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Głównym tematem, który w tym 

miesiącu proponujemy Czytelnikom 
jest misja Voyager. Powodem jego pod
jęcia jest niedawno minione piętnas
tolecie rozpoczęcia wielkiej podróży 
przez Układ Słoneczny dwóch sond kos
micznych, którym astronomia zaw
dzięcza ogromnie dużo informacji o 
czterech największych planetach oraz 
ich pierścieniach i satelitach, a także 
o strukturze przestrzeni międzyplane
tarnej. Wstępny artykuł jest próbą pod
sumowania tego niezwykłego przedsię
wzięcia naukowo-technicznego, które 
niewątpliwie winno być zaliczone do 
najdonioślejszych wydarzeń kończące
go się stulecia. Zarówno tekst dra Da
niela RUCIŃSKIEGO jak  i zdjęcia re
produkowane w tym numerze jeszcze 
raz nas o tym przekonują. Przypom
nijmy, że o kolejnych sukcesach i od
kryciach Voyagerow niejednokrotnie w 
Uranii była już mowa, rezultatom m i
sji poświęcono na całym świecie wiele 
książek i publikacji, były one przed
miotem licznych sympozjów nauko
wych, ciągle stanowią bogate źródło 
danych do nowych badań i dociekań. 
Sondy nadal funkcjonują, a ich spraw
ność zdumiewa nawet ich twórców. Z  
lektury końcowych partii artykułu do
wiemy się czego jeszcze możemy się po  
nich spodziewać.

W  Kronice donosimy między inny
mi o najnowszej sensacji'astronomi
cznej jaką jest zaobserwowany w koń
cu marca wybuch supernowej w często 
przez miłośników astronomii ogląda
nej mgławicy M  81 czyli galaktyce 
N G C  3031. Rzadko się zdarza by nie
mal wszystkie instrumenty astronomi
czne — naziemne i orbitalne — zos
tały równocześnie skierowane na ten 
sam punkt nieba. Astronomów czeka 
nie lada uczta!

V__________________________________ )
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Daniel Ruciński — Warszawa

MISJA VOYAGER0W -  PIĘTNASTOLETNIA 
HISTORIA I NOWE WYZWANIA

Na przełomie lata i jesieni 1992 roku mia
ły miejsce trzy znamienne wydarzenia zwią
zane z realizacją misji kosmicznej Voya
ger. Najpierw — 20 sierpnia i 5 września 
— upłynęło 15 lat od momentu startu 
Voyagera 2 i Voyagera 1 do ich lotu ku 
odległym, wielkim planetom Układu Sło
necznego, natomiast 25 sierpnia minęły 
trzy lata od pamiętnego przelotu Voya
gera 2 w pobliżu Neptuna wieńczącego 
niejako kosmiczny „podbój” tychże pla
net. Nieco później — 9 października Voya
ger 1 oddalił się w swym locie na odległość 
50 jednostek astronomicznych od Słońca. 
Chociaż wszystkie te wydarzenia mają je
dynie symboliczny wydźwięk, to jednak wy
raźnie unaoczniają, że w okresie 15 lat — 
odpowiadającym niespełna jednemu poko
leniu — faktem stała się kosmiczna eks
ploracja wielkich planet, a sondy sprawne 
ciągle pod względem technicznym, z fun
kcjonującą i nadal przekazującą dane apa
raturą naukową docierają do obszarów, 
których (nie licząc Pioneera 10 i 11) nie 
osiągnął żaden wysłany z Ziemi obiekt.

Koincydencja wspomnianych wyżej wy
darzeń o historycznym wymiarze skłania 
zatem do refleksji i próby podsumowania 
jakie znaczenie dla poznawania Układu 
Słonecznego miał lot Voyagerów, jak do
szło do jego realizacji, a także stanowi im
puls dla rozważań o tym czego jeszcze mo
żemy spodziewać się po zanurzających się 
w głąb przestrzeni kosmicznej Voyagerach. 
Ograniczone ramy artykułu nie pozwalają 
oczywiście na szczegółowe omówienie wszy
stkich istotnych odkryć i osiągnięć jakie 
zawdzięczamy lotom Voyagerów, wszak ich 
liczba oraz ważkość wymagałaby dla właś
ciwej (stosownej do ich rangi naukowej) 
prezentacji objętości co najmniej kilku- 
dziesięciokrotnie większej — typowej bar

dziej dla monografii książkowej niż dla 
artykułu popularnonaukowego. Z  drugiej 
strony o najważniejszych osiągnięciach mi
sji, szczegółach wykonanych badań czytel
nicy Uranii informowani byli nieomal na 
bieżąco po każdym spektakularnym epi
zodzie związanym z przelotem statków w 
pobliżu kolejnej z mijanych planet.

