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Co spowodowało, że ostatnio 
coraz częściej słyszy się o niebez
pieczeństwie, jakie zagraża Ziemi 
ze strony małych ciał Układu Sło
necznego? Najwłaściwszą odpowie
dzią jest być może po  prostu roz
wój nauki. Coraz więcej znajduje 
się bowiem na powierzchni naszej 
planety pozostałości dawnych ude
rzeń w nią jakichś obiektów kos
micznych. Coraz liczniejszą grupę 
stanowią coraz częściej od pewne
go czasu odkrywane planetoidy, 
które podczas swego ruchu wokół 
Słońca mogą zbliżać się do Ziemi. 
Coraz mniej komet trafiających w 
pobliże Słońca pozostaje niezauwa
żonych, co jest zasługą między in
nymi miłośników astronomii, któ
rzy coraz chętniej i intensywniej ich 
poszukują. Coraz głębsza penetra
cja za pomocą sond kosmicznych 
układu planetarnego pokazuje, że 
powierzchnie niemal wszystkich je 
go składników pokryte są kratera
mi uderzeniowymi. I  właśnie to 
wszystko coraz wyraźniej ukazuje 
rzeczywistą realność zagrożenia, z 
którego do niedawna najzwyczaj
niej nie zdawaliśmy sobie sprawy. 
Uświadomienie go sobie nie zmie
nia jednak faktu, że prawdopodo
bieństwo zderzenia Ziemi z plane- 
toidą lub kometą jest bardzo małe. 
Podejmowane niedawno próby je 
go oszacowania przyniosły na tyle 
ciekawe wyniki, że warto było z  ni
mi zapoznać naszych Czytelników. 
Czynimy to artykułem, który rozpo
czyna niniejszy numer. Niedługo 
poinformujemy też o projektach 
przeciwdziałania tego typu zagro
żeniom.



34 U R A N IA 2/1993

Krzysztof Ziołkowski — Warszawa

CZY PLANETOIDY I KOMETY ZAGRAŻAJĄ ZIEMI?

szej: podejrzewa się, że m oże nią być 
znana kom eta Enckego), która spotka- 
wszy podczas swego ruchu wokół Słońca 
Ziem ię w dniu 30 czerwca 1908 roku eks
plodowała w jej atmosferze na wysokości 
około 10 km nad powierzchnią, wydzie
lając energię równą energii wybuchu oko
ło 12 megaton trotylu (TNT), czyli 800 razy 
większą niż wybuch bomby atom owej 
zrzuconej na Hiroszimę. Średnicę jądra 
tej komety oszacowano na około 100 m. 
Dotychczas na powierzchni Ziem i ziden
tyfikowano około 130 kraterów  m eteoro
wych o średnicach do 200 km (patrz np. 
zdjęcie na czwartej stronie okładki).

Te przykłady realności zagrożenia Z ie 
mi, a także coraz częściej odkrywane obie
kty, które przelatują stosunkowo blisko 
naszej planety (np. planetoida 1991 BA o 
rozmiarach rzędu 10 m, która 18 stycznia 
1991 roku zbliżyła się do Ziem i na od
ległość zaledwie 170 tys. km — patrz Ura
nia , nr 6/1991, str. 179), na tyle wzmogły 
zainteresowanie problem em , że Kongres 
Stanów Zjednoczonych oraz amerykańska 
agencja kosmiczna NASA powołały nie
dawno specjalną grupę roboczą dla jego 
zbadania. Jej celem było nie tylko okreś
lenie stopnia niebezpieczeństwa lecz tak
że zaproponow anie ew entualnego sposo
bu zmniejszenia go i m etod przeciwdzia
łania mu. Pracując od maja 1991 do stycz
nia 1992 roku pod przewodnictwem Da- 
vida M o r r i s o n  a, astronom a zajm ują
cego się badaniami planetoid i księżyców 
planetarnych w jednym z ośrodków na
ukowych NASA, oraz wykorzystując wy
niki międzynarodowej konferencji po 
święconej tym zagadnieniom, która odby
ła się w lipcu 1991 roku w San Juan C api
strano w Kalifornii, grupa ta opracowała 
raport, którego główne konkluzje warto 
bliżej poznać.

Twierdzącą odpowiedź na tytułowe pyta
nie uzasadniają ślady, jakie na powierzch
ni Z iem i pozostawiły uderzenia tych ciał 
niebieskich w przeszłości. Do najbardziej 
znanych należy słynny krater meteorowy 
w A rizonie oraz zniszczenia tajgi syberyj
skiej w rejonie rzeki Podkam ienna TUngu- 
ska. Dotychczasowe badania wskazują, że 
mający średnicę 1.2 km i głębokość 200 m 
niezwykły twór powierzchniowy w Arizo-

Fot. 1. Wykonane w 20 lat po katastrofie zdjęcie 
powalonej tajgi syberyjskiej w rejonie rzeki Pod
kamienna Tunguska.

nie (patrz zdjęcie na pierwszej stronie o- 
kładki) jest jednym z najmłodszych krate
rów uderzeniowych na Ziem i, który pow
stał około 50 tys. lat temu w wyniku spad
ku z prędkością 11 km/s małej planetoidy 
żelaznej o rozm iarach ocenianych na oko
ło 60 m i masie szacowanej na kilka m ilio
nów ton. K atastrofę tunguską (powalenie 
lasu na obszarze około 2000 km2, patrz 
fot. 1) spowodowała natom iast prawdo
podobnie mała kometa (lub fragment więk
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Największe niebezpieczeństwo, grożą
ce skutkam i o charakterze globalnym, po
woduje uderzenie w Ziem ię obiektu o śre
dnicy większej niż 1 km. Około 90%  tego 
typu obiektów  stanowią planetoidy blis
kie Ziem i i komety krótkookresow e (o 
okresach obiegu wokół Słońca krótszych 
niż 20 lat). Pozostałe 10% przypada na 
kom ety długookresowe i tzw. komety jed- 
nopojawieniowe (o orbitach quasiparabo- 
licznych). Głównym zadaniem jest więc od
krywanie tych wszystkich potencjalnych 
„pocisków kosmicznych” i obliczanie to 
rów, po których poruszają się w przestrze
ni dla znalezienia tych, k tóre  rzeczywiście 
mogą trafić w Ziemię. Najprostszym spo
sobem  ich detekcji jest śledzenie odbitego 
przez nie światła słonecznego oraz ich 
prom ieniow ania term icznego (podczer
wonego). Zakładając, że zdolność odbija
nia prom ieniow ania przez powierzchnię 
takiego ciała (albedo) jest równa 3%, jas
ność obiektu o średnicy 1 km znajdujące
go się w odległości 200 min km od Ziemi 
wyniesie 22 mag. Do zaobserwowania ta
kich obiektów  trzeba więc teleskopów o 
średnicy zwierciadła co najmniej 2 m.

Oszacowano, że w przestrzeni około- 
ziem skiej m oże znaleźć się około 2000 
planeto id  o średnicach większych niż 1 
km, przy czym dotychczas odkryto zaled
wie 10% tej populacji, ale wydaje się mało 
praw dopodobne aby pozostawały jeszcze 
nie odkiyte obiekty o rozmiarach większych 
od 10 km. N ajprawdopodobniej nie wię
cej niż 1000 z nich może zderzyć się z 
Ziem ią. Średni odstęp czasu między ude
rzeniam i w Ziem ię takich ciał niebieskich 
oceniono na 100 tys. lat, ale średnio co 
kilkadziesiąt lat następuje ich przelot ko
ło Z iem i w odległości mniejszej niż od
ległość Księżyca od Ziemi. Według omawia
nego raportu  zaangażowanie kilku 2-3  m 
teleskopów  może doprowadzić do odkry
cia w ciągu 10 lat większości tych plane
toid, a niemal wszystkich w okresie 25 lat.

Zagrożenie ze strony kom et krótko
okresowych stanowi zaledwie 1% tego, ja 

kie zachodzi od planetoid o rozm iarach 
powyżej 1 km. Znacznie większe niebez
pieczeństwo stwarzają natom iast komety 
o okresach obiegu wokół Słońca większych 
od 20 lat. Chociaż ich liczbę szacuje się 
tylko na 5-10%  liczby planetoid bliskich 
Ziem i to jednak niosą one znacznie w ięk
szą energię niż planetoidy o porównywal
nych masach, gdyż przelatują w pobliżu 
Ziemi z większymi prędkościami. O szaco
wano, że komety długookresowe stanowią 
około 25%  obiektów zbliżających się do 
Ziemi z energiami przewyższającymi ener
gię wybuchu 100 tys. m egaton TNT. Śred
nio jedna taka kom eta na stulecie przela
tuje między Z iem ią a Księżycem, a jedna 
trafia w Ziem ię raz na kilkaset tysięcy lat. 
Szczęśliwie kom eta jest jaśniejsza od pla
netoidy o takiej samej wielkości, ze wzglę
du na otaczający jej jądro obłok gazow o- 
pyłowy, a więc łatwiej m ożna ją  dostrzec i 
gdy znajduje się w większej odległości od 
Ziemi. Jednak trajektoria nowo zaobser
wowanej komety jest znana z dużo m niej
szą dokładnością niż długo obserwowanej 
planetoidy. Stąd też znacznie łatwiej o „fał
szywy alarm ” w przypadku komety długo
okresowej niż planetoidy. Symulacje kom 
puterowe pokazały, że jedynie 35%  komet 
długookresowych o rozmiarach jąder prze
wyższających 1 km udałoby się dostrzec na 
3 miesiące przed trafieniem  w Ziem ię pa
trolując dużymi teleskopam i miesięcznie 
6000 stopni kwadratowych nieboskłonu. 
Zwiększając tę powierzchnię przez użycie 
większej liczby większych teleskopów m oż
na osiągnąć prawdopodobieństw o odkry
cia 77% kom et zagrażających Ziemi.

Niebezpieczeństwo ze strony obiektów 
o rozmiarach mniejszych niż 1 km nie ma 
już charakteru globalnego. Stopień znisz
czenia zależy od wielkości, prędkości ude
rzenia i budowy trafiającego w Z iem ię 
ciała. Przypuszcza się, że w otoczeniu Z ie 
mi może znaleźć się około 300 tys. takich 
obiektów, z których co roku kilka przela
tuje koło Ziem i w odległości mniejszej niż 
odległość Księżyca od Ziem i. 'Oceniono,
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Fot. 2. Zdjęcie jasnego meteoru z roju Perseid wykonane przez Przemysława Woźniaka z Poznania, laureata 
trzeciego miejsca w konkursie Uranii na wakacyjne zdjęcie nieba.

że biorąc pod uwagę powierzchnię całej 
planety spadek małej planetoidy lub ko
mety zachodzi średnio co kilkaset lat. 
Uwzględniając tylko tereny zamieszkałe 
przez ludzi prawdopodobieństwo takiego 
uderzenia maleje do kilku tysięcy lat. W 
przypadku obszarów gęsto zaludnionych i 
miejskich odstęp czasu między tego typu 
katastrofami szacuje się na kilkaset tysię
cy lat. Używając kilku dużych teleskopów 
możnaby odkrywać kilkaset takich obiek
tów miesięcznie. W ciągu 25 lat pozna
libyśmy więc trajektorie około 10% całej 
populacji.

Koszt uruchomienia proponowanej w 
omawianym raporcie międzynarodowej 
służby patrolowania nieba, dysponującej 
sześcioma 2-3 m teleskopami, oceniono 
na około 50 min dolarów. Jej funkcjono
wanie pochłonęłoby natomiast około 10- 
15 min dolarów rocznie. Szacuje się, że 
tymi stosunkowo niewielkimi nakładami 
można zmniejszyć o 75% ryzyko niespo

dziewanego uderzenia w Ziemię planetoi
dy lub komety. Pozostaje pytanie czy świa
domość grożącego niebezpieczeństwa po
zwoli ochronić przed nim Ziemię. Nad 
tym zagadnieniem także już się pracuje 
ale stanowi ono temat na odrębny artykuł.

Na zakończenie warto natomiast wspo
mnieć o dwóch głośnych ostatnio obiek
tach, które mogą zbliżać się do Ziemi. Ich 
niedawne pojawienie się na niebie znowu 
wzbudziło falę doniesień mass mediów o 
zbliżającym się jakoby „końcu świata”. 
Pierwszy to planetoida (4179) Tbutatis, któ
ra 8 grudnia 1992 roku minęła Ziemię w 
odległości 3.6 min km z prędkością geo- 
centryczną 11.2 km/s. Zbliżenie to wyko
rzystano do radarowego sondowania jej 
powierzchni, które przyniosło rewelacyj
ne •yniki prezentowane w Kronice tego 
numeru. Jak już informowaliśmy (Urania, 
nr 12/1992, str. 370) zbliżenia Tbutatis do 
Ziemi powtarzają się mniej więcej co 4 
lata. Szczególnie bliski przelot tej piane-
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toitly nastąpi 29 września 2004 roku: jej 
minimalna odległość od Ziemi wyniesie 
wtedy 1.5 min km, a prędkość geocentry- 
czna 11.0 km/s. Dla porównania przypom
nijmy, że przelot kolo Ziemi znanej pla- 
netoidy (1566) Ikarwdniu 14 czerwca 1968 
roku, który wzbudził równie wiele emocji, 
nastąpił — według najnowszych obliczeń 
prof. G. S i t a r s k i e g o  z Centrum 
Badań Kosmicznych PAN — w odległości 
6.4 min km z prędkością 29.6 km/s.

Drugim obiektem, o którym ostatnio 
wiele się mówi, jest kometa Swifta-Tlit- 
tle’a, którą odnaleziono 26 września 1992 
roku, o czym również donosiliśmy już w 
Uranii (nr 12/1992, str. 371). Podczas na
stępnego powrotu do Słońca w 2126 roku 
minie ona Ziemię w odległości 23.8 min 
km z prędkością geocentryczną 58.3 km/s.

Po doniesieniu prasowym związanym z tą 
kometą, że „astronomowie odłożyli koniec 
świata o 1000 lat” G. Sitarski obliczył, że
— wychodząc z niezbyt dobrze dziś jesz
cze znanych elementów orbity tej komety
— można uzyskać informacje o jej zbliże
niu do Ziemi w 3044 roku na odległość 2 
min km i przelocie koło niej z prędkością 
60 km/s. Trzeba jednak pamiętać, że wia
rygodność tych danych jest bardzo mała i 
w żadnym wypadku nie można ich trakto
wać jako zapowiedzi rzeczywistego zbliże
nia do Ziemi komety Swifta-Tlittle’a. Sła
ba jeszcze znajomość orbity tej komety 
oraz ogromna niepewność ekstrapolacji jej 
ruchu w tak odległą przyszłość uzasadnia
ją ten sceptycyzm i traktowanie „z przy
mrużeniem oka” rewelacji prasowych na 
ten temat.

