznie 
niemożliwe.

Omawiane zadanie okazało się najtrud
niejszym w I etapie XXXV Olimpiady As
tronomicznej. Ponad połowa uczestników 
olimpiady zrezygnowała (na co zezwala re
gulamin) z jego rozwiązywania — jedynie 
kilka osób rozwiązało zadanie w sposób 
poprawny. Uzyskało ono najniższą śred
nią ocenę w I etapie. Świadczy to o tym, że 
zadania, których rozwiązanie pozbawione 
jest konkretnych rachunków (użyte w roz
wiązaniu wzory można znaleźć w gotowej 
postaci w wielu podręcznikach astrono
mii), a wymaga głębokiej analizy wielu pa
rametrów są dla uczniów bardzo trudne.

Opracował Tadeusz Firszt
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OBSERWACJE

Komunikat nr 6/92 Sekcji Obserwacji 
Słońca PTMA

Wyniki obserwacji Słońca w czerwcu 1992 r. 
przysłało 17 obserwatorów: Marcin B e t 
le j ,  Mariusz C h i r o w s k i ,  Grzegorz 
C z e p i c z e k ,  BartoszDąbrowski ,  Lon
gin G a r k u  1, Grzegorz K i e ł t y k a ,  J a 
nusz W. K o s i ń s k i ,  Ireneusz L u b i -  
szew sk i,Jerzy  Łągiew ka,W iktor M a 
j e w s k i ,  Anna O r ł o w s k a ,  Maciej 
P i ę t k a ,  Andrzej P i l s k i ,  Piotr S a d o - 
wski ,  Krzysztof Socha, Stanisław Świer-  
c z y ń s k i ,  Jerzy Z a g r o d n i k .  Łącznie 
wykonano 265 obserwacji w 30 dniach. 
Średnie dzienne względne liczby Wolfa w 
czerwcu 1992 r. wynoszą:

1. .. ...37 9 . . ....69 17...........73 25 . . ...71
7 , „ ...44 10. .. ....73 18........... 59 26. . ...56
3 ...74 11. .. ....76 19...... ....65 27 . . ...31
4 . ...74 12. .. .. 103 20 ...... ....60 28 . . ...35
5 ...88 13... ....82 21...... ....64 29 . . ...74
6 , , ...74 14... ....91 22 ...... ....91 30 . . ...66
7 ...70 15... ....55 23...... ....79
8 . . . ...71 16... ....70 24...... . .. .  77

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa w czerwcu 1992 r. wynosi 68.3 
(68.4). Średnia względna liczba Wolfa z 
jednego obrotu Słońca wynosi 65.7 (66.7). 
W nawiasach podano średnie liczone bez 
współczynników obserwatorów.

Andrzej Bilski

Astrofoto ’92

Słowackie Centrum Astronomii Amator
skiej w Hurbanowie ogłasza 15—ty Kon
kurs „Astrofoto”. Astrofoto ’92 jest kon
kursem międzynarodowym, przeznaczo
nym dla miłośników astronomii i fotogra
fów amatorów. Konkurs przebiega w 
dwóch kategoriach — dla młodzieży (uro
dzeni po 1972 r.) i dla dorosłych (urodze
ni przed 1973 r.)

Oddzielnie będą oceniane fotografie i 
oddzielnie przezrocza. Przyjmowane są 
tylko zdjęcia wykonane w 1992 r.

Prace konkursowe będą rozpatrywane 
w dwóch kategoriach tematycznych:

1. Zdjęcia astronomiczne — do tej ka
tegorii należą astrometryczne i fotometiy- 
czne zdjęcia komet i małych planet, zdjęcia 
widm obiektów astronomicznych, zdjęcia 
bolidów, słonecznej fotosfery i chromo- 
sfery, detali plam słonecznych, gromad 
gwiazd, galaktyk, mgławic, księżyca, pla
net, zaćmień i koniunkcji, gwiazdozbio
rów, serie zdjęć gwiazd zmiennych itp.

