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W  tym miesiącu mija trzecia rocz
nica uruchomienia Teleskopu Kosmi
cznego Hubble’a (HST), najdoskonal
szego z istniejących instrumentów as
tronomicznych. Jest to dobra okazja do 
przypomnienia dotychczasowych jego 
osiągnięć i trapiących go nadal proble
mów. Czynimy to licznymi ilustracjami 
oraz wstępnym artykułem prof. Tadeu
sza JARZĘBOWSKIGO, który pisał już 
w Uranii o HST w numerach czerwco
wym i grudniowym z 1990 roku. Do le
ktury jego najnowszego tekstu zachę
camy tym bardziej, że znajdziemy w 
nim także informacje o projektowanej 
na koniec tego roku misji kosmicznej 
wahadłowca Endeavour z siedmioma 
astronautami dla usunięcia wady uk
ładu optycznego teleskopu. Astronomo
wie na całym świecie z nadzieją ocze
kują wyników tego bezprecedensowego 
przedsięwzięcia.

W następnym artykule powracamy 
do poruszanego już w dwóch poprze
dnich numerach problemu zagrożenia, 
jakie mogą stwarzać Ziemi komety i 
planetoidy. Tym razem prof. Grzegorz 
SITARSKI, wybitny znawca zagadnień 
wyznaczania orbit małych ciał Układu 
Słonecznego, analizuje możliwości ob
liczeniowe dotyczące badań ruchu tych 
obiektów, a w szczególności przewidy
wania ich zbliżeń do Ziemi.

Z  kolei dr Andrzej MARKS przed
stawia inne niebezpieczeństwo, które 
grozi dziś mieszkańcom naszej planety.
W odróżnieniu jednak od poprzednio 
omawianego, problem tzw. dziury ozo
nowej pojawił się jako rezultat działal
ności człowieka, czy też po prostu bra
ku dostatecznej jego wyobraźni Może 
stanie się przestrogą przed lekceważe
niem — wprawdzie mało prawdopodob
nego ale przecież realnego — niebez
pieczeństwa zderzenia z Ziemią jakichś 
okruchów materii układu planetarnego.

V_____________ ________________)
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Tadeusz Jarzębowski — Słupsk

TELESKOP KOSMICZNY -  TRZY LATA NA ORBICIE

Dnia 24 kwietnia br. przypada trzecia ro
cznica umieszczenia na okołoziemskiej or
bicie teleskopu im. Edwina Hubble’a — 
teleskopu znanego dziś powszechnie pod 
skrótem HST (Hubble Space Tfelescope). 
Trzylatek co 96 minut obiega staruszkę 
Ziemię w odległości około sześciuset kilo
metrów od jej powierzchni i — w miarę 
swych możliwości — wykonuje zlecane mu 
badania. I trzeba przyznać, że mimo wielu 
przeciwieństw losu, ma jednak na swym 
koncie spore osiągnięcia.

Żaden z dotychczasowych instrumen
tów astronomicznych nie wzbudził tylu e- 
mocji i kontrowersji, o żadnym nie napi
sano chyba jednocześnie tyle dobrego i 
tyle... złego. Rzućmy przykładowo okiem 
na niektóre tytuły z Sky & Telescope:
• „The Space Tfelescope Era Begins” kwie

cień 1990,
• „The Hobbled Space Tfelescope” (hob

ble = utykać, kuleć), wrzesień 1990,
• „Saving Hubble Space Tfelescope”, paź

dziernik 1990,

• „Hubble’s Agony and Ecstasy”, styczeń 
1991,

• „Hubble Illuminates the Universe”, czer
wiec 1992,

• „Astronomy on the Edge”, październik 
1992 (a w podtytule tego artykułu czy
tamy: „pozbawieni odwagi astronomo
wie nie powinni starać się o przydział 
czasu na tym teleskopie”).

Same te tytuły są już dość wymowne.
Jak wiadomo, nasz Trzylatek przyszedł 

na świat z wadą wrodzoną: głównemu lu
stru nadano kształt nieco inny od zapla
nowanego. We wczesnym dzieciństwie u- 
jawniła się inna jeszcze wada — wibracje 
skrzydeł ogniw słonecznych. Ale za parę 
miesięcy obie te dolegliwości winny znik
nąć. Na grudzień bieżącego roku zaplano
wana została misja wahadłowca Endeavo
ur z siedmioosobową ekipą „medyków”.

Aparatura HST
Układ optyczny HST przypomina znany 
nam dobrze typ Cassegraina, ale ściśle mó-

13,1 m

Rys. 1. Teleskop Kosmiczny Hubble’a. Podstawowe dane i układ optyczny. (Szkic bez skrzydeł ogniw sło
necznych i anten.) Masa całości 11 600 kg. Koszt ok. 2 x  109 USD.
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Tabela 1.
Podstawowe dane instrumentów HST.

pole widzenia
zakres dłu
gości fal 

(nm)
rozdzielczość

graniczna
wielkość

gwiazdowa
WF/PC 154" x 154"; 66" x 66" 115 -  1100 0.1"; 0.04" 27
FOC 22" x 46"; 11" x 22" 115 -  650 0.04"; 0.02” 29
FOS 0.1" -  4.3" 115 -  850 250; 1300 26; 22
GHRS 0.25"; 2" 105 -  320 2000; 20000; 100000 19; 16; 14
HSP 0.4”; 1" 120 -  900 10_‘ sekundy 24

wiąc, jest to tzw. Ritchey-Chrćtien. (Róż
nica w tym, że w pierwszym przypadku 
zwierciadło główne ma kształt parabolicz
ny, w drugim hiperboliczny; większość z 
konstruowanych ostatnio dużych telesko
pów to właśnie reflektory typu Ritchey- 
Chrćtiena). Szkic widzimy na rysunku 1.

Przy każdym teleskopie sprawą pod
stawową jest wyposażenie w odpowiednie 
instrumenty do rejestrowania zbieranego 
przez teleskop promieniowania. Obecne 
wyposażenie HST składa się z pięciu głów
nych pozycji. Angielskie nazwy tych in
strumentów oraz używane skróty brzmią: 
The Wide Field and Planetary Camera — 
WF/PC, The Faint Object Camera — FOC, 
The Faint Object Spectrograph — FOS, 
The Goddard High Resolution Spectro
graph — GHRS, The High Speed Photo
m eter — HSP.

W Tibeli 1 zebrane są podstawowe da
ne o tych instrumentach. (Graniczne wiel
kości gwiazdowe oraz dane o zdolności 
rozdzielczej odpowiadają wartościom prze
widywanym dla pełnosprawnej aparatury.)

Wymieniona jako pierwsza — kamera 
WF/PC — stanowi główny, najczęściej uży
wany instrument. Jest to jedyny z wymie
nionej piątki instrumentów, który umie
szczony jest nieosiowo, tj. z boku; do ka- 
meiy tej promieniowanie dochodzi za poś
rednictwem dodatkowego lustra (rys. 1). 
Jak wynika z pierwszego członu nazwy, oraz 
z danych w Tabeli, jest to kamera szero

kokątna, o dużym polu widzenia; umożli
wia ona uzyskiwanie obrazów większych 
fragmentów nieba. Występują tu dwa wa
rianty, ale zwróćmy uwagę, że nawet ten o 
większym polu obejmuje de facto niewiel
ki fragment nieba (tarcza Księżyca skła
dałaby się z około setki takich poletek). 
Drugi człon o nazwie tego instrumentu — 
kamera planetarna — wprowadzony zos
tał dlatego, iż aparatura ta nadaje się zna
komicie do obserwacji większych planet. 
Prosty rachunek wskazuje, że np. tarcza 
Jowisza mieścić się będzie w oferowanym 
wariancie pola widzenia 66" x  66” (śred
nica Jowisza to 1/10 średnicy Słońca, a 
znajduje się on średnio 5 razy dalej; z po
dzielenia średnicy kątowej Słońca, 32’, 
przez 5 x  10, otrzymujemy średnicę kąto
wą Jowisza -  około 40"). Kamera WF/PC 
stwarza możliwości obserwacyjne, jakich 
dostarczały Voyagery, znajdując się w od
ległości kilku milionów kilometrów od pla
nety — ale przewaga Teleskopu Kosmicz
nego w tym, iż sonda stwarza okazję jed
norazową, podczas gdy tu możemy pro
wadzić obserwacje w sposób ciągły. Takim 
spektakularnym odkryciem, dokonanym za 
pośrednictwem tej kamery, było zaobser
wowanie już w sierpniu 1990 roku owej 
głośnej białej plamy, tj. „burzy” kryształ
ków amoniaku na Saturnie (patrz zdjęcie 
na drugiej stronie okładki u góry). Zwróć
my wreszcie uwagę, że kamera WF/PC o- 
feruje możliwości obserwowania w spo-
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Fot. 1. Zdjęcie układu Pluton — Charon uzyskane za pomocą HST (z prawej strony) w porównaniu z 
najlepszym zdjęciem otrzymanym z powierzchni Ziemi (z lewej strony) i szkicem orbity Charona wokół 
Plutona (fot. NASA).

rym zakresie widma, od ultrafioletu do pod
czerwieni; do dyspozycji obserwatora znaj
duje się 48 różnych filtrów, które wpro
wadzać można na drogę wiązki świetlnej 
celem wybrania preferowanego zakresu 
długości fal.

Druga z kamer, kamera obiektów sła
bych — FOC — pozwala na otrzymywanie 
obrazów z większą jeszcze zdolnością roz
dzielczą, ale już tylko w ultrafiolecie i dzie
dzinie widzialnej. Pole widzenia jest tu kil

kakrotnie mniejsze niż w WF/PC. Za po
średnictwem tego właśnie instrumentu u- 
zyskano nowe rewelacyjne obrazy parki 
Pluton-Charon, odległych na niebie o 0.9" 
(fot. 1); to ta kamera ukazała nam „krzyż 
Einsteina” (Urania, czerwiec 1991; zdję
cie na pierwszej stronie okładki), jak rów
nież ów zagadkowy pierścień wokół super
nowej z roku 1987, mający średnicę ką
tową 1.6" (Urania, czerwiec 1991; zdjęcie 
na drugiej stronie okładku u dołu).
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Parę słów o spektrografach. GIIRS, spe
ktrograf Goddarda o wysokiej zdolności 
rozdzielczej, pracuje tylko w ultrafiolecie; 
rozszerzanie na dziedzinę widzialną nie 
jest w badaniach spektroskopowych celo
we, gdyż naziemne spektrografy Coudć o- 
ferują tu nie gorsze możliwości. Jeden z 
ważkich wyników obserwacyjnych, uzyska-
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Rys. 2. HST, spektrograf Goddarda (GHRS). Frag
ment widma gwiazdy a  Aur (Capella) w ultrafiole
cie, w rejonie linii wodorowej Lyman alfa. Absor
pcja pochodzi od między gwiazdowego wodoru. W 
profilu tym ujawnia się spektakularnie składowa po
chodząca od „ciężkiego wodoru”, deuteru, który wi
nien być reliktem z okresu Wielkiego Wybuchu. Uzy
skane tu dane pozwoliły na dość dokładne wyzna
czenie stosunku zawartości tego izotopu. Jest to wy
nik, mający duże znaczenie dla prac kosmologicznych.

nych za pośrednictwem tego spektrogra
fu, przedstawiony jest na rysunku 2. Co 
się zaś tyczy spektrografu obiektów sła
bych, FOS, to umożliwia on otrzymywanie 
widm zarówno w ultrafiolecie jak i w dzie
dzinie widzialnej; rozdzielczość jest tu już 
mniejsza, ale przewidywane są możliwości 
uzyskiwania widm obiektów do 26 magni- 
tudo, a zatem z powierzchni Ziemi nieob- 
serwowalnych. I jeszcze komentarz w od
niesieniu do podanych w Tabeli 1 liczb. 
Otóż pod pojęciem rozdzielczości rozu
mie się w spektroskopii stosunek długości 
fali badanego promieniowania do naj
mniejszej odległości, jaką jeszcze między 
dwoma długościami fal można zmierzyć.
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A więc gdy badamy np. widmo w rejonie X  
500 nm, a odległość między detektorami 
odpowiada 0.5 nm, to rozdzielczość wyno
si 500/0.5 = 1000. Jak widać z danych w 
Tabeli, maksymalna rozdzielczość, jaką o- 
ferowałby GHRS (dla obiektów jaśniej
szych niż 14 magnitudo) wynosi 100 000.

O szybkim fotometrze — HSP — mó
wić już nie warto; w grudniu zostanie on 
wymontowany i wróci na Ziemię (musi 
ustąpić miejsca aparaturze korygującej wa
dę lustra).

Errare humanum est
Jak to się stało, że głównemu lustru teles
kopu nadano niewłaściwy kształt? Nas
tępstwem czego była ta tak wielka kon
sternacja? Zagadka z czasem wyjaśniła się.

Lustro dla HST wykonywane było 
względnie dawno, pracowano nad nim je
szcze w latach 1977-81. W trakcie trwają
cego dwa lata szlifowania kształt nadawa
ny lustru kontrolowany był za pośrednic
twem specjalnie do tego celu skonstruo
wanej aparatury, umieszczonej 11 metrów 
ponad szlifowanym lustrem. Odpowiedni 
układ optyczny (tzw. korektor zerowy) ba
dał odstępstwa między profilem aktualnym 
a zaplanowanym. Otóż całe nieszczęście w 
tym, iż zbyt mocno zaufano tej aparatu
rze. A tymczasem tu, do jej konstrukcji 
zakradł się brzydki błąd: otóż soczewka 
tego korektora zamontowana została w nie
właściwej pozycji — była mianowicie prze
sunięta o 1.3 mm w stosunku do położe
nia zaplanowanego. Tb było przyczyną, że 
szlifowane lustro otrzymywało kształt od
powiadający hiperboloidzie o innych nie
co parametrach. I pomyśleć, co za para
doks — przy szlifowaniu lustra z dokład
nością do 10 5 mm nie dostrzeżono błędu 
o pięć rzędów większego!