Tym samym celem niniejszego artyku
łu jest zbiorcze omówienie misji Voyage- 
rów — poprzez przypomnienie jej genezy, 
przedstawienie jej przebiegu, skrótowe (z 
konieczności) zrelacjonowanie wyłaniają
cego się obrazu planet zewnętrznych w 
świetle uzyskanych wyników badań, by w 
końcowej części nakreślić... dalsze wyzwa
nia stojące przed niezawodnymi dotąd 
Voyagerami.

Pomysł wysłania automatycznych prób
ników kosmicznych ku wielkim planetom 
Układu Słonecznego zrodził się w USA w 
końcu lat sześćdziesiątych, niejako na fali 
pomyślnie przebiegającego procesu eks
ploracji kosmicznej Księżyca oraz bliskich 
Ziemi planet. Podchwycony przez NASA 
owocował wykrystalizowaniem się projek
tu misji kosmicznej (a ściślej ujmując serii 
lotów ku wielkim planetom Układu Słone
cznego) „Grand Tbur”, który zakładał wy
słanie w latach 1976-77 z Ziemi dwóch 
próbników, których tor lotu przebiegałby 
w pobliżu Jowisza, Saturna i Plutona, a 
następnie — na początku 1979 roku — 
kolejnej pary skierowanej tym razem ku 
Jowiszowi, Uranowi i Neptunowi. Pomyśl
na realizacja tych zamierzeń pozwoliłaby 
na bezpośredni przelot w pobliżu wszy
stkich odległych planet i w konsekwencji 
umożliwiłaby ich przebadanie jak również 
eksplorację towarzyszących im układów sa
telitów i pierścieni. Możliwości praktycz
nej realizacji wspomnianego przedsięwzię-
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cia na przełomie lat 70-tych i osiemdzie
siątych sprzyjało niezwykle korzystne (z 
punktu minimalizacji czasu przelotu) wza
jem ne usytuowanie wielkich planet — w 
stosunkowo „wąskim” zakresie długości ek- 
liptycznych. Zważywszy, że fakt „współli- 
niowego” ustawienia wielkich planet za
chodzi bardzo rzadko — co ok. 176 lat — 
to wykorzystanie tej wyjątkowej, oferowa
nej przez naturę okazji stwarzało niepo
wtarzalną (w skali nieomal dwóch następ
nych stuleci) okazję realnego „odwiedze
nia” wszystkich odległych planet w sto
sunkowo krótkim czasie. Niezwykłość tej 
— sprzyjającej realizacji misji — konfigu
racji wielkich planet pozwalała w szcze
gólności na wykorzystanie pola grawita
cyjnego mijanej przez próbnik planety dla 
nadania mu przyspieszenia i „pchnięcia” 
go ku następnemu ciału, co w decydują
cym stopniu wpływało na możliwość mini
malizacji czasu przelotu. Tym samym zna
ny dobrze efekt przyspieszenia np. ruchu 
komety w pobliżu mijanej przez nią pla
nety został wykorzystany jako istotny ele
ment filozofii projektowania lotu próbni
ków misji „Grand Tbur”. Zważywszy, że 
kąt „zagięcia” trajektorii przy przelocie w 
pobliżu przyciągającego ciała (w tym wy
padku planety) jest uzależniony od od
ległości w jakiej następuje minięcie — do
bór właściwych parametrów zbliżania do 
poszczególnych planet miał krytyczne zna
czenie dla pomyślnego skierowania prób
nika ku następnemu z badanych ciału, a w 
efekcie na „oszczędne energetycznie” pro
wadzenie misji. W konsekwencji podsta
wą przyjętej filozofii realizacji lotu stało 
się wykorzystanie pola przyciągania Jowi
sza, by „pchnąć” próbnik ku Saturnowi, 
następnie grawitacji Saturna by skierować 
go ku Uranowi itd. W ten sposób przy 
stosunkowo oszczędnym wykorzystywaniu 
silników statku (dla dokonywania jedynie 
stosunkowo drobnych korekt trajektorii) 
możliwe było, stosując przedstawioną me
todę „skokową”, przemierzenie całej trasy 
do najodleglejszej aktualnie planety Nep-

