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Ostatni w Międzynarodowym Rokit 
Kosmosu numer Uranii rozpoczynamy re
portażem prof. Edwina WNUKA ze Świa
towego Kongresu Kosmicznego, który od
był się na przełomie sierpnia i września w 
Waszyngtonie i był najważniejsz)w i naj
bardziej spektakularnym wydarzeniem te
go Roku. W następnym artykule dr Maciej 
BZOWSKI przybliża natomiast sformuło
wany w tytule problem (od dawna nur
tujący astronomów, o czym znajdziemy 
wzmiankę w Kronice Historycznej), który 
— dzięki misji kosmicznej Ulysses — do
czekał się już rozwiązania, po raz pierw
szy ogłoszonego i przejętego z aplauzem 
właśnie podczas waszyngtońskiego Kon
gresu. Wiadomość o tym publikujemy z  
tym większą satysfakcją, że współtwórcą 
odbycia i współautorem odpowiedniego 
referatu jest polski uczony, dr Marek Ba- 
naszkiewicz z Centrum Badań Kosmicz
nych PAN. Infonnujemy ponadto (w Kro
nice) o rozpoczęciu nowej misji kosmicz
nej, której celem jest Mars, oraz o nadzie
jach związanych z drugim ju t przelotem 
koło Ziemi sondy Galileo. Dotychczaso
we sukcesy tej ostatniej, symbolizowane 
reprodukowanymi w tym numerze zdję
ciami Wenus, Ziemi i Księżyca, pozwalają 
oczekiwać równie wartościowych wyni
ków oraz atrakcyjnych obrazów Jowisza i 
jego księżyców mimo trapiących sondę kło
potów. „Trzymając kciuki" za pomyślne ich 
przezwyciężenie w dniu 8 grudnia nie za
pomnijmy o innym wydarzeniu tego dnia, 
a mianowicie przelocie w pobliżu Ziemi 
planetoidy (4179) Toutatis, która — wbrew 
alarmującym doniesieniom niektórych 
mass mediów — nie zagraża naszej pla
necie lecz dostarcza możliwości atrakcyj
nych badań. A  na świąteczny wypoczynek 
polecamy lekturę artykułu o astronomicz
nych interpretacjach zjawiska gwiazdy bet
lejemskiej zilustrowanego na okładce pier
wszym „portretem ” komety Halleya.

W następnym numerze ogłosimy wyni
ki wakacyjnego konkursu fotograficznego.

V_____________ _ _____________

Czytelnikom. „“Uranii” i wszystUjm Olfifośnifam Astronom ii najlepsze życzenia  
z  o fa zji ś w ią t ‘Bożego Obrodzenia i 9{pwego 1993 fRffkji s^fada

Z a rzą d ę fó zo n y  i RgcCakfja „Zlranii”
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Edwin Wnuk — Poznań

ŚWIATOWY KONGRES KOSMICZNY 
Waszyngton 28 VIII -  5 IX 1992

Kończący się Międzynarodowy Rok Kos
mosu obfitował w wiele imprez, wśród któ
rych Światowy Kongres Kosmiczny (The 
World Space Congress) w Waszyngtonie 
był z pewnością wydarzeniem największym 
i jednocześnie najważniejszym. Po raz pier
wszy połączono dwie wielkie światowe im
prezy: odbywający się co dwa lata Kongres 
COSPAR (Committee on Space Research) 
oraz coroczny Kongres Międzynarodowej 
Federacji Astronautycznej (International 
Astronautical Federation — IAF). Kon
gres odbywał się w pięćsetną rocznicę od
krycia Ameryki przez Krzysztofa Kolum
ba oraz w 35 lat od rozpoczęcia ery kosmi
cznej. Organizatorem Kongresu był Ame
rykański Instytut Aeronautyki i Astrona
utyki (AIAA) wspomagany przez wielu 
sponsorów.

Wiszyngtoński kongres był imprezą og
romną, zgromadził ok. 5000 uczestników 
z 65 krajów (w tym 17 osób z Polski), wy
głoszono ok. 3000 referatów naukowych, 
a o jego randze świadczy fakt, żc odbywał 
się pod patronatem Prezydenta USA G. 
B u s h a  i Sekretarza Generalnego ONZ 
B. G h a 1 i, których na uroczystości otwar
cia Kongresu reprezentowali Wiceprezy
dent D. Q u a y 1 e i Zastępca Sekretarza 
Generalnego O N Z J. V. R e e d .  Obrady 
odbywały się w Waszyngtońskim Centrum 
Konferencyjnym (Convention Center) oraz 
dwu przyległych hotelach. Niezwykle fun
kcjonalne wnętrza Centrum Konferencyj
nego pozwalały na równoległe odbywanie 
się ponad dwudziestu sympozjów. W tym 
samym czasie odbywały się zaproszone wy
kłady wybitnych specjalistów oraz dysku
sje panelowe prowadzone przez dyrekto
rów agencji kosmicznych i wielkich labo
ratoriów oraz prezydentów międzynaro
dowych organizacji kosmicznych. Odbywa

ło się też wiele imprez towarzyszących, a 
wśród nich wspaniała wystawa. Znane fir
my wydawnicze prezentowały najnowsze 
książki, a różne organizacje i towarzystwa 
naukowe zachęcały do wstąpienia w ich 
szeregi. W Centrum Konferencyjnym były 
też sale do spotkań dyskusyjnych i pokoje, 
w których można było przygotować swoje 
wystąpienia na sesjach plenarnych. Warun
ki do pracy w czasie Kongresu były więc 
znakomite. Warto dodać, że podobne cen
tra konferencyjne posiada wiele innych 
miast, również europejskich.

Program naukowy kongresu obejmo
wał wiele specjalistycznych sympozjów i 
spotkań roboczych o tematyce obejmują
cej wszystkie dziedziny związane z szero
ko pojętymi badaniami kosmicznymi, od 
problemów czysto astronomicznych i as
trofizycznych, dynamiki satelitów i sond 
kosmicznych, badań różnych ciał Układu 
Słonecznego, w szczególności Ziemi, po 
zagadnienia związane z biologią i medy
cyną kosmiczną oraz z możliwościami ist
nienia życia poza Ziemią. Omawiano naj
nowsze uzyskane rezultaty, a także proje
kty badań, które będą realizowane w bliż
szej lub dalszej przyszłości. Wymienienie 
choćby tytułów wszystkich sympozjów za
jęło by tu kilka stron, a szczegółowy pro
gram Kongresu tylko z nazwiskami auto
rów i tytułami referatów to pokaźnych roz
miarów książka — ponad 300 stron. Ze 
zrozumiałych więc względów la notatka 
może zawierać tylko bardzo wyrywkowe 
informacje, w szczególności dotyczące po
siedzeń, w których uczestniczył jej autor.

Jednymi z najciekawszych są wyniki ba
dań najbliższego otoczenia naszej planety 
Ziemi, innych planet Układu Słoneczne
go, ich księżyców oraz komet i planetoid. 
Kilka sesji poświęcono właśnie tym pro-
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Zdjęcie Księżyca wykonane przez sondę Galileo 9 grudnia 1990 roku z odległości około 560 tys. km. Central
ny, koncentryczny twór to Marc Orientale, z prawej strony u góry — Occanus Procellarum, a niżej Mare 
Hu moru m (fot. NASA/JPL).

blemom i referowano na nich rezultaty 
uzyskane w ostatnim czasie. Sondy kosmi
czne docierające do różnych cial Układu 
Słonecznego dostarczają nie tylko wspa
niałe fotografie ale również wykonują wie
le pomiarów, których wyniki często nas 
zaskakują.

Sonda Magellan obiegająca Wenus do
starczyła doskonalej jakości obrazy powie
rzchni tej planety uzyskane przy pomocy 
pomiarów radarowych. Uczestnicy Kon

gresu podziwiali wspaniale filmy przygo
towane przez Jet Propulsion Laboratory 
w Pasadenie ukazujące wiele szczegółów 
powierzchni Wenus. Na podstawie doty
chczasowych pomiarów sondy Magellan 
wyznaczono model pola grawitacyjnego 
Wenus do rzędu i stopnia 21. Niestety mi
sja tej sondy w zakresie badania powierz
chni planety została przerwana, natomiast 
kontynuowane będzie badanie pola gra
witacyjnego po obniżeniu orbity sondy z
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300 km do 180 km. Orbita kołowa na tej 
wysokości zostanie uzyskana po okresie 
ok. trzech miesięcy z bardzo precyzyjnym 
wykorzystaniem aerodynamicznego opo
ru atmosfery Wenus.

Interesujące są dotychczasowe wyniki 
otrzymane przez sondą Galileo zdążającą 
w kierunku Jowisza. Przechodząc przez pas 
planetoid Galileo zbliża się na niewielką 
odległość do dwóch z planetek. Spotkanie 
sondy z planctoidą (951) Gaspra w paź
dzierniku 1991 roku umożliwiło wykona
nie zdjęć powierzchni tej planetoidy. Gas
pra jest więc pierwszą planctoidą sfoto
grafowaną z bliska. W sierpniu 1993 roku 
nastąpi zbliżenie tej sondy do następnej 
planetki (243) Ida. Referowane prace do
tyczyły analizy powierzchni i kształtu Gas- 
pry. Otrzymane zdjęcia pozwoliły również 
skonfrontować rezultaty wyznaczeń kształ
tu i kierunku osi rotacji tej planetki uzy
skiwane na podstawie pomiarów fotomc- 
trycznych wykonywanych z Ziemi z rze
czywistym kształtem. Wskazywano na do
brą zgodność tych wyznaczeń z otrzyma
nymi wynikami. Sonda Galileo w swej 
skomplikowanej drodze do Jowisza zbliża 
się do Wenus i dwukrotnie do Ziemi wy
korzystując pola grawitacyjne tych planet 
dla uzyskania odpowiedniego przyspiesze
nia. W Waszyngtonie prezentowano wyni
ki badań Ziemi i jej otoczenia uzyskane 
przez tę sondę w czasie jej zbliżenia do 
naszej planety. Ziemia została więc zbada
na podobnie jak inne planety przez zbli
żającą się z przestrzeni międzyplanetarnej 
sondę (patrz zdjęcia na drugiej i trzeciej 
stronie okładki).

Sonda Ulysses przeznaczona do badań 
heliograficznych w rejonach biegunowych 
Słońca została skierowana na biegunową 
orbitę wokółsłoneczną dzięki wykorzysta
niu oddziaływania grawitacyjnego Jowisza. 
Jedna z sesji Kongresu była poświęcona 
omówieniu rezultatów badań, głównie pla
zmy w magnetosferze Jowisza, jakie wy
konała sonda Ulysses przechodząc w lu
tym 1992 roku w pobliżu tej planety (patrz

następny artykuł). Wiele mówiono także 
o rezultatach badań Słońca, nie tylko w 
kontekście programu Ulysses.

Na jednej z następnych sesji Kongre
su prezentowano po raz pierwszy rezulta
ty badań przeprowadzonych przez sondę 
Giotto w czasie jej zbliżenia do komety 
Grigga-Skjellerupa w dniu 10 lipca 1992 
roku. Zakończone powodzeniem skiero
wanie sondy do tej komety, zbliżenie do 
jej jądra na odległość ok. 200 km, urucho
mienie większości instrumentów badaw
czych znajdujących się na pokładzie sondy 
oraz uzyskane za ich pomocą wyniki uzna
no za wielki sukces Europejskiej Agencji 
Kosmicznej. Szkoda tylko, że nic można 
było otrzymać obrazu komety. Próby uru
chomienia kamery znajdującej się na po
kładzie sondy potwierdziły jej uszkodze
nie, które powstało w czasie bliskiego przej
ścia sondy obok jądra komety Hallcya w 
1986 roku.

W czasie Kongresu mówiono także o 
przyszłych misjach kosmicznych. Jedną z 
najciekawszych będzie misja Mars Obser
ver rozpoczęta w październiku 1992 roku 
(patrz Kronika). Po wielu latach przerwy i 
niezbyt udanych misjach Fobos nadchodzi 
okres intensywnych badań Marsa. Mars 
Observer będzie okrążał Marsa na wyso
kości 350-400 km badając atmosferę i po
wierzchnię planety, jej pole grawitacyjne i 
magnetyczne dostarczając również danych 
synoptycznych. Przygotowywane są rów
nież misje Mars 94 i Mars 96, a w perspe
ktywie około trzydziestu lat wyprawa za
łogowa na Marsa.

Najwięcej badań z wykorzystaniem te
chnik kosmicznych i satelitarnych dotyczy 
planety dla nas najważniejszej — Ziemi. 
Podobnie jak na poprzednich kongresach 
COSPAR i IAF również w Waszyngtonie 
wiele mówiono o różnych naukowych i ko
mercyjnych zastosowaniach sztucznych sa
telitów Ziemi. Znowu, trudno tu choćby 
wymienić wszystkie omawiane problemy. 
Kilka więc słów o wyznaczeniach czasu u- 
niwersalnego, zmian osi rotacji Ziemi i



12/1992 URANIA 357

zastosowaniach geofizycznych. Do tych ce
lów wykorzystuje się precyzyjne pomiary 
położeń specjalnych satelitów wykonywa
ne różnymi technikami. Z  prezentowanych 
prac wynika, że wykorzystując satelitarne 
pomiary laserowe i GPS oraz obserwacje 
VLBI i pomiary laserowe do Księżyca, 
obecnie uzyskuje się dokładność wyzna
czeń tych parametrów na poziomic mili
sekundy łuku, co odpowiada 1 do 3 cm na 
powierzchni Ziemi. Z  analizy laserowych 
pomiarów odległości do satelitów wyzna
cza się położenia punktów na powierzch
ni Ziemi i ich zmiany w czasie z dokład
nością 1 cm. Pozwala to na wyznaczanie 
wzajemnych przemieszczeń płyt tektoni
cznych. Zwracano uwagę, że dalszy wzrost 
dokładności obserwacji laserowych w nie
dalekiej przyszłości być może pozwoli tą 
metodą prognozować trzęsienia Ziemi. Kil
ka referatów dotyczyło zastosowań tech
niki GPS do globalnych badań geofizycz
nych. Ta stosunkowo tania i prosta w ob
słudze technika pomiarowa, dająca jedno
cześnie szybki i dokładny wynik, będzie 
chyba w najbliższych latach jedną z naj
ważniejszych. W wymienionych tu zagad
nieniach, a także w wielu innych zastoso
waniach podstawowe znaczenie ma dokła
dne wyznaczenie pozycji satelity. Na spec
jalnym panelu technicznym w trakcie Kon
gresu prezentowano różne aspekty dyna
miki sztucznych satelitów i sond kosmicz
nych. Dla badań geofizycznych oraz oce
anograficznych szczególne znaczenie ma
ją rozwijane w ostatnim czasie satelitarne 
pomiary altimetryczne czyli precyzyjne po
miary wysokości satelity nad poziomem 
oceanu wykonywane z satelity. Badaniom 
w tym zakresie poświęcono specjalne se
sje, na których między innymi prezento
wano wyniki uzyskane za pomocą pracu
jącego od ponad roku europejskiego sate
lity ERS-1. Spośród najciekawszych re
zultatów należy wymienić dokładne wyzna
czenia kształtu powierzchni oceanów uzy
skane za pomocą tego satelity. Przedsta
wiono także pierwsze, wstępne rezultaty

pomiarów altimetrycznych wykonanych z 
przeznaczonego również do badań ocea
nograficznych satelity Topex/Posejdon wy
niesionego na orbitę w sierpniu 1992.

Naszej planecie będzie poświęcony 
przygotowywany obecnie wielki program 
badań pod nazwą Misja do Planety Z ie
mia. Tfcn program obejmuje szereg proje
któw, w tym: system obserwacji Ziemi 
(Earth Observing System — EOS) — kil
ka satelitów na orbitach polarnych wypo
sażonych w różne instrumenty do zdalne
go obserwowania Ziemi, kilka małych sa
telitów poruszających się na niskich orbi
tach równikowych, stację kosmiczną Wol
ność (The Space Station Freedom — SSF) 
— laboratorium kosmiczne ze stale prze
bywającą załogą, kilka dużych platform ge
ostacjonarnych oraz inne satelity i syste
my naziemne. Tfcn wielki program ma nie 
tylko wiele zadań poznawczych ale rów
nież będzie pomagał w rozwiązywaniu 
wielu współczesnych problemów trapiących 
naszą Ziemię jak np. zanieczyszczenie śro
dowiska czy dziura ozonowa. Kontrower
syjny w USA projekt stacji kosmicznej mi
mo ogromnych kosztów będzie jednak re
alizowany. Powiedział to wyraźnie wice
prezydent D. Quayle w swym wystąpieniu 
podczas inauguracji Kongresu.