Stało się. Rysunek 3 ukazuje wielkość 
zaistniałego „błędu stulecia”. Jak widzi
my, przekrój powierzchni aktualnego lu
stra jest hiperbolą nieco bardziej rozwar
tą w stosunku do powierzchni przewidzia
nej w obliczeniach. Odstępstwa, nieznacz-

URANIA
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ne w części centralnej, zwiększają się sto
pniowo w miarę zbliżania się ku krawę
dziom lustra, dochodząc tam do 0.002 mm. 
Różnica na pozór niewielka — zaledwie

H IP E R BO L A
ZAPLANOWANA

Konsekwencją tego błędu jest bardzo 
znaczna aberracja sferyczna. W dziedzinie 
widzialnej promienie padające na skrajne 
części lustra ogniskują się około 4 cm da-

0, 194 mm

0,0005 mm 
0,002 mm

=•• ••.OBECNY/.-KSZTAŁT. • 
; /.‘•'.LUSTRA-'-:

Rys. 3. 2.4-metrowe lustro główne HST. Ilustracja rozbieżności, jakie występują w pobliżu krawędzi, między 
profilem zaplanowanym a wykonanym. Dla porównania naszkicowano też kształt lustra parabolicznego oraz 
lustra o powierzchni kulistej.

1/50 grubości włosa ludzkiego — ale w 
optyce to już wiele. Tb przecież 2000 na
nometrów, tj. wartość od trzech do pięciu 
razy większa od długości fal promieniowa
nia z zakresu widzialnego (a dla nadfiole
tu byłby to już stosunek dziesięciokrotny). 
Tymczasem wiadomo, że w urządzeniach 
optycznych nierówności powierzchni nie 
powinny przekraczać A/10.

TEGO
OCZE KIW ANO

lej niż promienie odbite od części central
nych lustra. Obrazy ciał niebieskich nie są 
więc ostre. Rzeczywistość przedstawia się 
tu tak, iż na płaszczyźnie ogniskowej sku
pia się wokół punktu centralnego tylko 
około 15% padającego promieniowania, 
pozostałe 85% pada na zewnątrz, tworząc 
dość rozległe halo (rys. 4). Tymczasem pro
jektanci i konstruktorzy HST przewidy-

Rys. 4. Rozkład promieniowania wokół centralnego punktu płaszczyzny ogniskowej. Z  lewej to, czego należa
łoby oczekiwać przy poprawnej optyce; z prawej sytuacja będąca konsekwencją aberracji sferycznej. Dla 
większej przejrzystości dane znormalizowano tak, by profile centralne były jednakowej wysokości (z uwagi na 
to, że w obu przypadkach chodzi o tę samą ilość energii, profile na ilustracji po prawej stronie winny być 
znacznie zaniżone.
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Fot. 2. Zdjęcie mgławicy planetarnej w Wielkim Obłoku Magellana wykonane za pomocą H ST 26 czerwca 
1991 r. Jest to pierwsze tak wyraźne zdjęcie mgławicy planetarnej w innej niż nasza galaktyce. Najjaśniejsza 
część mgławicy ma średnicę 2.4" co  odpowiada rozmiarom 1.9 lat świetlnych (fot. NASA/ESA).

wali, że w okręgu o promieniu 0.1” skon
centruje się aż 70-80%  zbieranego od 
gwiazd promieniowania.

Wpływ aberracji sferycznej odbija się 
najbardziej negatywnie na jakości obra
zów, przekazywanych przez obie kamery. 
Jakość tę można trochę polepszyć w dro
dze obróbki komputerowej poprzez „spro
wadzanie” owego rozproszonego promie
niowania ku centralnej części obrazu. Ale 
są to tylko półśrodki. Znacznie mniej ne
gatywny jest natomiast wpływ aberracji na 
jakość prac spektroskopowych; niemniej

z uwagi na fakt, że do szczeliny spektro
skopu wpada znacznie mniej prom ienio
wania, czasy ekspozycji trzeba zwiększać 
nawet pięciokrotnie. Pomniejsza to oczy
wiście czułość aparatury i ta strata czu
łości jest tu jeszcze bardziej bolesna niż 
strata na ostrości obrazów. Stąd też poda
ne w ostatniej kolumnie Thbeli 1 granicz
ne wielkości gwiazdowe dostępne do ob
serwacji, nie mogą być przy obecnym sta
nie teleskopu osiągalne.

Tb była ta główna „wada wrodzona” 
HST. W pierwszych miesiącach pracy tele-
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skopu wykryto jeszcze inną wadę: wibra
cję skrzydeł baterii słonecznych. Efekt ten 
pojawia się, gdy teleskop wchodzi do ob
szaru ziemskiego cienia oraz gdy z niego 
wychodzi; występujący wówczas skok tem
peratury pociąga za sobą drganie skrzydeł. 
Wibracja ta przenosi się na teleskop, de
stabilizując jego ustawienie w przestrzeni. 
W momentach takich wibracji — jak re
lacjonował jeden z użytkowników telesko
pu — „gwiazdy tańczą, wypadając i wpa
dając do pola widzenia instrumentu, a ob
razy ich ulegają zamazaniu”. A  stabilność 
teleskopu jest tu sprawą niezmiernie is
totną; patrząc na pierwszą kolumnę Tabe
li 1 widzimy, że obserwowany rejon nieba 
wyraża się wszędzie w sekundach łuku, co 
nakłada duże wymogi na stałość pozycji 
teleskopu. Dodajmy, że w myśl założeń 
konstruktorów, żądany kierunek w prze
strzeni miał być gwarantowany z dokład
nością co najmniej 0.01".

Grudzień 1993 — randez-vous 
z IIST
Kłopoty HST winny skończyć się nieba
wem. Dnia 2 grudnia br. ma wystartować 
ku teleskopowi wahadłowiec Endeavour. 
Misja ta, jedna z najpoważniejszych, po
trwa około dziesięciu dni. Ekipa składać 
się będzie z siedmiu wytrawnych astro
nautów; każdy z nich ma już za sobą wiele 
dni spędzonych w kosmosie.

Jaką terapię zastosuje się celem „uz
drowienia” naszego Trzylatka. O tóż — 
szczegół istotny — lustro pozostanie to 
samo; o jego wymianie na razie nie mówi 
się. (Zresztą, wymiana lustra na orbicie 
nie byłaby możliwa — operacja taka wy
magałaby sprowadzenia teleskopu na Zie
mię). Z  uwagi natomiast na to, że obecne 
lustro różni się od zaplanowanego tylko 
tym, iż jest to hiperbola o innych nieco 
parametrach, łatwo zaplanować tu optykę 
korygującą rozbieżność. I taka właśnie ko
rygująca optyka zostanie ustawiona na tra
sie promieni świetlnych teleskopu.

Jak wspominaliśmy (rys. 1), cztery in

strumenty umieszczone są na osi telesko
pu, zaś jeden — kamera WF/PC — z bo
ku. Ta ustawiona z boku kamera wymagać 
więc będzie oddzielnej optyki korygującej. 
Natomiast dla pozostałych instrumentów, 
tych ustawionych osiowo, będzie można 
zastosować wspólne urządzenie korygujące.

Sprawa kamery WF/PC rozwiązana zos
tanie w sposób względnie prosty, jakkol
wiek radykalny. Mianowicie na miejscu do
tychczasowej wstawi się nową kamerę z 
tak zmodyfikowaną optyką, by kompen
sowała wadę lustra głównego. W grudniu 
na miejscu dotychczasowej 276-kilogra- 
mowej WF/PC I pojawi się więc identycz
nych rozmiarów kamera WF/PC II. A do
dajmy tu jeszcze dość ciekawy szczegół, że 
Jet Propulsion Laboratory, które tę sze
rokokątną kamerę wykonało, rozpoczęło 
prace nad WF/PC II... już w roku 1985. 
Już wówczas projektowano przyszłościo
wą wymianę tego instrumentu na inny, do
skonalszy. Gdy zaś wyszła na jaw owa spra
wa z lustrem głównym, zmodyfikowano tyl
ko optykę konstruowanej kamery tak, by 
usuwała braki lustra. WF/PC II jest już 
gotowa i czeka na start wahadłowca.

Sprawa instrumentów umieszczonych 
osiowo wymagała potraktowania odrębne
go. TU należało zaprojektować jakieś u- 
rządzenie korygujące dla wszystkich instru
mentów, ale pojawił się problem miejsca 
dla tej dodatkowej aparatury. TYzeba było 
poświęcić jeden z istniejących instrum en
tów. Czarny los padł na fotom etr (HSP); 
przyczyna takiej właśnie decyzji była dość 
oczywista: ten instrument cieszył się naj
mniejszym zainteresowaniem astronomów. 
W grudniu 220-kilogramowy fotom etr o 
rozmiarach budki telefonicznej zostanie 
więc wymontowany. Miejsce jego zajmie 
podobnych rozmiarów COSTAR; skrót ten 
utworzony został z pierwszych liter peł
nego brzmienia nazwy Corrective Optics 
Space Tclescope Axial Replacement. Z a
daniem tej aparatury będzie wprowadze
nie optyki korygującej na trasy prom ie
niowania biegnącego do pozostałych trzech
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instrumentów: FOC, FOS i GHRS. Bę
dzie się to odbywało za pośrednictwem 
specjalnych ramion o długości ludzkiej rę
ki. COSTAR już też jest gotowy.

Siódemka astronautów nie będzie na
rzekała na brak pracy. Do wymiany będą 
też ramiona baterii słonecznych na właś
ciwsze, mniej wrażliwe na wahania tempe
ratury. Trzeba będzie też wymienić dwa 
nie działające żyroskopy. Zauważono i in
ne, mniejsze usterki; a na miejscu wykryje 
się też zapewne i coś jeszcze.

Można mieć nadzieję, że po udanej gru
dniowej misji możliwości teleskopu Hub- 
blea będą zbliżone do tych, jakie zakłada
no pierwotnie.

Mówi się już dziś o następnej misji kos
micznej, która odbędzie się przypuszczal
nie w roku 1997. Planuje się zainstalowa
nie wówczas m. in. kamery do obserwacji 
w podczerwieni. Możliwości HST w tym 
zakresie widma nie są bowiem wykorzy
stywane. Kamera WF/PC sięga tylko do 
ok. A 1 //m, podczas gdy można by posunąć 
się przynajmniej o jeden rząd dalej (por. 
Urania, czerwiec 1990, rys. na str. 167). 
Minione trzy lata HST, jakkolwiek bardzo 
burzliwe, to dopiero pierwsże lata jego 
młodości; przewiduje się że będzie on ba
dał tajniki Wszechświata przez przynaj
mniej piętnaście lat.

Grzegorz Sitarski — Warszawa

CZY MOŻNA PRZEWIDZIEĆ „KONIEC ŚWIATA”?

Pod koniec ubiegłego roku pojawiały się 
doniesienia prasowe sugerujące niebezpie
czeństwo katastrofy kosmicznej na skutek 
zbliżania się do Ziemi planetoidy Tbuta- 
tis. Potem obserwacje kolejnego powrotu 
komety okresowej Swifta-Thttle’a zwró
ciły uwagę na tę kometę, która jakoby 
mogła zagrażać Ziemi za 130 lat, choć 
ostatecznie odsunięto taką możliwość o 
tysiąc lat. Nie traktowaliśmy tych donie
sień na tyle poważnie, żeby się nimi przej
mować, a tymczasem oto co się wydarzyło 
w styczniu br. pod Krakowem.

„14 stycznia br. o godzinie 17h59m50s 
UT w Jerzmanowicach k. Krakowa coś nie
zwykłego uderzyło w tamtejszą „Babią Ska
łę”. Odłamki zostały rozrzucone w pro
mieniu ponad 150 m, zniszczone zostały 
dachy budynków i wszystko, co było w po
bliżu. Potężny impuls elektromagnetycz
ny przepalił bezpieczniki w domach i od
biornikach telewizyjnych. W odległym o 
3.4 km obserwatorium sejsmologicznym 
zarejestrowano dwa silne wstrząsy. Po dru
gim zniszczona została antena do odbioru 
sygnałów czasu i dwa sejsmografy. Na du

żym obszarze od Zawoi, Chrzanowa i Kra
kowa widziano wówczas przelot ogromnej 
kuli ognistej. Na Rynku krakowskim przez 
ułamek sekundy było jasno jak w dzień...

Z  analizy zniszczeń wynika, że m eteo
ryt miał masę końcową około 2 kg i nie 
został wyhamowany w atmosferze. U de
rzył w skałę z prędkością około 13.5 km/s. 
Miał najprawdopodobniej średnicę 11 cm 
i gęstość 3.4 g/cm3. Kula ognista widziana 
w Krakowie, Chrzanowie, Zawoi, Szkla
rach i Rudawie osiągnęła maksymalną jas
ność około -22 mag. W końcowej sekun
dzie lotu, gdy zmieniała barwę z jasno- 
czerwonej na ciemnoczerwoną, jasność wi
zualna przewyższała Księżyc w pełni i wy
nosiła -15 mag.” (z listu Krzysztofa W ł o 
d a r c z y k a  z Krakowa).

Upadek meteorytu w Jerzmanowicach 
mógłby być tragiczny w skutkach, gdyby 
meteoryt trafił w zabudowania mieszkal
ne, a przecież spadła tam niewielka bryłka 
materii kosmicznej. Jakie mogą być skut
ki zderzenia większego, choć nadal jesz
cze drobnego ciała kosmicznego z Ziemią, 
mówi nam opiś największej katastrofy ko-
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smicznej, jaka zdarzyła się dotąd w XX 
wieku.

„Rankiem, 30 czerwca 1908 roku, przy 
pięknej, słonecznej pogodzie nad Syberią 
przeleciała bardzo jasna kula ognista, któ
ra następnie eksplodowała nad tajgą w 
pobliżu rzeki Podkamiennaja Tunguska... 
Przelot kuli ognistej widziany był przez 
wiele osób, pracujących na polach i w la
sach dawnej guberni Jenisejskiej, w pro
mieniu ok. 600 km od miejsca wybuchu. 
Odgłosy towarzyszące fali uderzeniowej i 
gigantycznej eksplozji były słyszane nawet 
w odległości dwukrotnie większej. Kata
strofa wydarzyła się na zupełnym pustko
wiu i dzięki temu nie było ofiar wśród lu
dzi. Powstało jednak wiele szkód. Znisz
czony został ogromny obszar tajgi o po-

trzęsienie ziemi o sile 4.5 stopnia. Wstrząs 
ten zarejestrowały również inne stacje sejs
mologiczne, między innymi w Londynie i 
Jenie. Drugim efektem geofizycznym było 
niezwykłe świecenie nieba w nocy z 30 czer
wca na 1 lipca, obserwowane w Europie i 
Azji. Zjawisko to zostało utrwalone na fo
tografii wykonanej w Danii. Przeprowa
dzono wówczas obserwacje spektroskopo
we, wykluczające podobieństwo do zorzy 
polarnej.” (z artykułu Krzysztofa Włodar
czyka, Postępy Astronomii, 1/92).