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza 

A JEDNAK SIĘ KRĘCI. . .

Podstawowe założenia astronomii staro
żytnych Greków nie różniły się zbytnio od 
kosmologicznych wyobrażeń Babilończy- 
ków i Egipcjan. I oni przecież — podob
nie jak ludy pierwotne — byli niezach
wianie przekonani, że wszystkie zjawiska 
obserwowane na niebie rzeczywiście prze
biegają tak, jak je widzimy. I tak na przy
kład wschody, kulminacje i zachody gwiazd 
tłumaczono tym, iż są one przymocowane 
do odpowiedniej sfery, a ta wraz z nimi 
obraca się raz na dobę wokół niewidzial
nej osi świata i że ruch ten odbywa się ze 
wschodu na zachód. I na tym właśnie myl
nym poglądzie oparł swą kosmologię Klau
diusz P t o l e m e u s z ,  uważając Ziemię 
za nieruchomy środek Wszechświata, do
koła którego obracać się miała nie tylko 
sfera gwiazd, ale także w jakiś sposób sprzę
żone z nią sfery Księżyca, Słońca i pięciu 
znanych wtedy planet. Kategorycznie zaś 
odrzucał nieśmiało wypowiadane przez nie
których myślicieli greckich tezy, że obser

wowane na niebie zjawiska będą miały do
kładnie taki sam przebieg, gdy sferę gwiazd 
pozostawimy w spokoju, a jednocześnie 
pogodzimy się z faktem, iż to glob ziemski 
raz na dobę obraca się w przeciwnym kie
runku, czyli z zachodu na wschód. I do tej 
właśnie koncepcji czternaście wieków póź
niej powrócił nasz Mikołaj K o p e r n i k .

Powyższemu zagadnieniu Kopernik po
święca sporo miejsca w swym dziele O ob
rotach. Wkłada przy tym dużo wysiłku, by 
możliwie najpełniej wykazać braki w ro
zumowaniu Ptolemeusza i jego poprze
dników, a jednocześnie usilnie starać się 
pozyskać czytelnika do własnej koncepcji, 
co mu się chyba udaje. Wielki astronom 
miał bowiem dar przekonywania, o czym 
świadczy piąty rozdział księgi pierwszej, 
gdzie między innymi znalazły się takie oto 
słowa: „Wszelka bowiem zmiana co do 
miejsca, jaką dostrzegamy, powstaje albo 
na skutek ruchu obserwowanego przed
miotu, albo na skutek ruchu obserwatora,
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albo też na skutek niejednakowej zmiany 
jednego i drugiego z nich: bo gdy chodzi o 
ruch przedmiotów poruszających się jed
nakowo w tym samym kierunku, tutaj więc 
przedmiotu obserwowanego i obserwato
ra, to jest on niedostrzegalny. Ziemia zaś 
jest tym czymś, skąd niebieski ów obieg 
jest obserwowany i na której odtwarza się 
on w naszym oku. Jeżeli więc Ziemi przy
pisze się jakiś ruch, to uwidoczni się on 
również we wszystkim, co się znajduje po
za nią, ale w kierunku przeciwnym, mia
nowicie jako coś, co ją mija. A tak właśnie 
ma się rzecz przede wszystkim z codzien
nym obrotem. Ten bowiem robi wrażenie, 
jakby porywał za sobą cały świat oprócz 
jednej Ziemi i tego, co ją otacza. Jeżeli 
jednak zgodzimy się na to, że niebo nic z 
tego ruchu nie posiada, że natomiast Z ie
mia obraca się z zachodu na wschód, to po 
głębszej rozwadze dojdziemy do wniosku, 
że tak właśnie ma się rzecz z pozornym 
wschodem i zachodem Słońca, Księżyca i 
gwiazd. Skoro zaś niebo, to jest caelum, 
jest tym, co wszystko ogarnia i okrywa, to 
jest caelat, a więc wspólnym pomieszcze
niem wszystkich rzeczy, to nie tak łatwo 
zrozumieć, dlaczego nie mamy przypi
sywać ruchu raczej temu, co jest ogar
nięte, niż temu, co ogarnia, i raczej temu, 
co otrzymało miejsce, niż temu, co tego 
miejsca udziela. Tkkiego zdania istotnie 
byli pitagorejczycy Heraklejdes i Ekfan- 
tos, a według Cycerona także Niketas z 
Syrakuz, każąc Ziemi obracać się w środ
ku świata. Sądzili mianowicie, że gwiazdy 
zachodzą na skutek zasłaniania ich przez 
Ziemię i znowu wschodzą, gdy Ziemia je 
odsłania.” *

Dobowy ruch nieba gwiaździstego był 
dla Kopernika i zwolenników jego idei 
„niezaprzeczalnym dowodem” ruchu ob
rotowego Ziemi. Niestety znaleźli się i ta
cy, którzy tę oczywistą dziś prawdę lek
komyślnie odrzucali, gdyż — jak naiwnie

dowodzili powołując się na Ptolemeusza
— glob ziemski jest zbyt duży, toteż roz
leciałby się tak szybko wirując. Jakoś nie 
trafiał im do przekonania argument, iż je 
szcze bardziej na coś podobnego narażo
na byłaby sfera gwiazd, bo — gdyby rze
czywiście istniała — miałaby o wiele więk
sze rozmiary od Ziemi i musiałaby się o- 
bracać z dużo większą prędkością. Co wię
cej — najbardziej zagorzali przeciwnicy 
teorii Kopernika zaczęli głosić że gdyby 
nasz astronom miał rację, to spadające z 
odpowiedniej wysokości ciało poruszało
by się nie po linii pionowej, lecz nieco od 
niej odchylonej i upadłoby na zachód od 
podstawy pionu, ponieważ obracający się 
glob ziemski zdążyłby się w tym czasie spod 
niego usunąć. Ale i ten zarzut — sprzecz
ny zresztą z ogłoszonymi w roku 1687 przez 
Izaaka N e w t o n a  zasadami dynamiki
— obrócił się w końcu przeciwko jego 
autorom.

Newton już w roku 1679 podał sposób 
uzyskania dowodu „namacalnie” potwier
dzającego dobowy obrót Ziemi. Wyszedł 
on po prostu z założenia, że wpływ obrotu 
osiowego naszej planety powinien dać się 
zaobserwować w przypadku swobodnego 
spadku ciał, gdyż ciało znajdujące się aktu
alnie na wysokiej wieży ma przecież większą 
prędkość liniową w ruchu obrotowym glo
bu ziemskiego od prędkości liniowej pod
stawy tej wieży, która siłą rzeczy znajduje 
się bliżej osi obrotu planety. A ponieważ 
ciało takie spadając zachowuje powyższą 
prędkość, wobec czego nie spada ściśle po 
linii pionowej, lecz tor jego spadku nieco 
się odchyla ku wschodowi, co w roku 1680 
usiłował eksperymentalnie sprawdzić fizyk 
angielski Robert H o o k e. Tli pierwsza 
próba zakończyła się jednak niepowodze
niem, ale nie znaczy to wcale, by w rozu
mowaniu Newtona tkwił jakiś błąd. Z a
powiedziane przez niego odchylenie jest 
bardzo małe i ujawnia się dopiero wtedy,

* Cytat pochodzi z najnowszego, jubileuszowego wydania Obrotów (Mikołaj Kopernik: Dzieła wszystkie. Tom II, Warsza- 
wa-Kraków 1976).
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gdy ciało spada z odpowiednio dużej wy
sokości (Hooke obserwował ciała spada

jące zaledwie z wysokości 4 metrów). Wy

raźnie pozytywny wynik uzyskał sto lat póź

niej fizyk włoski Giovanni G  u g 1 i e 1 m i - 

n i, który w latach 1790-1791 przeprowa

dził kilka takich eksperymentów, wyko

rzystując do tego celu wieżę degli Asinelli 

w Bolonii. Doświadczenia tego rodzaju

Rys. 1. 'lor swobodnego spadku ciata (nie spada ono 
ściśle według pionu AB, lecz zbacza nieco na wschód 
i upada w punkcie C).

powtarzano w wielu miejscach, zawsze o- 

trzymując wyniki zgodne w przybliżeniu z 
rozumowaniem Newtona. I tak na przykład 

próby dokonane w roku 1801 przez fizyka 

niemieckiego Johanna F. B e n z e n b e r -  

ga w Hamburgu wykazały, że ciało spa

dające z wieży kościoła o wysokości 76.3 

m zbaczało na wschód od pionu o 8.8 mm. 

Dwa lata później powtórzył takie doświad

czenie w Schlebuschi (Westfalia), wyko

rzystując świetnie nadający się do takich 

eksperymentów szyb kopalni o głębokości 

85.1 m. Ciało spadające z tej wysokości 

odchylało się na wschód od pionu o 11.1 

mm, a więc i tym razem wynik był bliski 

wartości wyznaczonej teoretycznie (wyno

siła ona 10.7 mm). Podobny rezultat uzys

kał w roku 1831 fizyk niemiecki Ferdi

nand R e i c h ,  który ten eksperyment 

przeprowadził w szybie kopalni we Frei- 

burgu (Saksonia). Ciało spadające z wyso

kości 158.4 m odchyliło się na wschód od 

pionu o 28.4 mm (wartość teoretyczna wy
nosiła 27.3 mm).

Wpływ obrotu Ziemi na swobodnie spa

dające ciało jest oczywiście trudny do za
obserwowania. Odchylenia na wschód od

w ■

Rys. 2. Graficzne przedstawienie wyniku doświad
czenia przeprowadzonego przez Flammariona (małe 
krążki to ślady rzeczywistych spadków ciała, duży 

krążek — teoretyczne miejsce spadku).

pionu są — jak się przekonaliśmy — nie

wielkie, a przy tym wpływ oporu powie

trza w znacznym stopniu maskuje te od

chylenia, w rezultacie czego — co w roku 

1903 wykazał astronom francuski Camille 

F l a m m a r i o n  — punkt rzeczywistego
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spadku d a ła  nadzwyczaj rzadko dokładnie 
pokrywa się z teoretycznym miejscem 
spadku. O dchylenia wywołane obrotem  
Ziem i występują o wiele wyraźniej w ru
chach poziomych, na co już w roku 1837 
zwrócił uwagę fizyk francuski Simeon De- 
nis P o i s s o n. Na podstawie rozważań 
teoretycznych doszedł mianowicie do wnio
sku, że pocisk wystrzelony poziomo w kie
runku północnym  nie powinien biec w 
płaszczyźnie południka, lecz winien nieco 
zboczyć w prawo. Istotnie, tak się dzieje w 
rzeczywistości, w naszych szerokościach 
geograficznych zboczenie to przy pręd
kości pocisku 600 m/s wyniesie w odle
głości 5 km ponad 2 metry. Jest to całkiem 
uzasadnione, lecący pocisk zachowuje po 
prostu  prędkość liniową w kierunku ru
chu obrotow ego Z iem i, jaką miał w chwili 
wystrzału. A  ponieważ leżący dalej od rów
nika punkt docelowy ma mniejszą pręd
kość liniową od punktu wystrzału, pocisk 
wyminie cel i zboczy w prawo, czyli na 
wschód. Gdybyśmy go wystrzelili w kie
runku południowym, to też by zboczył w 
prawo, ale byłby to już zachód. Dotyczy to 
naturaln ie  jedynie północnej półkuli na
szej planety, bo na południowej wszystko 
będzie miało odwrotny przebieg. Tam wy
strzelony pocisk zbaczał będzie zawsze w 
lewo.

O pisana powyżej reguła odnosi się do 
wszelkich ruchów poziomych przy powie
rzchni Ziem i. Każde ciało będące w ruchu 
poziomym zbacza pod jej wpływem obro
towym, a sprawia to siła — od nazwiska 
zajm ującego się tymi zagadnieniami ma
tem atyka francuskiego Casparda Gustave 
d e C o r i o l i s a  — zwana siłą Coriolisa. 
Jest ona bardzo mała, lecz działa nieus
tannie i wyraźnie ujawnia się dopiero wte- 
dy, gdy ruch trwa długo i odbywa się na 
dużych przestrzeniach. Obserwujemy to 
między innymi w prądach oceanicznych, 
k tóre  na północnej półkuli Ziem i zbacza
ją na prawo, na południowej natom iast na 
lewo. Również rzeki na północnej półkuli 
naszej planety zachowują się w podobny

sposób i prawe ich brzegi są bardziej pod
myte od lewych. Zjawisko to wyraźnie wy
stępuje zwłaszcza w rzekach’̂ syberyjskich, 
toteż kupcy rosyjscy dość wcześnie zwró
cili na nie uwagę. Ale dopiero w roku 1861 
przyrodnik niemiecki estońskiego pocho
dzenia Karl E rnest B a e r  dokładnie je  
opisał i odtąd zboczenie rzek pod wpły
wem ruchu obrotowego Ziem i zwane jest 
zjawiskiem Baera. Sprawia to siła C orio li
sa, wywierająca analogiczny wpływ także 
na prądy atmosferyczne. Wiatry na skutek 
jej działania ulegają odchyleniu i krążą 
dokoła środka cyklonu, tworząc w ten spo
sób ogrom ne wiry atmosferyczne. A  za
tem one pośrednio także świadczą o ru 
chu obrotowym Ziem i, podobnie zresztą 
jak i kształt globu ziemskiego, czyli wy
brzuszenie na równiku i spłaszczenia na 
biegunach. TMi właśnie kształt — co wy
nika z rozważań Newtona — przybiera 
każda elastyczna kula wirująca, ulegająca 
spłaszczeniu w tych miejscach, na które 
działa największa siła. Wybrzuszenie na
tom iast powstaje w miejscach jej najsłab
szego oddziaływania.