Fot. 1. Start rakiety Titan-Centaur z sondą kosmicz
ną Voyager 1 na pokładzie (widoczną na zdjęciu po
niżej) w dniu 5 września 1977 r. z Cape Canaveral 
na Florydzie (USA). (Fot. NASA).

tuna w ciągu około 12 lat, podczas gdy bez 
korzystania z efektu rozpędzania statku 
przez pole grawitacyjne mijanych planet
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Fol. 2. Szkic trajektorii sondy Voyager I (fol. N ASA ).

podróż musiałaby trwać niewspółmiernie 
dłużej. Okres 12-letniego lotu wydawał się 
być racjonalnym z punktu widzenia trwa
łości i możliwości niezawodnego funkcjo
nowania aparatury, a także zaangażowa
nia personelu naziemnego stacji śledzą
cych lot próbników.

Pomimo tak sprzyjających naturalnych 
okoliczności uwiarygodniających możli
wość wykonalności misji oraz niewątpli
wej jej nowatorskości i atrakcyjności z na
ukowego punktu widzenia możliwość rze
czywistej realizacji projektu „Grand Tbur”

w przedstawionej pełnej formie stanęła z 
początkiem lat siedemdziesiątych pod po
ważnym znakiem zapytania. Cięcia budże
towe dotkliwie dotknęły NASA, co w po
wiązaniu z priorytetem dla realizowanego 
już i bardziej kosztownego niż to przewi
dywano programu Apollo sprawiły, że wy
kluczona została możliwość sfinansowa
nia projektu „Grand Tour” w założonej 
pierwotnej wersji, wymagająca zaangażo
wania ok. 750 milionów dolarów. Na szczę
ście projekt dotarcia do odległych planet 
nie został całkowicie zaniechany, lecz uległ
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jedynie znaczącemu zawężeniu polegają
cemu na skoncentrowaniu się na przelo
cie jednej tylko pary próbników i to jedy
nie w pobliżu dwóch najbliższych planet 
olbrzymów — Jowisza i Saturna, co w o- 
czywisty sposób rzutowało również na re
dukcję kosztów misji. "tym samym z pro
jektu „Grand Tbur” narodził się niejako 
projekt „Mariner Jupiter Saturn” przemia
nowany z czasem na „Voyager”. Projekt 
ten, koordynowany przez Jet Propulsion 
Laboratory w Pasadenie zakładał wystrze
lenie latem 1977 r. w kierunku Jowisza, a 
następnie skierowanie ku Saturnowi dwóch 
bliźniaczych próbników. Ich konstrukcja o- 
parta była w zasadniczym stopniu na zmo
dyfikowanych rozwiązaniach konstrukcyj
nych zastosowanych wcześniej z powodze
niem w realizowanych uprzednio w wew
nętrznych rejonach Układu Słonecznego 
lotach statków serii Mariner. Zestaw apa
ratury badawczej zainstalowanej na pokła
dzie Voyagerów składał się z 11 przyrzą
dów. Ich dobór na podstawie selekcji do
konanej przez NASA podyktowany był chę
cią uzyskania potencjalnie jak najszersze
go spektrum informacji, wszak a priori nie 
wiadomo było do końca co dokładnie mo
że zdarzyć się (czyli co można zmierzyć) w 
otoczeniu Jowisza i Saturna.

Najistotniejszym elementem wyposa
żenia naukowego Voyagerów był zainsta
lowany na ruchomej platformie system 
dwóch kamer telewizyjnych — szeroko- i 
wąskokątnej, dzięki któremu możliwe by
ło uzyskanie dokładnych obrazów mijanych 
planet i ich księżyców. Obok niego w ze
stawie aparatury znajdowały się: spektro- 
interferom etr podczerwony przeznaczony 
do badań składu chemicznego i struktury 
atmosfer wielkich planet, spektrometr ul
trafioletowy, a także fotopolaiymetr umoż
liwiający uzyskanie wiadomości o włas
nościach aerozoli znajdujących się w at
mosferze i przy powierzchni satelitów. 
Kompleks plazmowy Voyagerów składał 
się z detektora plazmy, detektora cząstek 
naładowanych niskiej energii oraz detek

tora promieniowania kosmicznego. Uzu
pełniały go magnetometry wysokiej i ni
skiej częstości oraz analizator fal plazmo
wych. Dwie wysunięte anteny stanowiły sen
sor dla pomiarów radioastronomicznych 
sygnałów radiowych pochodzących z pla
net i ogólnie ze Wszechświata.