Nie znaleziono żadnych fragmentów 
meteorytu tunguskiego, podejrzewa się 
więc, że było to jądro małej komety lodo
wej (być może fragment komety Encke- 
go), które w atmosferze Ziemi wybuchło i 
wyparowało. Znane są jednak na Ziemi

Rys. 1. Orbita komety Enckego nie podlega istotnym 
do niej są orbity planetoid z grupy Apollo.

wierzchni 2150 km2. Najbardziej przera
żeni byli mieszkańcy położonej najbliżej 
miejsca wybuchu faktorii Wanawara, od
dalonej od epicentrum o około 65 km. 
Odczuli oni skutki potężnej fali uderze
niowej, która uszkodziła wiele domów. W 
oddalonym o około 1000 km Irkucku ob
serwatorium geofizyczne zarejestrowało

zmianom na skutek perturbacji planetarnych. Podobne

ślady upadków wielkich meteorytów. Słyn
ny krater meteorytowy na pustyni w Ari
zonie ma średnicę 1200 m i głębokość o- 
koło 200 m. Zebrane fragmenty meteory
tu ważą ponad 60 ton, ale głównej masy z 
Ziemi nie wydobyto. (Patrz zdjęcie na ok
ładce lutowego numeru Uranii.)

Opisane wyżej skutki zderzenia z Zie-
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A.VIII.1962

8.IX.1963

20.11.1963

Rys. 2. Zmiany orbity komety Grigga-Skjellerupa 
na skutek zbliżenia się komety do Jowisza w 1964 r. 
Widać, że perturbacje od Jowisza spowodowały prze
sunięcie się peryhelium orbity komety w kierunku 
orbity Ziemi, dzięki czemu wzrosła możliwość bli
skiego spotkania się komety z Ziemią.

mią dotyczą w gruncie rzeczy drobnych 
okruchów materii kosmicznej. Ale wokół 
Słońca krąży tysiące planetoid, których 
średnice wynoszą od kilkuset kilometrów 
do kilkuset metrów. Skutki zderzenia z 
Ziemią takiej planetoidy o rozmiarach np. 
kilometra trudno sobie wyobrazić, ale z 
pewnością można by to nazwać lokalnym 
końcem świata. Orbity planetoid są wpraw
dzie położone pomiędzy orbitami Marsa i 
Jowisza, ale istnieje grupa dziś znanych

ponad 150 planetoid tzw. typu Apollo, któ
re mają „kometarne” orbity o dużych mi- 
mośrodach i w swym ruchu wokół Słońca 
mogą zbliżać się do Ziemi.

W 1932 r. Apollo przeszedł w pobliżu 
Ziemi w odległości 3 milionów km, w 1936 
r. Adonis minął Ziemię w odległości oko
ło półtora miliona km, a w rok później 
Hermes zbliżył się do Ziemi na odległość 
jednego miliona km (czyli nieco bliżej niż 
trzykrotna odległość Ziemia-Księżyc), wre-

30.IV.1965

26.111.1963

12.X.1964
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szcie w grudniu ubiegłego roku Tbutatis 
przeszedł koło Ziemi w odległości trzech i 
pół miliona km. Jak widać, w skali astro
nomicznej odległości te są bardzo małe, 
ale do zderzenia z Ziemią jeszcze daleko.

Zastanówmy się teraz, jakie warunki 
muszą zostać spełnione, aby doszło do zde
rzenia ciała kosmicznego z Ziemią. Prze
de wszystkim orbity okołosłoneczne pla- 
netoidy i Ziemi muszą się „prawie” prze
cinać. Jest to warunek konieczny, ale jeśli 
już będzie spełniony, planetoida i Ziemia 
muszą się jednocześnie spotkać w punkcie 
przecięcia na swych orbitach, aby mogło 
dojść do zderzenia. W badaniach ruchu 
ciał Układu Słonecznego posługujemy się 
jednostką odległości, zwaną jednostką as
tronomiczną, która jest średnią odległoś
cią Ziemi od Słońca. Wartość jednostki 
astronomicznej wynosi około 150 milio
nów km, zatem 0.01 j. a. to 1.5 miliona 
km, 0.001 j. a. to 150 tysięcy km, a 0.0001 
j. a. to 15 tysięcy km. Ale uwaga! W bada
niach ruchu ciał niebieskich podawana od
ległość planetoidy od Ziemi oznacza od
ległość od środku Ziemi. Promień Ziemi 
wynosi około 6400 km, zatem odległość 
0.0001 j. a. od Ziemi oznacza odległość 
około 8600 km od powierzchni Ziemi. Dla
tego też odległość pomiędzy orbitami Zie
mi i planetoidy mniejszą niż 0.0001 j. a. 
możemy uznać za niebezpieczną, bo wów
czas istnieje już możliwość zderzenia.

Planetoidy nie mogą zbliżać się do naj
większej z planet, Jowisza, zatem ich orbi
ty nie podlegają większym zmianom pod
czas ruchu planetoid wokół Słońca. Ina
czej wygląda sprawa z kometami. Wśród 
około 140 komet okresowych znaczna część 
może zbliżać się do Jowisza, który powo
duje wtedy wyraźne zmiany orbity komety. 
Jako przykład może służyć kometa Grigga- 
Skjellerupa obiegająca Słońce po orbicie, 
której odległość peryhelium wynosiła 0.86 
j. a. Jednak po zbliżeniu się komety do Jo
wisza w marcu 1964 r., odległość peryhe
lium wzrosła do 1 j. a. i wtedy orbita ko
mety znacznie przybliżyła się do orbity Zie

mi (rys. 2). Zaistniała wówczas możliwość 
bliskiego spotkania się komety z Ziemią.

Orbity ciał w Układzie Słonecznym pod
legają stałym perturbacjom planetarnym i 
za każdym powrotem planetoidy czy ko
mety do peryhelium minimalna odległość 
orbity od orbity Ziemi może ulegać zmia
nom. Jak wielkie są to zmiany widać w

Tkbela 1.

Minimalne odległości orbity Ziemi i orbit trzech ciał 
niebieskich w latach ich przejść przez peryhelium. 

W  przypadku planetoidy podane są odległości moż

liwe do osiągnięcia na dwóch gałęziach orbity.

(4179) Toutatis P/Grigg-
Skjcllerup

P/Swift-Tuttle

rok min. od), orbit j.a. rok odl. orb. rok odl. orb.

1988 0.0065 0.0057 1952 0.1495 1862 0.0046

1992 0.0065 0.0058 1957 0.1506 1992 0.0004!

19% 0.0068 0.0063 1961 0.1483 2126 0.0036

2000 0.0068 0.0063 1967 0.0028 2261 0.0014

2004 0.0069 0.0055 1972 0.0041 2392 0.0103

2008 0.0071 0.0061 1977 0.0123 ZS22 0.0036

2012 0.0071 0.0060 1982 0.0162 2648 0.0037

2016 0.0071 0.0061 1987 0.0118 2776 0.0120

2020 0.0073 0.0066 1992 0.0104 2911 0.0082

1997 0.0097 3044 0.0097

2002 0.1116

tabeli 1. Planetoida Tbutatis obiega Słoń
ce po mało zakłócanej orbicie, w tym więc 
przypadku minimalna odległość orbit pla
netoidy i Ziemi ulega niewielkim zmia
nom; widać też, że zderzenie Tbutatisa z 
Ziemią z pewnością nam nie grozi. Nato
miast zmiany w minimalnych odległościach 
orbit komet od orbity Ziemi mogą być 
znaczne za każdym powrotem komety do 
Słońca. Zauważmy, że kometa Swifta-Tbt- 
tle’a mogła nam sprawić piękną niespo
dziankę w 1992 r. Zderzenie z Ziemią nie 
groziło, ale kometa mogła przejść w od
ległości nawet kilkudziesięciu tysięcy km 
od Ziemi, gdyby przeszła przez peryhe
lium pięć miesięcy wcześniej. Niestety, ko
meta „spóźniła się” i ominęło nas piękne 
zjawisko niebieskie.

Powstaje pytanie, jak wcześnie może-
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my przewidzieć zbliżenie się planetoidy lub 
komety do Ziemi i z jaką dokładnością 
możemy obliczyć minimalną odległość?

Teoria ruchu planet jest dobrze znana 
i położenia planet w przestrzeni wzglę
dem Słońca możemy obliczyć z dużą do
kładnością. W szczególności współrzędne 
prostokątne Ziemi wyrażone w jednost
kach astronomicznych znamy z dokładnoś
cią kilku jednostek siódmego miejsca po 
przecinku, co w naszej ziemskiej skali oz
nacza dokładność kilkudziesięciu kilome
trów. Dotyczy to także innych planet, cze
go dowodem jest możliwość precyzyjnego 
planowania przelotów sond kosmicznych 
pomiędzy księżycami planet czy pierście
niami Saturna.

Dokładność wyznaczenia orbity plane
toidy czy komety, a stąd i położenia ciała 
w przestrzeni wokół Słońca, zależy przede 
wszystkim od długości przedziału obser
wacyjnego i liczby obserwacji, a także od 
dokładności samych obserwacji. Jasne jest, 
że wykorzystanie obserwacji z kilku po
wrotów planetoidy czy komety do peryhe- 
lium pozwala na wyznaczenie dokładniej
szej orbity, a więc i lepsze przewidywanie 
ruchu ciała i jego położenia w przestrzeni 
w przyszłości.

Dokładność przewidywania położenia 
ciała niebieskiego w przestrzeni pokaże
my na przykładzie planetoidy Tbutatis. Pla- 
netoida ta powraca do peryhelium prawie 
dokładnie co cztery lata, a za każdym po
wrotem zbliża się do Ziemi na odległość 
mniejszą niż 0.1 j. a. Przewidujemy, że naj
większe zbliżenie wynoszące 0.01 j. a. na
stąpi 29 września 2004 r. Tbutatis został 
odkryty w 1989 r., ale znaleziono także 
kilka jego obserwacji na kliszach z 1988 r. 
Podczas powrotu do Słońca w 1992 r. był 
śledzony przez wielu obserwatorów. W re
zultacie zebraliśmy 243 obserwacje Tbuta- 
tisa z okresu od 12 lipca 1988 r. do 4 stycz
nia 1993 r. Na tej podstawie można było 
wyznaczyć prostokątne współrzędne i skła
dowe prędkości planetoidy na epokę 13 
stycznia 1993 r.:

współrzędne w j. a.
jt = -0.48994131 ±0.00000009, 
y = + 1.03512346±0.00Q00010, 
z = + 0.44646292±0.00000010,

składowe prędkości w j. a. /dobę
x  = -0.0190313916± 0.0000000011 
y =  + 0.0009438670 ±  0.0000000032 
i  =  +  0.0005409014 ±0.0000000034

Wartości współrzędnych i składowych 
prędkości planetoidy podaliśmy wraz z 
ich błędami średnimi. Widać, że dokład
ność wyznaczonych współrzędnych, a więc 
położenia planetoidy w przestrzeni, jest 
bardzo duża. Nas jednak interesuje poło
żenie Toutatisa względem Słońca i Ziemi w 
2004 r., chcemy więc wiedzieć, jak dokład
ność elementów orbity z roku 1993 wpły
nie na dokładność położenia planetoidy 
obliczonego na rok 2004.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, do
konamy pewnego wybiegu w procesie po
prawiania orbity, a mianowicie na podsta
wie tych samych 243 obserwacji z okre
su 1988-1993 wyznaczymy orbitę, a więc i 
współrzędne planetoidy na datę 29 wrze
śnia 2004 r. A oto wynik:

współrzędne w j. a.

x =  +  0.99594529 ±  0.00000011 
y =  + 0.08196794 ±  0.00000064 
z = + 0.02800439 ±  0.00000036

Widać, że dokładność wyznaczenia po
łożenia planetoidy z dala od przedziału 
obserwacyjnego jest nadal duża. Tłzeba tu 
jednak wyjaśnić bliżej znaczenie podanych 
błędów średnich. Jeśli z danych obserwa
cyjnych obarczonych błędami przypadko
wymi wyznaczamy wartości jakichś para
metrów tzw. metodą najmniejszych kwa
dratów (a tak właśnie poprawiamy orbi
tę), to błędy średnie określają prawdopo
dobieństwo znalezienia się wyznaczonej 
wartości param etru w pewnych granicach. 
I tak, jeśli współrzędna x  ma błąd średni 
u„ to w przypadku, gdy wyznaczaliśmy sześć 
parametrów (poprawialiśmy sześć elemen-
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tów orbity), wartość tej współrzędnej mo
że zawierać się z prawdopodobieństwem 
100% w granicach x  ±  5 ux.

W naszym przypadku prognozowania 
położenia Toutatisa w 2004 r. współrzę
dna y  ma największy błąd średni, możemy 
mieć jednak pewność, że jej przewidywa
na wartość musi zawierać się w granicach 
od +  0.081965 do +  0.081971, a różnica 
obydwu granic wynosi kilka jednostek szós
tego miejsca po przecinku. Dlatego też 
już dziś możemy twierdzić, że obliczona 
minimalna odległość planetoidy od Z ie
mi w 2004 r. wyniesie około 0.01 j. a., a 
zderzenie z Ziemią z pewnością nam nie 
grozi. Obserwacje z przyszłych powrotów 
Toutatisa w 1996 i 2000 r. wykorzystane 
do poprawienia orbity mogą tę wartość 
minimalnej odległości od Ziemi w 2004 r. 
jedynie nieco uściślić.

Przewidywanie zbliżeń komet do Z ie
mi jest trudniejsze niż w przypadku pla
netoid. Komety podlegają nie tylko więk
szym perturbacjom ze strony planet, ale

Tabela 2.
Minimalne odległości orbit komet od orbity Ziemi 
oraz rzeczywiste minimalne odległości komet od Z ie
mi osiągnięte podczas obserwowanych pojawień tych 
komet.