Kilka zdań warto poświęcić imprezom 
towarzyszącym Kongresowi. Najważniej
sza z nich to odbywająca się w centrum 
konferencyjnym wielka wystawa kosmicz
na zajmująca pomieszczenie o powierzch
ni ponad 100 000 stóp kwadratowych (po
nad 1 hektar). Wielkie agencje kosmiczne 
oraz różne firmy związane z przemysłem 
kosmicznym prezentowały modele rakiet i 
satelitów oraz różne instrumenty umiesz
czane na satelitach. Najciekawsze jednak 
były komputerowe prezentacje wyników i 
różnych możliwości ich wykorzystania. U- 
czestnicy Kongresu otrzymali dużo m ate
riałów informujących o możliwościach do
stępu do różnych baz danych oraz o moż
liwościach zakupu za niewielką odpłatnoś
cią taśm video i dysków optycznych z zapi-
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sami obrazów i wyników uzyskanych w róż
nych misjach kosmicznych.

Uczestnicy Kongresu mieli także moż
liwość zwiedzenia kilku znanych instytucji 
naukowych, między innymi NASA God
dard Space Flight Center, National Oce
anic and Atmospheric Administration 
(NOAA). U.S. Geological Survey oraz 
The John Hopkins Physics Laboratory. 
Kongresowe przyjęcie dla wszystkich u- 
czestników i osób towarzyszących odbyło 
się w National Air and Space Museum — 
muzeum awiacji i astronautyki położonym 
niedaleko Kapitolu. Muzeum to odwie
dzane corocznie przez ponad 8 min ludzi 
posiada wiele niezwykłych eksponatów od

Maciej Bzowski — Warszawa 

SKĄD WIEJE WIATR (MIĘDZYC

Wydaje się, że nareszcie można dość do
kładnie odpowiedzieć na postawione w 
tytule pytanie. Odpowiedź została udzie
lona przez dra M. W it t e  z Instytutu 
Aeronomii Maxa Plancka w Lindau (Nie
mcy), który podczas Światowego Kongre
su Kosmicznego, w sierpniu br. w Wa
szyngtonie referował pierwsze wyniki uzys
kane z misji Ulysses. Zanim jednak przej
dziemy do wyników, parę słów wyjaśnie
nia.

Słońce wraz ze swoimi planetami po
rusza się względem otaczających nas gwiazd 
z prędkością ok. 20 km/s ku punktowi o 
współrzędnych równikowych a  = 18h06m, 
<5 =  +30°, to jest w kierunku gwiazdoz
bioru Herkulesa (patrz Kronika History
czna). Prędkość tę wyznaczono badając ki
nematykę pobliskich gwiazd; jest ona wy
znaczona względem punktu, względem któ
rego okoliczne gwiazdy średnio się nie po
ruszają, to znaczy suma ich prędkości wy
nosi 0. Dla wygody w badaniach okolic 
Słońca przyjęto odnosić ruchy gwiazd i in
nych ciał (m. in. obłoków gazu między- 
gwiazdowego) właśnie do tego punktu.

pierwszych maszyn latających po statki 
Apollo i laboratorium kosmiczne.

Program Kongresu był tak wypełniony, 
że bardzo niewiele czasu można było po
święcić na zwiedzanie Waszyngtonu. Jed
nak dzięki niezwykłej życzliwości znajo
mych gospodarzy i przypadkowo pozna
nych Polaków mieliśmy wraz z kolegą z 
Torunia możliwość zobaczenia najważ
niejszych miejsc w stolicy USA od Białego 
Domu i Kapitolu po Centrum Kcnnedy’e- 
go. Widzieliśmy również waszyngtońską 
Katedrę oraz polski kościół. Mogliśmy też 
zobaczyć tonące w soczystej zieleni przed
mieścia Waszyngtonu.

Taki układ współrzędnych nazwano Lo
kalnym Układem Spoczynkowym. Poru
sza się on po orbicie wokół centrum Gala
ktyki z prędkością ok. 200 km/s. Mówiąc o 
prędkościach w Lokalnym Układzie Spo
czynkowym mówimy o swoistych, własnych 
ruchach ciał niebieskich, z których „odfil
trowano” prędkość orbitalną wokół cen
trum Galaktyki.

Układ Słoneczny zanurzony jest w ga
zie międzygwiazdowym, który w naszej o- 
kolicy tworzy wyraźny obłok o rozmiarach 
najprawdopodobniej kilku parseków. O b
łok ten porusza się w Lokalnym Układzie 
Spoczynkowym z pewną prędkością, a przez 
niego płynie nasze Słońce z towarzyszący
mi mu planetami. Obserwator związany 
ze Słońcem zaobserwuje więc prędkość ga
zu międzygwiazdowego względem Słońca 
będącą złożeniem prędkości własnej gazu 
i prędkości Słońca, zupełnie tak samo jak 
rowerzysta czuje na twarzy pęd powietrza 
będący złożeniem prędkości wiatru i pręd
kości własnej rowerzysty.

Jednakże zaobserwowanie prędkości 
otaczającego Układ Słoneczny gazu wcale
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nic jest proste. Otóż Układ Słoneczny od
dzielony jest od otaczającej nas przestrze
ni międzygwiazdowej tworem zwanym hc- 
liopauzą. Zarówno materia we wnętrzu 
Układu Słonecznego, czyli wiatr słonecz
ny ze wszystkimi domieszkami, jak i gaz 
międzygwiazdowy są silnie zjonizowanc i 
w miejscu, w którym się spotykają tworzy 
się dość skomplikowana struktura falowa 
„nieprzemakalna” zarówno dla wiatru sło
necznego jak i dla plazmy międzygwiazdo
wej. W pewnym sensie heliopauza stano
wi odpowiednik magnetopauz planetar
nych, chroniących planety przed bezpoś
rednim wpływem naładowanych elektry
cznie cząstek wiatru słonecznego.

Sytuacja byłaby beznadziejna, to zna
czy bylibyśmy dokładnie oddzieleni od ma
terii międzygwiazdowej, gdyby nie fakt, że 
ta ostatnia zawiera oprócz jonów także 
atomy neutralne, dla których heliopauza 
nie stanowi poważnej przeszkody. Tworzą 
one tak zwany neutralny gaz międzygwiaz- 
dowy. Gaz ten składa się przede wszyst
kim z wodoru z domieszką helu oraz śla
dowych ilości innych pierwiastków, mię
dzy innymi tlenu i neonu. Właśnie o tym 
gazie mówił dr Witte w swym referacie.

O wnikaniu neutralnego gazu między- 
gwiazdowego do wnętrza Układu Słonecz
nego wiadomo było od dawna. Wszystkie 
dowody były jednak natury pośredniej. 
Obserwowano mianowicie rozproszony 
blask Słońca w ultrafiolecie w liniach wo
dorowych i helowych, który interpretowa
no jako promieniowanie rozproszone na 
atomach neutralnych w przestrzeni mię
dzyplanetarnej. Subtelne i trudne analizy 
danych z szeregu próbników orbitalnych i 
międzyplanetarnych pozwoliły oszacować 
kierunek napływu i prędkość tego gazu w 
odległości od kilku do kilkudziesięciu jed
nostek astronomicznych od Słońca. Z  dru
giej strony w widmach najbliższych gwiazd 
obserwowano składniki, które przypisywa
no materii leżącej między obserwatorem a 
gwiazdą. Na podstawie przesunięć dopple- 
rowskich tych międzygwiazdowych składo

wych widma gwiazd oszacowano prędkość
i kierunek gazu międzygwiazdowego, któ
ry w granicach (dość dużego) błędu okazał 
się być zgodny z kierunkiem i prędkością 
wyznaczonymi na podstawie obserwacji pro
mieniowania rozproszonego. Tb już była 
bardzo poważna przesłanka przemawiają
ca za obrazem najbliższego otoczenia Słoń
ca przedstawionym na początku tego teks
tu, gdyż dane uzyskane na podstawie zja
wisk o skali przestrzennej kilku parseków 
(linie międzygwiazdowe) i kilkudziesięciu 
jednostek astronomicznych (taki jest za
sięg pomiarów promieniowania rozproszo
nego) okazały się ze sobą zgodne. Wciąż 
jednak pozostawała niepewność. Pomiary 
międzygwiazdowe obarczone były dość du
żym błędem wskutek szczupłości materiału 
obserwacyjnego, zaś interpretacja prom ie
niowania rozproszonego dawała nieco roz
bieżne wyniki co do prędkości i tem pera
tury wodoru i helu; wiadomo było, że gaz 
porusza się jako całość i prędkości oraz 
temperatury wyznaczone na podstawie he
lu i wodoru powinny się ze sobą zgadzać.

Przełom nastąpił podczas kongresu w 
Waszyngtonie. Najpierw dr Witte przed
stawił wyniki eksperymentu polegającego 
na pierwszej w historii bezpośredniej de
tekcji atomów neutralnego helu pocho
dzenia międzygwiazdowego w przestrzeni 
międzyplanetarnej i obliczone na ich pod
stawie prędkość, kierunek napływu, tem
peraturę i gęstość gazu międzygwiazdo
wego, a n astępn ied rR . L a l l e m e n t z  
Służby Aeronomicznej CNRS (Francja) 
analogiczne parametry na podstawie ana
lizy linii międzygwiazdowego wapnia i so
du zaobserwowanych w widmach wielu po
bliskich gwiazd. Wyniki te okazały się zdu
miewająco dokładnie zgadzać ze sobą mi
mo całkowicie różnych technik obserwa
cyjnych oraz zupełnie różnej skali prze
strzennej wchodzących w grę zjawisk fizy
cznych.

Zgodność ta doprowadziła chyba wre
szcie do końca niemal dwudziestoletnią 
dyskusję na temat parametrów gazu mię-
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dzygwiazdowego. Otóż gaz między gwiaz
dowy pozornie napływa na Słońce z pręd
kością 26 km/s z kierunku o współrzęd
nych ekłiptycznych A =  73°, /i =  -3°, a je- . 
go tem peratura wynosi ok. 6300 K. W 
układzie równikowym kierunek napływu 
określony jest przez rektascensję a  = 
10h52m i deklinację <5 =  14°50\ zaś w tak 
zwanym galaktycznym układzie współrzęd
nych / =  1.71°, b =  15.47°. Galaktyczny 
układ współrzędnych to taki układ, w któ
rym długość liczy się poczynając od kie
runku na centrum Galaktyki w płaszczyź
nie Galaktyki, zaś szerokość w płaszczyź
nie prostopadłej do płaszczyzny Galakty
ki; jest to bardzo wygodny układ przy roz
ważaniu położeń ciał i kierunków ruchu 
względem centrum Galaktyki. Znając po
zorny kierunek i prędkość obłoku gazu 
międzygwiazdowego, w którym zanurzone 
jest Słońce, można łatwo wyznaczyć jego 
prędkość względem Lokalnego Układu 
Spoczynkowego. Otóż obłok ten porusza 
się w tym układzie z prędkością 20.8 km/s 
w kierunku określonym przez współrzęd
ne galaktyczne/ =  315°, b =  -1.5 °. Współ
rzędne równikowe tego kierunku to a  = 
8h23m, d =  -17°46\

Tbdeusz Jarzębowski — Shipsk 

POLA MAGNETYCZNE GWIAZD

Na wyniku uzyskanym podczas misji 
Ulysses naturalnie nie kończy się praca 
nad badaniem lokalnego ośrodka między
gwiazdowego. Do zrobienia pozostało je 
szcze bardzo dużo. Jednak przedstawiony 
wynik na pewno jest kamieniem milowym 
na drodze do jego poznania.

Na zakończenie warto jeszcze wspom
nieć o polskim udziale w badaniach gazu 
neutralnego w Układzie Słonecznym i lo
kalnym ośrodku międzygwiazdowym. W 
badaniach oddziaływania gazu neutralne
go z ośrodkiem międzyplanetarnym oraz 
rozkładu gazu neutralnego w Układzie Sło
necznym brali bardzo czynny udział dr Da
niel R u c i ń s k i i prof. Stanisław G r z ę - 
d z i e l s k  i z Centrum Badań Kosmicz
nych PAN, autor niniejszego tekstu zaj
mował się wyznaczaniem kierunku i pręd
kości napływu gazu międzygwiazdowego 
na podstawie międzygwiazdowych linii wid
mowych, zaś współautorem analizy pomia
rów Ulyssesa, które doprowadziły do wy
znaczenia parametrów helu międzygwiaz
dowego, i jednym z najbliższych współpra
cowników dra Wit lego był dr Marek B a - 
n a s z k i e w i c z ,  również z CBK.

Kolokwium Międzynarodowej Unii Astronomicznej, TViest, lipiec 1992

„Magnus magnes ipse est globus terre- 
stris” (Ziemia jest sama wielkim magne
sem) — te słowa Williama B i 1 b e r t a, 
lekarza królowej angielskiej Elżbiety I, na
pisane w roku 1600, można traktować ja 
ko zainicjowanie tematyki pól magnetycz
nych ciał niebieskich. Blisko trzy stulecia 
później, obserwując kształt promieni ko- 
ronalnych zaćmionego Słońca, zwrócono 
uwagę na możliwość istnienia pola mag
netycznego i na tym ciele niebieskim; pier
wszych pomiarów tego pola dokonał Geor
ge H a l e  w roku 1908. Natomiast histo

ria pól magnetycznych gwiazd zaczęła się 
w 1946 roku, kiedy to Horace B a b c o c k  
stwierdził, że na gwieździe 78 Virginis wys
tępuje pole o natężeniu (indukcji) rzędu 
1500 gausów.

Zagadnienia magnetyzmu gwiazd za
czynają odtąd odgrywać coraz większą rolę. 
Dziś struktura pola magnetycznego trak
towana jest jako jeden z podstawowych 
parametrów np. w tematyce atmosfer gwia
zdowych. Dość dobitnie wyraził to jeden z 
astronomów na tegorocznym kolokwium 
w Trieście, mówiąc „pola magnetyczne są
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tym w astrofizyce czym seks w socjologii”. 
Oto kilka migawek z tego Kolokwium.

Odkrywca pól magnetycznych gwiazd, 
późniejszy wieloletni dyrektor Obserwa
toriów M ount Wilson i Mount Palomar, 
przeszedł już na zasłużoną emeryturę. Za 
czasów jego „magnetycznej” działalności 
znanych było około sto gwiazd, których 
widma zdradzały obecność pól magnetycz
nych. Dziś takich gwiazd znamy już ponad 
trzysta. Są to głównie gwiazdy typu wid-

Rys. 1. Pole m agnetyczne widocznej p ięknie na pó ł
nocnym  niebie gw iazdy/J C oronae  B orealis zmienia 
się w okresie  18,5 dnia

mowego A lub bliskiego A, z osobliwoś
ciami w widmie, tzw. gwiazdy Ap (indeks 
„p” od słowa peculiar — osobliwy). Ob
serwowane pole magnetyczne wielu z nich 
zmienia się okresowo, przy czym okres ten 
identyfikowany jest z okresem obrotu 
gwiazdy wokół osi. Obserwowaną zmien
ność pola tłumaczy się więc tu dość proza
icznie jako efekt zwracania się ku nam 
różnych części gwiazdy (jest to tzw. model 
skośnego rotatora).

Gwiazdy magnetyczne obracają się wo
kół osi znacznie wolniej niż inne gwiazdy
o podobnej temperaturze. Fakt ten byłby 
konsekwencją wyhamowywania rotacji 
przez pole magnetyczne. Jeżeli dla typo
wej gwiazdy o typie widmowym A, leżącej 
na ciągu głównym, wartość v sin i wynosi 
średnio około 150 km/s, to dla gwiazd

osobliwych v sin i spada znacznie poniżej 
50 km/s (na marginesie: dla Słońca pręd
kość rotacji v na równiku wynosi zaledwie 
około 2 km/s). Co się zaś tyczy okresów 
obrotu wokół osi gwiazd osobliwych (mag
netycznych), to zawierają się one przecięt
nie w pobliżu kilku, może kilkunastu dni. 
Obserwowane okresowe zmiany pola mag
netycznego (rys. 1) — jak również towa
rzyszące im z reguły zmiany blasku czy też 
obfitości niektórych pierwiastków — za
chodzą też w tych okresach.