2. Wariacje na temat nieba. T& katego
ria pozostawia autorom szerokie pole dzia
łania. Należą tu zdjęcia miast i krajobra
zów, na których widoczne są zjawiska lub 
obiekty astronomiczne lub atmosferyczne 
(złączenia ciał niebieskich, ich wschody i 
zachody, błyskawice, tęcze itp.), oraz zdję
cia dokumentujące związki autora z astro
nomią (zdjęcia z wypraw astronomicznych, 
astronomicznej techniki itp.).

Oznaczenie zdjęć wszystkimi niezbęd
nymi informacjami jest warunkiem kon
kursu. Każda praca konkursowa powinna 
zawierać tytuł zdjęcia, imię, nazwisko, ad
res i datę urodzenia autora, datę i czas 
ekspozycji, dane o użytym sprzęcie i mate
riale fotograficznym. Wszystkie te infor
macje powinny być napisane na odwrotnej 
stronie zdjęcia, najlepiej ołówkiem. Przez
rocza należy oprawić w ramki, oznaczyć 
czarną kropką w lewym dolnym rogu ram
ki (gdy oglądamy ją gołym okiem) i włożyć 
pojedynczo do kopert, na których powin
ny być umieszczone wszystkie informacje.

Format: zdjęcia powinny mieć minimal
ny rozmiar 18x24 cm; przezrocza dowol
nej wielkości.

Ilość prac: Każdy autor może przysłać 
najwyżej 4 prace konkursowe. Za pracą 
konkursowe uważamy pojedynczą fotogra
fię albo serię złożoną z maksymalnie 5 
zdjęć.

Prace będą oceniane przez międzyna
rodowe jury, które wybierze najlepsze zdję-
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cie roku. Autorzy wyróżnionych prac o- 
trzymają cenne nagrody. Nagrodzone zdję
cia będą opublikowane w słowackim cza
sopiśmie Kosmos nr 3/1993, a następnie 
we wszystkich czasopismach, które opub
likowały warunki konkursu.

Nagrodzone prace przejdą na własność 
organizatora konkursu, natomiast wszy
stkie przezrocza (nawet zwycięskie) zosta
ną odesłane autorom. Organizatorzy re
zerwują sobie prawo sporządzenia kopii 
nagrodzonych prac do archiwum konkur
su. Najlepsze z nadesłanych prac wezmą

udział w wystawie pokonkursowej w czerw
cu 1993 r., która, jeśli będzie zapotrzebo
wanie, będzie wystawą objazdową. Po za
kończeniu wystawy wszystkie nie nagro
dzone prace zostaną zwrócone autorom, 
którzy wyrażą takie życzenie.

Ostateczny termin nadsyłania prac mi
ja 1 lutego 1993 r. (decyduje data stempla 
pocztowego). Prosimy o przesyłanie prac 
na adres:

SUAA, 94701 HUBANOVO CSFR 
z dopiskiem „Astrofoto”.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Styczeń 1993 r.

Słońce: Wznosi się już po ckliptyce w 
kierunku równika niebieskiego, w związ
ku z czym w ciągu miesiąca dnia przybywa 
prawie o godzinę i kwadrans: w Warsza
wie 1 stycznia Słońce wschodzi o 7h45m, 
zachodzi o 15h34m, a 31 stycznia wschodzi 
o T'IS'0, zachodzi o 16h21m. W tym miesiącu 
Słońce wstępuje w znak Wodnika. Warto 
też odnotować, że 4 stycznia Ziemia w 
swym ruchu rocznym znajdzie się najbli
żej Słońca w odległości 147 min km, ale 
jak widzimy, nie ma to większego wpływu 
na warunki klimatyczne, bo właśnie w tym 
czasie panuje u nas zima.