Nazwa komety j.a . j .a .

P/Biela 1832 III 0.0005 0.551

P/G iacobini-Z inner 1926 VI 0.0007 1.128

Rudnicki 1967 II 0.0008 0.412

Tago-Sato-K osaka 1969 IX 0.0007 0.381

P/G iacobini-Z inner 1972 VI 0.0000 ! 0.934

P/Swift-TUttle 1 9 9 2 1 0.0004 1.165

działają na nie także siły niegrawitacyjne, 
których natura jest skomplikowana i nie 
do końca poznana.-Tzw. parametry nie
grawitacyjne wyznacza się dla każdej ko
mety indywidualnie wykorzystując obser
wacje z trzech lub większej liczby poja
wień się komety. Dlatego też przewidy
wanie spotkania komety z Ziemią w dale

kiej przyszłości jest bardzo niepewne bez 
znajomości modelu sił niegrawitacyjnych, 
które w dodatku są na ogół zmienne w 
czasie. Jeśli więc może nam grozić jakaś 
niespodzianka, to właśnie ze strony ko
met.

Poddaliśmy analizie ponad 1300 orbit 
komet, których przejścia przez peryheł- 
ium były dotychczas obserwowane. Z na
leźliśmy około 300 orbit, których odleg
łość od orbity Ziemi była mniejsza niż 0.1 
j. a., ale tylko sześć orbit ma odległość 
mniejszą niż 0.001 j. a. (Tabela 2). Z  da
nych w Tabeli 2 widać, że kometa okreso
wa Giacobiniego-Zinnera mogła być groź
na w 1972 r.: jej orbita spełniała wówczas 
warunek konieczny „gwarantujący” zde
rzenie się komety z Ziemią! Na szczęście 
jednak spotkanie komety i Ziemi nie nas
tąpiło w punkcie przecięcia się orbit. Co 
będzie w przyszłości, trudno dziś powie
dzieć. Kometa powraca do peryhelium co 
sześć i pół roku i wiemy, że w najbliższej 
przyszłości z całą pewnością nie zdarzy się 
nic niezwykłego. Kometa Giacobiniego- 
Zinnera podlega jednak skomplikowanym 
siłom niegrawitacyjnym zmiennym w cza
sie i nie ma jeszcze opracowanego dok
ładnego modelu ruchu dla długotermino
wych prognoz kolejnych powrotów tej ko
mety do Słońca.

Co roku odkrywa się wiele nowych pla
netoid i komet. Orbity nowo odkrytych 
ciał są wyznaczane i poprawiane w miarę 
napływu obserwacji, a ich ruch jest śledzo
ny i analizowany przez programy kompu
terowe. Nic wydaje się więc, abyśmy mogli 
być nagle zaskoczeni groźbą zderzenia się 
Ziemi z większym ciałem kosmicznym. Jeś
li będzie to nowe ciało niebieskie odkryte 
i obserwowane przez astronomów, o gro
żącym ewentualnie niebezpieczeństwie do
wiemy się dostatecznie wcześnie. Natomiast 
nieprzewidywalne katastrofy podobne do 
spadku meteorytu tunguskiego zdarzają się 
jednak bardzo rzadko i statystyka nam mó
wi, że nie ma powodu, aby żyć w ciągłym 
niepokoj'u.
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Andrzej Marks — Warszawa 

OZON ATMOSFERYCZNY

Od dawna wiadomo, że atmosfera naszej 
planety nie jest całkowicie przezroczysta 
dla promieniowania cial niebieskich, w 
związku z czym stanowi istotną przeszko
dę w obserwacjach astronomicznych. At
mosfera zachowuje się przy tym w sposób 
selektywny. Pewne rodzaje promieniowa
nia pochłania słabiej, inne silniej, niektó
re zaś zatrzymuje całkowicie. Na przykład 
do powierzchni Ziemi dociera tylko około 
1% promieniowania nadfioletowego Słoń
ca i to z zakresu bliskiego nadfioletu, gdyż 
z zakresu krótkofalowego, jest zatrzymy
wane całkowicie. Oczywiście ogranicza to 
możliwości spektroskopowych badań Słoń
ca, toteż gdy w 1946 roku w Stanach Zjed
noczonych wykorzystano zdobyczne nie
mieckiej rakiety V2 do wysyłania astrono
micznych przyrządów obserwacyjnych na 
duże wysokości, to pierwszym przedmio
tem badań była właśnie spektroskopia Słoń
ca w nadfiolecie.

Atmosfera naszej planety interesuje 
więc nie tylko geofizyków, czy m eteorolo
gów, ale także astronomów. Zresztą Z ie
mia, to przecież jedno z ciał niebieskich.

Rzecz ciekawa, że już w 1881 r. W. N. 
H a r t l e y  odkrył, iż promieniowanie nad
fioletowe jest bardzo silnie pochłaniane 
przez ozon. Warto więc tu wspomnieć, że 
już od 1853 roku prowadzono w Krako
wskim Obserwatorium Astronomicznym 
systematyczne pomiary koncentracji ozo
nu w atmosferze (!) *.

Zainteresowanie ozonem atmosferycz
nym i jego badaniem nie jest więc wcale 
nowe. Ozon jest alotropową odmianą tle
nu charakteryzującą się tym, że jej cząste
czki utworzone są nie z dwóch, a z trzech 
atomów. Odznacza się wyrazistym i bar

dzo charakterystycznym zapachem dają
cym się odczuć już przy nadzwyczaj małym 
stężeniu. I właśnie temu zawdzięcza swą 
nazwę, gdyż słowo ozon oznacza po grec
ku „pachnący”. Odznacza się też szere
giem innych właściwości fizycznych i che
micznych odróżniających go od „zwykłe
go” — dwuatomowego tlenu. (Między in
nymi jest jeszcze bardziej aktywny chemi
cznie).

Już w ubiegłym stuleciu zorientowano 
się, że istnieją dwa główne źródła ozonu 
atmosferycznego: 1) Wyładowania elektry
czne w atmosferze (naturalne i sztuczne) 
— odgrywają one rolę w dolnych wars
twach atmosfery; 2) Reakcje fotochemicz
ne w atmosferze zachodzące pod wpływem 
nadfioletowego promieniowania słonecz
nego — jak obecnie wiemy odgrywają one 
rolę w górnych warstwach atmosfery.

Pierwsze współczesne pomiary zawar
tości ozonu w atmosferze rozpoczęli w 1919 
roku Ch. F a b r y  i N. B u i s s o n  w 
Marsylii. Skonstruowali oni spektrograf, 
za pomocą którego badali widmo prom ie
niowania słonecznego. Pomiary wykony
wano kilkakrotnie w ciągu dnia (a więc 
przy różnych wysokościach Słońca nad ho
ryzontem). Dawało to możność obliczenia 
ilości ozonu w atmosferze. Okazało się, że 
jest go bardzo mało, gdyż gdyby cały ozon 
atmosferyczny skupić przy powierzchni 
Ziemi, to powstałaby warstewka o gruboś
ci zaledwie 0.3 cm. Obaj badacze ocenili 
też, że ozon nie jest rozmieszczony w at
mosferze równomiernie, ale na wysokości 
około 40 kilometrów występuje jego kon
centracja.

Uzyskane przez badaczy francuskich 
wyniki zainteresowały astronoma szkoc-

* Co prawda metodyka tych badań pozostawiała wiele do życzenia, gdyż opierała się o reakcję chemiczną ozonu z 
jodkiem potasu, a przecież reagował on nic tylko z ozonem, ale na przykład także z nadtlenkiem wodoru i wieloma 
innymi gazami atmosfeiycznymi
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kiego G. M. B. D o b s o n a .  Znacznie 
ulepszył on spektrograf służący do bada
nia widma nadfioletowego promieniowa
nia słonecznego * i zainstalował go w Bo
ars Hill koło Oxfordu. Systematyczne po
miary rozpoczęto w 1924 r. Rychło oka
zało się, że ilość ozonu w atmosferze nie 
jest w ciągu roku stała, ale na wiosnę jest 
go więcej, niż na jesieni. Wyniki wskazy
wały, że jest to zjawisko, które powinno 
być dokładnie badane.

W 1926 roku powstała więc w Europie 
sieć 5 następnych stacji obserwacyjnych w: 
Arosa (Szwajcaria), Lindenberg (Niemcy), 
Abisko (Norwegia), Valentia (Irlandia) i 
Lerwick (Wyspy Szetlandzkie). W latach 
1928 — 1929 pozostawiono jednak w Eu
ropie tylko stacje w Boars Hill i Arosie, a 
przyrządy z pozostałych przeniesiono do: 
Egiptu, Indii, Nowej Zelandii i Kalifornii 
w Stanach Zjednoczonych.

Obecnie na kuli ziemskiej istnieje prze
szło 150 tego rodzaju stacji obserwacyj
nych. W około 100 jest stosowana współ
czesna wersja spektrofotometru Dobso
na, a w około 50 oparty na podobnej zasa
dzie rosyjski przyrząd pomiarowy M 83, 
mniej dokładny (co wcale nie znaczy że 
„zły”), ale prostszy w użyciu. Również w 
Polsce od 1963 roku istnieje tego rodzaju 
stacja obserwacyjna wyposażona w spek
trofotometr Dobsona. Zlokalizowana ona 
została w Głównym Obserwatorium Geo
fizycznym Akademii Nauk w Bielsku koło 
Grójca pod Warszawą. Oprócz tego w kil
kunastu miejscach na Ziemi wykonuje się 
balonowe sondaże atmosfery. Za pomocą 
balonów wysła się w górne warstwy atmo
sfery odpowiednią samoczynną aparaturę 
pomiarową, która bezpośrednio mierzy za
wartość ozonu w atmosferze, a wyniki prze
syła na Ziemię falami radiowymi. W pol- 
sce sondaże takie'wykonywane są od 1979 
roku w Obserwatorium Meteorologicznym 
w Legionowie koło Warszawy.
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Przed 20 laty do badań tych wykorzy
stano także — z doskonałymi wynikami — 
samoloty stratosferyczne. Obecnie zaś przy
rządy pomiarowe umieszcza się także na 
satelitach, a więc prowadzą one obserwa
cje z góry. Ta ostatnia metoda daje najle
psze rezultaty.

Tkk wszechstronne, szeroko zakrojone 
i systematyczne badania pozwalają obec
nie na stworzenie dość spójnego obrazu 
stanu ozonu atmosferycznego. Zgodnie z 
tym co odkryli już pierwsi badacze, wiemy 
obecnie, że ozon nie jest rozmieszczony w 
atmosferze w równomierny sposób. Jego 
maksymalna koncentracja występuje w na
szym rejonie geograficznym na wysokości 
około 23 kilometrów. Nad biegunami jest 
niżej — na wysokości około 20 kilome
trów, nad równikiem wyżej — na wyso
kości ponad 25 kilometrów. Warstwę tę 
nazywamy ozonosferą, ale w żadnym razie 
nie należy rozumieć je j jako jakąś cienką i 
ustabilizowaną „powłokę”.

Jak obecnie wiadomo proces tworze
nia się ozonosfery jest bardzo skompliko
wany toteż podamy tu tylko podstawowy 
obraz, bez wnikania w szczegóły (które 
zresztą nie do końca zostały poznane i wy
jaśnione).

Główną rolę odgrywa fotodysocjacja 
dwuatomowych cząsteczek tlenu. Odbywa 
się ona pod wpływem nadfioletowego pro
mieniowania słonecznego o długości fali 
nie większej niż 0.00024 mm, a promie
niowanie to pochłaniane jest na wysokoś
ciach większych niż 20 km. Powstające w 
tym procesie wolne — pojedyncze — ato
my tlenu mogą się przyłączać do dwuato
mowych cząsteczek tlenu i w wyniku tego 
powstają właśnie trzyatomowe cząsteczki 
ozonu. Nie są one jednak trwałe i dość 
szybko (w ciągu kilku tygodni) podlegają 
rozpadowi w wyniku fotodysocjacji przez 
słoneczne promieniowanie nadfioletowe. 
Fotodysocjacja cząsteczek ozonu następuje

*  Oczywiście chodzi o tę część słonecznego promieniowania nadfioletowego, które — choć znacznie osłabione — jest 
przepuszczane przez ziemską atmosferę. Pomiaiy są bowiem prowadzone z powierzchni Ziemi.
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jednak pod wpływem promieniowania nad
fioletowego o większej długości fali, które 
przenika w atmosferę głębiej, a więc za
chodzi ona w niższym rejonie atmosfery.* 
W rezultacie w warunkach naturalnych wy
twarza się pewien stan równowagi między 
ilością ozonu powstającego i zanikające
go, przy czym ten stan równowagi zależny 
jest od wielu czynników, przede wszy
stkim jednak od rejonu geograficznego i 
od pory roku, gdyż zależny jest od pozycji 
Słońca na nieboskłonie.

Głównym rejonem globu ziemskiego 
w którym powstaje ozon, są okolice rów
nikowe naszej planety. Jest to zrozumiałe. 
Wszakże nasłonecznienie jest tam najsil
niejsze. Z  rejonu tego ozon jest unoszony 
w kierunku większych szerokości geogra
ficznych przez ogólne krążenie atmosfery. 
Specyficzna sytuacja istnieje w okolicach 
przybiegunowych. Przez pół roku panuje 
tam noc polarna, a więc promienie sło
neczne nie docierają wcale, toteż ozon po
wstawać nie może. Co prawda przez po
zostałą połowę roku Słońce świeci na bie
gunie bez przerwy, ale promienie jego do
cierają tam pod niewielkim kątem, toteż 
nasłonecznienie jest o wiele słabsze niż na 
równiku. Szczególna sytuacja istnieje na 
biegunie południowym naszej planety, na 
Antarktydzie. Jest to kontynent bardzo du
ży (dwa razy większy od Australii), pokry
ty warstwą lodu o grubości przekraczają
cej nawet 4000 metrów! Stwarza to spe
cyficzne, i nigdzie na Ziemi nie spotyka
ne, warunki klimatyczne. Charakteryzują 
się one między innymi tym, że w czasie 
nocy — zimy polarnej — w atmosferze 
nad Antarktydą istnieje bardzo trwały wir 
powietrzny.