Od pierwszych pomiarów pól magne
tycznych gwiazd minie wkrótce pół wieku
i ten odstęp czasu pozwolił już na wyło
wienie kilku z okresami znacznie dłuższy
mi, rzędu setek i tysięcy dni. Jedną z cie
kawszych jest HD 187474. Już Bobcock 
podejrzewał ją o siedmioletni okres zmien
ności, ale nie był w stanie kontynuować 
obserwacji, gdyż... został dyrektorem ob
serwatorium. Obecnie ustalono z całą pew
nością, że pole magnetyczne, jak również 
blask tej gwiazdy, zmieniają się w okresie 
2350 dni. Stojąc zatem na gruncie skoś
nego rotatora, winniśmy przyjąć, że tak 
długi byłby jej okres obrotu wokół osi. Ale 
rekord długości okresu pobije najpraw
dopodobniej inna gwiazda, y Equulei. Za 
czasów Bobcocka jej pole miało wartości 
dodatnie; w miarę upływu lat malało i te
raz mierzy się już stale wartości ujemne. 
Obserwatorzy przypuszczają, że zanosiłoby 
się tu na okres zmienności rzędu stulecia. 
Po bliższe dane, oraz po dokładniejszą war
tość okresu, odsyłamy do Uranii z roku — 
powiedzmy — 2092.

Teraz kilka uwag na temat techniki ob
serwacji, gdyż w tej dziedzinie nastąpił wy
raźny postęp.

Podstawę do pomiarów pól magnety
cznych dal w roku 1896 Pieter Z e e m a n ,  
holenderski fizyk, laureat nagrody Nobla 
z roku 1902. Gdy atom znajduje się w ze
wnętrznym polu magnetycznym//, to — w 
najprostszym przypadku — emitowane 
przez ten atom linie widmowe ulegną roz
szczepieniu na dwa przeciwnie spolaryzo-
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w ane składniki (a - i a +), przesunięte o 
wielkość

AA =  4 .6 7 x 1 0 " 13 gA2/ / ,  
gdzieg jest tzw. czynnikiem Landćgo, wska
zującym na podatność danej linii na roz
szczepienie (maksymalna wartość g  =  3). 
Podane w tym wzorze współczynniki od
noszą się do długości fali wyrażanych w 
angstremach zaś pól magnetycznych w gau- 
sach (1 gaus =  1CM tesli).

Obserwacyjny pom iar tego rozszczepie
nia nie jest jednak  łatwy. Szerokości linii 
w widmach gwiazd bywają rzędu jednego 
angstrem a, natom iast z wzoru tego wyni
ka, że rozszczepienie o  1 A otrzym a się 
dopiero  przy polach rzędu kilkudziesięciu 
tysięcy gausów, zaś pola magnetyczne 
gwiazd są raczej słabsze. Zam iast rozszcze
pienia obserwujem y zatem  z reguły tylko 
nieznaczne poszerzenie linii. Sytuację ra 
tu je jednak  fakt, że te dwa nakładające się 
na siebie składniki linii są przeciwnie spo
laryzowane, co stwarza możliwość pom ia
ru pola. Prawie wszystkie dotychczasowe 
pom iary pól magnetycznych gwiazd opar
te  były na wykorzystaniu tej właśnie różni
cy w polaryzacji składników zecmanow- 
skich.

Postęp w dziedzinie technik spektro- 
fotometrycznych umożliwił jednakże os
tatnio dokonywanie bezpośrednich pom ia
rów wielkości rozszczepienia zcemanow- 
skiego bez badania polaryzacji składników. 
M inim alna w artość pola, przy której po
m iaru takiego można jeszcze dokonać, wy
nosi około 3000 gausów. Tą bezpośrednią 
m etodą pom ierzono dotąd  pola na 25 
gwiazdach.

Fragmenty widm jednej z takich gwiazd 
widzimy na rys. 2. Obserwowana wartość 
pola zm ienia się tu  od 9000 do 16000 gau
sów; okres zm ienności, tj. okres rotacji tej 
gwiazdy wynosi 130 dni. Pokazane są frag
m enty czterech widm, otrzym ane w róż
nych fazach zmienności. Rozszczepienie 
zeem anowskie widać najwyraźniej w linii 
zjonizowanego żelaza A =  6149.26 A. L i
nia ta jest bardzo czuła na wpływ zewnę

trznego pola magnetycznego; dla tej linii 
8 =  2-7.

D odajm y w tym miejscu, że z bezpoś
redniego pom iaru  rozszczepienia zeem a- 
nowskiego otrzymuje się bezwzględną w ar
tość pola, niezależną od znaku; obserw a
cje dostarczają tu zatem tylko w artości d o 
datnich. Pole, zm ierzone tą  m etodą, nazy
wane jest polem  powierzchniowym ( / / s). 
N atom iast wartość pola, uzyskana za po- 

Fe TT F e l
6H 7.7A  6149 ,26

J 1

Rys. 2. Gwiazda I ID 126515. Widoczne jest tu roz
szczepienie linii, wywołane obecnością pola magne
tycznego w atmosferze gwiazdy. Ukazane cztery wid
ma (otrzymane w około miesięcznych odstępach cza
su) odpowiadają różnym fazom zmienności. Zwróć
my uwagę na wyraźne różnice w wielkości rozszcze
pienia, odpowiadające różnym wartościom pola na 
zwracanej ku nam części gwiazdy.

średnictwem  pom iaru polaryzacji składni
ków zeemanowskich, zależy od znaku p o 
la; tu uzyskuje się z pom iarów  wartości 
dodatnie i ujem ne. T&k wyznaczane pole 
nazywane jest efektywnym, oznaczamy je 
H e. W artości pola efektywnego, //„ ' są 2-3  
razy m niejsze od m ierzonego dla tej samej 
gwiazdy pola powierzchniowego, Hs. Przed-
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stawione na rys. 1 zmienne pole yS CrB to 
pole efektywne, podobnie jak wspomnia
ne pole 78 Vir, natomiast podane na rys. 2 
wartości pola HD 126515 to oczywiście 
pole powierzchniowe.

Na firmamencie niebieskim palmę pier
wszeństwa gwiazdy o najsilniejszym polu 
magnetycznym dzierży nadal gwiazda A v 
dziewiątej wielkości, oznaczona w katalo
gu HD numerem 215441. Odkrył ją Bab
cock w roku 1959. Była to pierwsza i przez 
sporo lat jedyna gwiazda, w której można 
było obserwować bezpośrednie rozszcze
pienie zeemanowskie. Wartość jej pola 
powierzchniowego wynosi około 34000 
gausów (3.4 tesli). Obraca się ona wokół 
osi w okresie 9.5 dnia i w tymże okresie 
zmienia się nieznacznie obserwowana przez 
nas wartość pola magnetycznego.

Krzysztof Ziołkowski — Warszawa

Magnetyczna „pierwszej wielkości” to 
więc HD 215441. Natomiast te najjaśniej
sze optycznie, jak Syriusz czy Wega, nie 
przejawiają nadmiernych chęci ujawnie
nia nam swych pól magnetycznych.

Postscriptum
Nawiązując do ostatnich dwóch akapi

tów, dla uniknięcia nieporozumienia na
leżałoby zwrócić uwagę, że w widmach kil
ku białych karłów zaobserwowano roz
szczepienia zeemanowskie wskazujące na 
znacznie większe pola. Także układy pod
wójne zwane polarami (obiekty typu AM 
Her) zawierają magnetycznego białego kar
ła. Pola magnetyczne, jakie występowałyby 
w obu wypadkach, są rzędu megagausów. 
Tych zdegenerowanych karłów nie przy
jęło się jednak zaliczać do rodziny gwiazd 
magnetycznych.

ASTRONOMIA GWIAZDY BETLEJEMSKIEJ

Biblijny opis zjawiska astronomicznego, 
zwanego najczęściej gwiazdą betlejemską, 
nie przestaje intrygować również naukow
ców, o czym świadczą ciągle pojawiające 
się, m. in. w literaturze astronomicznej, 
doniesienia na ten temat. W końcu ubie
głego roku, w brytyjskim piśmie Quarterly 
Journal o f the Royal astronomical Society 
(Vol. 32, pp. 389—407), został opubliko
wany obszerny artykuł Colina J. H u m - 
p h r e y s a  z Uniwersytetu w Cambridge 
przedstawiający nową interpretację fak
tów znanych z Ewangelii św. Mateusza. 
Zanim ją przedstawimy przypomnijmy naj
pierw podstawowe sformułowania doty
czące gwiazdy betlejemskiej, które mogą 
stanowić podstawę dociekań astronomi
cznych, a następnie najważniejsze i naj
bardziej ostatnio rozpowszechnione kon
cepcje przyrodniczej natury tego tajemni
czego zjawiska.

Z  punktu widzenia astronomii istotne 
wydają się trzy zdania z drugiego rozdziału

Ewangelii św. Mateusza (cytujemy według 
Biblii Tysiąclecia): „Wtedy Herod przywo
łał potajemnie Mędrców i wypytał ich do
kładnie o czas ukazania się gwiazdy”, „Uj
rzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wscho
dzie... ”, „A oto gwiazda, którą widzieli na 
Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i 
zatrzymała się nad. miejscem, gdzie było 
Dziecię”. Pierwsze dwa z przytoczonych 
zdań wskazują, że gwiazda betlejemska by
ła jakimś nowym obiektem lub zjawiskiem, 
które pojawiło się na niebie. Z  trzeciego 
zdania wynika natomiast, że gwiazda ta, 
po pierwsze, poruszała się po niebie i po 
drugie, że ruch ten odbywał się ze wscho
du na południe. Ostatni wniosek pocho
dzi ze stwierdzenia, że „... zatrzymała się 
nad miejscem, gdzie było Dziecię”. Koń
cowy etap swej podróży Mędrcy odbyli z 
Jerozolimy do Betlejem widząc przed so
bą niezwykłą gwiazdę, a — jak wiemy — 
Betlejem znajduje się na południe od Je
rozolimy w odległości kilku kilometrów.
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Długość ekliptyczna

Rys. 1. Pętle, które zakreślił Jowisz i Saturn na tle gwiazdozbioru Ryb w roku 7 przed Clir.; punkty na liniach 
oznaczających drogi Jowisza i Saturna zaznaczono co  20 dni dla scharakteryzowania szybkości poruszania się 
planet po niebie.

W brew rozpowszechnionej opinii gwiaz
da nie wskazała M ędrcom  miejsca naro 
dzenia Jezusa, lecz jedynie — jak  wynika z 
tekstu św. M ateusza — widniała na niebie 
nad Betlejem, do którego skierował M ędr
ców H erod.

Jedną z najbardziej popularnych osta t
nio hipotez dotyczących gwiazdy betlejem 
skiej jest zjawisko potrójnej koniunkcji Jo 
wisza i Saturna, k tóre  miało miejsce w ro 
ku 7 przed Chr. We współczesnym środo
wisku naukowym koncepcję tę, nawiązu
jącą do idei J. K eplera, rozpowszechnił 
znany astronom  brytyjski David H u g h e s  
z U niw ersytetu w Sheffield artykułem  o- 
publikowanym w 1976 roku w tygodniku 
Nature (Vol. 264, pp. 513 — 517). O statnie 
obliczenia oparte na najnowszych teoriach 
ruchu planet Układu Słonecznego, potwier
dziły znacznie wcześniejsze ustalenia, że w

roku 7 przed Chr. zarówno Jowisz jak  i 
Saturn, poruszając się na tle gwiazdozbio
ru Ryb, zakreśliły na niebie pętle. Tb spo
wodowało, że w okresie zaledwie kilku m ie
sięcy planety te trzykrotnie miały jed n a
kową długość ekliptyczną (29 m aja, 30 
września i 5 grudnia), przy czym m inim al-

Rys. 2. Zmiany odległości kątowej na niebie między 
Jowiszem i Saturnem w roku 7 przed Chr.
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ne odległości kątowe między nimi za każ
dym razem były bliskie 1°. Koniunkcje Jo
wisza i Saturna obserwuje się średnio co 
20 lat ale potrójna koniunkcja jest zjawi
skiem rzadszym — występuje mniej wię
cej co 120 lat. Potrójna koniunkcja w tym 
samym gwiazdozbiorze zdarza się nato
miast raz na około 900 lat. Wkrótce po 
niecodziennym spotkaniu na niebie Jowi
sza i Saturna w roku 7 przed Chr. zbliżył 
się do nich jeszcze Mars. W lutym 6 roku 
przed Chr. wzajemne odległości kątowe 
pomiędzy tymi trzema planetami nic prze
kraczały 8°. Koniunkcje Jowisza i Saturna 
z udziałem Marsa — zwane czasem wielki
mi koniunkcjami — powtarzają się mniej 
więcej co 800 lat. Wielu badaczy zjawiska 
gwiazdy betlejemskiej uważa, żc według 
ówczesnych przekonań astrologicznych po
trójna koniunkcja Jowisza i Saturna w 
gwiazdozbiorze Ryb była wystarczającym 
znakiem narodzin Mesjasza i sygnałem dla 
Mędrców do podjęcia wędrówki dla złoże
nia hołdu nowonarodzonemu królowi ży
dowskiemu.

Wielką koniunkcję Marsa, Jowisza i Sa
turna obserwował ostatnio Johannes K e - 
p i e r w  końcu 1603 i na początku 1604 
roku. Gdy w jesieni 1604 roku rozbłysła na 
niebie w bezpośrednim sąsiedztwie tych 
planet słynna supernowa Kepler połączył 
przyczynowo ze sobą te dwa zjawiska i wy
snuł przypuszczenie, że jeszcze „silniejszej” 
bo potrójnej koniunkcji w roku 7 przed 
Chr. tym bardziej musiało towarzyszyć po
jawienie się na niebie nowej gwiazdy. Mi
mo, żc nic zns-leziono żadnej wzmianki o 
niej w znanych zapiskach kronikarskich, 
często próbuje się więc łączyć zjawisko 
gwiazdy betlejemskiej z wybuchem gwiaz
dy nowej lub supernowej.

Jeszcze inną sugestię natury zjawiska 
gwiazdy betlejemskiej przyniosły wyniki 
niedawnych obliczeń ruchu planet prze
prowadzonych w ramach, opracowanego 
w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 
siedemdziesiątych, modelu Układu Sło
necznego (oznaczanego DE 102) obejmu

jącego 44 stulecia od 1411 roku przed Chr. 
do 3002 roku po Chr. Okazało się miano
wicie, że 17 czerwca 2 roku przed Chr. 
nastąpiła koniunkcja Wenus i Jowisza, przy 
czym minimalna odległość między tymi 
dwoma, najjaśniejszymi na niebie, plane
tami wyniosła zaledwie 0.5 minuty kąto
wej. Oznacza to, że patrząc gołym okiem 
nic można było rozdzielić światła obu pla
net, które jak gdyby zlało się w jeden punkt. 
Jasność Wenus wynosiła wtedy -4.3 mag., 
a Jowisza —1.8 mag. Sumaryczną jasność 
podczas złączenia ocenia się na -4.4 mag. 
Tb niezwykłe zjawisko nastąpiło w pobliżu 
Regulusa, najjaśniejszej gwiazdy w kon
stelacji Lwa. Podobnie jak potrójna ko
niunkcja Jowisza i Saturna w gwiazdoz
biorze Ryb w roku 7 przed Chr. znalazła 
bogate uzasadnienie astrologiczne jako za-
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Rys. 3. Schemat koniunkcji Wenus i Jowisza w dniu 
17 czerwca 2  roku przed Chr. według obliczeń J. A. 
DeYounga i J. L. Miliona z U . S. Naval Observatory 
w Waszyngtonie (U SA ).

powiedź niezwykłych wydarzeń, tak też i 
niemal zakrycie Jowisza przez Wenus w 
gwiazdozbiorze Lwa w roku 2 przed Chr. 
mogło być, przez ówczesnych astrologów i 
znawców pism proroków, podobnie zin
terpretowane. Wystarczy przypomnieć, że 
lew jest godłem plemienia Judy („Judo,
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młody lwie... ” zwraca się Jakub do swego 
syna, Księga Rodzaju 49,9), a o Chrystusie 
mówi się „... Lew z pokolenia Judy... ” 
(Apokalipsa 5,5).

koncepcja gwiazdy betlejemskiej nie 
była pierwotnie brana pod uwagę ze wzglę
du na niezgodność daty złączenia Wenus z 
Jowiszem z datą śmierci Heroda. Pojawie
nie się na niebie gwiazdy trzech Mędrców 
musiało nastąpić oczywiście za życia H e
roda. Tymczasem, według historyka żydow
skiego Józefa F 1 a w i u s z a, Herod zmarł 
w miesiąc po zaćmieniu Księżyca, którym 
— jak od dawna się sądzi — było zaćmie
nie częściowe 12/13 marca 4 roku przed 
Chr. Jak wynika z danych zawartych w Ka
nonie Zaćmień Księżyca od -2002 do 2526 
J. Meeusa i H. Mucke, który został wyda
ny w Wiedniu w 1979 roku, zaćmieniem 
poprzedzającym śmierć Heroda równie do
brze mogło być całkowite zaćmienie Księ
życa widoczne w Jerozolimie 9/10 stycznia 
1 roku przed Chr.