W spomnieliśmy jedynie o najważniej
szych przejawach ruchu obrotow ego nas
zej planety. A le chyba najbardziej prze
konywująco wykazuje to doświadczenie z 
wahadłem, a ponieważ po raz pierwszy 
przeprowadził je  fizyk francuski Jean Ber
nard Leon F o  u c a  u 11, nosi ono nazwę 
wahadła Foucaulta. I on też swój ekspery
m ent oparł na pierwszej zasadzie m echa
niki Newtona, powszechnie zwanej bez
władnością, która mówi co następuje: „Każ
de ciało trwa w swym stanie spoczynku lub 
ruchu prostoliniow ego i jednostajnego, 
jeśli siły przyłożone nie zmuszają ciała do 
zmiany tego stanu”. N ietrudno sprawdzić 
to na podstawie prostego doświadczenia z 
prymitywnym wahadłem, składającym się 
z nitki i odpowiednio ciężkiej kulki, najle
piej wykonanej z ołowiu. Jeżeli nasze wa
hadełko zaczniemy wahać trzymając pal
cami koniec nitki, to łatwo możemy się 
przekonać, że szybkie skręcanie nitki wraz
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z kulką nic zm ienia wcalc płaszczyzny wa
hań. Tb nadzwyczaj proste doświadczenie 
wskazuje, iż płaszczyzna wahań wahadła 
nic ulega zm ianie nawel wtedy, gdy punkt 
przyczepienia wykonuje ruchy obrotowe. 
W yobraźmy więc sobie, że takie doświad
czenie przeprowadzimy dokładnie na pół
nocnym biegunie Ziem i i że płaszczyzna 
wahań będzie się pokrywała z nakreśloną 
na powierzchni naszej planety linią, która 
powinna przechodzić przez punkt ozna
czający jej biegun. Glob ziemski wykonu
jąc obró t wokół swej osi obróci się w ciągu 
godziny o 15° w kierunku od zachodu ku 
wschodowi, gdy tymczasem płaszczyzna wa
hań nie ulegnie zmianie. Po upływie dwóch 
godzin nakreślona przez nas linia obróci 
się o 30° względem swego pierwotnego po
łożenia, a po 24 godzinach (mowa tu o 
godzinach gwiazdowych) zajmie dokład
nie poprzednie położenie i znowu będzie 
przebiegać zgodnie z kierunkiem płaszczyz
ny wahań. Ponieważ obserw ator nie widzi 
obro tu  Ziem i, wydaje mu się oczywiście, 
że to płaszczyzna wahań obraca się w kie
runku zachodnim  o 15° co godzinę. Im 
dalej od bieguna przeprowadzimy swoje 
doświadczenie, tym wolniejszy będzie ów 
pozorny ruch płaszczyzny wahań, a na sa
mym równiku nie zauważymy już najmniej
szego odchylenia płaszczyzny wahań. Po 
prostu  tu  wszystkie linie styczne do po
łudników  są zawsze równoległe i siła Co- 
riolisa też równa się zeru.

Foucault przeprowadził po raz pierw
szy taki eksperym ent 8 stycznia 1851 ro
ku. N ajpierw  posłużył się wahadłem o dłu
gości zaledwie 4 m etrów i doświadczenie 
wykonał w piwnicy, potem  powtórzył je  z 
wahadłem o długości 11 metrów w sali po
łudnikowej Paryskiego O bserwatorium , a 
następnie zadem onstrow ał to szerszej pu
bliczności w paryskim Panteonie. Do jego 
stropu przyczepiono wahadło skła<1ij^ce 
się z drutu  stalowego o długości 67 me
trów i kuli m iedzianej o masie 25 kilogra
mów. Kula ta zaopatrzona była u dołu w 
ostrze, to też przy każdym wahnieniu ryła

ślady na piasku i dzięki tem u wyraźnie 
było widać, że płaszczyzna wahań zbaczała 
zgodnie z teoretycznymi przewidywania
mi. Po godzinie pokazu jej kierunek zm ie
nił się o przeszło 11°, czyli dokładnie o 
kąt, który — jak łatwo się domyśleć — 
zależny jest od szerokości geograficznej 
miejsca obserwacji i oblicza się go według 
wzoru, zwanego dziś wzorem Foucaulta:

(5 =  a  sin <p, 
gdzie d oznacza wartość kąta pozornego 
obrotu  płaszczyzny wahań, a  — kąt ob ro 
tu Ziemi w ciągu jednej godziny gwiaz
dowej (jest ona o około 10 sekund krótsza 
od godziny słonecznej), a <p — szerokość 
geograficzną miejsca pokazu. Sami więc 
możemy się przekonać, że gdy szerokość 
geograficzna danego miejsca równa się 
zeru (na równiku), to kąt odchylenia d 
będzie się tam również równał zeru. W 
miarę zaś oddalania się ku biegunowi kąt 
ten będzie wzrastał wraz ze wzrostem sze
rokości geograficznej miejsca obserwacji i 
swe maksimum osiągnie na biegunie, gdzie 
jest równy kątowi opisanem u przez płasz
czyznę ziemskiego południka. D la szero
kości geograficznej Warszawy (52°13’) kąt 
d wynosi prawie 12 stopni (11.85°).

Doświadczenia z wahadłem Foucaulta 
robiono w wielu miejscach na kuli ziem 
skiej i wszędzie otrzymywano wyniki zgod
ne z rozważaniami teoretycznymi. Jeden z 
ciekawszych tego rodzaju eksperym entów 
przeprowadził w maju 1851 roku znany 
astrofizyk włoski o. Angelo S e c c h i, k tó 
ry wahadło o długości 32 m etrów  zawiesił 
w nawie rzymskiego kościoła San Ignazio, 
odkrywając przy okazji zjawisko owaliza- 
cji wahadła Foucaulta. Polega ono na tym, 
że w ahanie przebiegające pierw otnie w 
płaszczyźnie, z biegiem czasu zam ienia się 
na ruch po owalu, a ten — jak pisze au to r 
eksperym entu — „jest podobny do s top 
niowo rozszerzającej się elipsy” i — co 
dwa lata później wyjaśniono — powstaje 
w wyniku działania siły Coriolisa na kulę 
wahadła przez punkt zawieszenia. Tlik więc 
podczas jednego eksperym entu uzyskuje
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Zorganizowany przez członków PTMA pokaz wa
hadła Foucaulta w krakowskim kościele św. św. Pio
tra i Pawta (fot. B. Szeląg).

się właściwie dwa dowody świadczące o 
ruchu obrotowym  naszej planety, bo jest 
nim zarówno pozorne odchylenie się płasz
czyzny wahań wahadła, jak i owalizacja je 
go ruchów. W nadzwyczaj przemyślny spo
sób zarejestrow ano je podczas doświad
czenia, k tóre  w roku 1917 przeprowadzo

no pod kopułą Q ueen Victoria M artets w 
Sydney (Australia). Wahadło o długości 
28 metrów obciążono kulą ołowianą, p o 
siadającą wewnątrz specjalną komorę, gdzie 
można było umieścić dwa akum ulatory, ża
rówkę elektryczną, odpowiedni zestaw so
czewek i zegar włączający prąd na czas 
jednego wahnięcia. Na podłodze hali u- 
mieszczono papier pokryty warstwą świa
tłoczułą i podczas nocnej ciemności wy
stawiono go na działanie błyskającej co 
pięć m inut żarówki. Po dwóch godzinach 
takiego „naświetlania” papier wywołano, 
uzyskując w ten sposób pierwszy i chyba 
jedyny dotąd obraz fotograficzny ruchów 
wahadła Foucaulta. Zostały na nim zare
jestrow ane oba wymienione wyżej dow o
dy ruchu obrotowego Ziem i.

Doświadczenia z wahadłem Foucaulta 
były oczywiście robione także w ojczyźnie 
Kopernika. W ubiegłym stuleciu organi
zowano je  w O bserw atorium  A stronom i
cznym Uniwersytetu Warszawskiego, a w 
okresie międzywojennym — w gmachu M u
zeum H andlu i Przemysłu w Warszawie. 
W roku 1949 tradycje te odnowili człon
kowie krakowskiego oddziału PTM A, k tó 
rzy doświadczenie takie przeprowadzili w 
krakowskim Kościele Św. Św. P io tra i Pa
wła, wykorzystując do zawieszenia w ahad
ła „latarnię” u góry kopuły. W roku 1991 
— z okazji pięćsetnej rocznicy przybycia 
Kopernika na studia do Akadem ii K rako
wskiej i sto czterdziestej rocznicy ekspery-

Tabela 1. Przypuszczalna długość doby w różnych okresach geologicznych (dane ustalono 
na podstawie badań paleontologicznych).

Nazwa okresu 
geologicznego

Wiek w 
min lat

Liczba dni 
w roku

Długość doby

w godzinach w dobach 
współczesnych

Współczesność — 365.25 24.0 1.0
Kreda 71 370.3 23.7 0.98
Perm 270 384.1 22.8 0.95
Karbon 298 387.5 22.6 0.94
Dewon 380 398.7 22.0 0.91
Sylur 440 407.1 21.5 0.89
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mentu Foucaulta — postanowiono pokaz 
w Krakowie powtórzyć. W dniu 6 czerwca 
tegoż roku członkowie naszego Tbwarzy- 
stwa (J. K u r y l e w i c z ,  M.  M a z u r ,  
A. M i c h a 1 e c, J. M i e t e 1 s k i i T. 
T r  z m i e I) w latarni wspomnianego koś
cioła zawiesili wahadło, które składa się z 
drutu stalowego o długości 46.95 metra i 
kuli ó masie około 16 kilogramów. Tym 
razem wahadło Foucaulta też nie zawio

dło i jeszcze raz wykazało, że „jednak się 
kręci”. Dziś naturalnie już nikt w to nie 
wątpi i bardzo dokładnie znamy okres ob
rotu naszej planety, a nawet wiemy, iż wy
dłuża się on o C.0015 sekundy w ciągu stu 
lat. Najprawdopodobniej trwa to od mi
lionów lat i w odległej przeszłości — jak 
to pokazuje załączona tabela — Ziemia wi
rowała nieco szybciej niż dziś. Ale to już 
temat godny oddzielnego artykułu.

Wojciech iiorczyk — Poznań

UWAGI NA TEMAT ASTRONOMICZNEJ INTERPRETACJI 
UKŁADU KRĘGÓW KAMIENNYCH W ODRACH

Niniejszy artykuł zawiera podsumowanie 
wyników obozu naukowego zorganizowa
nego przez Obserwatorium Astronomicz
ne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, którego celem była weryfi
kacja hipotezy Stephana i Mullera o as-

Szkic

tronomicznym przeznaczeniu kręgów ka
miennych w Odrdch: Wbrew naszym wcześ
niejszym oczekiwaniom, rezultaty przepro
wadzonych przez nas pomiarów wydają 
się zaprzeczać hipotezie o prowadzeniu w 
Odrach obserwacji astronomicznych.

sytuacyjny kręgów w Odrach
( wg. planu Stephana )

IV
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Na tem at Odrów pisano w Uranii bar
dzo wiele (por. Brzostkiewicz, 5/1963, Dwo
rak & Kubiak, 6/1981, Kubiak, 11/1980, 
Kubiak, 7/1981), ponieważ jednak od u- 
kazania się tych artykułów minęło już wie
le lat, pozwolę sobie na krótkie przypom
nienie:

Problem  astronom icznej interpretacji 
układu kręgów kamiennych w Odrach po
jawił się po raz pierwszy w roku 1915 z 
chwilą opublikowania wyników pomiarów 
przeprowadzonych na prośbę niem ieckie
go archeologa, Gustawa K o s s i n n y 
przez poznańskiego m ierniczego, Paula 
S t e p h a n a .  Główne tezy pracy Stepha
na można zawrzeć w czterech punktach:

1) K am ienie tworzące każdy z dziesię
ciu kręgów rozmieszczone są w ten spo
sób, że ich wewnętrzne powierzchnie są 
styczne (z dokładnością na poziomie cen
tymetrowym) do okręgu. Dla wszystkich 
wyznaczonych w ten sposób dziesięciu o- 
kręgów występuje wyraźna współmierność 
średnic, pozwalająca przypuszczać, że przy 
budow ie posługiw ano się ustaloną jed 
nostką długości, równą 1.154 m.

2) O bserw ator ze środka kręgu IV (w 
niniejszej pracy przyjęto num erację krę
gów zgodną z pracą S tephana) obserwo
wał wschód Słońca w dniu przesilenia le t
niego (PL) w „przezierniku” utworzonym 
przez dwa kam ienie centralne kręgu VII, 
natom iast ze środka kręgu III przez nie 
istniejący już dziś „przeziernik” w kręgu I 
— wschód Słońca w m om encie przesile
nia zimowego (PZ).

3) Linia I—VIII miała określać kieru
nek w którym obserwowano heliakalne za
chody Capelli. Przy interpretacji linii I -  
VIII S tephan przyjął błędnie wyznaczoną 
przez A. L i s s a u e r a  datę budowy krę
gów — neolit. Posługując się tablicami 
D anckw ortta precesyjnych zmian współ
rzędnych gwiazd w okresie -2000 do 
+1900 odnalazł on dwie gwiazdy, które w 
w/w okresie zachodziły w przedłużeniu li
nii I—VIII. Były to: Capella w roku 1760 
pne oraz A rk tu r w roku 350 pne. Jedynie

Capella spełniała narzucony na podstawie 
datowania Lissauera warunek. Z  chwilą 
opublikow ania w 1928 r. pracy Józefa 
K o s t r z e w s k i e g o ,  w której po raz 
pierwszy popraw nie określono czas pow
stania kręgów na I-II wiek n. e., w/w in
terpretacja linii I—VIII straciła sens.

4) Kamienie obwodowe tworzące krę
gi służyły, zdaniem Stephana, do odlicza
nia dni i miesięcy od wyznaczonej obser
wacyjnie daty przesilenia. Sposób korzys
tania z tego „kalendarza” jest dokładnie 
opisany w pracy (1915).

W roku 1934 kręgi w O drach badał 
niemiecki astronom  Rolf M u l l e r  z ob
serwatorium  w Poczdamie. A kceptując z 
niewielkimi zm ianam i „linie przesileń” 
poprowadzone przez Stephana, M uller do
dał jeszcze dwa kierunki, związane ze s tro 
nami świata: N -S, wyznaczony przez linię 
V—III, oraz E-W , wyznaczony przez linię 
VIII-IV . Linia I—VIII mogła, jego zda
niem, wyznaczać kierunek heliakalnego 
zachodu A rktura w roku 350 pne. Jednak
że po przeprowadzeniu analizy statysty
cznej M uller doszedł do wniosku, że po 
wiązanie linii 1—VIII z Arkturem  może być 
w równej m ierze dziełem przypadku i w o
bec tego tłumaczenie takie należy trak to 
wać jedynie jako jedno z możliwych.