Wokół północnego bieguna zjawisko 
takie nie występuje. Położony on jest na 
Oceanie Lodowatym Północnym pokrytym 
tylko warstwą kry. Na biegunie północ
nym istnieją więc inne warunki klimatycz
ne niż na południowym...
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Antarktyda od kilkudziesięciu lat przy
ciąga do siebie uczonych z całego świata, 
wiele bowiem wskazuje na to, że wywiera 
ona istotny wpływ klimatyczny na całą Zie
mię — jest między innymi swego rodzaju 
„lodówką”, a jednocześnie „regulatorem” 
poziomu oceanu. Na Antarktydzie istnie
je obecnie kilkadziesiąt stałych stacji na
ukowych. Prowadzą one bardzo szeroko 
zakrojone i bardzo różnorodne badania 
naukowe, w których podstawową rolę od
grywa meteorologia i klimatologia.

W jednej z tych stacji, zlokalizowanej 
w Hal ley Bay, a prowadzonej przez na
ukowców brytyjskich, asystentem nauko
wym był od 1957 r. uczony z Uniwersytetu 
w Cambridge Joe F a r  man.  Zajmował 
się on, między innymi, pomiarami zawar
tości ozonu w atmosferze za pomocą stan
dardowego spektrofotometru Dobsona. W 
ich wyniku rychło odkryto sezonowe zmia
ny ilości ozonu — najmniej go było na 
wiosnę. Ponieważ jednak zjawisko miało 
corocznie taki sam przebieg, więc nie bu
dziło to obaw i było łatwe do wyjaśnienia 
charakterem rocznych zmian w atmosfe
rze nad Antarktydą.

W 1982 r. Farman zaobserwował jed
nak, że wiosenny spadek ilości ozonu był 
większy, niż w latach poprzednich. W nas
tępnym, 1983 r., był on znowu większy, a w 
1984 r. jeszcze większy — w atmosferze 
pozostało mniej niż połowa tej ilości ozo
nu, która była o tej porze roku przed kilku 
laty! Co gorzej okres występowania zmniej
szonej ilości ozonu się wydłużył, a wystę
pujące potem odtwarzanie się ozonu nie 
było już tak pełne, jak w latach wcześ
niejszych! Oznaczało to wyraźne zmniej
szanie się ilości ozonu atmosferycznego 
nad Antarktydą. Niepokojąca przy tym by
ła skala i tempo zjawiska. Nie były to ja
kieś małe wahania, w grę wchodziły dzie
siątki procentów i okresy liczone miesią
cami!

Farman był ostrożny, nie spieszył się z
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* Cząsteczki ozonu, jako cięższe od cząsteczek tlenu, opadają w atmosferze w dół.
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opublikowaniem swego odkrycia, ale wy
niki nie budziły wątpliwości. Zostały więc 
przyjęte przez świat naukowy bez zastrze
żeń. Analiza danych pomiarowych z in
nych stacji na Antarktydzie w pełni je zre
sztą potwierdziła. Zjawisko nazwano spek
takularnie (ale wcale nie bez sensu) „dziu
rą ozonową nad Antarktydą”.

Co prawda uznano to na ogół tylko za 
swego rodzaju ciekawostkę naukową, ale 
uczeni przyjęli ją jednak z niepokojem. 
Odkrycie Farmana spowodowało w kołach 
naukowych całego świata żywy wzrost za
interesowania sprawami ozonu atmosfe
rycznego. Wyniki były natychmiastowe. Do
kładna analiza danych z naziemnych i sa
telitarnych stacji pomiarowych wykazała, 
że od końca lat sześćdziesiątych mamy do 
czynienia z globalnym maleniem ilości o- 
zonu atmosferycznego. Nie jest ono duże i 
nie jest szybkie, ale jest jednak bardzo nie
pokojące, gdyż ma charakter stały i podle
ga przyspieszeniu.

W różnych rejonach Ziemi tempo i za
kres tego zjawiska, nie są takie same. Po 
raz pierwszy wyraźnie ujawniło się ono na 
Antarktydzie ze względu na istniejące tam 
warunki. Obecnie już przez cały rok ma
my nad Antarktydą doczynienia ze znacz
nym niedoborem ozonu, a bywają okresy 
kiedy następuje całkowity jego zanik, co 
dawniej nigdy się nie zdarzało! Niestety 
jednak dziura ozonowa nie ograniczyła się 
do Antarktydy. Ciągle się powiększa i o- 
becnie obejmuje już swym zasięgiem po
łudniową część Argentyny, Australii i No
wą Zelandię. Spowodowało to już wiele 
niekorzystnych zmian w biosferze tych re
jonów i odbiło się na zdrowiu i życiu ludzi 
tam zamieszkałych, wszakże człowiek ze 
swoją „potęgą”, jest tylko częścią biosfe
ry... Niestety wiadomo, że na tym się nie 
skończy i zjawisko nadal się będzie roz
szerzać i obejmować inne rejony Ziemi.

Stosunkowo najmniej zagrożone są re
jony okołorównikowe naszej planety. Z a
nik ozonu jest tu niewielki, około jedno- 
procentowy. Jest to  „szczęście w niesz

częściu”, gdyż są to przecież rejony gdzie 
promieniowanie nadfioletowe Słońca jest 
najsilniejsze.

Również sytuacja na północnej półku
li Ziemi nie jest taka zła jak na południo
wej ze względu na istotną różnicę klimatu 
okolic podbiegunowych. Niestety jednak i 
tu już od kilku lat zaczął występować wy
raźny ubytek ozonu. Najpierw ujawnił się 
on w północnych rejonach naszej półkuli 
— w Skandynawii, w Kanadzie — donieśli 
o nim też meteorologowie z Sankt Peters
burga. Niestety strefa zaniku ozonu za
częła się przesuwać na południe i obecnie 
zajmuje już szerokości geograficzne, w któ
rych położone są Polska, Niemcy, Francja, 
czy Stany Zjednoczone. Geofizycy i me
teorologowie tych krajów alarmują, że wy
stępuje niedobór ozonu ,w porównaniu z 
okresem sprzed dwudziestu lat, dochodzą
cy do 10% średnio rocznie.

Na szczęście nie występuje równomier
nie w ciągu roku. Wyraźny niedobór ozo
nu mamy w Polsce od listopada do kwiet
nia, a w pozostałych miesiącach jest on 
stosunkowo nieznaczny. Wtedy więc, gdy 
Słońce wznosi się u nas najwyżej ponad 
horyzontem (w czerwcu i lipcu), prom ie
nie jego napotykają na stosunkowo grubą 
jeszcze ozonosferę. A  należy tu wyjaśnić, 
że jak się obecnie ocenia jednoprocentowy 
zanik ilości ozonu, powoduje około dwu- 
procentowy wzrost intensywności nadfio
letowego promieniowania słonecznego do
cierającego do powierzchni Ziemi.

Skąd jednak te obawy przed prom ie
niowaniem nadfioletowym? Przecież wszy
scy wiemy, że światło jest niezbędne do 
istnienia większości organizmów żywych. 
Jest tak rzeczywiście, ale z zastrzeżeniem, 
że mówimy o sytuacji „normalnej”, wystę
pującej „normalnie” w przyrodzie danego 
rejonu geograficznego. Wegetujące tam or
ganizmy żywe (roślinne i zwierzęce) w cią
gu setek i tysięcy lat przystosowały się do 
istniejącego w tym rejonie charakteru na
słonecznienia, a zmiana tego nie może być 
dla nich obojętna.
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Obecnie biologowie wiedzą już, że pro
mieniowanie nadfioletowe wywiera bardzo 
silne oddziaływanie na organizmy żywe. 
Nie jest to dziwne, gdyż jest to przecież 
promieniowanie jonizujące. Dla drobnych 
organizmów żywych jest ono po prostu 
zabójcze. Na większe organizmy w ten spo
sób nie oddziaływuje, ale tylko dlatego, że 
odznacza się bardzo małą przenikliwoś
cią. Uszkadza jednak komórki w zewnę
trznej warstwie ciała, a to nie pozostaje 
oczywiście bez wpływu na funkcjonowa
nie całego organizmu.

Jeśli chodzi o ludzi, to okazało się, że 
promieniowanie nadfioletowe powoduje 
powstawanie nowotworów skóry i powo
duje uszkadzanie gałki ocznej mogące pro
wadzić nawet do katarakty i ślepoty. Już 
tylko tych dwóch skutków wystarczy więc, 
aby potraktować to jako sprawę nadzwy
czaj ważną dla ludzi.

Mniej więcej od początków bieżącego 
stulecia powszechnie lansowana była opi
nia o dobroczynnym — wręcz leczniczym 
— wpływie na organizm ludzki, promieni 
słonecznych. Wytworzyło to trwającą do 
dziś modę na opalanie się. Przed wojną (i 
wiele lat po niej) stosowano nawet środek 
leczniczy naświetlanie lampami „kwarco
wymi” * wysyłającymi promieniowanie nad
fioletowe. Od przynajmniej kilkunastu lat 
opinia lekarzy na ten temat diametralnie 
się jednak zmieniła i nie tylko nikogo już 
lekarze nie zachęcają do opalania się, ale 
wręcz stanowczo ostrzegają przed tym.

Różnorakie badania medyczne, w spo
sób jednoznaczny wskazują, że liczba za
chorowań na nowotwory skóry jest u ludzi 
rasy białej bezpośrednio skorelowana z in
tensywnością naświetlań nadfioletowych. 
Daje się to stwierdzić nawet na terenie

jednego kraju. W południowej części Sta
nów Zjednoczonych schorzenie to znacz
nie częściej występuje niż w północnej. Ob
serwuje się przy tym, że u ludzi przesied
lających się ze stanów północnych do po
łudniowych, zachorowalność gwałtownie 
wzrasta. Szkodliwe jest też spędzanie wy
poczynku, przez mieszkańca krajów pół
nocnych, na plażach położonych w kra
jach południowych (!)

Krajem o największej zachorowalnoś
ci na nowotwory skóry, jest Australia i 
jednoznacznie wiąże się to z wysoką in
tensywnością słonecznego promieniowa
nia nadfioletowego. Dodać przy tym trze
ba, że Australia jest przecież zamieszkana 
przede wszystkim przez białą ludność na
pływową przybyłą tam w ciągu niewiele 
więcej niż stu lat.

Stwierdzić więc należy, że sprawa iloś
ci ozonu w ziemskiej atmosferze, nie jest 
tylko astronomicznym, czy geofizycznym 
problemem naukowym. Jest to sprawa o 
najbardziej ż y c i o w y m  znaczeniu. D o
tyczy ona przy tym nie tylko ludzi, ale całej 
biosfery. Wzrost insolacji nadfioletowej 
jest bowiem szkodliwy także dla zwierząt i 
roślin. Zaobserwowano to już w Argenty
nie, Australii i Nowej Zelandii.

Co się więc stało? Dlaczego od wielu 
już lat obserwuje się stałe malenie ilości 
ozonu w atmosferze? Przyczynę tego od
kryli już w 1973 roku (!) dwa uczeni ame
rykańscy Mario M o l i n a  i Sherry R o -  
w a 1 a n d. Doszli oni do wniosku, że win
ne są produkowane przez przemysł che
miczny freony.** Początkowo były one sto
sowane na małą skalę, ale poczynając od 
1950 roku rozpoczął się gwałtowny wzrost 
ich produkcji.

Liczba bezpośrednio zatrudnionych w

* Nazwa wywodzi się stąd, że bańka lampy wykonana jest nie ze szkła, a z kwarcu. Szkło jak wiadomo zatrzymuje 
promieniowanie nadfioletowe, a kwarc je przepuszcza. Źródłem samego promieniowania są w tych lampach paiy rtęci.

** Zsyntetyzowane one zostały w 1928 roku przez chemika ThomasaM i g g l ey a  w znanym ameiykańskim koncernie 
chemicznym Du Pont. 37% produkcji stanowi freon 12 (CC12 F2), 30% freon 11 (CCI3 F), inne odgiywają mniejszą 
rolę. Prawie 30% produkcji freonów zużywa się do wytwarzania styropianów (jako substancję spulchniającą), prawie 
20% w klimatyzatorach samochodowych, około 20% do celów wojskowych, prawie 10% w urządzeniach chłodniczych, 
około 10% do produkcji środków czystości, są też stosowane do bardzo wielu innych celów. Dotychczas nie znalezio
no środka zastępczego o tych samych walorach użytkowych.
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tym przemyśle wynosi obecnie około mi
liona osób, zaś roczne obroty handlowe 
przekraczają 20 miliardów dolarów. Jest 
to więc wielka dziedzina gospodarki.

Cechą charakterystyczną freonów jest 
ich wielka trwałość chemiczna. Dla freonu
11 wynosi ona około 65 lat, a dla freonu
12 nawet około 120 lat. Gdy więc wydo
stają się one na zewnątrz urządzenia, w 
którym były użytkowane, nie ulegają roz
kładowi, ale gromadzą się w atmosferze. 
Ocenia się, że do chwili obecnej ich ilość 
w atmosferze osiągnęła około 20 000 000 
Mg.

Oczywiście wydostawszy się do atm o
sfery cząsteczki freonów rozprzestrzenia
ją się na całą jej objętość, także w kierun
ku do góry. migracja pionowa jest bar
dzo powolna. Trzeba kilkunastu, a może 
nawet kilkudziesięciu lat, aby cząsteczka 
freonu osiągnęła stratosferę. Tutaj nastę
puje „tragedia”. Bardzo trwała chemicz
nie cząsteczka freonu, nie jest jednak od
porna na fotodysocjację, toteż pod wpły
wem intensywnego, ponad ozonosferą, sło
necznego promieniowania nadfioletowe
go, zostaje od niej odszczepiony atom chlo
ru (Cl). Jest to jak wiadomo pierwiastek 
bardzo aktywny chemicznie toteż napo
tkawszy również bardzo aktywną chemicz
nie cząsteczkę ozonu ( 0 3) wchodzi z nią w 
reakcję chemiczną. W wyniku tego pow
staje cząsteczka tlenku chlorku (CIO) i 
cząsteczka tlenu ( 0 2). Niestety na tym się 
nie kończy. Cząsteczka tlenku chloru 
(CIO), po napotkaniu wolnego atomu tle
nu (O) — a nie brak ich w stratosferze — 
wchodzi z nią w reakcję chemiczną. W wy
niku tego uwalnia się atom chloru (CL), a 
dwa atomy tlenu (O) łączą się ze sobą w 
dwuatomową cząsteczkę (Ó2).