W tym roku zdarzą się dwa zaćmienia 
Słońca — w maju i w listopadzie — oby

dwa częściowe, przy czym zaćmienie ma
jowe widoczne będzie w północnej Euro
pie włączając Polskę. W listopadzie zdarzy 
się też przejście Merkurego na tle tarczy 
Słońca, u nas niewidoczne.
Księżyc: Ciemne, bezksiężycowe noce bę
dziemy mieli w drugiej połowie miesiąca, 
bowiem kolejność faz Księżyca jest w sty
czniu następująca: pierwsza kwadra l d5h, 
pełnia 8d14h, ostatnia kwadra 15d5h, nów 
22d19h i jeszcze raz pierwsza kwadra 30d24h. 
W perygeum Księżyc znajdzie się 10, a w 
apogeum 26 stycznia.

W tym roku tarcza Księżyca nie zakry
je żadnej jasnej gwiazdy, natomiast dwu
krotnie Wenus (ale zakrycia te nie będą u

Dane dla obserwatorów Słońca (na 13h czasu środk.-europ.)
Data
1993

P Bo Lo . Data
111 1993

P Bo U

I 1 +  1?77 -3?10 257?60 l i i  I 17 -  5?87 -4?80 46?89
3 +0.80 -3.32 231.26 ' 19 -6.79 -5.00 20.56
5 -0.17 -3.56 204.92 lilii 21 -7.70 -5.18 354.22
7 -1.14 -3.78 178.58 , 23 -8.59 -5.36 327.89
9 -2.10 -3.99 152.24' ' 25 -9.46 -5.52 301.56

11 -3.05 -4.20 125.90 27 -10.32 -5.69 275.22
13 -4.00 -4.41 99.56 29 -11.17 -5.84 248.90
15 -4.94 -4.61 73.22 ^  31 -12.00 -5.98 222.56

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 
Bo, Lo — heliograflezna szerokość i długość środka tarczy.
21 2h28m — heliograflezna długość środka tarczy wynosi 0°.
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nas widoczne). Zdarzą się też dwa całko
wite zaćmienia Księżyca, u nas niestety 
niewidoczne.
Planety i planetoidy: Prawdziwą ozdobą 
wieczornego nieba jest W e n u s ,  która 
po zachodzie Słońca błyszczy wysoko na 
niebie jak gwiazda -4.4 wielkości. M a r s  
jest właśnie w opozycji i w związku z tym 
widoczny jest przez cała noc jako jasna 
gwiazda -1.4 wielk. w gwiazdozbiorze Bliź
niąt. J o w i s z  wschodzi po północy i świe
ci jasno w gwiazdozbiorze Panny jak gwiaz
da -2.1 wielk.; przez lunety możemy ob
serwować ciekawe zjawiska w układzie 
czterech najjaśniejszych księżyców Jowi
sza. S a t u r n  widoczny jest jeszcze wie
czorem nisko nad horyzontem w gwiaz
dozbiorze Koziorożca jako gwiazda +0.8 
wielk. Pozostałe planety przebywają na nie
bie zbyt blisko Słońca i są niewidoczne.

Przez lunety możemy próbować odna
leźć planetoidę J u n o  wśród gwiazd -ós
mej wielk. na granicy gwiazdozbiorów Jed
norożca i Oriona. Dla łatwiejszego odszu
kania planetoidy wśród gwiazd podajemy 
jej współrzędne równikowe dla kilku dat: 
l d: rekt. 6h21.1m, deki. +0°20’; l l d: rekt. 
6h13.2ra, deki. + 1°26’; 21d: rekt. 6h7.5m, deki. 
+2°53’; 31d: rekt. 6h4.6ra, deki. +4°33\ 
Meteory: W dniach od 1 do 5 stycznia 
promieniują K w a d r a n t y d y .  Radiant 
meteorów leży w gwiazdozbiorze Smoka i 
ma współrzędne: rekt. 15h28m, deki. +50°. 
Nazwa roju pochodzi od nieistniejącego 
już na dzisiejszych mapach nieba gwiaz
dozbioru Quadrans Muralis, umieszczone
go w początkach XIX w. na granicy gwiaz
dozbiorów Smoka, Herkulesa i Wolarza. 
Warunki obserwacji są w tym roku niezłe. 