Bodźcem do zorganizowania naszego 
obozu była praca R. M. S a d o w s k i e 
g o  oraz M. S. Z i ó ł k o w s k i e g o  i K.  
P i a s e c k i e g o  z Zakładu A ntropologii 
Historycznej UW, która ukazała się d ru 
kiem w 1982 r. jako materiały z konferen
cji archeoastronom ii w Oksfordzie. A uto
rzy donosili w niej o wykryciu bardzo d u 
żych, dochodzących do 3.5°, systematycz
nych różnic pomiędzy zmierzonymi przez 
siebie azymutami wybranych linii, a wyni
kami wcześniejszych pom iarów Stephana 
i M ullera. Problem rzekomych błędów sy
stematycznych wydał nam się na tyle isto t
ny i łatwy do zweryfikowania, że zdecydo
waliśmy się powtórzyć jeszcze raz pomiary 
Sadowskiego i in. O bóz trwał od 24 do 30 
sierpnia 1992 r. Uczestniczyli w nim stu-
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dcnci III i IV roku astrom etrii UAM. Po
miary były wykonywane pod kierunkiem 
au to ra  niniejszego artykułu oraz dra Pio
tra A. D y b c z y ń s k i e g o .  Program o- 
bozu obejmował precyzyjne wyznaczenie 
azymutów pięciu wybranych linii, prze
prow adzenie dokładnej niwelacji wzdłuż 
dom niem anej linii przesilenia letniego 
oraz przybliżone wyznaczenie wysokości 
środków  pozostałych kręgów. Do pom ia
rów wykorzystano dwa identyczne teodo
lity Zeiss ThII, numery fabryczne 60448 i 
60449, o podziałce m ikrom etru 1" dla obu 
współrzędnych. Podczas prowadzenia ni
welacji używano dwóch lat o długości 3 m, 
z podzialką centymetrową. Służba czasu 
była prowadzona przez codzienne porów
nywanie chodu dwóch zegarków kwarco
wych z radiowymi sygnałami czasu.

W yznaczanie azymutów przebiegało 
dwuetapowo. Ponieważ azymuty podawa
ne przez S tephana i M ullera odnoszą się 
do linii łączących geometryczne środki krę
gów należało w pierwszym etapie dokonać 
rekonstrukcji tychże środków, aby możli
we było porów nanie uzyskanych wyników. 
Precyzyjne rachunki przeprowadzono dla 
kręgów leżących na domniemanej linii PL, 
tj. IV, V i VII. Położenia środków w/w 
kręgów uzyskano dopasowując metodą naj
mniejszych kwadratów równanie okręgu 
do zmierzonych teodolitem  i taśmą m ier
niczą położeń poszczególnych kamieni ob
wodowych. Wbrew naszym wcześniejszym 
oczekiwaniom regularność rozmieszczenia 
kam ieni okazała się dużo mniejsza niż to 
wynikało z opisu Stephana. Zadowalające 
dopasow anie udało się uzyskać w zasadzie 
jedynie dla kręgu IV. Największa nieregu- 
larność występowała w kręgu VII. Rów
nież wyznaczone przez nas prom ienie krę
gów odbiegały od wcześniejszych oznaczeń 
S tephana nawet o 15 do 20 cm. Wobec 
tego musieliśmy pogodzić się z faktem, że 
zrekonstruow ane przez nas środki kręgów 
mogą nie pokrywać się ze środkam i uży
wanymi w pom iarach Stephana i M ullera, 
a co za tym idzie — wyznaczane przez nas

azymuty mogą nieco różnić się od wyzna
czanych wcześniej.

Drugi etap obejmował właściwe wyz
naczanie azymutów. Zastosow ano stan 
dardową m etodę wyznaczania azymutu z 
kąta godzinnego gwiazdy Biegunowej. Ja 
ko „miry” używano quasi-punktowego źró
dła światła umieszczonego na metalowej 
tyczce geodezyjnej. Powyższą m etodą wyz
naczono azymuty linii IV -V II, III-I, V -  
VIII, V -V II i IV-V. Przy m ierzeniu azy
mutów IV -V II, V -V II i IV -V  skorzysta
no ze środków kręgów zrekonstruowanych 
m etodą wcześniej opisaną. Dla pozosta
łych kręgów przeprowadzono jedynie przy
bliżone oszacowanie położenia środka. Mi
mo wcześniejszych obaw, wyniki naszych 
pomiarów doskonale potwierdziły popraw
ność oznaczeń Stephana i M ullera. Nie 
znaleziono żadnych różnic systematycznych. 
Niewielkie różnice na poziom ie kilkunas
tu m inut mogą być z powodzeniem wytłu
maczone błędami wyznaczenia środków.

Dalsze, prowadzone w ram ach nasze
go obozu pomiary koncentrowały się w o
kół hipotetycznej linii przesilenia le tn ie
go, tj. linii przechodzącej przez kręgi IV, 
V, VI i VII. Zarów no M uller jak i S te
phan są zgodni co do tego, że linia ta wy
znacza kierunek wschodu Słońca w m o
mencie PL. M uller pisze: „...obserwowa
no Słońce między dwoma kamieniami two
rzącymi celownik [w kręgu VII — przyp. 
WB]. Łatwo sobie wyobrazić, że ustalenie 
przesilenia następowało, gdy tarcza Słoń
ca wypełniała całą szczelinę”. Podobne 
stw ierdzenie przeczytać m ożna w pracy 
W o ł ą g i e w i c z a: „Punktem centralnym 
kam iennego obserw atorium  pozw alają
cego dokładnie ustalić owe dwa dni w ro 
ku [momenty przesileń — przyp. WB] 
jest krąg III [tj. krąg V w num eracji S te
phana — przyp. WB], z którego przez 
parę stel w kręgu [V i VII — przyp. WB] 
można uchwycić m om ent ukazania się 
wschodu Słońca w dniu 22 czerwca oraz 
przez takąż parę stel w kręgu II [VIII — 
przyp. WB] m ożna uchwycić m om ent
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ukazania się wschodzącego Słońca w dniu 
21 grudnia”.

Celem naszych pom iarów było znale
zienie kątowej wysokości „przeziernika” 
w kręgu VII dla obserw atora znajdujące
go się w kręgu IV lub V (tj. wysokości, na 
której rzekom o obserwowano nad hory
zontem  wschodzące Słońce). Natychmiast 
po rozpoczęciu pomiarów pojawił się pro
blem: hipotetyczny „przeziernik” w kręgu 
VII nie był widoczny ani z kręgu IV ani z 
V. Wysoki pagórek w kręgu VI skutecznie 
uniem ożliw iał bezpośrednią obserwację. 
W związku z tym zmuszeni byliśmy do prze
prowadzenia niwelacji wzdłuż linii IV-VII. 
Niwelację prowadzono m etodą „ze środ
ka”. Jej wynik był dla nas dużym zaskocze
niem. Poziom gruntu  (podstawa) „celow
nika” kręgu VII położona jest ok. 390 cm 
poniżej poziom u środka kręgu IV i ok. 
145 cm poniżej poziomu środka kręgu V. 
N ietrudno domyślić się, co to w praktyce 
oznacza. Załóżmy, że hipotetyczny obser
w ator leżał na ziemi (najbardziej korzys
tny przypadek!) w środku kręgu IV lub V 
i obserwował szczelinę w kręgu VII (za
kładamy, że w czasach, gdy obserwacje by
ły prowadzone, nie było pagórkowatego 
wzniesienia nad kręgiem VI). Linia wzro
ku obserw atora przeprow adzona przez 
„przeziernik” w obu przypadkach musiała 
być skierow ana poniżej horyzontu (!). 
O dpow iednie kąty dla obserwatora w krę
gu IV i V oraz dla różnych fragmentów 
przeziernika przedstawia poniższa tabela 
(ustaliliśmy wysokość kamieni tworzących 
przeziernik 65 cm oraz odległości IV -V II 
=  185 m, V -V II =  87 m):

Położenie
obserwatora

Wysokość kątowa 
przeziernika w kręgu VII

podstawy wierzchołków
kamieni

IV -1 .22° -1 .02°
V -0 .95° -0 .53°

Rezultat ten stawia pod dużym zna
kiem zapytania możliwość prowadzenia 
jakichkolw iek obserwacji wschodzącego

Słońca w „przezierniku” kręgu VII. Jedy
nym wytłumaczeniem ratującym hipotezę 
mogłaby być zmiana ukształtowania te re 
nu w czasie 2000 lat jakie upłynęły od b u 
dowy kręgów. Czy jednak możliwe są zmia
ny (na tak małym obszarze) wysokości 
względnych o blisko 4 m? Zdaniem  dra 
Tadeusza G r a b a r c z y k a  z Katedry A r
cheologii Uniwersytetu Łódzkiego szcze
gółowe badania stratygraficzne wyklucza
ją jakiekolwiek większe zmiany ukształto
wania powierzchni w ciągu ostatnich 2000 
lat, tak więc hipotezę o prowadzeniu ob
serwacji wschodzącego Słońca na linii IV - 
VII należy zdecydowanie odrzucić.

Zaskoczeni wynikami uzyskanymi dla 
linii IV -V II postanowiliśmy przeprow a
dzić skrócone oszacowanie wysokości ką
towych dla kilku innych kierunków. Wyni
ki naszych pom iarów zostały zebrane w 
poniższej tabeli:

Linia h [stopnie]
I-III -0 .50

III-I 0.50

V-VIII 1.80

V III-V -1 .80

IV-VIII 0.15

VI II-I V -0.15

Spośród wymienionych w tabeli kie
runków linia III-I wg Stephana miała o d 
powiadać przesileniu zimowemu, podob
nie jak  linia V -V III u M ullera. Form alnie 
rzecz biorąc linie te mogły służyć do p ro 
wadzenia obserwacji — nie występuje w 
ich przypadku efekt taki, jak  dla linii IV - 
VII i V -V II: obie linie celują ponad hory
zont, linia V -V III nawet bardzo wysoko, 
bo aż 1.80°. Oczywiście, stw ierdzenie tego 
faktu nie przesądza o tym, czy w O drach 
kiedykolwiek prowadzono obserwacje Słoń
ca. We wszystkich dotychczasowych p ra
cach na tem at hipotetycznych obserwacji 
astronomicznych w O drach autorzy kon
centrowali swą uwagę niemal wyłącznie na 
doszukiwaniu się korelacji między azymu-
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tami wybranych linii a azymutami odpo
wiadającymi pewnym zjawiskom astrono
micznym, abstrahując zupełnie od rzeźby 
terenu w najbliższym sąsiedztwie kręgów. 
Np. zarówno Stephan jak i Muller igno
rowali zupełnie obecność kurhanów, nie
jednokrotnie usytuowanych dokładnie na 
domniemanych liniach obserwacyjnych. Z 
sytuacją taką mamy do czynienia na wspo
mnianej linii IV-VII, gdzie pagórek w krę
gu VI całkowicie uniemożliwia obserwa
cje, a także na linii V-IV  (uznanej przez 
Mullera za linie zachodu Słońca w mo
mencie PZ). Jeżeli przyjąć zgodnie z wy
nikami badań archeologicznych, żc kręgi i 
kurhany powstawały równocześnie — wy
klucza to automatycznie niektóre z nas
tępnych linii, gdyż trudno posądzać daw
nych obserwatorów, aby zadawali sobie trud 
z precyzyjnym tyczeniem linii obserwacyj
nych, a następnie niweczyli efekty własnej 
pracy budowaniem kurhanów na uprzednio 
wytyczonych liniach. W zasadzie swobodna 
widoczność mogła być zapewniona wyłą
cznie na liniach III-I i V-VIII. Bardziej z 
obowiązku niż z przekonania postanowi
liśmy przeprowadzić odpowiednie rachun
ki. Przyjęliśmy następujące założenia:

— Położenie obserwatora i przezier- 
nika jest określone z niepewnością ±  1 m.

— Obserwacja mogła być wykonywa
na bądź to w pozycji leżącej, bądź też sto
jącej (wzrost obserwatora =  170 cm).

— Szerokość kątowa „przeziernika” 
była równa średnicy kątowej tarczy Słoń
ca, czyli 0.5°.

— Wysokość kamieni tworzących prze- 
ziernik wynosiła 1 m.

— Odległość III-I jest równa ok. 180 
m, V -V III90 m.

Przyjęcie w/w założeń dało następują
ce przedziały azymutów A  i wysokości h, w 
których musi się zawierać środek tarczy 
słonecznej, aby cała tarcza mogła być wi
doczna w przezierniku:

Dla linii III-I:
315.78° < A < 317.06°, 0.00° < h <  0.82°,

Dla linii V-VIII:
317.68° < A < 320.22°, 0.78° < h < 2.43°.

Postawiliśmy sobie pytanie: Czy kiedy
kolwiek w okresie od 2000 r. pne do 1992 
r. w momencie PZ środek tarczy słonecz
nej mógł mieścić się w podanych wyżej 
przedziałach azymutu i wysokości? Krótki 
program graficzny, napisany w języku 
FORTRAN umożliwił wykreślenie torów 
wschodzącego Słońca dla epok od -2000 
do 2000 r. z odstępami 1000 lat. Skorzys
taliśmy z szeregu potęgowego opisujące
go wiekowe zmiany nachylenia ekliptyki

R ys. 1. W sch o d y  S to ń ca  w  chw ili P Z  na  linii I—111. Rys. 2. W schody  S łońca  w chw ili P Z  na Inni V -V 11I.
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do równika zaczerpniętego z Astronomi
cal Almanac 1992 oraz z modelu refrakcji 
Radau {Rocznik IGiK, 1992). Poprawki 
refrakcyjne obliczane były w trakcie dzia
łania programu na drodze interpolacji war
tości refrackji średniej stablicowanych w 
funkcji odległości zenitalnej z odstępem 
20’. Zastosowano interpolację wielomia
nową metodą Stirlinga. Efekty działania 
programu zostały przedstawione na dwóch 
kolejnych rysunkach. Rys. 1 przedstawia 
sytuację dla linii III-I, rys. 2 — dla linii 
V-VIII. Prostokątem oznaczono obszar od
powiadający zadanym przedziałom azymu
tu i wysokości. Oś pozioma pokrywa się z 
horyzontem matematycznym {h = 0). Za
znaczono na niej różnice ,4 — A a w stop
niach (A0 jest średnią z A mi„ i A mM). Na osi 
pionowej zaznaczono wysokości widome 
w stopniach. Ukośne linie ilustrują lory 
wschodzącego Słońca (środka tarczy) w 
chwili PZ. Skrajny,prawy tor odpowiada 
epoce -2000, skrajny lewy 2000.