Dzieje się więc coś bardzo groźnego. 
U w o l n i ł  się atom chloru i znów może 
rozłożyć następną cząsteczkę ozonu! Oce
nia się, że jeden atom chloru może znisz
czyć w ten sposób około 100 000 cząste
czek ozonu!

Odkrycie Moliny i Rowlanda zostało

jednak prawie niezauważone, a na wezwa
nie do ograniczenia produkcji freonów 
koncern chemiczny Du Pont zareagował 
oświadczeniem, iż nie może likwidować 
całej gałęzi gospodarki z powodu jakiejś 
hipotezy naukowej. Wszystko pozostało 
więc bez zmian.

Również gdy amerykański uczony D o
nald H e a t h  (z agencji NASA), doniósł 
w 1981 r., że z opracowania danych po
miarowych otrzymanych z meteorologicz
nego satelity Nimbus 7 wynika, iż ilość 
ozonu w atmosferze zmalała o 1%, nikt 
się tym nie przejął. Jeden procent to nie
wiele i można było uznać to za błąd po
miarowy. Dopiero opublikowanie w 1984 
r. odkrycia Farmana, wywołało alarm. 
Upłynęło więc całe 10 lat, kiedy nauce 
znana już była prawdopodobna przyczyna 
malenia ilości ozonu atmosferycznego, a 
w istocie rzeczy nic właściwie nie zrobio
no, aby temu przeciwdziałać i nadal zanie
czyszczano atmosferę freonami.

Upłynęło zresztą następne prawie 10 
lat, a freony nadal się produkuje na dużą 
skalę! Co prawda obecnie alarm jest już 
powszechny i zorganizowano kilka konfe
rencji międzynarodowych, na których pod
pisano umowy wzywające do ograniczenia 
produkcji freonów, ale ciągle są to tylko 
działania połowiczne.

A  sytuacja jest obecnie po prostu groź
na. Z  analiz naukowych wynika bowiem, 
że nawet gdybyśmy natychmiast i całkowi
cie przerwali produkcję freonów, to i tak 
ilość ozonu atmosferycznego nadal będzie 
maleć mniej więcej do roku 2030, gdyż tak 
długo będzie narastał destrukcyjny wpływ 
freonów, które już uwolniliśmy do atm o
sfery! Specjaliści nie są zgodni, ile ozonu 
utraci ziemska atmosfera. W najbardziej 
pesymistycznych ocenach mówi się o 75%, 
w optymistycznych o 30%. Jednak jeżeli 
atmosfera utraci „tylko” 30% ozonu, bę
dzie to stanowić ogromny wstrząs dla bio
sfery. W rejonie geograficznym, w którym 
położona jest Polska, zanik ozonu nie ma 
na razie żadnego znaczenia. Ponieważ jed-
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nak wiadomo, że będzie on postępował na 
całej Ziemi, więc również u nas sytuacja 
się pogorszy.

Mniej więcej przed półtora miliardem 
lat, skład atmosfery naszej planety był zu
pełnie inny niż obecnie. Nie było w niej 
tlenu (a było dużo dwutlenku węgla). Nie 
istniała więc wtedy także ozonosfera, to 
też do powierzchni Ziemi docierało inten
sywne promieniowania nadfioletowe Słoń
ca. Lądy planety były wtedy całkowicie ja
łowe, nie było na nich żadnych form życia. 
Życie na naszej planecie pojawiło się w 
morzach i oceanach, gdzie chronione było 
przed destrukcyjnym działaniem promie
niowania nadfioletowego, przez warstwę 
wody. Wśród tych pierwszych organizmów 
żywych były też zielone glony. Otóż one 
właśnie umożliwiły wyjście organizmów ży
wych zwody na ląd. Jak wiadomo w proce
sach życiowych zielonych roślin, zasadni
czą rolę odgrywa fotosynteza. Pod wpły
wem światła absorbują one dwutlenek wę-

KRONIKA

Nowe zdjęcia galaktyki M 87
Galaktyka eliptyczna M 87 jest oddalona od 
nas o 52 miliony lat świetlnych, należy do gro
mady galaktyk w Pannie, a jej masę szacuje się 
na 300 miliardów mas Słońca. Reprodukowa
ne na 2 stronie okładki zdjęcia, wykona
ne za pomocą teleskopu kosmicznego Hub- 
ble’a (HST) w nadfiolecie i w podczerwieni, 
ujawniają wiele nieznanych wcześniej szczegó
łów budowy tej najbliższej z aktywnych gala
ktyk. Na zdjęciu górnym widzimy gęste jądro 
galaktyki M 87 i rozległy (do 5000 lat świe
tlnych od niego) dżet świecący w podczerwie
ni. Gwiazdy w M 87 są tak silnie zagęszczone 
ku środkowi galaktyki (por. gwałtowny spadek 
jasności na zewnątrz), że sugerują obecność 
tam czarnej dziury o masie 2.6 miliardów mas 
Słońca. Centralna, jasna plama nie jest bowiem 
sumą światła od wielu gwiazd; ponadto środek 
M 87 jest silnym źródłem radiowym — być mo
że świeci tam dysk gorącej materii otaczającej 
czarną dziurę. T&ki dysk może zaś być źród
łem widocznego na zdjęciu dolnym dżetu. Jas-

gla i wykorzystują z niego węgiel, a uwal
niają tlen. Tkk samo działo się przed pół
tora miliardem lat. Zielone glony ocea
niczne wchłaniały rozpuszczony w wodzie 
dwutlenek węgla, a uwalniały tlen, który 
wydostawał się do atmosfery. W ten spo
sób właśnie, w atmosferze naszej planety, 
zaczął występować w coraz większej ilości 
tlen, a w konsekwencji zaczęła się tworzyć 
ozonosfera. Dopiero wtedy na lądach mo
gło się pojawić życie!

Oczywiście nie należy się obawiać, że 
obecny zanik ozonu spowoduje proces od
wrotny. Zielone glony oceaniczne ciągle 
produkują wolny tlen. Jeszcze niedawno 
uważano nawet, że wytwarzają one około 
70-80% tlenu atmosferycznego (!) Obec
nie podawane są mniejsze liczby. Duży za
nik ilości ozonu atmosferycznego musi jed
nak wywołać bardzo istotne zmiany w bio
sferze naszej planety, ale obecnie nie wiado
mo jeszcze jaki one będą miały charakter.

ne punkty wokół centrum galaktyki to świe
cące gromady kuliste, w których znajduje się 
od 100 tys. do 1 min gwiazd.

M SK

Plany najbliższych misji NASA

Rozpoczęły się w Polsce czasy, kiedy i dla nas 
„rok podatkowy” zacznie coś oznaczać — Ame
rykanie to pojęcie znają od dawna. Planuje się 
lekcje na rok szkolny, a wydatki na rok podat
kowy. Tak więc spośród 73 różnych propozycji 
na 1993 rok NASA wybrała do dalszego opra
cowania plany 11 misji. Misji, które (wydaje 
się) zaowocują największymi rezultatami nau
kowymi i zmieszczą się w przewidywanym bu
dżecie. Przyjęte propozycje powinny dać zna
czące wyniki po mniej niż trzech latach, są zwią
zane ze stosunkowo małym ryzykiem i mają 
kosztować nie więcej niż 150 milionów dola
rów. Program zeszłoroczny (ułożony wg tych 
samych kryteriów) skoncentrował się na roz
ważeniu tylko dwu misji — „zwiadowcy” pro
gramu M ESUR (Mars Environmental Survey,
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który ma wystartować w 1996 roku) i misji
NEAR (Near Earth Asteroid Rendezvous, pla
nowanej na 1998 rok).

A oto spis pomysłów tegorocznych:

misje do Merkurego:
• przelot sondy nad biegunami Merkurego, co 

pozwoli skompletować jedyną do tej pory ist
niejącą, „fotograficzną” (tzn. uzyskaną ze 
zdjęć) mapę tej planety i zbadać czapy po
larne;

• umieszczenie na orbicie wokół Merkurego 
sondy (Hermes Global Orbiter), która będzie 
badać zarówno powierzchnię jak atmosferę i 
magnetosferę;

misje do Wenus:
• rozmieszczenie na jednej półkuli Wenus 14 

próbników, które będą mierzyć ciśnienie i tem
peraturę atmosfery oraz wiejące tam wiatry;

• opuszczenie na spadochronie aparatury, któ
ra podczas wenusjańskiego dnia będzie ba
dać skład chemiczny i budowę atmosfery;

badanie komet i planetoid:
• przelot sondy koło jądra komety, gdy znaj

dować się ona będzie w perihelium lub blisko 
niego, i śledzenie składu chemicznego głowy i 
otoczki przez co najmniej 100 dni;

• badanie 3 komet przez 5 lat (głównie budo
wy jądra i jego składu chemicznego);

• wysłanie czterech niezależnych sond do róż
nego typu planetoid i komet;

• wyłapywanie (z sześciu różnych miejsc) prze
latujących obok Ziemi planetoidi przywoże
nie ich do dalszych szczegółowych badań;

misje do M arsa:
• badanie górnych warstw atmosfery i jonosfe- 

ry, badanie Jowisza;
• wysłanie na orbitę okołoziemską sondy pro

wadzącej spektroskopowe badania Jowisza, ba
danie wiatru słonecznego;

• pobieranie „próbek” wiatru słonecznego i przy
wożenie ich na Ziemię do dalszego badania.

Ponadto wiadomo już o następnych projek
tach, które będą już w tym roku rozważane:
• przelot obok jednej z planetoid głównego pa

sa (Iris lub Westy);
• przebadanie jądra komety za pomocą „twar- 

dościomierza”, bezpośredniego penetratora;
• wysłanie sondy badającej północną czapę bie

gunową Marsa, w tym mierzącej temperatu
rę i skład tworzących ją lodów;

• wysłanie małej (ważącej maksimum 150 kg) 
sondy do Plutona — jedynej planety Układu 
Słonecznego, do której jeszcze żadna sonda 
nie dotarła.

Wybór spośród 73 propozycji był oczywiś
cie bardzo trudny. Zważywszy jednak, że do 
zrozumienia budowy i ewolucji naszej rodzi
mej Ziemi niezbędne jest poznanie innych, zie- 
miopodobnych planet, a do zrozumienia ewo
lucji całego Układu Słonecznego trzeba zba
dać próbki ciał najstarszych i najbardziej pry
mitywnych, można mieć pewność, iż budżet 
NASA wykorzystany będzie efektywnie.

Wg NASA Release 93-027
MSK

Poszukiwanie pozaziemskich cywilizacji

Dnia 12 października 1992 roku w Goldstone 
(Deep Space Communication Complex, Kali
fornia) i w Arecibo (Puerto Rico) rozpoczęto 
kolejne poszukiwania pozaziemskich cywilizacji. 
W ramach programu NASA o nazwie TOPS 
(Toward Other Planetary Systems) prowadzić 
się będzie mikrofalowy przegląd nieba z bar
dzo dużą rozdzielczością — tzw. HRMS (High 
Resolution Microwave Survey). Obserwatorzy 
liczą na to, że uda się wydzielić takie sygnały, 
które będą wytworem sztucznym; będą wyraź
nie „technologiczne”. NASA reklamuje ten pro
gram jako poszukiwanie planet wokół innych 
gwiazd przez rozszyfrowanie promieniowania 
radiowego od innych cywilizacji. Badania są pro
wadzone w dwojaki sposób. Pierwszy to syste
mem oglądania całego nieboskłonu — 34 me
trowa antena radioteleskopu w Goldstone do
konuje szybkiego przeglądu w szerokim zakre
sie częstości i szuka silnych sygnałów. Kawałek 
nieba (pasek o szerokości jednego stopnia i 
długości 30 stopni) przemiatany jest dwukrot
nie w odstępie 10 minut na częstościach 1600- 
1750 MHz i 1380-1430 MHz. Drugi to po
miary „podejrzanych” rejonów prowadzone za 
pomocą największego na świecie radiotelesko
pu w Arecibo (antena o średnicy 305 m). Ba
dania obejmą 25 gwiazd leżących bliżej niż 100 
lat świetlnych, w 4 pasmach częstości o łącznej 
szerokości 300 MHz między 1300 a 2400 MHz. 
Tfeleskop kierowany będzie na gwiazdę, obok,
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znów na gwiazdę — co trwać będzie 92 lub 
nawet 299 sekund. Chodzi o to, by wyelimi
nować tło i „szumy” pochodzenia ziemskiego. 
Do stycznia 1993 r. zrobiono w ten sposób 
436 obserwacji przez 200 godz. pracy telesko
pu. Antena w Arecibo śledziła głównie gwiazdę 
GL 615.1 A, a antena w Goldstone przemia- 
tała rejon obok niej. W 1994 roku dołączy do 
programu HRM S radioteleskop z Parkes w 
Australii, by badać także niebo południowe. 
Oczywiście jeszcze żadnych „cywilizacyjnych” 
sygnałów nie znaleziono; radioastronomowie po
prawiają oprogramowanie, aparaturę i cieszą 
się, że po długich przygotowaniach szczęśliwie 
rozpoczęto fazę obserwacyjną HRMS.

Wg SEDSNEWS  28.01.1993
MSK

Planetarium Szkolnego Koła 
Miłośników Astronomii w Potarzycy

W Szkole Podstawowej im. Jana Heweliusza- 
w Potarzycy (gm. Jarocin woj. kaliskie) po 5 
latach budowy rozpoczęło działalność Między
szkolne Planetarium. Jest to pierwsze w szkole 
podstawowej w kraju planetarium, którego apa
ratura projekcyjna została zaprojektowana i wy
konana na zajęciach pozalekcyjnych Szkolnego 
Koła Miłośników Astronomii. Budowę projek
tora planetarium rozpocząłem w 1988 r. nie 
mając żadnych środków finansowych. W cza
sach ekonomicznego kryzysu w oświacie dzięki 
bezinteresownej i nieodpłatnej pomocy ludzi 
dobrej woli udało mi się zbudować trzecie a- 
matorskie planetarium w Polsce. Szczególnie 
dziękuję Panu mgr Zbigniewowi S o l a r z o -  
w i, twórcy pierwszych amatorskich planetariów 
w Piotrkowie Trybunalskim i Łodzi, który prze
kazał mi dokumentację budowy i wspierał swo
ją radą. Bezpłatnej pomocy udzieliły mi: Pol
skie Zakłady Optyczne z Warszawy, Jelenio
górskie Zakłady Optyczne, Jarocińska Fabryka 
Obrabiarek, Jarocińska Fabryka Mebli, Pracow
nia Odlewniczo-Brązownicza z Jarocina oraz 
wiele osób prywatnych, w tym rodzice i mło
dzież szkoły, gdzie pracuję.