* * *

l d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec 
przejścia: cienia o 3h26m i księżyca o 4h38ra.

2d Obserwujemy początek przejścia 2 
księżyca Jowisza i jego cienia na tle tarczy 
planety. Cień księżyca 2 pojawi się na tar
czy Jowisza o 3h31m, a sam księżyc rozpocz
nie przejście na tle tarczy dopiero o 5h9m.

3d15h Podczas tej opozycji Mars znaj
dzie się najbliżej Ziemi w odległości 93.7 
min km.

4d Księżyc 2 Jowisza ukryty jest za tar
czą planety; o 3h31m obserwujemy koniec 
zakrycia (księżyc pojawi się spoza prawe
go brzegu tarczy, patrząc przez lunetę od
wracającą). O 4h Ziemia znajdzie się w 
peryhelium na swej okolosłonecznej orbi
cie w odl. 147 min km od Słońca.

6d Od 4h26m do 7b25ra po tarczy Jowisza 
wędruje cień jego 3 księżyca. Sam księżyc 
3 zbliża się ciągle do brzegu tarczy plane
ty, ale rozpocznie przejście na jej tle już 
po wschodzie Słońca.

7d O 5h47m obserwujemy początek zać
mienia 1 księżyca Jowisza. O 24h Mars w 
przeciwstawieniu ze Słońcem względem 
Ziemi (w opozycji).

8d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza; cień pojawi się na tar
czy planety o 3h7m, a księżyc 1 rozpocznie 
przejście na jej tle o 4h20m, koniec przejś
cia cienia nastąpi o 5h19m, a samego księ
życa dopiero o 6h31m. O 10h Uran w złą
czeniu ze Słońcem. O 14h złączenie Marsa 
z Księżycem w odl. 6°. O 23h Neptun w 
złączeniu ze Słońcem.

9d Księżyc 1 Jowisza ukryty jest za tar
czą planety; o 3h40m obserwujemy koniec 
zakrycia.

l l d Do 6h4m księżyc 2 ukryty jest za 
tarczą Jowisza.

14d15h Złączenie Jowisza z Księżycem 
w odl. 7°.

15d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy początek 
przejścia: cienia o 5h0m, a księżyca o 6h12ra.

16d Do 5h32m księżyc 1 ukryty jest za 
tarczą Jowisza.

17d Obserwujemy przebieg zakrycia 3 
księżyca Jowisza przez tarczę planety: po
czątek zakrycia o 3h28m, koniec o 6h7m.

18d O 3h41m obserwujemy początek zać
mienia 2 księżyca Jowisza.

19d17h Wenus w największym wschod
nim odchyleniu od Słońca w odl. 47°.

20d2h23m Słońce wstępuje w znak Wod-
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nika, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 300°.

23d O 4hl m nastąpi początek zaćmienia 
1 księżyca Jowisza. O 17h górne złączenie 
Merkurego ze Słońcem.

24d Księżyc 3 ukryty jest w cieniu Jowi
sza, a księżyc 1 i jego cień wędrują po 
tarczy planety. Obserwujemy koniec przej
ścia cienia o 3h34m i księżyca 1 o 4h42m 
oraz koniec zaćmienia 3 księżyca o 5h23ra 
(księżyc ten pojawi się nagle dość blisko 
lewego brzegu tarczy planety, patrząc przez 
lunetę odwracającą).

25d O 6h16m możemy zaobserwować po
czątek zaćmienia 2 księżyca Jowisza (w 
lunecie odwracającej zniknie on nagle w 
cieniu planety w pewnej odległości od jej 
lewego brzegu). O 21h Złączenie Urana z 
Neptunem w odł. 1°.

27d Cień 2 księżyca wędruje po tarczy 
Jowisza, kiedy o 2h47m sam księżyc 2 roz

pocznie przejście na tle tarczy. Obserwu
jemy jeszcze koniec przejścia: cienia o 
2h59m i samego księżyca o 5h10m. O 6h We
nus znajdzie się w złączeniu z Księżycem 
w odł. 5°.