Już bardzo pobieżna analiza obu ry
sunków pozwala stwierdzić przy przyjętych 
wcześniej założeniach, że prowadzenie

KRONIKA

Satelita EUVE

Dnia 7 czerwca 1992 roku, z przylądka Kcn- 
nediego na Florydzie, rakieta Delta II wynios
ła na orbitę okoloziemską satelitę EUV E (Ex
treme Ultraviolet Explorer). I’o  raz pierwszy 
dokona on przeglądu całego nieba w kilku pas
mach promieniowania skrajnie ultrafioletowe
go. Promieniowanie takie emitowane jest np. 
przez korony bardzo gorących gwiazd (gdzie 
temperatury osiągają wiele milionów stopni), 
wybuchy gwiazd nowych, gorące powierzchnie 
białych karłów. Satelita E U V E  jest 67 satelitą 
z amerykańskiej serii Eksplorerów (pierwszy, 
wystrzelony 31 stycznia 1958 r., odkrył pasy 
Van Allena). Ma cztery teleskopy. Trzy z nich, 
umieszczone równolegle do siebie, a prosto
padle do osi obrotu satelity, są używane do 
przemiatania nieba w czterech różnych pasmach 
EUV. Ich spektrometry rejestrują promienio
wanie w przedziałach 90-150, 170-250, 400-

obserw.acji wschodzącego Słońca było na 
obu liniach niemożliwe. Fakt len, wraz z 
wcześniej przytoczonymi argumentami, po
zwala na ostateczną konkluzję, że w u- 
kładzie kręgów kamiennych w Odrach ra
czej nie należy dopatrywać się budowli słu
żącej celom astronomicznym (np. wyzna
czaniu momentów przesileń słonecznych). 
Przybliżone zorientowanie kręgów według 
kierunków PL i PZ oraz N-S i W -E nie 
musi wcale świadczyć o prowadzeniu przez 
budowniczych precyzyjnych obserwacji. 
Wręcz przeciwnie — gdyby tylko istniała 
laka potrzeba, goccy lub słowiańscy bu
downiczowie z pewnością potrafiliby owe 
linie wytyczyć o wiele dokładniej (najlep
szym lego dowodem może być precyzja, z 
jaką rozmieszczali kamienie na obwodach 
kręgów). Cykliczne roczne zmiany poło
żenia wschodów i zachodów Słońca były z 
pewnością dobrze znane od tysiącleci, o- 
rientacyjne umieszczenie kręgów wzdłuż 
linii PL i PZ nie powinno zatem budzić 
niczyjego zdziwienia, tak samo jak nie bu
dzi niczyjego zdziwienia np. fakt orien
tacji grobów wzdłuż lini N-S.

600 oraz 550-750 angstremów. Teleskop czwar
ty, skierowany wzdłuż osi obrotu, zbiera wiąz
kę promieniowania dla dwu detektorów. Je
den lo trzykanałowy spektrometr (o zachodzą
cych na siebie pasmach w oknie 70-760 an
gstremów dający widma ze zdolnością rozdziel
czą 1 angstrema), a drugi to odbiornik przez
naczony do długotrwałych zliczeń (czyli do tzw. 
głębokich przeglądów nieba) w oknie 90-400  
angstremów. Przewidziano trzy fazy obserwa
cji satelity:

I fotometryczny przegląd całego nieba trze
ma przemiatającymi teleskopami. W tej fa
zie powinniśmy uzyskać szczegółowe mapy 
w wielu pasmach,

II głęboki przegląd pokrywający pasek 2 na 
180 slopni wokół ekliptyki,

III spektroskopowe obserwacje wybranych o- 
biektów.
Już po fazie pierwszej, po paru miesiącach 

pracy EUVE, przewiduje się dopuszczenie mię-
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dzynarodowej społeczności astronomicznej do 
współpracy (zarówno przy opracowywaniu da
nych jak i przy ustalaniu programu obserwacji 
satelity). Nic jest to rzecz jasna takie proste — 
trzeba dokładnie określić co chciałoby się ob
serwować, dlaczego, czego się autor pomysłu 
spodziewa itp. Ale warto tu zaznaczyć, źe eki
pa EU V E zaprasza do współpracy także am e
rykańskich miłośników astronomii z AAVSO.

Jak można się było spodziewać satelita po 
wystrzeleniu sprawił trochę niespodzianek — 
czasem miłych, czasem nie. Zacznijmy od nie
miłych. Początkowo błędy w programie odczy
tującym dane telemetryczne spowodowały błę
dy w określaniu pozycji (i stąd błędy na ma
pach); utracony raz kontakt z satelitą przedłu
żył czas przeznaczony pierwotnie na kalibrację 
instrumentów; trzeba było „uwolnić” dane od 
zakłóceń jakie wywoływały naziemne radary woj
skowe, anomalia poludniowoatlantycka i burze 
magnetyczne. Biorąc to pod uwagę zdecydo
wano raz na miesiąc przerywać obserwacje i 
przeprowadzać kontrolną kalibrację. Ale po 
przebrnięciu przez to wszystko okazało się, że 
zliczenia z EU VE są znacząco większe niż z 
ROSATa i EXOSA'Ia (dla tych obiektów i pasm, 
gdzie to się dało porównać; różnica była o 
czynnik 3, a dla głębokiego przeglądu — na
wet 5). Księżyc świeci ultrafiolctowo znacznie 
słabiej niż się spodziewano i mniej zakłóca ob
serwacje. Spektrometry mogą pracować także 
na części „dziennej” orbity, co wydłuża czas 
możliwych obserwacji. Daje się obserwować o- 
biekty odległe do 50 stopni od ekliptyki (spo
dziewano się, że granicą będzie 30 stopni). Tik 
więc obecnie program obserwacji realizowany 
jest zgodnie z przewidywaniami. Naukową pie
czę nad EUVE sprawuje CEUA (Center for 
Extreme Ultraviolet Astrophysics) w Berkeley. 
Głównymi koordynatorami są Stuart B o w -  
y e r i Roger M a l i n a .

A co udało się zaobserwować? Zacznijmy 
od czerwca, kiedy dokonywano pierwszych prób 
identyfikacji optycznej (np. zliczenia we wszy
stkich kanałach od Alfa Centauri i Proxima 
Centauri). Detektory dobrze odbierały geoko- 
ronalne świecenie na 304 angstrcmach i mię
dzyplanetarną poświatę na 584 angstrcmach.

Jednym z pierwszych zaobserwowanych źró
deł była gwiazda bardzo podobna do Słońca, 
karzeł typu G (H R 6094) leżąca w odległości 
16 lat świetlnych od nas. Obok niej, w odle
głości 7 minut łuku, świeci intensywnie biały

karzeł. 8 i 9 lipca zauważono wybuch gwiazdy 
kataklizmicznej R E 1938-461 (promieniowa
nie ultrafioletowe jest w takich układach pro
dukowane, gdy materia z gwiazdy ciągu głów
nego spada na białego karła). Zarejestrowano 
rozbłyski gwiazd AT Mic i AU Mic. Prawdziwą 
rewelacją było jednak dopiero promieniowanie 
EUV z obiektów... pozagalaktycznych. Wyda
wało się do tej pory, ze gaz i pył w naszej 
Galaktyce skutecznie przesłaniają krótkofalo
we promieniowanie nawet od bliskich ciał nie
bieskich; ośrodek międzygwiazdowy jest nieprze
zroczysty dla tych fal. Dwadzieścia lat temu 
nikt by nie uwierzył, że można będzie obser
wować cokolwiek (poza Układem Słonecznym) 
w ultrafiolecie. Tymczasem galaktyka eliptycz
na (lacertyda PKS 2155-304) bardzo szybko 
zmienna w różnych długościach fal, nie tylko 
była obserwowana przez EUVE, ale przez 2.5 
dnia nic wykazywała żadnej zmienności!

Tfc pierwsze wyniki prezentowane były na 
spotkaniu COSPARu, dnia 31 sierpnia 1992 r. 
w Waszyngtonie, podczas Światowego Kongresu 
Kosmicznego (patrz Urania nr 12/92).

Kolejne przedstawiano na tegorocznym sty
czniowym spotkaniu Amerykańskiego Towarzys
twa Astronomicznego (AAS — American As
tronomical Society). Stąd wiadomo, że np. 
gwiazda epsilon Canis Majoris okazała się naj
jaśniejszym źródłem EUV na niebie (w filtrze 
centrowanym na 600 angstremów); że udało 
się monitorowanie zmiennej kataklizmicznej U Z 
For (odkrytej przez EXOSAT’ ale niewidocz
nej dla ROSATa). Także w styczniu 1993 r. 
podano listę 100 najjaśniejszych źródeł, jakie 
zaobserwował EUVE: 17 z nich to gwiazdy 
późnych typów widmowych, 10 to białe karły, 
3 zmienne katakłizmiczne, 18 gwiazd typu B, 
3 aktywne jądra galaktyk; dla 44 nie udało się 
znaleźć odpowiedników optycznych.

Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska

Obrazy radarowe planetoidy 
(4179) Toutatis

Jak już informowaliśmy (Urania, nr 12/1992, 
str. 370) 8 grudnia 1992 roku planetoida (4179) 
Toutatis przeleciała w pobliżu Ziemi mijając ją 
w odległości 3.6 min km. Wykorzystując tak 
duże zbliżenie zespół astronomów amerykań
skich kierowany przez Stevcna O s t r o  z Jet 
Propulsion Laboratory w Pasadenie wykonał 
cztery obrazy radarowe tego obiektu. Zostały
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Fot. 1. Obrazy radarowe planetoidy (4179) lóutatis uzyskane 8, 9, 10 i 13 grudnia 1992 roku (licząc odpowiednio z lewa iki 
prawo i od góiy do dołu). Fot. NASA/JPL.

one uzyskane w dniach 8, 9, 10 i 13 grudnia za 
pomocą radioteleskopu w Goldstone w Kali
fornii. Największa, 70 m antena (której zdjęcie 
jest reprodukowane na czwartej stronie okład
ki numeru 3/1992) służyła do emisji wiązki ra
darowej w kierunku planetoidy, a odbite od jej 
powierzchni echo było odbierane po 24 sekun
dach przez nową antenę o średnicy 34 m. Po 
komputerowym przetworzeniu uzyskanych da
nych, w dniu 4 stycznia 1993 roku rozpow
szechniono pocztą elektroniczną sensacyjne o- 
brazy, które reprodukujemy na fot. 1.

Największe zdziwienie budzi podwójność 
planetoidy, która okazała się być jakby zlep
kiem dwóch brył o średnicach 4 i 2.5 km. Okres 
jej rotacji oceniono na 10-11 dni. Powierzch
nia jest pokryta kraterami; duży krater wyraź
nie widoczny na obrazie uzyskanym 9 grudnia 
ma średnicę około 700 m.

Przypomnijmy, że obrazy radarowe plane
toidy (4769) Kastalia, podobnie otrzymane pod
czas zbliżenia do Ziemi w dniu 25 sierpnia 1989 
roku na odległość około 4 min km, też poka
zały, że jest ona złożona z dwóch brył o śred-
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nicach około 1 km (patrz Urania, nr 3/1992, 
str. 80 i zdjęcie na drugiej stronie okładki). 
Być może więc taka podwójność nie jest czymś 
niezwykłym wśród planetoid typu Apollo. S. Os
tro sugeruje nawet, że kolizje planetoid, które 
prowadzą do ich złączenia się, mogą jedno
cześnie stanowić poszukiwany mechanizm prze
noszenia tych obiektów z głównego pierścienia 
małych planet w głąb Układu Słonecznego.

Krzysztof Ziolkowski

Pory roku na Trytonie

Przebieg pór roku i rozkład stref klimatycz
nych na tej lub innej planecie uzależnione są 
od nachylenia jej osi rotacyjnej względem płasz
czyzny orbity. W przypadku księżyców prob
lem ten bywa niekiedy bardziej skomplikowa-

lona względem płaszczyzny równika Neptuna 
pod kątem 157° (ruch wsteczny księżyca), to 
jednak jej położenie względem płaszczyzny or
bity planety wolno się zmienia w dość dużych 
granicach (od 6° do 52°). Ma to oczywiście 
poważny wpływ na przebieg pór roku na Try
tonie i na rozkład tamtejszych stref klimatycz
nych, bo chociaż odbywa się to wszystko w cza
sie obiegu planety wokół Słońca (jeden obieg 
trwa 164 ziemskie lata), lecz raz na około 650 
lat (cztery obiegi planety) zwrotnik osiąga aż 
52° szerokości geograficznej księżyca i wtedy 
na jego południowej półkuli występuje coś w 
rodzaju „superlata”. W tym okresie południo
wa czapa polarna sublimuje, a wyparowana z 
niej materia przemieszcza się w kierunku bie
guna północnego, gdzie osiada i ponownie za
marza. Wraz z tym procesem Tryton niczym

n e p t u n

TRYTON

ny, ponieważ płaszczyzny ich orbit nie zawsze 
leżą w płaszczyźnie równików macierzystych pla
net, a przy tym kąt tego nachylenia na skutek 
zjawiska precesji ulega czasami dość dużym 
zmianom, co jeszcze bardziej komplikuje spra
wę. Za przykład może służyć Tryton, gdyż płasz
czyzna jego orbity jest wprawdzie stale nachy-

kameleon zmienia barwę swej powierzchni.
Najbliższe superlato na południowej pół

kuli Trytona wypadnie już w roku 2007 (su- 
perwiosna dla tej półkuli księżyca rozpoczęła 
się w roku 1960). Być może ożyją wówczas 
tamtejsze wulkany (mają nimi być owe tajem
nicze ciemne plamy z jasnymi obwódkami),
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które odkryto przy południowej czapie polar
nej. Niestety, zjawisk tych nie będziemy mogli 
obserwować, ponieważ w najbliższym czasie nic 
planuje się wysiać do Neptuna sondy kosmicz
nej, a Voyagcr-2 będzie wtedy już daleko od 
planety, by jego aparatura mogła coś zarejes
trować i potem informacje przekazać na Zic-

KRONIKA HISTORYCZNA

Jan Ilendrik Oort (1900-1992)

Niekiedy uczony pragnący poświęcić się tej lub 
innej dziedzinie wiedzy zyskuje światowy roz
głos już niemal na progu swej kariery. Dość 
często „przytrafia się” to zwłaszcza przedstawi
cielom dyscyplin matematyczno-przyrodniczych, 
a najlepszym tego przykładem może być Jan 
Hendrik O o r t ,  długoletni dyrektor obserwa
torium astronomicznego w Lcjdzie, jeden z naj
większych i najbardziej zasłużonych astronomów 
XX wieku. Jego nazwisko od kilkudziesięciu 
lat figuruje w podręcznikach astronomii i do
brze znane jest kilku pokoleniom ludzi „wpa
trzonych w niebo”.