Główny projektor w kształcie kuli o śred
nicy 32 cm zawiera 24 rzutniki ok. 5 tysięcy 
gwiazd nieba północnego i południowego. Z a
stosowałem w nich obiektywy „MIKAR” 4.5/55 
produkcji PZO  przeznaczone do powiększal

ników fotograficznych. Ogniskowa każdego o- 
biektywu została skrócona z 55 mm do 30 mm 
przez dodanie do nich dodatkowej soczewki z 
lupy zegarmistrzowskiej o powiększeniu 4 ra
zy. Metalowe klisze o średnicy 54 mm z wy
kłutymi gwiazdami od 6 mag. do 0 mag. wyko
nałem z blachy mosiężnej o grubości 0.05 mm.

Dodatkowe rzutniki pozwalają pokazać pla
nety: Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna, fazy 
Księżyca, przelot sztucznego satelity, zorzę po
larną, kometę, drogę mleczną oraz spadające 
meteory. Pod kopułą naszego planetarium moż
na być świadkiem zaćmienia Słońca i Księżyca.

Dzięki obrotowi projektora sterowanego 
elektrycznie, sklepienie niebieskie można wpro
wadzić w ruch, aby pokazać zmiany jakim ule
ga jego wygląd w ciągu doby i roku oraz w 
różnych szerokościach geograficznych. W pla
netarium można również pokazać równik, po
łudnik, ekliptykę oraz znaki zodiaku. Na linii 
horyzontu znajduje się konturowa panorama 
miejscowości, w której jest planetarium.

Kopułę projekcyjną o średnicy 5 metrów 
wykonałem z 36 klinów wyciętych z płyty pil
śniowej. Wnętrze kopuły zostało dokładnie wy
równane gipsem szpachlowym oraz pomalowa
ne farbą emulsyjną. W seansie może brać u- 
dział 25 osób. Seanse w planetarium udźwię
kowiłem stosując muzykę i komentarz. Są one 
poświęcone następującym tematom:

— Gwiazdozbiory wiosennego nieba,
— Gwiazdozbiory letniego nieba,
— Gwiazdozbiory jesiennego nieba,

— Gwiazdozbiory zimowego nieba,
— Słońce i zjawiska z nim związane,

— Księżyc i zjawiska z nim związane,
— Układ słoneczny — planety i ich ruch 

na niebie.

Oddając do użytku Międzyszkolne Plane
tarium w Potarzycy wierzę, że stanie się ono 
kolejną tego typu placówką dydaktyczną słu
żącą popularyzacji wiedzy o wszechświecie.

Korespondencję do planetarium proszę kie
rować na adres:

Andrzej Owczarek
Osiedle Konstytucji 3 Maja 23/9
63-200 Jarocin

Andrzej Owczarek
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Planetarium Szkolnego Koła Miłośników Astronomii w Potarzycy (gm. Jarocin, woj. kaliskie): u góry — 
kopuła planetarium o średnicy 5 m, u dołu — główny projektor planetarium (w środku jego twórca mgr 
Andrzej Owczarek).
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KRONIKA HISTORYCZNA

Dwa unikatowe egzemplarze „Obrotów”

W marcu 1543 roku oficynę drukarską 
Jana P e t r e j u s a  w Norymberdze o- 
puściły pierwsze egzemplarze dzieła Ko
pernika. Na karcie tytułowej nie podano 
wprawdzie dokładnej daty jego wydania, 
ale świadczy o tym przechowywany w ar
chiwum hiszpańskiego miasta Simancas 
pismo, które 21 marca tegoż roku niejaki 
Sebastian C u r t z . wysłał do rzymskiego 
cesarza Karola V, donosząc mu między 
innymi co następuje: „Nicolao Copcrnici, 
matemdtico, hecho VI libros de Revolu- 
tionibus orbium Celestium, los quales se 
hau inpremido estos dias pasadas (...) me 
he atreuido de embiarlo a V. Mag. pućs se 
que V Mag. es amador de la matematica y 
se holgara en ver y leer la opinion y fan
tasia desto autor...” (Mikołaj Kopernik, 
matematyk, sporządził VI ksiąg o Obro
tach sfer Niebieskich, które w tych dniach 
zostało wydrukowane (...) pozwoliłem so
bie posłać je WCMości, bo wiem, że 
WCMość jest miłośnikiem matematyki i 
że zabawi ją zobaczenie i przeczytanie o- 
pinii i fantazji tego autora).

Niestety, z przesłaniem choćby jedne
go egzemplarza do Fromborka jakoś nikt 
się nie spieszył. Tymczasem wielki astro
nom w tym czasie był już śmiertelnie cho
ry i każdy dzień zwłoki zmniejszał szansę, 
by mógł ujrzeć dzieło swego życia. Od lat 
cierpiał na miażdżycę tętnic, w pierwszych 
dniach grudnia 1542 roku nastąpił kryzys, 
gdyż wtedy to — jak sądzi dr Stanisław 
F l i s  — doszło najprawdopodobniej do 
zakrzepu jednej z tętnic lewej półkuli móz
gu. Chorym astronomem opiekował się ka
nonik Jerzy D o n n e r, a przypuszczalnie 
pomagał mu w tym również kanonik Fa
bian E m e r i c h, który z wykształcenia był 
lekarzem, a któremu Kopernik zapisał w 
testamencie kilka ksiąg medycznych. Prze
kaz głosi, że egzemplarz Obrotów dotarł 
do Fromborka dopiero 24 maja 1543 ro

ku, czyli w dniu śmierci wielkiego astro
noma. Tak przynajmniej wynika z listu na
pisanego 26 lipca 1543 roku przez bisku
pa chełmińskiego Tidemana G i e s e g o 
do Jerzego Joachima R e  t yka ,  któremu 
między innymi donosi: „... nec opus suum 
integrum, nisi in cxtremo spiritu vidit, eo 
quo decessit die” (dzieło swoje w całości 
zobaczył dopiero w dniu śmierci, wydając 
ostatnie tchnienie). Jest zatem mało pra
wdopodobne, by Kopernik miał świado
mość, że oto dotyka ręką dzieła, na stwo
rzenie którego poświęcił wiele lat wytężo
nej pracy. Może to i lepiej, uniknął bo
wiem przykrości, jaką niewątpliwie spra
wiłyby mu zmiany wprowadzone do Obro
tów bez jego zgody. Wydawcy — jak nam 
wiadomo — samowolnie zmienili tytuł 
dzieła i dodali anonimową przedmowę.

Na jakiej podstawie wnioskujemy o 
ewentualnie krytycznym stosunku Koper
nika do wprowadzonych przez norymber
skich wydawców zmian w Obrotach? Otóż 
wspomniany wyżej Giese od wielu lat przy
jaźnił się z wielkim astronomem i dosko
nale znał jego idee, toteż po zapoznaniu 
się z treścią przysłanego mu przez Retyka 
druku niezwłocznie wysłał list do rady Mia
sta Norymbergi i kategorycznie się w nim 
domagał, aby przywrócono wierność wy
danego dzieła z rękopisem i do nie sprze
danych jeszcze egzemplarzy dodali życio
rys autora. Niestety, skarga Giesego nie 
odniosła pożądanego skutku, lecz wieść o 
fałszerstwie wydawców dotarła do niektó
rych czytelników i dzięki nim sprawa ta 
jest nam dziś dobrze znana. Po prostu za
chowały się dwa egzemplarze pierwszego 
wydania Obrotów, które drukarz Jan Pe- 
trejus — jako tym świadczą jego odręczne 
dedykacje na kartach tytułowych — prze
słał swym znajomym. Jednym z nich był 
patiycjusz norymberski Hieronim S c h r e i - 
be r ,  drugim zaś lekarz i miłośnik astro
nomii Achilles Firmunus G a s s e r z Feld- 
kirch. Dobrze znali oni powyższą sprawę i
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Karta tytułowa pierwszego wydania „Obrotów” z dopisanym ręcznie przez Achillesa Gassera życiorysem 
Kopernika (Biblioteka Watykańska).
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na otrzymanych od Petrejusa egzempla
rzach porobili odpowiednie notatki.

Najpierw zajmiemy się notatkami na 
egzemplarzu Obrotów należącym niegdyś 
do Schreibera. Zapewne od samego Pe
trejusa dowiedział się on o wprowadzo
nych w dziele Kopernika zmianach i być 
może zupełnie bezwiednie przyszłym po
koleniom przekazał tę tajemnicę, przekreś
lając w tytule dodane przez wydawców sło
wa „orbium coelestium” (sfer niebieskich), 
a przy tytule anonimowej przedmowy włas
noręcznie dopisał imię i nazwisko jej au
tora, którym — jak dziś wiemy — był pas
tor luterański Andrzej O s i a n d e r. Los 
sprawił, że ten egzemplarz Obrotów (obe
cnie jest on własnością biblioteki uniwer
syteckiej w Lipsku) dostał się do rąk Jana 
K e p l e r a  i kontynuator fromborskiego 
mędrca z notatek Schreibera zrobił właś
ciwy użytek. Ujawnił po prostu nazwisko 
autora przedmowy, po raz pierwszy w o- 
pracowanej na polecenie Tychona B r a - 
h e g o rozprawie Apologia Tychonis con
tra Ursum (została ona opublikowana do
piero w roku 1858), a po raz drugi w przed
mowie do Nowej astronomii, toteż świat 
naukowy o fałszerstwie Osiandera dowie
dział się już na początku XVII wieku 
(wspomniane dzieło Keplera było wydane 
w roku 1609). Długo jednak nie potra
fiono wyjaśnić, z jakiego źródła korzystał 
prawodawca astronomii i w jakim stopniu 
zasługuje ono na wiarę. Udało się to do
piero w końcu ubiegłego stulecia Ludwi
kowi Antoniemu B i r k e n m a j  e r o wi ,  
który badał lipski egzemplarz Obrotów i 
stwierdził, że Kepler opierał się właśnie 
na notatkach Schreibera. Po prostu eg
zemplarz ten w jakiś sposób znalazł się w 
księgozbiorze kontynuatora Kopernika, o 
czym świadczy wierszowana zapiska na 
czystej pierwotnie karcie przed tytułowej, 
własnoręcznie przez niego wpisana 22 
grudnia 1598 roku. Tkk więc Kepler już na 
progu swej kariery naukowej znał tajem
nicę norymberskich wydawców.

Drugi, również zasługujący na uwagę

egzemplarz Obrotów znajduje się dziś w 
Bibliotece Watykańskiej. Niegdyś należał 
on — jak już wspomniano — do Achillesa 
Gassera, który nie tylko dopisał nazwisko 
autora sfałszowanej przedmowy i wykreś
lił w tytule słowa „orbium celestium”, ale 
na karcie tytułowej własnoręcznie wpisał 
notatkę następującej treści: „Natus est hic 
anno Domini 1473, die 19 Februarii, hora 
4.48’. Idem usus praeceptore Dominico 
Maria Astronomo celeberrimo Boloniae. 
Anno 1500, 5 die novembris hora 2 post 
medium nectis Luna obscuratur 10’et ha- 
ec causam praebuit observationibus his, 
vide lib. 4, c. 14. Anno 1504, die 18 martii 
observat Copernicus cursum Mercurii et 
observatione hac 21 anno Ptolemaei Phi- 
ladephici Regis Aegyptia usque ad prae- 
sentem elapses esse scribit annos 1768 
Aegyptiacos, dies 200, 33’, quae efficiunt 
Iulianicos 1767, dies 123, 33’. Coper, lib. 
7, c. 30. Hie nonnuli annum unum abun- 
dare volunt ut et in reliquis observatio
nibus. Vide Chronol. Gerardi Mercatoris. 
Idem Copernicus mortuus est anno 1543, 
die 19 februarii aetis suae anno LXX”. 
(Urodził się Roku Pańskiego 1473, dnia 
19 lutego o godzinie 4 minut 48. Jego na
uczycielem był Domenico Maria, astronom 
działający w Bolonii. W roku 1500, dnia 5 
listopada o godzinie 2 po północy obser
wował zaćmienie Księżyca i był on wtedy 
pogrążony w cieniu na 10 cali, zobacz księ
ga IV, rozdz. 14. W roku 1504, dnia 18 
marca Kopernik obserwował ruch Merku
rego i czas między powyższą obserwacją a 
obserwacją wykonaną 21 roku króla Egip
tu Ptolemeusza Filadelfa zawiera 1768 lat 
egipskich 200 dni i 33 minuty, czyli 1767 
lat juliańskich 123 dni i 33 minuty. Koper
nik księga VII, rozdz. 30. Niektórzy pod
ważają różnicę jednego roku w datowaniu 
dawnej obserwacji. Zobacz „Chronologia” 
Gerarda Mercatora. Kopernik zmarł w 
roku 1543, dnia 19 lutego w wieku 70 lat).

Wypisana przez Achillesa Gassera no
tatka na karcie tytułowej Obrotów zawiera 
najważniejsze dane biograficzne Koperni-
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ka. Nie wszystkie jednak podane w niej 
informacje są zgodne z faktami, a przykła
dem może być wzmianka o dokonanej rze
komo przez wielkiego astronoma obser
wacji Merkurego. Przede wszystkim o tej 
obserwacji Kopernik mówi w V księdze 
swego dzieła (składa się ono tylko z sześ
ciu ksiąg), a ponadto takiej obserwacji nie 
dokonał, gdyż — jak się sam żali — z uwa
gi na „opary Wisły” (miał oczywiście na 
myśli Zalew Wiślany) wspomnianej pla
nety nie udało mu się dostrzec. W danym 
przypadku posłużył się obserwacją, którą 
pod koniec życia dokonał Bernard Wa 1 - 
t h e r, uczeń sławnego Jana R e g i o -

m o n  t a na .  No i wreszcie w notatce Gas- 
sera jest mylna data śmierci Kopernika, 
bo przecież zmarł on 24 maja, a nie jak 
podano — 19 lutego. Ale pozostałe infor
macje w pełni zasługują na wiarę, autor 
omawianej notatki przez wiele lat przyjaź
nił się bowiem z Retykiem i niewątpliwie 
opierał się głównie na otrzymanych od nie
go danych. A co ważne — notatka na kar
cie tytułowej Obrotów musiała powstać mię
dzy rokiem 1569 (data wydania Chronolo
gii Gerarda Mercatora) a rokiem 1577 (da
ta śmierci Gassera). Jest to więc zdaje się 
najstarszy zachowany życiorys Kopernika.