Każda z omówionych dotychczas kon
cepcji gwiazdy betlejemskiej nic spełnia 
jednocześnie wszystkich — wymienionych 
na początku — astronomicznych przesła
nek opisu św. Mateusza. Jak podkreśla C. 
J. Humphreys, znane jest jednak zjawisko 
astronomiczne, które może być w pełni z 
nim zgodne. Zjawiskiem tym jest, intry
gujące ludzi od wieków, ukazanie się na 
niebie komety. Dziś komet obserwuje się 
wiele, kilkanaście, a czasem nawet kilka
dziesiąt rocznic, ale są to przeważnie sła
be obiekty teleskopowe, niewidoczne go
łym okiem. Jasne komety pojawiają się 
rzadko, średnio obserwuje się ich kilka na 
stulecie. Z  okresu narodzenia Jezusa do
brze znane jest właściwie tylko jedno uka
zanie się komety w roku 12 przed Chr. 
Obecnie wiemy, że była to słynna kometa 
Halleya, która mniej więcej co 76 lat po
wraca do Słońca i może być z Ziemi obser
wowana. Jak pamiętamy, ostatnio była wi
doczna w 1986 roku. Problem, czy kometę 
Halleya można uznać za gwiazdę betle
jemską, nurtuje badaczy od dawna. Wni

kliwe, monograficzne jego opracowanie, 
które ukazało się w 1986 roku (Isloriko-  
astronomiczeskijeissledowania, tom XVIII, 
str. 65 — 78), jest dziełem rosyjskiego fizy
ka A. I. R e z n i k o w a, a jego pogląd na 
ten temat zasygnalizował u nas niedawno 
prof. Włodzimierz K o l o s  na łamach 
Przeglądu Katolickiego (nr 5 z 4 lutego 1990 
roku). C. J. Humphreys odrzuca jednak 
hipotezę, że to kometa Halleya przywiodła 
Mędrców do Betlejem, powołując się na 
biblistów i historyków, którzy na podsta
wie danych z Ewangelii św. Łukasza twier
dzą, że najwcześniejszą z możliwych datą 
narodzenia Jezusa jest rok 7 przed Chr.

C. J. Humphreys zwraca natomiast u- 
wagę, że w kronikach chińskich znalezio
no wzmianki o pojawieniach się na niebie 
komet w latach 5 i 4 przed Chr. Wspomi
na o nich Ho P e n g - Y o k e  w swym ka
talogu starożytnych i średniowiecznych ob
serwacji komet i gwiazd nowych zawar
tych w kronikach chińskich opublikowa
nym w 1962 roku w brytyjskim periodyku 
Vistas in Astronomy (Vol. 5, pp. 127-225). 
Komety z roku 4 przed Chr. też nie można 
traktować jako kandydatki na gwiazdę be
tlejemską gdyż widoczna ona była w kwiet
niu, co stawia w kolizji ewentualną datę 
narodzenia Chrystusa z datą śmierci H e
roda, o której wyżej mówiliśmy. Pozostaje 
więc przyjąć — i Humphreys to czyni — że 
gwiazdą betlejemską była kometa z roku 5 
przed Chr.

O komecie tej wiemy tylko to, co Ho 
Peng —Yoke zdołał wydobyć z chińskich 
zapisków kronikarskich. A więc przede 
wszystkim, że była to „gwiazda z miotłą”, 
jak w starożytnych Chinach określano ko
mety, i że pojawiła się na przełomie marca 
i kwietnia oraz była widoczna przez ponad 
70 dni. Z  pewnych sformułowań można 
ponadto wnosić, że miejscem jej ukazania 
się były okolice gwiazdozbioru Kozioroż
ca. Informacje te pozwalają stwierdzić, że 
kometa ta mogła być widoczna rankiem 
na wschodzie z terenów, z których najpraw
dopodobniej wyruszyli Mędrcy. Ponieważ
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była widoczna stosunkowo długo i miała 
warkocz więc najprawdopodobniej była jas
ną kometą. Szacuje się, żc podróż Mę
drców trwała od 1 do 2 miesięcy, a więc 
przez cały czas mogli ją  widzieć na niebie. 
Zakładając, że widzieli ją też przed sobą w 
drodze z Jerozolimy do Betlejem można 
dojść do wniosku, żc kometa przebyła na 
niebie trasę ze wschodu na południc w typo
wym dla tego typu ruchów czasie. Wszystko 
to skłania Humphreysa do wniosku, żc ko
metę z roku 5 przed Chr. można rzeczy
wiście uznać za gwiazdę betlejemską.

Ale C. J. Humphreys nic ogranicza się 
tylko do tego. Zastanawiając się, dlaczego

KRONIKA

Kolejna misja do M arsa

Dnia 25 września 1992 roku, z przylądka Ca
naveral na Florydzie, wyruszyła w kierunku Mar
sa sonda Mars Observer. Na okołoziemską or
bitę wyniosła ją  dwustopniowa rakieta lylan 
III, a dopiero z tej orbity sonda została skiero
wana ku Czerwonej Planecie. Nic obyło się bez 
silnych emocji. Najpierw, z powodu drobnych 
ktopotów technicznych i bardzo wietrznej po
gody, opóźniono start Tytana o 38 minut. Jest 
to oczywiście drobiazg — w końcu ostatnie son
dy NASA na Marsie to wystrzelone w 1975 
roku dwa Wikingi, więc kilkudziesięciominu
towe opóźnienie po 17 latach czekania nic wpra
wiło jeszcze nikogo na starcie w stan nerwo
wego napięcia. Wynoszenie sondy na okolo- 
ziemską orbitę trwało prawic 10 minut. Nas
tępnie jednak, by Mars Observer mógł oder
wać się od Ziemi, mial odpalić drugi człon ra
kiety, tzw. TOS (Transfer Orbit Stage, pier
wszy raz użyty), i tu zaczęły się kłopoty. Naj
prawdopodobniej zawiódł radioprzekaźnik i po 
przewidzianych 25 minutach po starcie nic uda
ło się odebrać przewidywanych sygnałów. Trud
no powiedzieć jakie były przyczyny milczenia 
radia — czy chwilowa awaria w przekazywaniu 
danych, czy kłopoty z odbiorem na Ziemi. Do
piero 50 minut po starcie można było odetchnąć 
spokojnie — specjalni obserwatorzy przekaza
li, że nad Oceanem Indyjskim zaobserwowano 
na niebie jasny, pomarańczowy błysk świadczą
cy o odpaleniu rakiety, a następnie ze stacji

Mędrcy tę właśnie kometę uznali za znak 
szczególny, przeprowadza analizę niezwyk
łych zjawisk na niebie poprzedzających jej 
pojawienie się. W rezultacie dochodzi do 
wniosku, że potrójna koniunkcja Jowisza 
i Saturna w Rybach w 7 roku przed Chr., 
następnie zgrupowanie się Marsa, Jowi
sza i Saturna w 6 roku przed Chr. i wresz
cie pojawienie się okazalej komety w 5 
roku przed Chr. stanowi sekwencję zja
wisk, które ówczesnym znawcom astrolo
gii, a także pism proroków, kazały szukać 
w ziemi judzkiej nowonarodzonego Me
sjasza.

NASA umieszczonej w Australii odebrano wia
domość, że „sygnały od sondy przyszły jak trze
ba, kiedy trzeba i skąd trzeba”. Można więc 
mieć nadzieję, że kłopoty z telemetrią minęły 
bezpowrotnie i sonda spokojnie zmierza do 
Marsa.

Lot trwać będzie 11 miesięcy, po drodze 
przewidziane są jego 4 korekty. Sonda zasilana 
jest oczywiście bateriami słonecznymi, które 
podczas lotu do Marsa będą wykorzystane tyl
ko w 2/3 (z sześciu paneli o rozmiarach 183 
cm na 219 cm na 9.1 cm, rozwinięte będą czte
ry). Sam Mars Observer przypomina pudełko 
(o rozmiarach 1.1 m na 2.2 m na 1.6 m), z 
którego wystają dwa sześciometrowe „wąsy” (na 
nich umieszczone są główne instrumenty — 
magnetometr i spektrometr gamma). Przeka
zywanie informacji na Ziemię odbywać się bę
dzie za pomocą anteny o średnicy 1.45 m (patrz 
zdjęcie na czwartej stronie okładki). Do celu 
sonda powinna dotrzeć 19 sierpnia 1993; od
palona zostanie wówczas rakieta spowalniająca 
lot i pole grawitacyjne Marsa przechwyci na
szego międzyplanetarnego wędrowca. Począt
kowo orbita okołomarsjańska będzie bardzo wy
dłużona, eliptyczna, ale po 4 miesiącach zosta
nie doprowadzona do kołowej.

Celem tej misji jest możliwie dokładne zba
danie całej planety i dlatego Mars Observer 
poruszać się będzie po orbicie okołobieguno- 
wej (nachylenie 93 stopnie do płaszczyzny rów
nika), średnio 378 km nad powierzchnią pla
nety. W ciągu jednego obiegu planety sonda
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będzie dokonywać jednego obrotu wokół włas
nej osi tak, by instrument^ stale skierowane 
byty ku powierzchni Marsa, le tk ie  obserwacje 
prowadzone będą przez cały marsjański rok czyli 
687 dni ziemskich. Sonda powinna bowiem pra
cować przez trzy lata; jeśli przetrwa dłużej pla
nuje się rozszerzenie jej zadań. A oto spis jej 
zadań podstawowych:
•  zbadanie całej powierzchni i sporządzenie 

mapy Marsa z dokładnością do 10 m (szcze
gólnie ciekawych obiektów — do 1.4 m)

•  zidentyfikowanie minerałów na powierz
chni

•  zbadanie atmosfery, jej zmian sezonowych, 
szczególnie zmian zawartości wody i dwu
tlenku węgla; przebadanie rozkładu zawar
tości pyłu

•  pomiary pola grawitacyjnego i pomiary to
pograficzne

•  określenie pola magnetycznego
Skład chemiczny powierzchni badać będzie 

spektrometr gamma, a skład mineralny — spek
trometr promieniowania termicznego. Wszyst
kie dane będą gromadzone i raz dziennie do
cierać będzie na Ziemię 120 megabajtów in
formacji! Podobno suma danych z sondy Mars 
Observer ma być większa niż suma danych ze 
wszystkich dotychczasowych sond!

Pierwszej misji NASA do Marsa (Mariner4 
— 28 lat temu) — zawdzięczamy zdjęcia jego 
powierzchni, które pomagały przy planowaniu 
misji następnych. Mapy uzyskane obecnie bę
dą z całą pewnością służyć do przygotowania 
lądowania człowieka na Marsie. Trzymajmy więc 
kciuki za powodzenie sondy Mars Observer!

Magdalena Sroczyńska-Końichowska

Co z anteną sondy Galileo?

Jak Czytelnicy zapewne pamiętają, powodze
nie misji Galileo stoi pod znakiem zapytania z 
powodu częściowego zakleszczenia anteny kie
runkowej dużego zysku, za pomocą której mia
no przesyłać na Ziemię wyniki pomiarów w oko
licy Jowisza. Antena ta podczas startu złożona 
była jak parasol i miała otworzyć się już na 
orbicie. Nie otworzyła się jednak całkowicie, 
gdyż kilka jej żeber zakleszczyło się powodu
jąc, że w obecnym stanie jest ona bezużytecz
na. Niemal od początku trwania misji specja
liści z NASA i producenci statku gorączkowo 
poszukują sposobu uwolnienia zakleszczonych 
żeber i przywrócenia anteny do stanu używal

ności. Równocześnie przygotowywany jest pro
gram awaryjny na wypadek, gdyby anteny nie 
udało się naprawić. Najpoważniejszym proble
mem będzie wtedy przesyłanie na Ziemię ob
razów Jowisza, gdyż operacja ta wymaga na
dawania wielkich ilości danych w krótkim cza
sie. Poniżej przedstawiamy Czytelnikom aktu
alny raport z postępu prac ratowania misji G a
lileo.

8 grudnia 1992 roku Galileo zbliży się do 
Ziemi, która nada mu przyśpieszenie umiesz
czające go na orbicie mającej za trzy lata do
prowadzić go w pobliże Jowisza. Jest to bar
dzo ważna faza misji, zarówno w ogóle, jak i 
dla specjalistów usiłujących uwolnić zakleszczo
ną antenę. Dotychczasowe próby uwolnienia 
anteny polegające na takim manewrowaniu stat
kiem, by maszt anteny podlegał cyklicznemu 
ogrzewaniu i ochładzaniu rozszerzając się przy 
tym i kurcząc, spaliły bowiem na panewce i 
zaprzestano ich w lipcu. Uznano, że tym spo
sobem uwolnić anteny się nie da. Specjaliści 
wiążą poważne nadzieje z faktem, że podczas 
manewru przerzucania sondy na orbitę dolo
tową pod koniec grudnia znajdzie się ona w 
odległości 1 jednostki astronomicznej od Słoń
ca, to znaczy w takiej odległości, w jakiej po
winna znajdować się podczas otwierania ante
ny. Ma to istotne znaczenie, ponieważ statek 
będzie wtedy w identycznych warunkach ter
micznych jak podczas wejścia na orbitę, a więc 
wskutek zjawiska rozszerzalności cieplnej wszyst
kie elementy konstrukcji przybiorą swe pier
wotne wymiary.

W następnej próbie planuje się użycie me
tody „młotkowej”, jak określa to Ron B a a l -  
k c  z Jet Propulsion Laboratory. Polegać ona 
ma na cyklicznym uruchamianiu silników otwie
rania anteny, co spowoduje efekt uderzania za
kleszczonych żeber. Naukowcy mają nadzieję, 
że gdy maszt antenowy i cała jej konstrukcja 
pod wpływem ciepła słonecznego powrócą do 
swych pierwotnych wymiarów, zakleszczenie u- 
stąpi samo lub, co znacznie bardziej prawdo
podobne, stanie się na tyle słabe, że działanie 
silniczków uwolni choć jedno żebro anteny. Te
sty prowadzone na zapasowej antenie, która 
została na Ziemi, wykazały, że 1000 uderzeń 
silniczkami otwierającymi w temperaturze jaka 
panuje na orbicie Ziemi spowoduje dwukrot
ne zwiększenie siły działania popycljacza otwie
rającego pierwsze z zakleszczonych żeber. Jeśli 
uda się w ten sposób je otworzyć, to są szanse,



Wizja mal.in.ka przelotu sondy G alileo w grudniu 1995 roku obok księżyca Jowisza lo, na któiym w 1979 roku — dzięki 
misji Voyager — odkryto czynne wulkany. W głębi widoczny jest Jowisz z Wielką Czerwoną Plamą na pow ierzchni. Średnica 
anteny w kształcie parasola, której do tej poiy nie udało się rozwinąć, jest równa 4.8 m, a długość sondy wynosi 6.3 m (fo t
NASA/Jl’L).

iż pozostałe żebra otworzą się same jak zamek 
błyskawiczny. Jeśli nic, to w każdym razie siły 
wywierane na nie przez ich popychacze wzro
słyby kilkakrotnie i być może udałoby się wte
dy uwolnić je  dodatkowymi uderzeniami silni- 
czków.