Ten wybitny astronom holenderski urodził 
się 28 kwietnia 1900 roku. Studia astronomi
czne odbył na uniwersytecie w Groningen i tam 
też rozpoczął swą długą, trwającą blisko trzy 
czwarte stulecia karierę naukową. W roku 1922 
na krótko przeniósł się do Stanów Zjednoczo
nych, przez dwa lata pracował w słynnym Yale 
University (New Haven, Connecticut), po czym 
powrócił do Holandii i w roku 1924 podjął pra
cę w obserwatorium w Lejdzie, któremu do 
końca pozostał wierny. W roku 1945 został mia
nowany dyrektorem tej zasłużonej dla astro
nomii placówki, funkcję tę sprawował do roku 
1970, czyli do czasu przejścia na emeryturę. 
Zm arł 5 listopada 1992 roku, przeżywszy 92 
lata i 191 dni. Był więc świadkiem wielu waż
nych dla astronomii wydarzeń w XX stuleciu, 
do niektórych odkryć sam się walnie przyczy
nił, dal się poznać zwłaszcza jako znakomity 
teoretyk. Uchodzi za prekursora radiowego ba
dania Galaktyki, jako jeden z pierwszych opu
blikował mapę radiową jej spiralnych struktur, 
przyczynił się do lepszego poznania dynamiki 
gwiazd. A wszystko zaczęło się już w latach 
dwudziestych naszego stulecia, kiedy to Oort 
zainteresował się właściwościami gwiazd o du
żych prędkościach i kiedy sformułował teorię 
ruchu obrotowego Galaktyki. Wkrótce potem

mię. Tak więc na temat procesów przebiegają
cych na Trytonie w okresie tamtejszego „su- 
perlata” możemy jedynie snuć mniej lub bar
dziej prawdopodobne domysły.
Wg IAstronomie (12/1991) i The Planetary 
Report (2/1992).

Stanisław R. Brzostkiewicz

wykazał, żc nie obraca się ona jako ciało sztyw
ne, lecz części wewnętrzne obracają się naj
szybciej i prędkość rotacji maleje wraz ze wzros
tem odległości od środka, czego już wcześniej 
domyślał się astronom szwedzki Bertil L i n d - 
b ł ą d  (1895-1965). Miłośnikom astronomii 
Oort znany jest jednak przede wszystkim jako 
autor popularnej, do dziś aktualnej hipotezy o 
pochodzeniu komet. Według niej cały Układ 
Słoneczny otacza kulisty obłok kometarny, za
wierający około 1010 tych ciał o łącznej ich ma
sie równej zaledwie 0.1 masy Ziemi. W wyni
ku oddziaływania grawitacyjnego najbliższych 
gwiazd niektóre z nich są z obłoku „wyrywa
ne” i skierowane w kierunku Słońca, docierając 
w jego pobliże dopiero po upływie wielu tysię
cy lub nawet milionów lat. One to właśnie poja
wiają się na ziemskim niebie jako nowe komety.

Astronomia XX wieku — jak to wynika z 
tego krótkiego przeglądu — dużo zawdzięcza 
zmarłemu niedawno astronomowi holenderskie
mu. Społeczność astronomiczna wysoko oce
niła jego dorobek, wyrazem zaś tego uznania
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było powierzenie mu najpierw funkcji sekreta
rza generalnego Międzynarodowej Unii Astro
nomicznej (sprawował ją w latach 1935-1948), 
później zaś prezydenta tej organizacji (był nim 
w latach 1958-1961). Ponadto amerykańskie 
Towarzystwo Astronomiczne Pacyfiku w roku 
1942 przyznało holenderskiemu astronomowi

medal im. Catherine Bruce, a w roku 1946 
Królewskie lowarzystwo Astronomiczne w Lon
dynie uhonorowało go złotym medalem. Oort 
był też członkiem honorowym licznych towar
zystw naukowych i akademii nauk.

Stanisław R. Brzostkiewicz

OBSERWACJE

Shoemaker-Levy 1991ai — kometa 
bez opieki?

Stali czytelnicy komeciarskiego kącika w 
Uranii z pewnością zauważą brak jednego 
nazwiska wśród autorów tego artykułu. 
Założyciel i koordynator Sekcji Obserwa
torów Komet, dr Marek M u c i e k, z po
wodu zmiany miejsca zamieszkania i pro
fesji osierocił ponad stu wychowanków. Nie 
można było jednak posłać w zapomnienie 
prawie 140 obserwacji nadesłanych przez 
naszych członków. Dzielimy się więc re
zultatami tej pracy.

Ostatnie lata były niezwykle owocne 
dla Carolyn i Eugene S h o e m a k e r  
oraz Davida L e v y ’e g o  — trojga ame
rykańskich łowców komet. Większość od
krytych przez nich obiektów 45 cm teles
kopem Schmidta nie rokowała nadziei na 
niezwykły spektakl na niebie, lecz jedną z 
nich (SHOEMAKER-LEVY 1991a,), od
krytą 6 X 1991 r. w gwiazdozbiorze Per- 
seusza zainteresowali się amatorzy. W tym 
czasie jej blask nie był większy niż 16m, ale 
i latem 1992 roku jasność miała wzrosnąć 
do 6.5m. Tbr komety przebiegał nad pół
nocnym horyzontem. Uwzględniając pa
nujące wówczas letnie, białe noce, które 
są dużym utrudnieniem podczas obserwa
cji tego typu obiektów, trudno było spo
dziewać się wielkiej atrakcji. Gdyby od po
czątku wiadomo było, że obiekt ten będzie 
jeszcze słabszy od prognoz, najprawdopo
dobniej niewielu pozwoliłoby sobie na za
rywanie nocy z powodu śledzenia tak ma
ło atrakcyjnego widowiska. A jednak ob
serwatorzy SOK, jak zwykle zresztą, nie 
zawiedli, rozpoczynając poszukiwania ko-

Carolyn i Eugene Shoemaker, współodkrywcy ko
mety Shoemaker-Levy 1991 a i , przy 45 centymet
rowej kamerze Schmidta Obserwatorium Palomar- 
skiego. E. Shoemaker jest zasłużonym badaczem i 
znawcą dziejów krateru meteorowego w Arizonie, 
którego zdjęcie zdobi okładkę tego numeru Uranii.

mety już w czerwcu, Dzięki takiemu zaan
gażowaniu zebraliśmy 139 obserwacji. Pre
zentujemy autorów, oraz użyty sprzęt:
Jarosław B a n d u r o w s k i 5.0 B, 6.0 B 
Marcin F i l i p e k  6.0 B, 10.0 B, 10.0 M
Mariusz G a m r a c k i  
Radosław G r o c h o w s k i  
Mariusz I w a ń s k i  
Szymon K o ł o d z i e j  
Arkadiusz O l e c h  
Piotr O s s o w s k i  
Janusz P ł e s z k a  
Jerzy R a f a l s k i  
Marcin R z e p k a  
Krzysztof S o c h a  
Jerzy S p e i 1

10.0 M
7.0 L 
7.5 R

4.0 B, 6.6 R  
6.0 B, 10.0 M 

5.0 R, 6.0 B, 14.2 L 
6.6 B, 10.0 B

6.0 B
7.0 L
8.0 B
8.0 B
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Tbmasz Ś c i ę ż o  r 6.0 B, 6.7 B
Robert Ś l i w a  19.0L
Stanisław Ś w i e r c z y ń s k i  6 .0 B, 11 .0L
Tomasz W e s e l  a k 4.0 B, 8.0 B

Oznaczenia: B — lornetka, R — refrak- 
tor, M — maksutow, L — newton. Liczby 
oznaczają średnicę instrumentu w centy
metrach.

Pierwszą obserwację wykonał Tbmasz 
W e s e l a k  (22 VI 1992), natomiast os
tatnią osobą, która widziała kometę był 
Janusz P ł e s  z k a  (26 VII 1992).

n*ta Juliańska 24*8000

Rys. 1. Krzywa blasku kom ciy Schoemaker-Levy 
1991ai utworzona z 139 ocen całkowitej jasności o- 
toczki wykonanych przez 17 polskich obserwatorów. 
Linia ciągła przedstawia przewidywany wcześniej 
przebieg zmian blasku komety.

Rys. 1. przedstawia przewidywaną krzy
wą blasku komety z naniesionymi ocena
mi jasności naszych SOKistów, które po
twierdzają kapryśny charakter tego obiek
tu. Na pierwszy rzut oka rozproszenie po
miarów wydaje się dosyć duże, lecz •■•*/• 
zględniając bardzo trudne warunki obser
wacyjne należało spodziewać się raczej 
jeszcze większego.

Niestety, poza stwierdzeniem, że ko
meta była słabsza od prognoz o ok. l m nic 
więcej nie można dodać. Ze względu na 
stosunkowo krótki okres obserwacyjny 
trudno dopatrzeć się jakiegoś sensownego 
przebiegu jasności otoczki. Wszelkie pró
by wydobycia fizycznej natury tego obiek
tu z gąszcza pomiarów byłyby chyba tro

chę na wyrost. Niemniej nie wolno zapo
minać o wartości tych obserwacji w zesta
wieniu ze wszystkimi ocenami, zebranymi 
z całego świata.

Poza przedstawionymi wynikami zebra
liśmy pomiary średnicy otoczki, oraz jej 
stopnia kondensacji. Tfego typu obserwa
cje rozmytych obiektów takich jak kome
ty, są najczulsze na jasność tła nieba, stąd 
wartości te są obarczone dużym rozrzu
tem. Ogólnie można powiedzieć, że więk
szość obserwatorów szacowała średnicę 
otoczki na poziomie 3’ -  6’, a jej stopień 
kondensacji na 3-5 (w dziewięciostopnio- 
wej skali). Niektórzy obserwatorzy widzieli 
nawet krótki warkocz (ok. 0.2°), lecz są to 
pojedyncze przypadki.

Jak zwykle wszystkie raporty obserwa
cyjne wysłaliśmy pocztą elektroniczną do 
International Comet Quarterly, zasilając 
dość znacznie to międzynarodowe biuro.

Mimo niewielkiej atrakcyjności kome
ty Shoemaker-Levy 1991 a, akcję należy 
uznać za udaną. Kolejny raz polscy miłoś
nicy dowiedli, że mimo niewielkiego sprzę
tu, oraz dosyć kiepskich warunków obser
wacyjnych, można dokonać wartościowej 
pracy. Liczy się zaangażowanie, chęci oraz 
prawdziwa przyjemność z kontaktu z noc
nym niebem.

Jerzy Rafalski, Krzysztof Jaroszewski

Prace wyróżnionych uczestników konkur
su Uranii na wakacyjne zdjęcie nieba:

U góry: z lewej — zdjęcie Księżyca wyko
nane przez Jerzego Łągiewkę z Katowic 19 
września 1992 r. na filmie Fotopan H L 27 
DIN podczas 1/3 sek. ekspozycji; z prawej — 
pawilon obserwacyjny Krzysztofa Ścigalskiego 
z Krakowa z samodzielnie wykonanym teles
kopem o średnicy 150 mm i ogniskowej 1420 
mm, a niżej zdjęcie gromady kulistej M 13 wy
konane tym teleskopem 28 lipca 1992 r. (czas 
naświetlania 17 min.).

U dołu: gwiazdozbiór Perseusza na zdję
ciu wykonanym przez Krzysztofa Ścigalskiego.
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Komunikat nr 10/92 Sekcji Obserwacji 
Słońca PTMA

Wyniki obserwacji Słońca w październiku 
1992 roku przysłało 12 obserwatorów. By
li to: Marcin B e t l e j ,  Grzegorz C z e -  
p i e c z e k ,  Bartosz D ą b r o w s k i ,  Lon
gin G a r  ku l ,  Janusz W. K o s i ń s k i ,  
J e r z y Ł a g i e w k a ,  Wiktor M a j e w s k i ,  
Andrzej P i l s k i ,  Sebastian S o b e r s k i ,  
Stanisław Ś w i e 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 130 obserwacje w 
29 dniach.

Średnie dzienne względne liczby Wolfa:

KONFERENCJE I ZJAZDY

Forum informacyjne dla młodych 
Europejczyków

W dniach 4, 5 i 6 XII 1992 r. odbyło się w 
Paryżu forum młodzieży z Europy. Nosiło 
ono tytuł Kosmos, Ekologia i Środowisko. 
Zostało zorganizowane w ramach Mię
dzynarodowego Roku Kosmosu dzięki to
warzystwu EURISY (ang. European As
sociation for the International Space Year). 
Celem spotkania było zapoznanie mło
dych ludzi (w wieku od 15 do 18 lat) z 
problemami ochrony środowiska natural
nego i metodami jego badania. Było to 
pierwsze spotkanie tego typu ale postano
wiono, że będą one kontynuowane w przy
szłości np. niedługo w Niemczech i Belgii. 
Tym razem obrady toczyły się w Cite des 
Sciences et de lTndustrie (CSI) — cen
trum konferencyjnym, a zarazem impo
nującym paryskim muzeum techniki.

W spotkaniu uczestniczyło około stu 
młodych osób z 12 krajów Europy, oraz 
reprezentacja Maroko. Serię wykładów 
prowadzili naukowcy — przedstawiciele 
ośrodków badawczych z krajów stowarzy
szonych w Europejskiej Agencji Kosmicz
nej (ESA). Według mnie najbardziej za
sługiwały na uwagę dwa wykłady. Pierwszy 
z nich został wygłoszony przez B. P e l e -

1 .. 101 9.... ....88 17, „....53 75 157
7 .... 97 10.... ....83 18 ....99 76.... 178
3... ..106 11.... ....63 19 ....92 77,,,,.—

4... ..116 12.... ....41 70 ....85 78.....—

S .. 11'6 13.... .79 71 ...111 79 148
6 .. 106 14.... ....46 77.,., ....97 30... 107
7 .. 104 15.... ....36 73 ... 132 31.... 87
8 .... 95 16.... ....59 74 ...114

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa w październiku 1992 r. wyniosła 92.7 
(92 5)

Średnia względna liczba Wolfa z jed
nego obrotu Słońca wyniosła 77.4 (79.1) 

W nawiasach podano średnie liczone 
bez współczynników obserwatorów.