Stanisław R. Brzostkiewicz

PORADNIK OBSERWATORA

Częściowe zaćmienie Słońca 21 V 1993

Po 9 latach przerwy, w tym roku znów 
będzie można obserwować w Polsce częś
ciowe zaćmienie Słońca. Niestety, zjawisko 
to będzie tym razem wyjątkowo mało oka

załe, gdyż Polska znajdzie się na granicy 
obszaru widoczności zaćmienia. Tbteż, w 
zależności od miejsca, zakryciu ulegnie do 
11 procent średnicy tarczy Słońca, a rejo
nem pod tym względem najkorzystniejszym 
będzie północno-wschodnia część kraju.

Tabela 1. Efemeryda częściowego zaćmienia Słońca 21 V 1993 dla Polski.

Miasto Pocz. Max. Kon. fmax P V AS HS
Szczecin 17h08.6m 17h34.8"{ 18h00.2m 0.067 359° 321° + 85° 29°
Koszalin 17 09.6 17 36.1 18 01.8 0.071 359 320 + 87 27
Poznań 17 20.0 17 39.8 17 59.1 0.039 359 319 + 89 26
Zielona Góra 17 25.7 17 39.9 17 54.0 0.020. 359 318 + 89 27
Wrocław 17 30.9 17 42.2 17 53.5 0.013 0 317 + 91 26
Gdańsk 17 07.8 17 36.9 18 05.1 0.089 359 321 +  89 26
Łódź 17 21.8 17 41.9 18 01.6 0.042 0 318 +  92 25
Toruń 17 14.9 17 39.3 18 03.1 0.062 359 319 +  90 26
Katowice 17 35.8 17 44.5 17 53.3 0.008 0 317 + 93 24
Warszawa 17 18.2 17 41.9 18 04.9 0.060 359 318 + 93 24
Kielce 17 26.7 17 44.0 18 01.0 0.032 0 317 + 94 23
Kraków 17 35.2 17 45.2 17 55.2 0.011 0 317 + 94 24
Olsztyn 17 09.8 17 38.7 18 06.5 0.089 359 320 + 91 25
Rzeszów 17 31.2 17 45.9 18 00.5 0.028 0 317 + 96 22
Lublin 17 22.0 17 43.9 18 05.2 0.052 0 318 +  95 22
Białystok 17 11.9 17 40.8 18 08.6 0.092 359 320 + 94 23
Suwałki 17 07.3 17 38.8 18 09.2 0.110 359 321 + 93 23

Oznaczenia:
Momenty zjawisk podano w czasie letnim (U T  +  2h) 
f m a x  — wielkość fazy maksymalnej (liniowa)
P — kąt pozycyjny od bieguna dla momentu maksymalnej fazy zaćmienia 
V — kąt pozycyjny od zenitu dla momentu maksymalnej fazy zaćmienia 
AS, HS — azymut i wysokość Słońca w momencie fazy maksymalnej
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Rys. 1. Przebieg izofaz (linie ciągłe) oraz izochron (linie przerywane) dla fazy maksymalnej zaćmienia Słońca 
w dniu 21 maja 1993 r.

W Sudetach i Beskidach natomiast do 
zaćmienia w ogóle nie dojdzie.

Zaćmienie majowe będzie zresztą wi
doczne na całej kuli ziemskiej tylko jako 
częściowe — m. in. w północnej Europie i 
Azji. W rejonach polarnych Azji północ
no-wschodniej faza zaćmienia osiągnie 
0.735, a Słońce znajdzie się tam tuż nad 
północnym horyzontem podczas dnia po
larnego.

Dokładną efemerydę zaćmienia przed
stawiono w tabeli 1.

Ocenę warunków obserwacji zjawiska

Rys. 2. Pozycja tarczy Księżyca względem tarczy Słońca w momencie maksymalnej fazy w układzie horyzontal
nym. Sytuacja dla centralnych rejonów Polski. Z — kierunek zenitu, Ń — kierunek płn. bieguna nieba. 
Niewielkiemu przesłonięciu ulegnie dokładnie północny fragment tarczy słonecznej.
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w okolicy maksymalnej jego fazy powinny 
też ułatwić rysunki 1 i 2.

Biorąc pod uwagę warunki wystąpie
nia zaćmienia W Polsce, można tylko za

OBSERWACJE

chęcić do wykonania ciekawych foto
grafii i organizowania pokazów telesko
powych.

Marek Zawilski

Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca 
PTMA, grudzień 1992

Wyniki obserwacji Słońca w grudniu 1992 
r. przysłało 13obserwatorów: Marcin B e 
t l e j ,  Grzegorz C z e p i c z e k ,  Bartosz 
D ą b r o w s k i ,  Longin G a r k u  1, Mi
chał I z d e b s k i ,  Janusz W. K o s i ń 
s ki ,  Jerzy Ł  ą g i e w k a, Wiktor M a - 
j e w s k i, Andrzej P i 1 s k i, Sebastian So
fo 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 .

Łącznie wykonano 109 obserwacji w 
27 dniach. Średnie dzienne względne licz
by Wolfa w grudniu 1992 r. wyniosły:

Słońce: Wędruje po ekliptyce w kierunku 
równika niebieskiego i jego deklinacja sta
le maleje, a w związku z tym dni stają się 
coraz krótsze: w Warszawie 1 lipca Słońce 
wschodzi o 4h18m, a zachodzi o 21hl m; 31 
lipca wschodzi o 4h54m, zachodzi o 20h29m. 
W lipcu Słońce wstępuje w znak Lwa. 
Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest w li-

D an e dla obserw atorów  Słońca

1 ...54 9... ...— 17 ..129 25.... 86
7. ...53 10... ...— 18........73 26.... 79
3.... ...53 11... ...— 19........63 27.... 78
4 ...59 12... ...115 20........86 28.... 93
V ...48 13.......125 21........86 29.... 51
6.,.. ...21 14... ...— 22........91 30.... 71
7. ...27 15 ....66 23........64 31.... ....5?
8 ...57 16... ....84 7,4 ....78

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa w grudniu 1992 r. wynosi 72.0 (94.8). 
Średnia względna liczba Wolfa z obrotu 
Słońca No. 1862 wynosi 75.6 (101.3). W 
nawiasach podano średnie liczone bez 
współczynników obserwatorów.

Janusz W. Kosiński

Lipiec 1993 r.

pcu następująca: pełnia 4d2h, ostatnia kwa
dra 12dl h, nów 19d13h i pierwsza kwadra 
26d5h. W apogeum Księżyc znajdzie się 10 
lipca, a w perygeum 22 lipca.
Planety i planetoidy: Nad wschodnim 
horyzontem pięknym blaskiem błyszczy 
W e n u s  jako Gwiazda Poranna -4.1 wiel
kości. Natomiast wieczorem coraz niżej

(na 14h czasu w schod.-europ.)

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Data
1993

P Bo j Data 
1993

P Bo Lo

VII 1 
3 
5 
7 
9 

11 
13 
15

-2946 
-1.54 
-0.64 
+  0.26 
+  1.16 
+  2.06 
+  2.96 
+  3.85

+  2994 
+  3.15 
+  3.36 
+  3.58 
+  3.78 
+  3.98 
+  4.18 
+  4.38

28978 VII 17 
2.30 19 

335.83 21 
309.36 23 
282.89 25 
256.42 27 
229.96 29 
203.49 § .. 31

+  4973 
+  5.61 
+  6.48 
+  7.32 
+  8.17 
+  9.00 
+  9.82 

+  10.63

+  4956 
+  4.75 
+  4.93 
+  5.10 
+  5.27 
+  5.43 
+  5.59 
+  5.74

177?02
150.56
124.10
97.64
71.18
44.73
18.28

351.82

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
3d18hl l m i 30d23h10m: momenty, w których heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.
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nad zachodnim horyzontem widoczny jest 
jasny J o w i s z  (-1.9 wielk. gwiazd.) i 
znacznie słabszy M a r s  (+ 1 .6  wielk.). 
Saturn, Uran i Neptun widoczne są pra
wie całą noc, ale dość nisko nad horyzon
tem: S a t u r n  widoczny jest gołym okiem 
na granicy gwiazdozbiorów Wodnika i Ko
ziorożca (+  0.6 wielk. gwiazd.), natomiast 
U r a n a  (6w ie lk .)iN ep tu n a(8 w ie lk .)  
musimy poszukiwać przez lunetę w gwiaz
dozbiorze Strzelca. P l u t o n  widoczny 
jest wieczorem na granicy gwiazdozbio
rów Węża i Wagi, ale tylko przez duże 
teleskopy (ok. 14 wielk. gwiazd.).

W drugiej połowie nocy możemy pró
bować odnaleźć planetoidę Pallas wśród 
gwiazd 9.5 wielkości w gwiazdozbiorze 
Pegaza. Dla łatwiejszego odnalezienia 
planetki podajemy jej współrzędne równi
kowe dla kilku dat; VII. 2d: rekt. 22h17.0m, 
deki. + 13°8’; 12d: rekt. 22h14.7m, deki. + 
13°0’; 22d: rekt. 22h10.6"\ deki. + 12°32’; 
VIII. l d: rekt. 22h4.9m, deki. + 11°41\ 
Meteory: Od 15 lipca do 15 sierpnia pro
mieniują meteory z roju delta A k w a r y - 
d ó w (maksimum aktywności przypada 27 
i 28 lipca). Podwójny radiant meteorów 
leży w gwiazdozbiorze Wodnika i ma współ
rzędne: rekt. 22h36m, deki. 0° i -17°. W tym 
roku warunki obserwacji są dobre.

* * *

4d Księżyc znajdzie się w złączeniu z 
dwiema planetami: o 17h z Neptunem w 
odl. 3° i o 19h z Uranem w odl. 4°. Wieczo
rem księżyc 1 zbliża się do brzegu tarczy 
Jowisza; zakrycie tego księżyca przez tar
czę planety nastąpi o 23h34m. Na swej oko- 
łosłonecznej orbicie o 24h Ziemia znaj
dzie się najdalej od Słońca (w aphelium) 
w odl. 152 min km.

5d Wieczorem na tle tarczy Jowisza prze
chodzi jego księżyc 1, a od 21h 25m także 
księżyc 2, a więc w pobliżu Jowisza widać 
tylko jego dwa księżyce. O 22h4m na tarczy 
planety pojawi się cień księżyca 1, a ko
niec przejścia tego księżyca nastąpi o 23hl m.

6d Jeśli przez lunetę odnajdziemy Jo
wisza wkrótce po zachodzie Słońca, to o

21h32m może uda nam się zaobserwować 
koniec zaćmienia jego 1 księżyca, który 
pojawi się nagle z cienia planety w od
ległości równej promieniowi tarczy od jej 
prawego brzegu, patrząc przez lunetę od
wracającą.

7d Wieczorem blisko brzegu tarczy Jo
wisza widoczne są dwa księżyce, które właś
nie oddalają się od brzegu tarczy, ale o 
22h56m księżyc 3 zniknie nagle w cieniu 
planety (początek zaćmienia).

8dl h Księżyc w złączeniu z Saturnem w 
odl. 7°.

12d Dwie planety znajdą się tego dnia 
w przeciwstawieniu ze Słońcem (w opozy
cji) względem Ziemi: o 5h Neptun, a o 16h 
Uran. Wieczorem księżyc 1 zbliża się do 
brzegu tarczy Jowisza; o 22h45m nastąpi 
początek przejścia tego księżyca na tle tar
czy planety.

13d Księżyc 1 ukryty jest za tarczą 
Jowisza, a potem w cieniu planety aż do 
23h27ra (koniec zaćmienia).

14d O 21h48m obserwujemy początek 
zakrycia 3 księżyca Jowisza przez tarczę 
planety.

15d O 3h dolne złączenie Merkurego ze 
Słońcem. O 9h Wenus w złączeniu z Alde- 
baranem (w odl. 3°), gwiazdą pierwszej 
wielkości w gwiazdozbiorze Byka.

16d5h Złączenie Wenus z Księżycem w 
odl. 2°.

20* Księżyc 1 Jowisza zbliża się do brze
gu tarczy planety, by skryć się za nią o 
21h57m.

21d Wieczorem księżyc 1 Jowisza prze
chodzi na tle tarczy planety (widać na niej 
cień tego księżyca), a o 21h18m księżyc 2 
skryje się za brzegiem tarczy. O 21h23m 
księżyc 1 kończy przejście na tle tarczy 
Jowisza, a o 22h32m cień księżyca 1 opusz
cza tarczę planety.

22d21h5 l m Słońce wstępuje w znak Lwa, 
jego długość eklip. wynosi wówczas 120°.

23d5h Księżyc w złączeniu z Marsem w 
odl. 6°.

24d16h Złączenie Księżyca z Jowiszem 
w odl. 6°.
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25d16h Merkury nieruchomy w rekta- 
scensji. Wieczorem po tarczy Jowisza wol
no wędruje plamka cienia jego 3 księżyca.

28d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy początek 
przejścia: księżyca o 21h9m, a jego cienia o 
22h16m.

29d Księżyc 1 ukryty jest za tarczą Jo
wisza, a potem w cieniu planety. O 21h46m 
obserwujemy koniec zaćmienia tego księ
życa, który pojawi się nagle z cienia plane
ty z prawej strony tarczy (w lunecie od
wracającej).

301 Księżyc 2 przechodzi na tle tarczy 
Jowisza, a o 21h12m pojawi się na na tarczy 
planety cień tego księżyca. Koniec przejś
cia księżyca 2 nastąpi o 21h25m.

31d Po raz drugi w tym miesiącu Księ
życ znajdzie się w złączeniu z Neptunem 
(o 23h w odl. 3°) i z Uranem (o 24h w odl. 4°).

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

Opracował G. Sitarski
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