Choć nadzieje na rozwiązanie problemu o- 
pisaną metodą nie są małe, opracowywany jest 
program awaryjny na wypadek niepowodzenia. 
Od samego początku wiadomo było, że za po
mocą anteny o niskim zysku, jedynej, jaka fun
kcjonuje obecnie na statku, możliwe będzie kie
rowanie statkiem podczas umieszczania go na 
orbicie okołojowiszowej i wysłanie próbnika at
mosferycznego. Problemem jest przesłanie na 
Ziemię wyników eksperymentów prowadzonych 
na orbiterze, a szczególnie uzyskanych przez 
niego obrazów. Obecnie ocenia się, że dzięki 
wykorzystaniu sieci anten naziemnych Deep 
Space Network, oraz kompresji danych przez 
komputer pokładowy Galileo, uda się przesłać

jedną pełną pojemność taśmy magnetofonu po
kładowego sondy podczas jednego jej obiegu 
wokół planety. Każda taśma może pomieścić 
200 do 400 obrazów oraz pełne wyniki innych 
eksperymentów. Oznacza to, że w początko
wej fazie misji, która ma trwać 10 pierwszych 
obiegów, uda się uzyskać 2000 do 4000 obra
zów. Większość z nich stanowić będzie obrazy 
satelitów o najwyższej do tej pory uzyskanej 
rozdzielczości; otrzymanie ich stanowi najważ
niejszy cel całej misji. Równocześnie powolnym 
kanałem łączności przekazywane mają być wy
niki pomiarów pól elektromagnetycznych oraz 
cząstek naładowanych i neutralnych. Obecne 
oceny wskazują, że uda się uzyskać 80% pla
nowanych wyników w badaniach atmosfery Jo 
wisza, 70% w badaniach jego satelitów oraz 
60% w badaniach magnetosferycznych.

Kierownictwo NASA zarządziło rozpoczę
cie przygotowań na pełną skalę do realizacji 
misji bez anteny wysokiego zysku, jeśli nie uda

12/1992 U R A N IA
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się jej otworzyć do 1 marca 1993 roku. Przy
gotowania tc polegać mają na instalacji nowe
go wyposażenia i oprogramowania w stacjach 
Deep Space Network oraz przestaniu na sta
tek drogą radiową nowego oprogramowania je
go komputera pokładowego. Kierownictwo NA
SA zatwierdziło też bardzo ambitny program 
obserwacji satelitów Jowisza oraz przeprowa
dzenie podczas dolotu do Jowisza spotkania z 
kolejną planctoidą, zwaną Ida. Tak więc wszy
stko wskazuje na to, że niezależnie od powo
dzenia operacji uwolnienia zakleszczonej ante
ny misja Galileo zakończy się spektakularnym 
sukcesem!

Maciej Bzowski

Zbliżenie do Ziemi planetoidy 
(4179) Toutatis

W końcu października 1992 roku największe 
światowe agencje informacyjne rozpowszech
niły — ubarwiając sensacyjnym pytaniem „czy 
nastąpi koniec świata? ” — wiadomość o zbli
żeniu do Ziemi planetoidy (4179) Toutatis w 
dniu 8 grudnia tego roku. Zbliżenia tego nic 
można jednak traktować jako zjawiska niezwy
kłego. Minimalna odległość w jakiej planctoi- 
da minie Ziemię wynosi 0.024 j.a. czyli około 
3.6 min km. Przypomnijmy, że przeżyliśmy już 
znacznie bliższe spotkania. Rekordowym pod 
tym względem był przelot planetoidy 1991 BA 
w dniu 18 stycznia 1991 roku w odległości od 
Ziemi zaledwie 0.0011 j.a. czyli około 170 tys. 
km, a więc w odległości mniejszej niż połowa 
odległości Księżyca od Ziemi (donosiliśmy o 
tym w numerze 6/1991 Uranii). Trochę wcześ
niej, 22 marca 1989 roku, zbliżyła się do Zie
mi planctoida 1989 FC na odległość 0.0046 
j.a. czyli około 690 tys. km. Trudno więc to 
najbliższe zbliżenie traktować jako sensacyjne. 
Skoro jednak rozpętano wokół niego burzę, 
warto powiedzieć kilka słów o nim i o samej 
planetoidzie (4179) Toutatis.

Asteroida ta, pierwotnie oznaczana 1989 
AC, została odkryta 4 stycznia 1989 roku przez 
francuskiego astronoma C. P o 11 a s a. Naz
wana została imieniem bożka galijskiego strze
gącego mieszkańców okupowanej przez Rzy
mian starożytnej Galii przed niebezpieczeństwa
mi niebios. Jest typowym obiektem grupy Apol
lo, a tym co ją wyróżnia spośród już prawie 
150 znanych planetoid tego rodzaju jest naj
mniejsze nachylenie płaszczyzny jej orbity do

płaszczyzny ckliptyki wynoszące zaledwie 0.47°. 
Okrąża w'ięc ona Słońce niemal w tej samej 
płaszczyźnie co Ziemia. Od momentu odkry
cia obserwowano już tę planctoidę w trzech 
opozycjach, a także znaleziono kilka przedod- 
kryciowych obserwacji z lipca 1988 roku, a na
wet zidentyfikowano ją z planctoidą 1934 CT 
tylko raz dotychczas obserwowaną w 1934 ro
ku. 'len stosunkowo bogaty materiał obserwa
cyjny umożliwił dobre wyznaczenie jej orbity i 
zbadanie ewolucji jej ruchu.

Orbita Toutatis ma mimośród równy 0.64 i 
wielką półoś wynoszącą 2.5 j.a. Przez peryhe- 
lium, oddalone od Słońca o 0.9 j.a., przeszła 
13 listopada 1992 roku. Okres jej obiegu wo
kół Słońca wynosi prawic 4 lata. Skoro więc w 
tym roku, wkrótce po przejściu przez peryhe- 
lium, zbliża się do Ziemi, więc podobnych zbli
żeń można też oczekiwać co każde 4 lata w 
przyszłości. I rzeczywiście, dokładne obliczenia, 
które wykonano w Centrum Badań Kosmicz
nych PAN, pokazały, że Toutatis 29 listopada 
1996 roku zbliży się do Ziemi na odległość 
0.035 j.a., 31 października 2000 roku na od
ległość 0.073 j.a., a 29 września 2004 roku na 
odległość już tylko 0.010 j.a. (czyli około 1.5 
min km). Szczególnie to ostatnie zbliżenie mo
że być interesujące gdyż niewykluczone jest, że 
planctoida będzie wtedy widoczna nawet go
łym okiem (ale niestety tylko z półkuli połud
niowej). Dodajmy, żc w przeszłości (badania 
przeprowadzono do 1900 roku) dużych zbli
żeń do Ziemi nic miała.

Podczas tegorocznego zbliżenia do Ziemi 
Toutatis będzie mógł być obserwowany (z na- 
szych szerokości geograficznych) praktycznie do
piero po 10 grudnia. W listopadzie porusza się 
po niebie południowym, w końcu listopada i 
na początku grudnia jest zbyt blisko Słońca by 
dało się go dostrzec i dopiero, gdy 12 grudnia 
przetnie równik, można próbować go odnaleźć 
przed wschodem Słońca, nisko nad południo
wo-wschodnim horyzontem jako obiekt o jas
ności około 7 mag. Około 20 grudnia znajdzie 
się już w’ gwiazdozbiorze Raka ale jego jas
ność zmaleje do około 9 mag. Wielu astrono
mów na całym świccie przygotowuje się do in
tensywnych obserwacji, przede wszystkim fizy
cznych, tej planetoidy. W szczególności dostar
cza ona wyjątkowo dogodnych warunków do 
obserwacji radarowych, w które będą zaan
gażowane największe radioteleskopy (m. in. w 
Goldstone i Arecibo). Spodziewane są znacz-
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nic dokładniejsze wyniki niż w przypadku ra
darowych obserwacji planctoidy (4769) Kasta- 
lia wykonanych podczas jej zbliżenia do Ziemi 
25 sierpnia 1989 roku na odległość 0.027 j.a. 
(które prezentowaliśmy w Uranii w tegorocz
nym numerze marcowym). Wydaje się, że Tou- 
tatis jest większa od Kastalii: ocenia się, że jej 
maksymalne rozmiary wynoszą od 2 do 6 km.

Krzysztof Ziołkowski

Odnalezienie komety —matki 
roju Perseid

Kometa okresowa Swift-Tuttlc (1862 III), któ
ra jest uważana za ciało macierzyste roju me
teorowego Perseid, została odnaleziona 26 
wrzfśnia 1992 roku przez Japończyka Tsuru- 
hiko K i u c h i jako obiekt dyfuzyjny bez cen
tralnej kondensacji o średniej' 4’ i jasności 11.5 
mag. Już następnej nocy odkrycie to zostało 
potwierdzone przez kilku obserwatorów z Ja 
ponii, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Przy
pomnijmy, że po raz ostatni kometa ta była 
widoczna w 1862 r. Odkryta została 15 lipca i 
była obserwowana do 27 października tego ro
ku. Największą jasność, 2-3 mag., kometa o- 
siągnęła na przełomie sierpnia i września, a dłu
gość jej warkocza oceniono w’tedy na około 30°. 
Orbitę komety 1862 III wyznaczył F. I l a y n  
w 1889 roku (na podstawie tej pracy uzyskał 
doktorat na Uniwersytecie w Getyndze). Obli
czenia Ilayna zweryfikowali w 1973 roku B. 
G. M a r s d e n  i Z.  S c k a n i n a  wykorzys
tując 212 pozycji z okresu od 22 sierpnia do 
22 października 1862 roku. Stwierdzili, że z 
dokładnością około 2 lat okres obiegu komety 
wokół Słońca wynosi 120 lat. Nic więc dziwne
go, że już od ponad 10 lat próbowano odna
leźć tę kometę na niebie. Udało się to dopiero 
teraz, gdy wielu obserwatorów pewnie już zwąt
piło w możliwość ponownego jej zobaczenia.

Pierwszym sygnałem, że być może w tym 
roku kometa, z której pochodzą Perseidy, zbli
ża się do Słońca były sierpniowe doniesienia 
wielu obserwatorów meteorów o wyraźnym

KRONIKA HISTORYCZNA

Potwierdzenie ruchu własnego Słońca 
25 lat temu

W 1967 roku V. R. V e n u  g o  p a l  i L. II. 
S h u t e r określili ruch własny Słońca (a tym

wzroście tegorocznej aktywności słynnego ro
ju. W Cyrkularni Międzynarodowej Unii As
tronomicznej wydanym 14 sierpnia A. M i z -  
s c r (Węgry) i P. J c n n i s k c n s (I Iolandia) 
poinformowali o zaobserwowaniu szczytu in
tensywności roju 11 sierpnia między 18h58m a 
20h10m UT. Podobnie J. R a  o (USA) podał, 
że z obserwacji radarowych maksimum aktyw
ności Perseid wypadło między 18h29m a 19h41m 
Ul." Japońscy obserwatorzy donieśli, że 11 sierp
nia między 19h a 20h U T  dostrzegli około 200 
meteorów. Okazuje się, że ten szczyt aktyw
ności Perseid wypadł niemal dokładnie w pun
kcie, w którym orbita Ziemi przecina orbitę 
komety 1862 III. Zaobserwowanie w tym cza
sie znacznie większej niż zwykle liczby m eteo
rów może wskazywać na to, że powodujące je 
cząstki materii opuściły' kometę stosunkowo nie
dawno i są niezbyt odległe od jej jądra. A więc 
i sama kometa przeszła być może niedawno 
przez węzeł swej orbity i zbliża się do pery- 
hclium.

Sensacyjne odkrycie komety 26 września po
twierdziło te przypuszczenia. Kometa, która o- 
trzymała prowizoryczne oznaczenie 1992t, oka
zała się stosunkowo jasną. Posypały się jej ob
serwacje, co umożliwiło wyznaczenie orbity i 
pierwsze badania przeszłości komety. Kometa 
Swift—Tuttlc przejdzie przez peryhelium 12 
grudnia 1992 roku, a wynikający z obecnej jej 
orbity okres obiegu wokół Słońca okazał się 
równy 135 lat. "tożsamość nowoodkrytej ko
mety 1992t z kometą 1862 III nic ulega wąt
pliwości; zastrzeżenia budzi natomiast przypu
szczenie o je j identyczności z kometą 1737 II.

Z  naszych szerokości geograficznych kome
tę można obserwować mniej więcej do połowy 
grudnia, wieczorami, nisko nad zachodnim ho
ryzontem. Największą jasność, około 5 -6  mag. 
osiągnie w końcu listopada. Czytelnicy Uranii 
zostali poinformowani o jej odkryciu i otrzy
mali jej efemerydę w Dodatku nadzwyczajnym 
dołączonym do numeru październikowego.

Krzysztof Ziołkowski

samym i całego Układu Słonecznego) metodą 
radioastronomiczną. Słońce bowiem porusza się 
względem gwiazd sąsiednich ku punktowi o 
współrzędnych a  =  18 godzin i d  =  + 3 0 °  w 
gwiazdozbiorze Herkulesa czyli ku tzw. ape-
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ksowi słonecznemu (patrz rys. 1). Apeks ten 
wyznaczył po raz pierwszy (w sposób bardzo 
przybliżony, w odniesieniu do 13 najbliższych 
gwiazd) William (Fryderyk Wilhelm) I l e r -  
s c h e 1 (ur. 1738 w Hannowerze, Niemcy, zm. 
1822 w Slough, Anglia). W 1783 roku swój 
raport do Królewskiego 'Ibwarzystwa (Royal So
ciety) llerschel zaczął od stwierdzenia, że zos
tało udowodnione, iż wiele tzw. gwiazd stałych 
wykazuje ruchy własne. Pomysł, by szukać ta
kich ruchów, zgłosił w 1718 roku Edmund 
I l a l l c y  (ur. 1656 roku w Ilaggcrston pod 
Londynem, zm. 1742 w Grecnwich). Obser
wacje szybko pokazały, że Arktur, Syriusz, Al- 
debaran, Kastor, Rigiel, Altair i wicie innych
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Rys. 1. Apeks Słońca otrzymany przez: Ucrschla w 1783, 
Argelandera w 1837, Newcomba w 1900 oraz współczesne 
metody optycznej astronom ii w 1967 i z linii wodorowej 21 
cm w 1967 roku.

gwiazd porusza się. Ale dopiero llerschel za
uważył, że jest to zjawisko powszechne, że o- 
kreślenie „gwiazdy stałe” jest niesłuszne i że 
dotyczy to także naszego Słońca (z całym Ukła
dem).

W kilku następnych pracach llerschel wy
kazał, że Słońce porusza się w przestrzeni ku 
punktowi między Wegą a gwiazdami Herkule
sa (rys. 1). Późniejsze określenia słonecznego 
apeksu np. przez Friedricha Wilhelma Augu
sta A r g e l a n d e r a  (ur. 1799 w Memel, 
Prusy Wschodnie, zm. 1875 w Bonn, Niemcy) 
w 1837 roku, czy przez Simona N e w c o m b a  
(ur. 1835 w Newcomb, Nowa Szkocja, zm. 1909 
w Waszyngtonie) w 1900 roku, tylko niewiele 
się różniły od współrzędnych wyznaczonych 
przez Uerschla (dla porównania — współrzęd
ne wyznaczone metodą statystyczną w 1967 ro
ku, na bazie stale przecież bogatszych danych, 
zaznaczone są na rys. 1 jako apeks optyczny).

Przy określaniu obrotu Galaktyki zakłada 
się, że Słońce (jako całość z Układem Słonecz
nym) porusza się po kołowej orbicie wokół Cen

trum. Ruch Słońca względem sąsiedztwa, tzn. 
jego ruch własny, zależy oczywiście od tego, 
jak szeroko owo sąsiedztwo definiujemy.

Radioastronomowie do wyznaczania ruchu 
własnego Słońca używają dopplerowskiego prze
sunięcia linii 21 cm (1420 Ml Iz; w tej linii świe
ci międzygwiazdowy wodór molekularny). Mie
rzy się linię emisyjną powstającą przy sponta
nicznej zmianie spinu elektronu krążącego wo
kół jądra (w materii między gwiazdowej spin e- 
lcktronu może się zmieniać co powoduje wy
zwalanie się energii właśnie w linii 21 cm).