Janusz W. Kosiński

Łukasz M. Błęcki, a u to r  spraw ozdania z forum  nilu 
dzieżowego w Paryżu, przy swoim plakacie.

q u e r ’a z obserwatorium w Aniane we 
Francji i nosił tytuł 1492-1992 — Od stat
ków Kolumba do rakiet sondujących. W re
feracie tym przedstawiona została, między 
innymi, historia odkryć dokonanych w 
Układzie Słonecznym. Drugi wykład do
tyczył aktualnie prowadzonych przez ESA 
badań. M. F e a, przedstawiciel ESA,

poem p
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U czestnicy lorum  m łodzieżowego w 1‘aiyżu 1’rzemyslaw K ordos (z lewejj i M ichalski przy wspólnym 
plakacie.

omówił takie programy jak: ERS-1, ME- 
TEOSAT, Poem-1, SPOT, Tbpex-Poseidon. 
Bardzo ciekawy był również film pod tytu
łem 1001 zwierciadeł obserwujących Zie
mię, przedstawiający możliwości zastoso
wania statków orbitalnych, dla celów ob
serwacji środowiska. Zaprezentowano też 
najnowszą technikę (video-<lisc) przecho
wywania i analizowania danych pochodzą
cych z satelitów meteorologicznych. Przed
stawiciel francuskiego Ministerstwa Edu
kacji, M. Va u z e 11, opowiedział o wyko
rzystaniu danych pochodzących z sateli
tów w niektórych szkołach.

Każdy z młodych uczestników miał moż
liwość prezentacji (6 XII.) swojej pracy w 
postaci plakatu, programu komputerowe
go lub przezroczy, oraz krótkiego omó
wienia je} treści. Przeważały opracowania 
dotyczące stanu środowiska w danym kra
ju lub rejonie, oraz metod jego badania ze

szczególnym uwzględnieniem teledetekcji. 
Mój podziw wzbudziła samodzielna praca 
konstrukcyjna ucznia z Norwegii. Przedsta
wił urządzenie do odbioru i przetwarzania 
danych z satelity METEOSAT. Zaprezen
towano też wyniki pomiarów zanieczysz
czenia wód i powietrza wykonane samo
dzielnie przez młodych przedstawicieli 
szkół z Norwegii i Niemiec.

Polska delegacja składała się z sześciu 
osób: trzech z liceów warszawskich i po 
jednej z: Bielska Podlaskiego, Katowic i 
Piaseczna. Nasze plakaty dotyczyły oceny 
stanu środowiska na Śląsku i w Sudetach, 
oraz prezentowały satelitarne metody ba
dawcze stosowane w Polsce (w Centrum 
Badań Kosmicznych i Instytucie Geodezji 
i Kartografii). Wyróżniono pracę Macieja 
P a n c z y x o w s k i e g o  z III LO w Kato
wicach omawiającą stan zanieczyszczenia 
powietrza na Śląsku.
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O rganizatorzy zapewnili uczestnikom dokładne zwiedzanie muzeum techniki w 
również innego typu przyjemności: była CSI.
np. przejażdżka statkiem  po Sekwanie i Łukasz M. Blęcki

KRONIKA PTMA

Zbigniew Kowalski (1924-1992)

D nia 8 grudnia 1992 roku zmarł Prof, dr 
hab. Zbigniew  K o w a l s k i  Prezes Pol
skiego Tbwarzystwa Miłośników A strono
mii w łatach 1989-1992. U rodził się w 
Krakowie 3 sierpnia 1924 roku. A strono

mią interesow ał się od najmłodszych lat. 
Pierwsze jego zainteresowania astrono
miczne kształtowały się w małym często
chowskim obserw atorium  blisko Jasnej 
G óry prowadzonym przez księdza B. 
M e 11 e r a (ówczesnego sekretarza Czę
stochowskiego Oddziału Polskiego Tbwa- 
rzystwa Przyjaciół A stronom ii). Po d ru 
giej wojnie światowej mieszka w K rako
wie, gdzie rozpoczyna studia astronom icz
ne pod kierunkiem  prof. T  B a n a c h i e -  
w i c z a .  Rozpoczyna również studia m a
tematyczne pod kierunkiem  Profesora T. 
W a ż e w s k i e g o .  Jest magistrem astro 
nom ii i matematyki. Pracę rozpoczyna w 
Uniwersytecie Jagiellońskim  jako m ate
matyk. Przechodzi przez wszystkie szczeb
le kariery m atem atyka i od lat jest profe
sorem  tej dyscypliny, specjalistą od rów
nań różniczkowych. Do Polskiego Tbwa- 
rzystwa M iłośników A stronom ii wstępuje 
11 listopada 1948 roku, natychmiast po

odrodzenia się Tbwarzystwa po wojnie i 
jest wpisany do rejestru PTM A  pod nu
merem 347. W okresie prezesowania w 
PTM A był inicjatorem  wielu ciekawych 
akcji. Tb za jego kadencji rozpoczęto wy
dawanie serii Biblioteka Uranii, zakupio
no dla Tbwarzystwa nowoczesną apara
turę i teleskopy. Specjalnie interesow ała 
Go optyka astronom iczna i obserwacje. 
W spólnie z L . N e w e l s k i m  rozpoczęli 
pisanie pracy o optyce astronom icznej za
wierającą wiele ciekawych, nowatorskich 
informacji i rozwiązań (oby ta praca zo
stała dokończona). Odszedł od nas w spa
niały Człowiek o ogrom nej wiedzy zawsze 
życzliwy i chętny do udzielenia fachowej 
konsultacji. Żegnając G o przy ostatniej 
posłudze na wiązance pogrzebowej umieś
ciliśmy szarfę z napisem „Kochanemu Pre
zesowi Polskie Tbwarzystwo M iłośników 
A stronom ii”.

H.B.

Aleksander Szalkowski (1908-1992)

Dnia 27 lutego 1992 roku zmarł mgr inż. 
A leksander S z a f k o w s k i  Członek H o 
norowy Polskiego Tbwarzystwa Miłośników

A stronom ii. Urodził się 6 października 
1908 roku w Moskwie. M atka jego M aria
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pochodziła z rodziny Odlanickich-Poczo- 
buttów (słynnego astronoma polskiego z 
Wilna z końca XVIII stulecia). Młodość 
swoją spędził na Wileńszczyźnie. Z  zawo
du inżynier budowlany i architekt. Po Po
wstaniu Warszawskim wraz z rodziną zos
taje wywieziony do Wrocławia, gdzie po 
wojnie aktywnie działa na rzecz odbudowy 
i rozbudowy miasta. Jest jednym z twór
ców Wrocławskiego oddziału naszego To
warzystwa. W połowie lat pięćdziesiątych 
doprowadza do zawarcia umowy dzierża
wnej pomiędzy władzami Wrocławia, a 
PTMA, na mocy której budynek na Wzgó
rzu Partyzantów przejmuje do roku 1999 
Tbwarzystwo. Jest bardzo aktywnym po
pularyzatorem spraw miłośniczych astro
nomii we Wrocławiu. Uznając Jego zasłu
gi dla Tbwarzystwa i popularyzacji astro
nomii Walny Zjazd Delegatów PTMA w 
Krakowie w roku 1986 nadaje Mu tytuł 
Honorowego Członka PTMA Jego śmierć 
jest bolesną stratą dla Tbwarzystwa.

U. B.

Wakacje młodych astronomów z Torunia

Członkowie toruńskiego Międzyszkolne
go Koła Młodych Astronomów przy Uni
wersytecie Mikołaja Kopernika podczas 
wakacji roku 1992 rozbili namioty wśród 
pięknych krajobrazów Szwajcarii Kaszub
skiej. Obóz — pod kierownictwem pana 
doktora Marka M u ć k a  — trwał od 15 
do 29 lipca. Oprócz toruńczyków uczest
niczyli w nim także goście z Czarnego i 
Wronkowa kolo Szczecinka oraz z Łaska 
(woj. sieradzkie). Pogoda niestety nie sprzy
jała obserwacjom. Dni były co prawda u- 
palne i bezchmurne, ale wieczorem nad-

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Bogusława Humik, Hieronim Hurnik: Me- 
teoroidy, meteory, meteoryty. Wydawnic
two Naukowe UAM, Poznań 1992, stron 
138, nakład 820 +  80 egz.

Jest to pierwsza książka, która tak szcze
gółowo opisuje najdrobniejsze ciała Ukła-

ciągały chmury, a w nocy kilka razy pa
dało. Mieliśmy zatem zaledwie kilka nocy 
obserwacyjnych. Jedna z nich wynagro
dziła nam jednak długie oczekiwanie: ta
kie niebo rzadko się zdarza nad Polską 
— Droga Mleczna jaśniała od horyzontu 
po horyzont. Była to w zasadzie jedyna 
noc, podczas której mogliśmy obserwo
wać gwiazdy zmienne.

Na braku pogody zyskała jednak „dzia
łalność kulturalno-oświatowa” obozu. 
Nie musieliśmy odsypiać nocnych dyżu
rów, więc organizowaliśmy wycieczki. Zwie
dziliśmy Kartuzy, Kościerzynę, Gdynię; nie 
zaniedbywaliśmy także pobliskich wznie
sień. Wbrew pozorom widoki z Wieżycy, 
którą mieliśmy całkiem blisko, nie ustę
pują temu, co można zobaczyć ze Śnieżki 
na przykład. Może nie tak wysoko, ale to 
zestawienie — góry i woda... Jeziora, któ
rego brzegi mieliśmy o dwa kroki, również 
nie zaniedbywaliśmy. Bardzo aktywnie dzia
łało też „kółko brydżowe”, które do swo
jej dyspozycji miało całe wieczory.

Brak pogody do obserwacji nie poz
walał natomiast nikomu wykręcać się od 
słuchania referatów, wygłaszanych przez 
uczestników obozu. A referaty te dotyczy
ły rozmaitych zagadnień — m. in. „kandy
datów” na czarne dziury i zderzeń galak
tyk. W ten sposób czas mijał szybko, aż 
wreszcie przyszło się rozstać. Na zakoń
czenie uroczyście pożegnaliśmy naszego 
wspaniałego opiekuna — dra Marka Mu
ćka. Pan Marek wyprowadził się z Tbrunia, 
opuszczając Sekcję Obserwatorów Komet, 
toruńskie PTMA i Koło Młodych A stro
nomów.

Adam Frankowski

du Słonecznego, prezentując przy tym naj
wyższy naukowy poziom. Książka składa 
się z trzech rozdziałów, co zasugerowane 
jest w tytule i ukazuje los drobnych ciał 
Układu Słonecznego, od ich powstania do 
momentu ich badań na Ziemi, gdy po prze-
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locie przez ziemską atmosferę spadają i są 
odnajdywane.

W rozdziale „Małe ciała Układu Sło
necznego” meteoroidy przedstawione są 
na tle innych małych ciał: księżyców pla
net, małych planet oraz komet. O każdej 
grupie ciał podane są najważniejsze infor
macje, często zestawione w tabelach, co 
znakomicie ułatwia znalezienie potrzeb
nych danych. Rozdział ten nie jest nad
miernie rozbudowany, ponieważ w litera
turze polskiej można znaleźć inne książki, 
w których omówiono księżyce planet lub 
komety, często są one nawet bogato ilus
trowane.

Rozdział drugi — „Meteory” omawia 
wędrówkę m eteoroidu przez atmosferę 
ziemską. Obserwacje meteorów informu
ją nie tylko o samym ciele meteoroido- 
wym, ale także o warunkach panujących w 
atmosferze ziemskiej. W kilku przypad
kach udało się na podstawie obserwacji 
przelotu meteoru wyznaczyć jego orbitę 
przed wejściem w atmosferę Ziemi i uzys
kać dowód, że meteoroidy pochodzą z pa
sa planetoid. Ciekawe są również infor
macje o kraterach meteorytowych.

Największy jest rozdział „Meteoryty”, 
zajmuje bowiem ponad połowę objętości 
książki. Jest to najbardziej uporządkowa
ny i rzetelny zbiór informacji o meteory
tach, jaki można przeczytać po polsku. 
Przedstawiona jest klasyfikacja meteory
tów, ich wiek oraz pochodzenie.

Jeśli książki o meteorytach piszą pe
trografowie i mineralodzy, to dla astrono

mów duże partie tych książek są zupełnie 
nieczytelne. Używanie bardzo fachowej ter
minologii, omawianie dziesiątków niezna
nych minerałów i brak informacji o po
chodzeniu meteorytów stwarza wrażenie, 
że mowa jest o egzotycznych zbiorach mi
neralogicznych, a nie o ciałach przybyłych 
z Kosmosu. Dlatego przeciętny astronom 
i miłośnik astronomii już po przekartko- 
waniu takiej książki czuje się zupełnie roz
grzeszony ze swej meteorytowej niewie
dzy. Książka Meteoroidy, meteory, meteory
ty nie „straszy” czytelników setkami ter
minów z zakresu petrografii i mineralogii. 
Owszem występują takie terminy, ale w 
zakresie zupełnie niezbędnym dla charak
terystyki meteorytów.

Gdyby chciało się określić recenzowa
ną książkę w jednym zdaniu, to należałoby 
napisać, że jest to maksimum treści w mi
nimum objętości na temat sygnalizowany 
w tytule. Do istotnych walorów tej książki 
zaliczyłabym również bardzo logiczny i 
przejrzysty układ, wiele tabel i rysunków 
oraz zdjęć (szkoda, że tylko czarno-bia
łych), a także spis literatury (178 pozycji). 
Szczególnie tak bogaty spis literatury jest 
bardzo cenny dla wszystkich pragnących 
rozszerzyć swe wiadomości na temat me
teorytów i ich pochodzenia.

Zachęcając do zapoznania się z tą książ
ką informuję, że można ją nabyć w Plane
tariach Śląskim oraz Olsztyńskim, a także 
w księgarniach ORPAN. W Planetarium 
Olsztyńskim jej cena wynosi 20 000 zł.

Jadwiga Biała

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Maj 1993 r.

Słońce: Wędrując po ekliptyce stale odda
la się od równika niebieskiego, a w związ
ku z tym w ciągu miesiąca dnia przybywa o 
półtorej godziny: w Warszawie 1 maja Słoń
ce wschodzi o 5h6m, zachodzi o 20h4m, a 31 
maja wschodzi o 4h21m, zachodzi o 20h46m. 
W maju Słońce wstępuje w znak Bliźniąt.