29d14h Jowisz nieruchomy w rektas- 
censji.

30* O 5h54m obserwujemy początek zać
mienia 1 księżyca Jowisza.

31d Obserwujemy wędrówkę 1 księży
ca i jego cienia na tle tarczy Jowisza oraz 
początek zaćmienia księżyca 3 (ale dopie
ro o 6h21m). Cień księżyca 1 rozpocznie 
przejście na tle tarczy Jowisza o 3b15n’, a 
sam księżyc o 4h21m; cień kończy przejście 
o 5h27m, a księżyc 1 o 6h31m.

Momenty wszystkich zjawisk podane 
są w czasie środkowo-europejskim.

Opracował G. Sitarski
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OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA

Zbliża się rok 1993, dlatego podajemy warunki członkostwa w PTMA. W roku 1993 Urania będzie ukazywać się co 
miesiąc z wyjątkiem wakacji, kiedy ukaże się numer lipcowo-sierpniowy. Członkowie otrzymują Uranię w ramach składki 
członkowskiej. W roku 1993 wynosi ona 240,000 zł. Dla dzieci, młodzieży, studentów, emerytów i rencistów 200,000 zł. 
Osoby dla których suma jest zbyt duża dla jednorazowego wpłacenia mogą podzielić ją na dwie części. Członkowie — 
korespondenci (prenumeratorzy Uranii) oraz instytucje za rok 1993 opłacają 200,000 zł. Za tak otrzymane wpłaty Urania 
będzie dostarczana pocztą do domu. Dla nowowstępujących do PTMA jednorazowe wpisowe 20,000 zł. Członkowie 
PTMA, którzy rezygnują z otrzymywania Uranii mogą być zwolnieni przez Zarządy Oddziałów lub Zarząd Główny z części 
opłaty i wtedy składka wynosi rocznie 160,000 zł, a posiadający prawo do zniżki 120,000 zł.

Odcinek dla poczty
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Prosimy o wypełnienie załączonego blankietu i przekazanie pieniędzy na konto PTMA. Podane składki odnoszą się 
do tych, którzy opłacą należności do końca lutego 1993. Towarzystwo zastrzega sobie prawo podniesienia cen Uranii, o 
ile wzrosną koszta druku lub usług pocztowych. Jednakże Towarzystwo dołoży wszelkich starań, aby osoby, które 
wpłaciły składki nie musiały dopłacać. Przy wypełnianiu przekazu na odwrocie na każdym z trzech odcinków prosimy 
podać wyraźnie, na jaki cel dokonywana jest wpłata. Dziękujemy.

Kalendarze plakaty na rok 1993 oraz KALENDARZ MIŁOŚNIKA ASTRONOMII na rok 1993 do otrzymania w oddziałach 
PTMA. Ponadto wysyłamy je pocztą za kwotę 15,000 zł (plakat), a za kwotę 24,000 zł (Kalendarz Miłośnika Astronomii). 
Pieniądze za Kalendarze należy przysyłać pocztą, a nie na konto PKO. (Wpłata na PKO wydłuża czas otrzymania 
Kalendarza o około miesiąc).

wpłata dotyczy: wpłata dotyczy: wpłata dotyczy:

1. składka członkowska 1. składka członkowska 1. składka członkowska
2. składka członkowska bez Uranii 2. składka członkowska bez Uranii 2. składka członkowska bez Uranii
3. Urania za rok 1993 3. Urania za rok 1993 3. Urania za rok 1993
4. wpłata 1, 2 lub 3 za 1 półrocze 4. wpłata 1, 2 lub 3 za 1 półrocze 4. wpłata 1, 2 lub 3 za 1 półrocze
5. wpisowe 5. wpisowe 5. wpisowe
6. dobrowolny datek na Uranię 6. dobrowolny datek na Uranię 6. dobrowolny datek na Uranię

i PIMA i PTMA 1 PTMA

(właściwe podkreślić) (właściwe podkreślić) (właściwe podkreślić)