'Iakie pomiary, prowadzone za pomocą pa
rabolicznej anteny o średnicy 25.6 m w Domi
nion Radio Astrophysical Observatory, dopro
wadziły do określenia położeń 34 najbliższych 
obłoków. Poniżej porównane są prędkość ku 
apeksowi, współrzędne galaktyczne słoneczne
go apeksu i tzw. człon K  (dla wodorowej po
włoki K ):

radiowo optycznie
s 21.1 ±1.3 km/s 20 km/s
L 49.2±8.9° 56.2°
B 24.7±13.7° 23.2°
K -0.8±0.7 km/s 0 km/s

Różnice są czasami większe od błędów ob
serwacyjnych. Wygląda to na błędy systematy
czne, co nasuwa obawy odnośnie słuszności za
łożenia o kołowych orbitach gwiazd wokół Cen
trum.

Ludwig Schlammingcr (Nicmcy)

George Biddel Airy (1801-1892)

Urodził się 27 lipca 1801 r. w Alnwick (Nort
humberland, Anglia). Jego ojciec William A i - 
ry, poborca podatkowy, często przemieszczał 
się po kraju, skutkiem czego jego syn George 
(najstarszy z czworga dzieci), kształcił się w kil
ku miejscach.

Od 1812 r. spędzał wakacje w Playford (nie
daleko Ipswich) u wuja Arthura B i d d e 1 a, 
który wywarł decydujący wpływ na późniejszą 
karierę Georga. W jego domowej bibliotece 
przyszły astronom zgłębiał dzieła z różnych dzie
dzin wiedzy.

Od 1814 do 1819 r. Airy uczęszczał do Col
chester Grammar School, gdzie zwrócono u- 
wagę na jego fenomenalną pamięć (na egza
minie wyrecytował z pamięci 2394 wersy ła
cińskiego wiersza). W 1819 r. został studen
tem Trinity College w Cambridge. Studia u- 
kończył w 1823 r. jako najlepszy matematyk.
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W następnym roku otrzymał asystenturę w ka
tedrze matematyki. W 1826 r. został profeso
rem matematyki w Cambridge i opublikował 
książkę Mathematical Tracts on Physical A s
tronomy, która była używana jako skrypt. W r. 
1827 czynił starania w Dublinie o wakujące sta
nowisko astronoma królewskiego Irlandii, jed
nak bez rezultatu. Rok później otrzymał posa
dę profesora astronomii i dyrektora obserwa
torium w Cambridge. Instytucja ta pod jego 
kierownictwem przeżyła okres rozkwitu.

Szczególnie interesował się fizyką światła i 
optyką. Jako pierwszy opisał wadę wzroku, na 
którą sam cierpiał, nazwaną później astygma- 
tyzmem. W 1834 r. podał teorię dyfrakcji świat
ła w obiektywach teleskopów, a dwa lala póź
niej teorię tęczy.

Od 1835 r. przez 46 lat był dyrektorem 
obserwatorium astronomicznego w Greenwich 
i posiadał tytuł astronoma królewskiego (As
tronomer Royal). Wykonał gigantyczną pracę, 
opracowując wszystkie obserwacje planet i Księ
życa, wykonane w Greenwich w latach 1750- 
1830. Wprowadził wiele innowacji, m. in. w 
1838 r. założył w Greenwich sekcję, zajmującą 
się obserwacjami meteorologicznymi i magne
tycznymi. Od 1840 r. obserwacje takie prowa
dzono już systematycznie. W 1847 r. zbudo
wał w kierowanym przez siebie obserwatorium 
altazymut do obserwacji Księżyca, a w 1851 r. 
zainstalował nowe kolo południkowe. W 1854 
r. przeprowadził eksperymenty, których celem 
byio zmierzenie zmian siły ciężkości wraz ze 
zmianą odległości od powierzchni Ziemi. Pró
bował wyznaczyć gęstość i masę naszej planety 
za pomocą wahadła, umieszczonego nad i pod 
ziemią. W obserwatorium w Greenwich stoso
wał nowatorskie techniki obserwacyjne — fo
tografię (od 1848 r.), spektroskopię (od 1868 r.), 
a od 1873 r. prowadzone były codzienne ob
serwacje plam słonecznych. Samodzielnie skon
struował i udoskonalił wiele drobniejszych in-

OBSERWACJE 

Perseidy ’91 (II)

W sierpniu 1991 roku, nadarzyły się bar
dzo dobre warunki do obserwacji jednego 
z najaktywniejszych rojów meteorowych 
nieba północnego — Perseid (patrz Ura
nia nr 5/1992). Podczas maksimum Księ
życ byl blisko nowiu, więc ciemne, pogod
ne noce mogły być wykorzystane do obser-

strumentów. W 1886 r. opublikował nową me
todę poprawy teorii ruchu Księżyca.

W matematyce Airy jest znany jako twór
ca klasy funkcji specjalnych (funkcje Airy’ego 
— 1838 r.), mających zastosowanie w optyce 
teoretycznej i mechanice kwantowej. Jako ma
tematyczny ekspert uczestniczył w wytyczaniu 
granicy państwowej pomiędzy Stanami Zjed
noczonymi a Kanadą, a następnie w ustalaniu 
granic stanów Oregon i Maine. Wyznaczył do
kładne długości geograficzne Walencji, Cam
bridge, Edynburga, Brukseli i Paryża. Zwracano 
się do niego o ekspertyzy przy zakładaniu trans
atlantyckiego kabla telegraficznego oraz przy 
konstruowaniu zegara wieżowego w Westmin
ster (Big Ben).

Airy wiele podróżował. Kierował pracami 
angielskich ekspedycji na obserwacje zaćmień 
Słońca w latach 1842,1851 i 1860 oraz przejść 
Wenus przed tarczą Słońca w 1874 i 1882 r.

Był członkiem Royal Society od 1836 r., a 
nawet przewodniczącym tej organizacji. W r. 
1831 przyznano mu złoty medal im. Copleya. 
W Royal Astronomical Society czterokrotnie 
wybierano go na prezydenta. Pełnił także wiele 
innych, zaszczytnych funkcji. Odznaczony m. in. 
Legią Honorową i specjalnym złotym meda
lem nadanym przez cara Rosji, Mikołaja I.

G. B. Airy nigdy nie zaniedbywał pracy w 
Royal Observatory, pomimo wielu dodatkowych 
obowiązków. Jego entuzjazm i pracowitość zdo
były mu szacunek w kraju i poza jego granica
mi. Zmarł 2 stycznia 1892 r. w Greenwich.

Dla upamiętnienia tej wybitnej postaci, naz- 
w'ę Airy nadano księżycowemu kraterowi o śred
nicy 35 km znajdującemu się na widocznej 
stronic Księżyca oraz podobnemu utworowi, o 
średnicy 57 km, znajdującemu się na Marsie 
(na przecięciu zerowego południka z równikiem 
marsjańskim).

Paweł Sobotko

wacji wielu zjawisk. Tiik się też stało. W 
okresie od 16 lipca do 22 sierpnia 52 ob
serwatorów zaobserwowało 1388 zjawisk 
meteorowych z tego potoku. Biorąc pod 
uwagę, że w poprzednich latach zbierano 
obserwacje około pięciuset zjawisk, jest 
to liczba bardzo duża, zachęcająca do wy
konania szczegółowego opracowania.
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Zacznijmy może od wykresu natężenia 
pojawień meteorów z roju. Od razu napo
tykamy pierwszy problem. Wiadomo, że 
gdy obserwuje tylko jeden obserwator, du
ża część zjawisk umyka jego uwadze. Ina
czej się dzieje, gdy obserwuje grupa zło
żona z czterech obserwatorów i sekreta
rza. Obejmują wtedy oni wzrokiem prak
tycznie cały nieboskłon i wynik przez nich 
otrzymany jest bardziej miarodajny. Ob
serwacji grupowych jest jednak o wiele 
mniej niż indywidualnych.

Tak więc zdecydowaliśmy się przedsta
wić wykres natężenia na trzy sposoby (rys. 
1). Pierwszy (linia przerywana) to liczba 
godzinna dla pojedynczego obserwatora 
— obserwacje grupowe rozbiliśmy na in
dywidualne (liczba meteorów/liczba obser
watorów). Drugi — linia ciągła — to uśred
nione obserwacje z jednej nocy bez wzglę
du na liczbę obserwatorów (liczba meteo
rów zaobserwowanych danej nocy/liczba 
godzin obserwacji). Ttzeci (gwiazdki) oz
nacza tylko obserwacje grupowe. Z  rysun
ku widać wyraźnie, że maksimum nastą-

nie najlepsze warunki atmosferyczne. Li
czba godzinna n/h = 29 była więc zaniżo
na. Natomiast obserwacja wykonana nas
tępnej nocy prowadzona była z Obserwa
torium Astronomicznego na Żurawiej Gó
rze kolo Fromborka, w bardzo dobrych 
warunkach, nic więc dziwnego, że liczba 
godzinna była większa i wyniosła n/h = 66.

Popatrzmy teraz jak kształtowała się 
jasność meteorów. Na rys. 2 mamy przed
stawioną zależność liczby meteorów od jas
ności. Do sporządzenia tego wykresu wy
korzystano 945 ocen jasności. Widać wy-

RYS. 2

piło w nocy z 12 na 13 sierpnia. Dziwić 
może wynik obserwacji grupowych, który 
wskazywałby, że maksimum nastąpiło w 
nocy z 13 na 14 sierpnia. Niestety, jest to 
stwierdzenie fałszywe: obserwacja grupo
wa w nocy 12/13 sierpnia była wykonywa
na w Sandomierzu, gdzie panowały akurat

raźnie, że najwięcej było zjawisk w prze
dziale 2-3 mag. Przy czym średnia jasność 
wszystkich meteorów wyniosła = 2.2 
mag. Jest to wartość dość typowa dla os
tatnich lat. Patrząc jednak z większej per
spektywy czasu widać wyraźne zmiany. Na 
przykład w roku 1932, gdy zaobserwowa-
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no 538 meteorów ich średnia jasność wy
niosła 0.5 mag.

Popatrzmy jeszcze na rys. 3, który przed
stawia zależność średniej jasności m eteo
rów danej nocy od momentu obserwacji. 
Linia ciągła pokazuje wykres tej zależnoś
ci w roku 1991. Nie widać tu żadnego wy-

RYS. 3

raźnego maksimum, średnia jasność zja
wisk przez cały okres aktywności roku była 
podobna. Inaczej wyglądało to w roku 1932 
(linia przerywana) kiedy wystąpiło wyraź
ne maksimum w okresie 7-15 sierpnia.

Jak wiadomo, jasność obserwowanego 
zjawiska jest zależna od masy meteoroidu 
i jego prędkości. Przy 58 km xs-1 dla Per- 
seid wygląda ona następująco:

Jasność Masa Promień [mm] przy gęstości:
[mag] [gl 3.2 g/cm-1 7.7 g/cm3
-15 250 000 266 198
-10 2 500 57 43
-5 25 12 9

0 0.25 2.6 2.0
5 0.0025 0.6 0.4

10 0.000025 0.12 0.10

Ponieważ jasności meteorów wahały 
się w granicach od 6 mag do 5 mag, więc 
ich masy wynosiły odpowiednio od 25 g do 
0.0025 g.

Możemy jeszcze sprawdzić jak zmie
niała się liczba meteorów jaśniejszych od 
0 mag (o masie większej niż 0.25 g). Przed
stawia to rys. 4, gdzie na osi odciętych 
odłożono czas, a na osi rzędnych procent 
meteorów o jasnościach ujemnych spoś

ród wszystkich obserwowanych w danym 
okresie. I ponownie linią ciągłą oznaczy
liśmy rok 1991, a przerywaną 1992. Pa
trząc na wykres widzimy, że w 1991 roku 
meteoroidy o masach większych od 0.25 g 
były rozmieszczone dość równomiernie i 
pojawiały się jednakowo często przez cały 
okres aktywności roju. Inaczej było w ro
ku 1932; nastąpiło wtedy wyraźne maksi
mum liczby jasnych meteorów, które zbieg
ło się w czasie z maksimum aktywności 
roku. Jakie wnioski można z tego wyciąg
nąć? Od razu nasuwa się przypuszczenie, 
że strumień meteoroidów w roju stal się 
bardziej „stateczny”, a większe cząstki są 
rozmieszczone równomierniej. Potwierdza 
to także porównanie krzywych z rys. 3 i 4. 
Oba wykresy wyglądają podobnie, zarów
no dla roku 1932 jak i 1991. Średnia jas
ność meteorów każdego dnia nie odbiega 
zbytnio od średniej jasności meteorów ca
łego roju.

Dla 832 zjawisk określono barwę. 84.5% 
meteorów było koloru białego, 7.3% bia- 
lo-niebieskiego, żółtego 5.2% i pom arań
czowego 1.2%. Pozostałe meteory (1.8%) 
miało inne barwy — czerwoną, zieloną lub 
fioletową. Jest to wynik bardzo ciekawy,

RYS. 4

ponieważ dość istotnie różniący się od wy
ników uzyskanych w latach poprzednich. 
Przykładowo w roku 1932 barwę białą 
miało 60.7% zjawisk, a w roku 1989 tylko 
54.8%.
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Diametralnie różny jest leż procent me
teorów, które pozostawiły po sobie ślad. 
W roku 1932 takich zjawisk było 41.3%, w 
1989 już tylko 22.3%, a w 1991 zaledwie 
7.3%. Za to obserwowano sporo m eteo
rów ze smugami, bo aż 32.9%.

Perseidy znane są z tego, że pojawiają 
się wiązkami to znaczy przez pewien okres 
czasu nie obserwuje się żadnego zjawiska, 
a zaraz potem, w ciągu kilku minut, obser
wujemy kilka meteorów po sobie. W roku 
1991 grupa obserwatorów Pracowni Ko-

km, w maksimum, to znaczy w dniach 10- 
16 sierpnia, średnic odległości wynosiły od 
3200 do 9000 km. Po maksimum wartość 
ta wzrosła ponownie do 100 000 km. Przyj
mując, że widzimy tylko dziesiątą część me- 
teoroidów, możemy stwierdzić, że w mo
mencie maksimum odległości pomiędzy 
cząstkami wynoszą setki kilometrów.

Podsumowując, obserwacje Perseid by
ły tego roku bardzo udane i dały bogaty 
materiał obserwacyjny. Nie byłoby to moż
liwe gdyby nic praca wielu obserwatorów.

mi

met i Meteorów we Fromborku, obserwo
wała Perseidy w nocy 13/14 sierpnia do
kładnie notując czasy pojawienia się me
teorów, by sprawdzić czy twierdzenie to 
jest słuszne. Wynik lej pracy przedstawia
ją rys. 5 i 6. Pokazano tam jasności m eteo
rów i dokładne czasy ich pojawień (UT). 
Nie trzeba dużej wyobraźni, aby zobaczyć, 
że rzeczywiście w pewnych odstępach cza
su pojawianie się wiązek jest dobrze wido
czne. Uzyskany wynik doskonale pasuje 
do rezultatów uzyskanych w roku 1980 w 
Krymskim Obserwatorium Astronomicz
nym.

Na podstawie liczb godzinnych można 
oszacować odległości pomiędzy meteoroi- 
dami w strumieniu. Chodzi tu, rzecz jasna, 
o odłamki o tak dużej masie, by mogły 
zostać zaobserwowane okiem nieuzbrojo
nym (średnio powyżej 0.0025 g). Wynik 
tej operacji przedstawia rys. 7. W począ
tkowym okresie aktywności roju odległoś
ci te wahały się w granicach 20 000-10 000

której wyniki mogliśmy przedstawić w po
staci niniejszego opracowania. Pozostaje 
mieć nadzieję, że w sierpniu 1992 roku i 
obserwatorzy i rój (i pogoda!) dadzą z sie
bie wszystko. Ze swojej strony możemy 
zapewnić, że jeśli material będzie na tyle 
duży by przedstawić go w formie opraco
wania, nie zawahamy się tego zrobić. Wszy
stkich chętnych wspomożenia nas swoimi 
obserwacjami meteorów, nic tylko z roju 
Perseid, prosimy o kontakt pod adresem: 
Sekcja Meteorów i Meteorytów PTMA, 
skr. poczt. 6 ,14-530 Frombork.

Janusz W Kosiński, Frombork
Arkadiusz Olech, Pruszcz Gd.