21 maja po południu zdarzy się czę
ściowe zaćmienie Słońca, widoczne także

w północnej Europie. Szczegóły dotyczą
ce zaćmienia podajemy w tekście Kalen
darzyka pod odpowiednią datą.
Księżyc: Bezksiężycowe noce będziemy 
mieli w drugiej połowie miesiąca, bowiem 
kolejność faz Księżyca jest w maju nastę
pująca: pełnia 6d6h, ostatnia kwadra 13d14h, 
nów 21d16h i pierwsza kwadra 28d20h. W 
perygeum Księżyc znajdzie się dwukrotnie,
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D an e  dla obserw atorów  Słońca (na 14h czasu w schod .-eu rop .)

Data
1993

P Bo Lo Data
1993

P Bo Lo

V 1 -24?05 -4? 10 115?88 11 V 17 -20?26 -2?36 264?32
3 -23.68 -3.90 89.44 19 -19.67 -2.13 237.86
5 -23.28 -3.68 99.24 21 -19.06 -1.90 211.40
7 -22.84 -3.48 36.56 23 -18.41 -1.66 184.94
9 -22.38 -3.26 10.12 25 -17.74 -1.43 158.48

11 -21.90 -3.04 343.67 27 -17.06 -1.19 132.02
13 -21.38 -2.82 317.22 29 -16.35 -0.95 105.56
15 -20.83 -2.59 290.77 31 -15.62 -0.71 79.10

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
10d8h22m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

4 i 31 maja, a w apogeum 15 maja o 
północy.
Planety i planetoidy: Rankiem nad wscho
dnim horyzontem świeci pięknym blas
kiem W e n u s  jak gwiazda -4.5 wielkoś
ci. M a r s  widoczny jest wieczorem na 
granicy gwiazdozbiorów Raka i Lwa. Mars 
ciągle oddala się od Ziemi i w ciągu mie
siąca jasność jego spada od +1 do +1.4 
wielk. gwiazd. J o w i s z a  możemy obser
wować w pierwszej połowie nocy jako jas
ną gwiazdę -2.3 wielkości w gwiazdozbio
rze Panny; przez lunety możemy śledzić 
ciekawe zjawiska w układzie czterech naj
jaśniejszych księżyców Jowisza. S a t u r n  
widoczny jest rankiem nad wschodnim ho
ryzontem jako gwiazda +0.9 wielkości. 
U r a n  6 wielk. gwiazd, i N e p t u n  8 
wielk. gwiazd, także widoczne są nad ra
nem, ale w gwiazdozbiorze Strzelca w trud
nych warunkach obserwacyjnych. P 1 u - 
t o n widoczny jest przez całą noc na gra
nicy gwiazdozbiorów Wagi i Węża, ale tyl
ko przez duże teleskopy (ok. 14 wielk. 
gwiazd.). M e r k u r y  jest w tym miesią
cu niewidoczny, podobnie jak cztery naj
większe planetoidy.
Meteory: Od 1 do 8 maja promieniują 
meteory z roju A k w a r y d ó w .  Radiant 
roju leży na równiku niebieskim w gwiaz
dozbiorze Wodnika i ma rektascensję

22h24m. W tym roku warunki obserwacji 
nie są dobre (Księżyc bliski pełni).

* * *

2/3d Księżyc 2 i jego cień przechodzą 
na tle tarczy Jowisza. Księżyc 2 rozpocznie 
przejście o 22h54"\ a jego cień o 24h24ra. 
Księżyc kończy przejście o l h21m, a cień o 
2h52m.

3d17h Złączenie Księżyca z Jowiszem w 
odl. 7°.

3/4d O l h17m obserwujemy początek 
zakrycia 1 księżyca Jowisza przez tarczę 
planety.

4/5d Wieczorem księżyc 2 ukryty jest w 
cieniu Jowisza, a księżyc 1 zbliża się do 
brzegu tarczy. O 21h49m obserwujemy ko
niec zaćmienia 2 księżyca; pojawi się on 
nagle w polu widzenia lunety odwracającej 
w odległości równej promieniowi tarczy 
planety od jej prawego brzegu. O 22h35m 
obserwujemy początek przejścia księżyca 
1, a o 23h22m jego cienia na tle tarczy pla
nety; księżyc 1 zakończy przejście o 0h47m, 
a jego cień o l h33m.

5d Wieczorem księżyc 1 ukryty jest w 
cieniu Jowisza. O 22h45m obserwujemy ko
niec zaćmienia tego księżyca (blisko pra
wego brzegu tarczy w lunecie odwraca
jącej).

7d6h Wenus osiąga maksimum swego 
blasku (-4.5 wielk. gwiazd.) w tym okresie
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widoczności. Wieczorem obserwujemy 
przejście 3 księżyca i początek przejścia 
jego cienia na tle tarczy Jowisza; księżyc 3 
rozpocznie przejście o 21h32m, a zakończy 
o 24h17m, natomiast jego cień pojawi się 
na tarczy planety o 24h54m.

1 l d Księżyc znajdzie się w złączeniu ko
lejno z dwiema planetami: o l h z Nep
tunem w odl. 3°, a o 4h z Uranem w odl. 4°. 
Wieczorem księżyc 2 Jowisza ukryty jest w 
cieniu planety, a księżyc 1 zbliża się do 
brzegu tarczy; o 24h23m obserwujemy jed
nocześnie koniec zaćmienia 2 księżyca i 
początek przejścia księżyca 1 na tle tarczy 
planety.

12d Księżyc 1 Jowisza przechodzi za tar
czą i przez strefę cienia planety. O 21h31m 
nastąpi początek zakrycia, a o 24h40m ko
niec zaćmienia tego księżyca.

13d Wieczorem księżyc 1 przechodzi na 
tle tarczy Jowisza i jest niewidoczny, nato
miast widoczny jest na niej jego cień. Księ
życ 1 zakończy przejście i ukaże się w po
bliżu brzegu tarczy o 21hl m, natomiast je
go cień będzie wędrował po tarczy planety 
do 21h56m.

14d9h Złączenie Saturna z Księżycem 
w odl. 7°.

14/15d Księżyc 3 Jowisza zbliża się po
woli do brzegu tajxzy planety, by o l h2m 
rozpocząć przejście na jej tle.

15dl h Pluton w opozycji.
16d5h Górne złączenie Merkurego ze 

Słońcem.
18d2h Złączenie Wenus z Księżycem w 

odl. 6°. Wieczorem może nam się uda za
obserwować koniec zaćmienia 3 księżyca 
Jowisza o 21h44m, a o 22h31m z pewnością 
łatwo zaobserwujemy początek zakrycia 2 
księżyca Jowisza przez tarczę planety.

19d O 23h20m obserwujemy początek 
zakrycia 1 księżyca Jowisza przez tarczę 
planety.

20d Wieczorem księżyc 1 przechodzi na 
tle tarczy Jowisza i jest niewidoczny, ale

na tarczy planety do 21h25m widoczny jest 
cień księżyca 2! Cień księżyca 1 pojawi się 
na tarczy planety o 21h39m. Koniec przejś
cia księżyca 1 obserwujemy o 22h50m, a 
jego cienia o 23h50m.

21d Częściowe zaćmienie Słońca wido
czne w Ameryce Północnej, na Grenlandii 
oraz w północnej Europie. Podajemy mo
menty faz zaćmienia:

14h19m początek zaćmienia,
16h19m największa faza zaćmienia (0.7 

średnicy tarczy Słońca),
18h20m koniec zaćmienia.
21d3h0m Słońce wstępuje w znak Bliź

niąt, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 60°.

25d Księżyc 2 zbliża się do brzegu tar
czy Jowisza, a księżyc 3 niedawno prze
szedł za tarczą planety i już się oddala od 
jej prawego brzegu (w lunecie odwracają
cej). Ale o 22h58m księżyc 3 zniknie nagle 
w cieniu planety (początek zaćmienia), na
tomiast o 24h54m obserwujemy początek 
zakrycia księżyca 2 przez tarczę Jowisza.

27d9h Mars w złączeniu z Księżycem w 
odl. 7°. Księżyc 1 zbliża się do brzegu tar
czy Jowisza, ale na tarczy planety widocz
ny jest cień jego 2 księżyca. Księżyc 1 roz
pocznie przejście na tle tarczy o 22h28m, a 
jego cień pojawi się na tarczy planety o 
23h34m; teraz do 24h2m (koniec przejścia 
cienia księżyca 2) na tarczy Jowisza wi
doczne będą dwa cienie jego księżyców. 
Księżyc 1 zakończy przejście o 24h39m, a 
jego cień godzinę później.

28d Księżyc 1 przechodzi za tarczą i 
przez strefę cienia Jowisza. O 22h58m ob
serwujemy koniec zaćmienia tego księżyca.

30d23h Złączenie Jowisza z Księżycem 
w odl. 7°.

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

Opracował G. Sitarski

Sprzedam teleskop „MICAR-1” 110x805 mm z wyposażeniem. Krzysztof 
Borucki, 02-685 Warszawa, ul. S. Bryły 1 m 85, tel. 47-98-95.
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Ogólnopolski Konkurs Fotografii

Zasięg konkursu: teren całego kraju. 
Uczestnicy: amatorzy astronomii i fotografii. 
Wiek bez ograniczeń.
Cel konkursu: popularyzacja astronomii i fo
tografii astronomicznej.
Organizatorzy: Olsztyńskie Planetarium i Ob
serwatorium Astronomiczne, Olsztyński Od
dział Polskiego Towarzystwa Miłośników As
tronomii.

Konkurs ASTROFOTO rozpoczęty zostanie 
w dniu 1 XII 1992. Uczestnicy konkursu od 
tego czasu mogą wykonywać swoje prace. 
Organizatorzy nie stawiają żadnych warun
ków dotyczących sprzętu i technik fotografi
cznych. W dniu 1 IV 1993 roku upływa termin 
nadsyłania prac. Liczba nadesłanych prac 
od jednego autora jest nieograniczona. Wa
runkiem przyjęcia pracy jest format odbitki 
nie mniejszy niż 13x18 cm, (może być więk
szy). Odbitka nie może być zdjęciem wcześ
niej już eksponowanym lub publikowanym. 
Zdjęcia mogą być wykonane na materiałach 
czarno-białych, jak i kolorowych. Do zdjęcia 
należy dołączyć opis składający się z:

Astronomicznej ASTROFOTO’93

-  Imienia i nazwiska autora,
-  Dokładnego adresu autora,
-  Daty wykonania zdjęcia,
-  Czasu ekspozycji (w przypadku astro- 

grafów, czas od momentu otwarcia przy
rządu do momentu zamknięcia),

-  Użyty materiał fotograficzny,
-  Rodzaj obróbki (w przypadku samodziel

nej obróbki podać czas wywoływania i 
utrwalania),

-  Warunki atmosferyczne,
-  Sprzęt, jakim zdjęcie zostało wykonane 

(aparat, użyta optyka, filtry, lub typ i para
metry optyki teleskopu czy astrografu),

-  Miejsce wykonania zdjęcia.
Zdjęcia zostaną ocenione przez komisję, 

a w dniu 8 V 1993, odbędzie się rozstrzyg
nięcie konkursu, przyznanie nagród autorom 
najlepszych prac oraz otwarcie wystawy zło
żonej z prac nadesłanych na konkurs.

Adres na który należy przesyłać prace: 
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium As
tronomiczne, Al. Marszałka Józefa Piłsudskie
go 38, 10-450 Olsztyn, z dopiskiem ASTRO
FOTO.

Announcement of the IAYC 1993

IAYC 1993. August 5th -  26th 1993 
29th International Astronomical Youth 
Camp in Coucouron (Ardeche), France

To participate in an IAYC means really to 
follow your hobby, to spend nice summer 
holidays, to meet many new friends and to 
experience the fantastic camp atmosphere.

The IAYC is an international youth camp 
with participants from at least 12 different 
countries of the world and is organized for 24 
years now. The camp-language is English, 
where normal school knowledges are suffi
cient. For three weeks you can work in two of 
eight working groups together with other parti
cipants on astronomical projects; you can 
find everything between night observations 
and theoretical problems. Here plays the fun 
on the own work and the event to participate 
in an international grup a big role. The wor
king groups will be lead by experienced 
amateur astronomers from the IAYC team.

In 1993 we offer 8 working groups with 
the following themes:

•  Astrophysics
•  Celestial Mechanics
•  Galaxies
•  Gravitation and Cosmology
•  Light and Matter
•  Meteors
•  Practical Astronomy
•  Stars and Stellar Systems

The participants may choose two of these 
groups in their application. One group will be 
attended in the first half of the camp and in 
the middle of the camp you will change to the 
other choice. Who wants to work on longer 
projects stays in one working group during 
the whole camp.

Apart from the astronomical programme 
there are wide non-astronomical activities like 
group games, singing evenings, hiking tours 
and an excursion day.
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The IAYC 1993 takes place from August 
5th to August 26th in Coucouron in southern 
France. Coucouron is a small village in a 
hight of 1000 m, in the near of the Massif 
Central about 150 km southwest of Lyon. So 
the next IAYC is placed in the nice landscape 
Ard6che promising best weather conditions 
for astronomical observations.

The accomodation will be a house, that 
offers much space for all participants, wor
king groups and our own darkroom. We will 
do the observations on a place near of the 
house, which offers enough space for all 
instruments. The camp site promises best 
observation conditions, because the few

C O N T E N T S

K. Z i o ł k o w s k i
Do asteroids and comets

surrounding street lamps will be switched off 
for us.

Everybody from 16 to 24 years who is 
able to communicate in English can partici
pate in the IAYC. The participation fee for 
accomodation, full board and programme, 
including the excursion, will be prospectively 
DM 880.

If you are interested in a participation you 
can order free of charge detailed information 
and an application form from

IWA e. V. c/o Erwin van Ballegoy
Willemsweg 41
NL 6531 DB Nijmegen
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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładki: Krater meteorowy w Arizonie o średnicy 1.2 km i głębokości 200 m powstały 

prawdopodobnie 50 tys. lat temu.
Druga strona okładki: Zdjęcie błyskawicy wykonane przez Mieczysława Sikorę z Lublina wyróżnionego w 

konkursie Uranii na wakacyjne zdjęcie nieba.
Trzecia strona okładki: Tzw. Geoda czyli fragment Citć des Sciences et de 1'Industrie — słynnego muzeum 

techniki w Paryżu; jest to kula o średnicy 36 m, w której wnętrzu znajduje się sala kinowa z półkolistym 
ekranem o powierzchni 1000 m ; powłoka kuli złożona jest z 6433 trójkątnych luster, w których odbija 
się całe sklepienie nieba tworząc niezwykły widok (patrz Konferencje i Zjazdy).

Czwarta strona okładki: Krater meteorowy Gosses Bluff w Australii o średnicy około 22 km, którego wiek 
szacuje się na 142.5 min lat.
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