U R A N I A  - Dodatek nadzwyczajny

Ko m e t a  P/Swift-Tuttle (1737 II = 1862 III = 1992 t)

Kometa okresowa Swift-Tuttle (1862 III), która jest uważana za 
ciało macierzyste roju meteorowego Perseid, została odnaleziona 26 
września 1992 roku przez Japończyka Tsuruhiko Kiuchi jako obiekt 
dyfuzyjny bez centralnej kondensacji o średnicy 4’ i jasności 11.5 
mag. Już następnej nocy odkrycie to zostało potwierdzone przez kilku 
obserwatorów z Japonii, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, 
że po raz ostatni kometa ta była obserwowana w 1862 r. Obliczenia 
B.G. Marsdena, uwzględniające już tegoroczne obserwacje, wydają się 
także potwierdzać wcześniejsze przypuszczenia o jej tożasamości 
z kometą odkrytą i obserwowaną przez Keglera w 1737 r. Według 
najnowszych danych kometa 1992 t przejdzie przez peryhelium 12 
grudnia 1992 r., a jej okres obiegu wokół Słońca wynosi 135 lat. 
Porusza się po orbicie o mimośrodzie 0.96 i wielkiej półosi równej 
26.32 j. a. leżącej w płaszczyźnie nachylonej do płaszczyzny 
ekliptyki pod kątem 113°. Oto jej efemeryda na najbliższe tygodnie:

1992

Data a 5 A2000 2000

10 25 15h40“47 +50°57:0 1.252
30 16 21.45 +45 53.3 1.201

11 04 16 57.69 +39 46.2 1. 172
9 17 28.97 +32 56.9 1. 167
14 17 55.67 +25 51.2 1. 184
19 18 18.44 +18 52.7 1.223
24 18 37.97 +12 18.4 1. 279
29 18 54.86 + 6 17.7 1.349

12 04 19 09.64 + 0 53.2 1. 429
9 19 22.73 - 3 56.5 1.513
14 19 34.49 - 8 15.0 1.600
19 19 45.23 -12 06.3 1.685
24 19 55.19 -15 34.5 1.768

Mag.

22 października 1992 roku

Ttzecia strona okładki: Obraz pierścienia F  Saturna uzyskany za pomocą sondy Voyager 2 dzięki 
pomiarom zmniejszania się jasności gwiazdy Delta Scorpii podczas przesłaniania jej przez 
pierścień. Wyniki pomiarów przedstawiono w postaci linii o odpowiedniej intensywności bar
wy rozciągniętych w kształcie fragmentu pierścienia jaki był widoczny z sondy podczas wyko
nywania pomiarów. Szerokość pierścienia F  ocenia się na 70 km (fot. NASA).

Czwarta strona okładki: Zdjęcie pierścieni Saturna wykonane 29 sierpnia 1981 r. za pomocą 
sondy Voyager 2 z odległości 3.4 min km gdy sonda znajdowała się poniżej płaszczyzny 
pierścieni (fot. NASA).



Trzecia strona okładki: Obraz pierścienia F Saturna uzyskany za pomocą sondy Voyager 2 dzięki 
pomiarom zmniejszania się jasności gwiazdy Delta Scorpii podczas przesłaniania jej przez 
pierścień. Wyniki pomiarów przedstawiono w postaci linii o odpowiedniej intensywności bar
wy rozciągniętych w kształcie fragmentu pierścienia jaki był widoczny z sondy podczas wyko
nywania pomiarów. Szerokość pierścienia F ocenia się na 70 km (fot. NASA).

Czwarta strona okładki: Zdjęcie pierścieni Saturna wykonane 29 sierpnia 1981 r. za pomocą 
sondy Voyager 2 z odległości 3.4 min km gdy sonda znajdowała się poniżej płaszczyzny 
pierścieni (fot. NASA).