Komunikat n r  8/92 Sekcji Obserwacji 
Słońca PTMA

Wyniki obserwacji Słońca w sierpniu 1992 
roku przysłało 14 obserwatorów. Byli to: 
Marcin B e t l e j ,  Mariusz C h i r o w s k i ,  
Grzegorz C z e p i c z e k ,  Bartosz D ą -
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b r o w s k i, Grzegorz K  i c 11 y k a, Janusz 
W. K o s i ń s k i ,  Jerzy Ł ą g i c w k a ,  Wi
ktor M a j e w s k i ,  Andrzej P i l s k i ,  
Piotr S a d o w s k i ,  Krzysztof S o c h a ,  
Stanisław Ś w i c r c z y ń s k i ,  Mieczysław 
S z u l c  i Jerzy Z a g r o d n i k .  Obserwa
torzy wykonali w sumie 262 obserwacje w 
31 dniach.

Średnie dzienne względne liczby Wolfa:
1. . . ......62 5 ...... ........87 9 . . . . ....91 13. . . . „.65
2. . . ......78 6 .... ........86 10. . . ....80 14. . . . 89
3 . . . ..112 7 ...... ........83 11. . . ....54 15. . . . 64
4 . . . ,.101 8 ....100 12. . . ....56 16. . . . 9 ?

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Układy O d niesien ia  od K opernika do 
E insteina w nauczaniu fizyki. Wybrane 
Materiały z Międzynarodowej Konferencji 
G IR E P  ’91, Toruń, 19-24 sierpnia 1991, 
red. Magdalena Staszcl, Józefina Turło, M a
ria Berndt. Uniwersytet M ikołaja K oper
nika, Tbruń 1992, stron 302, cena 60.000 zł.

Dobrze się stało, że Pracownia Dydaktyki 
Fizyki Uniwersytetu M ikołaja Kopernika 
podjęła się trudu wydania w języku pol
skim większości materiałów, które w ję 
zyku angielskim (bo taki był język konfe
rencji w 1991 r.) ukazały się parę miesięcy 
wcześniej. Dzięki temu książka ta może 
trafić do rąk tych nauczycieli fizyki, którzy 
nie mieli możności uczestniczenia w ubie
głorocznej konferencji G IR E P  ’u w Toru
niu. Skrót G IR E P  oznacza Międzynaro
dową Grupę Badawczą Nauczania Fizyki 
(G roupe International dc Recherche sur 
1’Enseignement de la Physique), która co 
dwa lata organizuje spotkania poświęco
ne nauczaniu kolejnych działów fizyki na 
wszystkich poziomach edukacyjnych.

Konferencja ubiegłoroczna zgrom a
dziła około dwustu uczestników — nau
czycieli szkolnych i uniwersyteckich z pię
ciu kontynentów. Organizowana była z po
mocą finansową Międzynarodowej Kom i
sji Nauczania Fizyki przy M iędzynarodo
wej Unii Fizyki Czystej i Stosowanej (1U-

17 .. ..92 21 . . . . ...61 2 5 .... ...15 29 . . . . 38
18. . .. 76 22 . . . . 53 2 6 ........32 30 . . . . 39
19. . ..78 23 . . . . ...42 27 . . . . ....31 3 1 . .. . 39
20 . . ..71 24 . . . . ...37 28 . . . , ....39

Średnia m iesięczna względna liczba 
Wolfa w sierpniu 1992 r. wyniosła 65.9 
(67.3).

Średnia względna liczba Wolfa z jed 
nego obrotu Słońca wyniosła 78.8 (78.8) 
W nawiasach podano średnie liczone bez 
współczynników obserwatorów.

Janusz W  Kosiński

PAP), U N ESCO , Europejskiego Tbwarzys- 
twa Fizycznego, Ministerstwa Edukacji Na
rodowej i Uniwersytetu w Tbruniu, na któ
rego terenie odbywały się obrady.

W przemówieniu otwierającym konfe
rencję prof. Leonard J  o s s e m z Uniwer
sytetu Stanowego Ohio (U SA ), prezydent 
Komisji Nauczania 1UPAP powiedział: „te
maty naszej konferencji, Układy O dnie
sienia i Tfcoria Względności, to na pewno 
dwa bardzo ważne nurty w historii myśli 
ludzkiej. Są one specjalnie interesujące dla 
nas jako nauczycieli, gdyż jednym z waż
nych zadań naszej pracy jest zrozumienie, 
jak  nasi uczniowie widzą świat ze swoich 
własnych indywidualnych układów odnie
sienia. D o nas należy potem pom agać im, 
aby weszli w nasz układ odniesienia i zro
zumieli świat z punktu widzenia fizyki” .

Prezydent G IR E P ’u, prof. Paul B l a c k  
z Londynu tak wyjaśniał zebranym: „G I
R E P  jest stowarzyszeniem wyjątkowym, bo 
należy tylko do swych członków; zależy od 
składek, ale i od wkładu pracy poszczegól
nych członków z wielu krajów. Członkami 
zaś są nauczyciele z wszystkich poziomów 
nauczania: instytutów badawczych, uniwer
sytetów, college’ów i szkół różnego typu. 
Mamy wysoki procent nauczycieli szkol
nych wśród naszych członków i naszym spe
cjalnym dążeniem jest zbliżenie nauczy
cieli ze szkoły, college’u i uniwersytetu,
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tak, aby wszyscy dzielili nasz entuzjazm 
dla fizyki i pomagali sobie wzajemnie w 
jej nauczaniu. Waga naszego zadania jest 
oczywista, gdyż jeśli oddanie i umiejęt
ności nauczycieli fizyki nic będą popiera
ne, to fizyka nie będzie miała przyszłości, 
bo nic będzie młodych fizyków [... ] Temat 
tej konferencji ma kluczowe znaczenie dla 
fizyki [... ] jednak jest tematem trudnym 
zarówno przy nauczaniu jak i uczeniu się. 
Przewodzi nam tutaj znakomity Patron. 
Jakież lepsze miejsce na świccie można 
było znaleźć na taką konferencję, niż to, w 
którym obecnie się znajdujemy? Jesteśmy 
bardzo szczęśliwi mogąc pracować w miej
scu urodzenia Mikołaja Kopernika i w 
Uniwersytecie noszącym Jego imię”.

Program konferencji składał się z dwu
nastu wykładów plenarnych, sześciu zajęć 
warsztatowych i związanych z nimi sesji 
plakatowych, z wystaw dydaktycznych oraz 
pokazów symulacji komputerowych. Wie
czorami zorganizowano spotkanie towa
rzyskie, koncert, dwa wykłady publiczne, 
zebranie administracyjne G IR EP’u. Oso
by towarzyszące, a było ich ponad dwa
dzieścia, zwiedzały Stare Miasto, muzea, 
odbywały wycieczki do Chełmna, Ciecho
cinka, do zamku w Golubiu-Dobrzyniu, a 
wreszcie ostatniego popołudnia wszyscy 
zwiedzali Obserwatorium w Piwnicach.

Pierwszy wykład plenarny „Wszech
świat Mikołaja Kopernika” wygłosiła prof. 
Wilhelmina I w a n o w s k a  z Tbrunia. 
Tfcn Wszechświat był dla Kopernika ogra
niczony przez sferę gwiazd „jako takie miej
sce całości, żeby doń można było odnieść 
ruch i położenie wszystkich pozostałych 
ciał niebieskich” (O Obrotach, Księga Pier
wsza, rozdz. X). Ewolucją idei o budowie 
Wszechświata od Ptolemeusza do naszych 
czasów zajął się prof. Marek D e m i a ń -  
s k i z Warszawy. O układach odniesienia 
w kosmologii mówił prof. Jayant N a r - 
1 i k a r z Pune, India (zob. Urania, nr 
4/1992). Prof. Clifford S w a r t z ,  redaktor 
naczelny amerykańskiego czasopisma Na- 
uczyciel Fizyki omawiał układy odniesienia

we wstępnym kursie fizyki, podczas gdy 
prof. Edwin Ta y 1 o r z Cambridge (USA), 
autor znanej w Polsce książki Fizyka Cza
soprzestrzeni, mówił o dyskusjach ze stu
dentami na temat ich własnych poglądów i 
wyobrażeń. Tekst najdłuższego (46 stron) 
referatu prof. Ralpha A l p h e r a  (Sche
nectady, USA) pt. „Rozwój modelu wiel
kiego wybuchu” został w wydawnictwie 
polskim uzupełniony przez dr Bronisława 
R u d a k a  (CAM K, Tbruń) wzmianką o 
niedawnym odkryciu wielkoskalowych ani
zotropii mikrofalowego promieniowania 
tla. Włączono do książki również tekst wy
kładu na temat teorii względności, wygło
szonego w 1985 r. przez prof. Grzegorza 
B i a ł k o w s k i e g o  z Warszawy, inicja
tora zwołania konferencji G IR E P’u, zmar
łego w 1989 r. Jego pamięci wydawnictwo 
omawiane zostało poświęcone.

W publikacji znalazło się również wie
le prac prezentowanych w czasie zajęć war
sztatowych bądź też wywieszonych jako pla
katy. Zajęcia warsztatowe związane były z 
następującymi problemami:

•  historycznymi i filozoficznymi aspekta
mi nauczania o układach odniesienia,

•  nauczaniu szczególnej i ogólnej teorii 
względności,

•  badaniom nad rozumieniem i doświad
czeniami przy nauczaniu o układach 
odniesienia,

•  symulacjom komputerowym i innym 
technologiom dydaktycznym związanym 
z głównym tematem.

Demonstrowane w czasie zajęć pom o
ce dydaktyczne były różnorodne, poczy
nając od arkuszy kartonu naśladujących 
specjalne zakrzywienie przestrzeni w cza
sie prezentacji pracy prof. Alfreda P f 1 u - 
g a z  Wiednia, do bardziej skomplikowa
nych, jak np. interesujący film video o so- 
litonach przedstawiony przez prof. Moshe 
Ku g i e r  a z Izraela. Na konferencji byl 
również prof. Donald I v e y  z "Ibronto 
(Kanada), współautor filmu dydaktyczne
go „Układy odniesienia” wyprodukowane-
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go już ponad trzydzieści lat tem u. W wy
dawnictwie znajduje się jego wypowiedź 
na tem at, czy i jak  film ten wpłynął na 
dalsze nauczanie fizyki, na treści zawarte 
w najnowszych podręcznikach.

W książce znaleźć również m ożna p ra 
ce o tem atyce astronom icznej. D r Vardę 
B a r z Izraela spotkałam  już w 1986 r. na 
innej konferencji G IR E P ’u w D anii, gdy 
mówiła o swej pracy z dziećmi ośm io-dzie- 
sięcioletnim i, o zaznajam ianiu ich z bu
dową U kładu Słonecznego. W Toruniu o- 
mawiała swoje doświadczenia z dziećmi w 
wieku 4-13  lat, gdy badała ich rozum ienie 
pojęcia ciężaru i grawitacji; pokazywała 
też, jak  prosty m odel z d ru tu  i kartonu 
ułatwiał dzieciom zrozum ienie kolejnych 
położeń kom ety Halleya w stosunku do 
ckliptyki (tej pracy nic ma w polskim wy
daniu). Prof. R oland S z o s t a k ,  fizyk z 
Uniw ersytetu w M unster (R FN ) jest au 
torem  wielu pomysłowych i prostych p o 
mocy dydaktycznych z astronom ii. Tym ra
zem dem onstrow ał swoją tcrm okolorycz- 
ną kulę, pozwalającą na eksperym entalne 
tłum aczenie zjawiska pór roku w układzie 
odniesienia Zicmia-Słońce. D r Silvia P u - 
g l i e s e - J o n a  z TUrynu (W łochy), se
kretarz G IR E P ’u, zaproponow ała swoją 
metodę wyjaśniania uczniom zjawisk przy
pływu i odpływu. Inna Włoszka, d r Nico- 
le tta  L a n c i a n o  z Rzymu, prowadząca 
od lat pracę z dziećmi miejskimi w czasie 
ich pobytów na wsi („zielony tydzień”), 
przysłała na konferencję bardzo in teresu
jący plakat — fotograficzną kronikę ta 
kiego „tygodnia”, gdy dzieci bawiąc się us
talają płaszczyzny horyzontu i południka, 
określają dzienny ruch Słońca. Niestety, 
au torka nic przysłała artykułu do publika
cji m ateriałów konferencyjnych. D r Rosa 
M aria R o s  z Barcelony uczy w liceum i 
jednocześnie pracuje w C entrum  Kształ
cenia Nauczycieli K atalońskiego U niw er
sytetu. M a zawsze dużo pomysłów jak  ak 
tywizować uczniów, jak  urozm aicić naukę 
interesującym i doświadczeniami. Tym ra 
zem przysłała plakaty — fotografie zacho

dów Słońca z tego sam ego miejsca na p o 
czątku każdej pory roku, pokazujące zm ia
ny położenia tego ciała niebieskiego, oraz 
zdjęcia Galilcuszowych satelitów  Jowisza. 
N iestety te fotografie nic dały się rep ro 
dukować w polskim  wydaniu książkowym.

O statn ie strony omawianej publikacji 
poświęcone są jednej z wystaw dydaktycz
nych odbywających się w czasie konferen
cji G IR E P ’u. G rupa fizyków z Uniwersy
tetu  w O ldenburgu (R FN ) przedstawiła 
pomysł wykorzystywania eksperymentu his
torycznego w nauczaniu fizyki. Zam iesz
czona lista zawiera 21 istniejących obec
nie w O ldenburgu rekonstrukcji z historii 
fizyki, kilka z nich znalazło się na fo togra
fiach zamykających wydawnictwo.

Przytoczyłam wyżej dwie wypowiedzi 
— fragm enty przem ówień otwierających 
konferencję G IR E P ’u, których oczywiście 
nic umieszczono w wersji polskiej, gdyż 
wydały mi się one interesujące, m ające za
stosow anie nic tylko do fizyki. Zaś szcze
gólnie charakterystyczna, świadcząca o  d łu
goletniej praktyce dydaktycznej au tora , jak  
uczyć — a b y  n a u c z y ć ,  wydaje się 
być następująca wypowiedź prof. Paula 
B 1 a c k a, zamykająca konferencję: „Czę
sto przy spotkaniach takich jak  nasze na- 
uczycicl-entuzjasta przedstawia nowe uję
cia tem atu  fizycznego [... ] A le mając w ie
le takich prezentacji nie dowiadujem y się 
o tym, jaka była reakcja uczniów: czego 
oni się nauczyli, w jaki sposób kom ento
wali nowy tem at lekcji, czy podzielali en 
tuzjazm nauczyciela? Jest to  bardzo zasta
nawiające, bo przecież nauczanie jest dla 
uczniów, a nie dla nauczycieli! [... ] W 
niektórych pracach przedstawionych tutaj 
była mowa o zachowaniu się uczniów, stąd 
zaś dowiadujemy się nowych, często zadzi
wiających rzeczy o tym, jak oni się uczą. 
Gdy chcemy dowiedzieć się jak  działa na
uczanie, wtedy naszymi najlepszymi na
uczycielami są nasi uczniowie, pow inniś
my im się przysłuchiwać”.

Cecylia Iwaniszewska



380 URANIA 12/1992

TO I OWO

Międzynarodowy Rok Kosmosu na znaczkach pocztowych: Australia uczciła Między
narodowy Rok Kosmosu emisją serii znaczków pocztowych z pięknymi zdjęciami obie
któw astronomicznych wykonanymi w Anglo-Australian Observatory: u góry — mgła
wica planetarna NGC 7293 (Ślimak), u dołu — Plejady (z lewej) i galaktyka spiralna 
NGC 2997 (z prawej).

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Marzec 1993 r.

Słońce: Słońce wznosi się po ekliptyce 
coraz wyżej w stronę równika niebieskie
go, by przeciąć go 20 marca w punkcie 
równonocy wiosennej. W związku z tym 
deklinacja Słońca stale wzrasta, a dnia cią
gle przybywa. W Warszawie 1 marca Słoń
ce wschodzi o 6h23m, zachodzi o 17h15m, a 
31 marca wschodzi o 5h15m, zachodzi o 
18h8m. W marcu Słońce wstępuje w znak 
Barana.
Księżyc: Bezksiężycowe noce będziemy 
mieli w drugiej połowie miesiąca, bowiem

kolejność faz Księżyca jest w marcu nas
tępująca: pierwsza kwadra l d17h, pełnia 
8dl l h, ostatnia kwadra 15d5h, nów 23d8h i 
ponownie pierwsza kwadra 31d5h. W pery- 
gcum Księżyc znajdzie się 8 marca, a w 
apogeum 21 marca.
Planety i planetoidy: Na wieczornym 
niebie ciągle jeszcze pięknie błyszczy W e 
nus ,  ale z dnia na dzień coraz niżej nad 
zachodnim horyzontem zmierzając do złą
czenia ze Słońcem na początku kwietnia, 
a i blask jej nieco słabnie w ciągu miesiąca
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Dane dla obserwatorów Słońca (na 13h czasu środk.-curop.)

Data

1993

P Bo Lo Dala

1993

P Bo Lo

III 1 -21.68 -7.20 200.67 III 17 -24.82 -7.10 349.83

3 -22.16 -7.22 174.32 19 -25.10 -7.04 323.47

5 -22.62 -7.23 147.98 21 -25.34 -6.98 297.10

7 -23.06 -7.23 121.62 23 -25.56 -6.91 270.73

9 -23.46 -7.22 95.27 25 -25.75 -6.83 244.36

11 -23.84 -7.20 68.91 27 -25.91 -6.74 217.98

13 -24.20 -7.18 42.56 29 -26.04 -6.66 191.60

15 -24.52 -7.14 16.20 31 -26.15 -<>.55 165.22

P — k;|t odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 

Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.

16d18h29m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

(od -4.6 do -4.1 wiclk. gwiazd.). M e r 
k u r e g o  możemy próbować odnaleźć 
pod koniec miesiąca rankiem nisko nad 
wschodnim horyzontem jako gwiazdę oko
ło +1 wielkości. M a r s  widoczny jest 
jeszcze przez większą część nocy w gwiaz
dozbiorze Bliźniąt, ale stale oddala się od 
Ziemi i blask jego spada w ciągu miesiąca 
od zerowej do +0.5 wiclk. gwiazd. J o 
w i s z  widoczny jest przez całą noc jako 
jasna gwiazda -2.5 wiclk. w gwiazdozbio
rze Panny. Saturn,  Ur an  i Ne p t u n  
przebywają na niebie jeszcze zbyt blisko 
Słońca i są niewidoczne, a P l u t o n  jest 
dostępny nad ranem na granicy gwiazdoz
biorów Wagi i Węża, ale tylko przez duże 
teleskopy (ok. 14 wiclk. gwiazd.).

Przez większe lunety możemy jeszcze 
próbować odszukać planctoidę J u n o 
widoczną wieczorem na granicy gwiazdoz
biorów Jednorożca, Oriona i Bliźniąt wśród 
gwiazd 10 wiclk. Planctoidę odróżnimy od 
gwiazd po jej ruchu, obserwując przez kil
ka nocy okolicę nieba, w której przebywa 
planetka. Podajemy jej współrzędne rów
nikowe dla kilku dal: III. 2d: reki. 6h15.0m, 
deki. +9°31’; 12d: rekt. 6h23.9m, deki. 
+ 10°54’; 22d: rekt. 6h34.8m, deki. +12°5m; 
IV. l d: rekt. 6h47.4m, deki. + 13°3\

* *  *

l d O 14h Pluton nieruchomy w rckta- 
scensji. O 22h55m obserwujemy koniec za
krycia 2 księżyca Jowisza przez tarczę pla

nety (ukaże się on spoza prawego brzegu 
tarczy, patrząc przez lunetę odwracającą).

3d O 2h23m obserwujemy początek zać
mienia 1 księżyca Jowisza (księżyc zniknie 
nagle w cieniu planety blisko lewego brze
gu tarczy). O 22h Mars w złączeniu z Księ
życem w odl. 5°.

3/4d Księżyc 1 i jego cień przechodzą 
na tle tarczy Jowisza. O 23h5m na tarczy 
planety pojawi się cień 1 księżyca, a sam 
księżyc rozpocznie przejście o 0h22m; cień 
kończy przejście o l h57m, a księżyc 1 o 
2h32m.

4d Od 20h52m (początek zaćmienia) do 
23h39ra (koniec zakrycia) księżyc 1 ukryty 
jest w cieniu i za tarczą Jowisza.

5d O 9h Ceres, największa ze znanych 
dotychczas planetoid (średnica ok. 1000 
km), znajdzie się w złączeniu ze Słońcem. 
Wieczorem księżyc 1 i jego cień przecho
dzą na tle tarczy Jowisza; obserwujemy 
koniec przejścia: cienia o 20h26m i księ
życa 1 o 20h58ra.

7d Księżyc 2 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy początek 
przejścia: cienia o 2h36ra, a księżyca o 3h45m.

8d O 2hl l m obserwujemy początek zać
mienia 3 księżyca Jowisza. Księżyc len znik
nie nagle w cieniu planety dość blisko le
wego brzegu tarczy, patrząc przez lunetę 
odwracającą.

8/9d Księżyc 2 przechodzi przez strefę 
cienia i za tarczą Jowisza. O 21h45m na-
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stąpi początek zaćmienia, a o l h12m ko
niec zakrycia tego księżyca.

9d O 5h dolne złączenie Merkurego ze 
Słońcem, o 22h Wenus nieruchoma w re- 
klascensji.

10d O 4h17m nastąpi początek zaćmie
nia 1 księżyca Jowisza (zniknie on nagle w 
cieniu planety tuż przy brzegu tarczy).

l l d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Początek przejścia cie
nia o l h38™, a księżyca o 2h6m; koniec przej
ścia cienia o 3h51m, księżyca o 4h17ra.

1 l/12d Wieczorem księżyc 3 przecho
dzi na tle tarczy Jowisza i jest niewidoczny 
do 20h34ra (koniec przejścia). Natomiast 
księżyc 1 zbliża się do lewego brzegu tar
czy (w lunecie odwracającej), ale nic do
ciera do niej, bo o 22h46m znika nagle tuż 
przy brzegu tarczy w cieniu planety (po
czątek zaćmienia); koniec zakrycia obser
wujemy o l h24m.

12d Wieczorem księżyc 1 i jego cień 
przechodzą na tle tarczy Jowisza. Począ
tek przejścia cienia o 20h6m, a księżyca o 
20h32m; koniec przejścia cienia o 22h19m, 
księżyca o 22h43m.

15/16d Księżyc 2 przechodzi przez stre
fę cienia i za tarczą Jowisza; początek zać
mienia o 0h19m, a koniec zakrycia o 3h27m.

17d Księżyc znajdzie się w złączeniu ko
lejno z dwiema planetami: o 8h z Neptu
nem w odl. 2°, a o 10h z Uranem w odl. 3°. 
Wieczorem do 20h59m obserwujemy wę
drówkę cienia 2 księżyca Jowisza na tle 
tarczy planety, a sam księżyc 2 jest niewi
doczny na tle tarczy i kończy przejście o 
21h32m.

18/19d Wieczorem obserwujemy przej
ście księżyca 3 i jego cienia na tle tarczy 
Jowisza; początek przejścia cienia o 20h4m, 
księżyca o 21h22m, a koniec przejścia cie
nia o 22h56m, księżyca o 23h53m. N ato
miast po północy obserwujemy początek 
zaćmienia (o 0h39m) i koniec zakrycia (o 
3h8ra) 1 księżyca przez tarczę Jowisza.

19d Znów obserwujemy wędrówkę księ
życa 1 i jego cienia na tle tarczy Jowisza. 
Cień pojawi się na tarczy planety o 22h0m,

a sam księżyc rozpocznie przejście na jej 
tle o 22h16m; cień kończy przejście o 24h13m, 
a księżyc o 24h27m.

20d O 9h Saturn znajdzie się w złącze
niu z Księżycem w odl. 6°. O 15h41m Słoń
ce wstępuje w znak Barana, jego długość 
ckliptyczna wynosi wówczas 6 ', mamy po
czątek wiosny astronomicznej. Wieczorem 
księżyc 1 przechodzi za tarczą Jowisza i o 
21h34m obserwujemy koniec przejścia.

21d O 14h Merkury nieruchomy w re- 
ktascensji znajdzie się jednocześnie w złą
czeniu z Księżycem w odl. 4°.

23d O 2h54m nastąpi początek zaćmie
nia 2 księżyca Jowisza bardzo blisko brze
gu tarczy planety.

24d O 9h Wenus znajdzie się w złącze
niu z Księżycem w odl. 4°. Wieczorem księ
życ 2 i jego cień przechodzą na tle tarczy 
Jowisza: początek przejścia cienia o 21h4m, 
a księżyca o 21h24m, cień kończy przejście 
o 23h34m, a księżyc o 23h47m.

25/26d Przez pewien czas dwa księżyce 
Jowisza nie będą widoczne, bowiem księ
życ 3 będzie przechodził na tle tarczy, a 
księżyc 1 za tarczą planety. A  oto jak prze
biegają oba zjawiska. O 0h2m na tarczy Jo
wisza pojawi się cień księżyca 3, a sam 
księżyc 3 rozpocznie przejście na tle tar
czy planety o 0h37m. Księżyc 1 zniknie w 
cieniu planety tuż przy brzegu tarczy o 
2h33m. Cień księżyca 3 opuści tarczę pla
nety o 2h53m, a księżyc zakończy swoje 
przejście o 3h9m. Koniec zakrycia 1 księ
życa nastąpi dopiero o 4h52m.

26/27d Księżyc 1 i jego cień przechodzą 
na tle tarczy Jowisza. Początek przejścia 
cienia o 23h54m, a księżyca o 24h0m; koniec 
przejścia cienia o 2h6m, a księżyca o 2hl l m.

27d Wieczorem księżyc 1 przechodzi za 
tarczą Jowisza. Początek zaćmienia (choć 
tak blisko brzegu tarczy, że jest to prawie 
początek zakrycia) nastąpi o 21h2m, a ko
niec zakrycia o 23h18m.

28d Wieczorem do 20h35m na tarczy Jo
wisza widoczny jest cień jego 1 księżyca, a 
sam księżyc przechodzi na tle tarczy pla
nety i jest niewidoczny do 20h36m.
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30d13h Jowisz w przeciwstawieniu ze 
Słońcem względem Ziemi (w opozycji).

31d20h Złączenie Marsa z Księżycem w 
odl. 5°.

31/IV. l d Księżyc 2 i jego cień prze
chodzą na tle tarczy Jowisza. Zauważmy, 
żc po opozycji Jowisza przejście na tle tar
czy rozpoczyna księżyc, a potem jego cień.

Początek przejścia księżyca 2 nastąpi o 
23h38m, a jego cień pojawi się na tarczy 
planety o 23h40m; koniec przejścia księ
życa o 2h2m, a jego cienia o 2h10ra.

Momenty wszystkich zjawisk podane 
są w czasie środkowo-curopejskim.

Opracował G. Sitarski
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OBJAŚNIENIA ZD JĘĆ NA OKŁADCE:

Pierwsza strona okładki: Kometa Ilalleya z 1301 roku uwieczniona jako gwiazda betlejemska na 
fresku Giotto di Bondone „Pokłon Trzech Króli”, który powstał w 1303 roku i zdobi wnętrze 
Kaplicy Scrovcgni kościoła Panny Marii dell’Arena w Padwie (Włochy).

Druga strona okładki: Obraz Wenus w podczerwieni sporządzony na podstawie pomiarów sondy 
kosmicznej Galileo wykonanych z odległości około 100 tys. km podczas jej zbliżenia do planety 10 
lutego 1990 roku. Mapa ukazuje warstwę obłoków na wysokości nad powierzchnią około 5 0 -5 5  
km.

Trzecia strona okładki: Zdjęcie Ziemi ukazujące Amerykę Południową i Antarktydę wykonane 
przez sondę Galileo 11 grudnia 1990 roku z odległości około 2 min km wkrótce po jej pierwszym 
przelocie koło Ziemi.

Czwarta strona okładki: Sonda kosmiczna Mars Observer wystrzelona w kierunku Marsa 25 
września 1992 roku (patrz Kronika).
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Składka członkowska w roku 1993 wynosi 240 000 zł; dla emerytów, rencistów oraz 
studentów, młodzieży i dzieci 200 000 zł. Składka dla członków korespondentów (prenumera
torów Uranii) 200 000 zł. W ramach składki członkowie otrzymują Uranię. Wpisowe do Towa
rzystwa 20 000 zł.

Obecnie wysyłamy następujące materiały, ceny wraz z opłatą pocztową:
Amatorski Teleskop Zwierciadlany 8 000,-
Najdalsze Planety Układu Słonecznego 10 000,-
Kalendarz Miłośnika Astronomii na rok 1993 24 000,-
Obrotowa Mapa Nieba (z folią) 12 000,-
Obrotowa Mapa Nieba (karton) 9 000,-
Odznaka członkowska 22 000,-
Przezrocza cz. I i cz. II (48 sztuk) 100 000,-

Ponadto: Urania numery czarnobiałe z roku 1990 i 1991 w cenie 3 000 zł, Urania numery 
kolorowe z roku 1991 w cenie 6 500 zł, pasek ze zdjęciami W naszej Galaktyce w cenie 2 000 
zł, pasek ze zdjęciami Księżyc w cenie 2 000 zł, broszurę T. Banachiewicz — Twórca Krakowia
nów w cenie 2 000 zł. Do przesyłek zawierających te materiały prosimy doliczyć 2 000 zł na 
koszta przesyłki.
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A dresy  O ddziałów  PTM A

Kolonia Księżyno, 15-601Białostocki 
Białystok,
Częstochowski,
Fromborski — Muzeum Kopernika, ul. Ka
tedralna 8, (jest to również adres Sekcji 
Obserwatorów Słońca i Sekcji Obserwato
rów Meteorów),
Gdański,
Gliwicki -  ul. PKWN 23/1,44-100 Gliwice, 
Grudziądzki — Planetarium, ul. Krasickie
go 5 ,86-300 Grudziądz,
Jeleniogórski — Plac Piastowski 15, 58- 
560 Jelenia Góra,
Kielecki,
Krakowski — ZG P TMA, ul. Św. Tomasza 
30/8,31-027 Kraków, (tymczasowo należy 
traktować ten adres jako adres Sekcji Ob
serwacji Gwiazd Zmiennych),
Krośnieński — Czajkowskiego 92, 38-400 
Krosno,
Lubelski — Instytut Fizyki, Plac M. Curic- 
Sklodowskiej p. 254 20—031 Lublin, 
Łódzki — Planetarium, ul. Pomorska 16, 
91-416 Łódź, tel. 33-13-63 (jest to również 
adres Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć), 
Niepołomicki — Młodzieżowe Obserwa
torium Astronomiczne, Niepołomice

(14) Nowosądecki — ul. Śniadeckich 6/10, 33- 
300 Nowy Sącz,

(15) Olsztyński — Obserwatorium, ul. Żołnier
ska 13, 10-558 Olsztyn,

(16) Opolski,
(17) Poznański — ul. Findera 37, 61-772 Poz

nań,
(18) Puławski — ul. Filtrowa 32, 24-100 Puła

wy,
(19) Rzeszowski — ul. Paderewskiego 42, 35- 

528 Rzeszów,
(20) Szczeciński — D. K. „Hetm an” ul. 9-go 

Maja 17, 70-136 Szczecin,
(21) Śląski — Planetarium Śląskie, skr. poczt. 

10,41-500 Chorzów,
(22) Toruński — ul. Kopernika 42, 87-100 To

ruń, (jest to również adres Sekcji Obser
watorów Komet),

(23) Warszawski — CAMK, ul. Bartycka 18, 
00-716 Warszawa, (jest to również adres 
Sekcji Instrumentalnej),

(24) Wrocławski — ul. Piotra Skargi 18a, 50- 
082 Wrocław

(25) Zielonogórski — Zakład Astrofizyki WSP, 
ul. Lubuska 2 ,65-069 Zielona Góra.

URANIA — Miesięcznik Polskiego 'towarzystwa Miłośników Astronomii. Redaguje kolegium: 
Krzysztof Ziotkowski — redaktor naczelny, Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska — sekretarz 
redakcji. Adres redakcji: ul Bartycka 18, 00-716 Warszawa. Adres adm inistracji: Zarząd Główny 
PTMA, ul. św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków, tel. 22 38 92; nr konta PKO I OM Kraków 
35510-16391-132. Koszt wytworzenia tego zeszytu 19 000 zł.

Druk: Zakład Poligraficzny Wydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189, 32-060 Liszki 
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