Kluczową dla powodzenia planowanej 
misji kwestią było to, czy statki, a także 
aparatura na nich się znajdująca, zdołają 
przeżyć niebezpieczeństwa pojawiające się 
na drodze ku Jowiszowi i Saturnowi. Po
tencjalnie bardzo niebezpieczne wydawa
ło się wielomiesięczne przejście przez pas 
planetoid, gdzie mogło nastąpić mechani
czne uszkodzenie statku lub zniszczenie 
przyrządów. Drugim krytycznym momen
tem wydawało się przejście przez pasy pro
mieniowania uwięzionego w magnetosfe- 
rze Jowisza, gdzie wobec spodziewanej sil
nej radiacji istniała poważna groźba ele
ktronicznego „porażenia” przyrządów. By 
ocenić realną skalę wspomnianych niebez
pieczeństw misja Voyagerów poprzedzo
na została niejako wstępnym zwiadem wy
strzelonych w latach 1972-73 próbników 
Pioneer 10 i 11, których wyprawa stano
wiła rodzaj przetarcia szlaku dla Voyage- 
rów. Pomyślne przejście obydwu Pione- 
erów w pobliżu Jowisza sprawiło, że prace 
przygotowawcze do misji ruszyły z pełnym 
impetem, by dzieło wieloletnich przygoto
wań uwieńczyć latem 1977 roku. Jako pier
wszy z przylądka Kennedy’ego wystarto
wał 20 sierpnia 1977 roku Voyager 2, któ
ry jednak na swej drodze ku pierwszemu 
celowi planetarnemu — Jowiszowi dogo
niony został w rejonie pasa planetoid, a 
następnie prześcignięty przez wystrzelo
nego 16 dni później (5 września 1977 ro
ku) swego bliźniaka — Voyagera 1 (fot. 
1). Tenże próbnik skierowany został bo
wiem wzdłuż trajektorii umożliwiającej do
tarcie do Jowisza w przeciągu ponad 1.5 
roku niejako „krótszą trasą”, która jed
nak była mniej ekonomiczna w kontekście 
spodziewanych dalszych etapów misji. Po 
minięciu, na szczęście bez uszczerbku dla
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Fot. 3. Fragment powierzchni satelity Urana Mirandy na zdjęciu wykonanym w styczniu 1986 r. za pomocy 
Voyagera 2 z odległości 42 tys. km ukazujący niezwykle i do dziś tajemnicze struktury; zdolność rozdzielcza 

zdjęcia oceniana jest na ok. 600 m. (Fot. NASA/JPL).

statku oraz znajdujących się na jego po
kładzie przyrządów, pasa planetoid oby
dwa próbniki dotarły szczęśliwie do naj
większego globu w Układzie Słonecznym. 
Najpierw (5 III 1979) Voyager 1 minął pla
netę w odległości ok. 278 tys. km ponad 
górną powłoką chmur, nieco później (9 VII 
1979) podobnego wyczynu dokonał Voya
ger 2, który jednakże dla uniknięcia nie
bezpieczeństwa związanego z pasami ra

diacyjnymi był bardziej oddalony od pla
nety (ok. 648 tys. km) w momencie naj
większego zbliżenia. Penetracja królestwa 
Jowisza odsłoniła wiele nowych niespo
dziewanych zjawisk i efektów, a ogólny ob
raz planety i jej otoczenia streścić można 
w sposób następujący.

Jowisz jest planetą o gęstej atmosferze 
składającej się głównie z wodoru wraz z 
jedenastoprocentową domieszką helu oraz
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nieznacznymi ilościami metanu, amonia
ku, pary wodnej i innych złożonych związ
ków. Sama atmosfera jest tworem silnie 
dynamicznym i turbulentnym, a występu
jące w niej obszary ciemnych czerwono- 
brązowych pasów i jasnych — białych i 
bladożółtych stref są najprawdopodobniej 
rejonami cyrkulacji ciepłych i chłodnych 
strug gazu. Szybki ruch obrotowy planety 
oraz ruchy konwekcyjne determinują włas
ności dynamiczne atmosfery, a prędkości 
ruchu prądów gazowych (wiatrów) sięgać 
mogą 300 km/godz, przy czym największe 
osiągane są między strefami i pasami. T^m 
też występują najbardziej burzliwe prze
pływy, których odbiciem są liczne pętle i 
wiry. Szczególnie efektownym ich przykła
dem jest Wielka Czerwona Plama będąca 
w istocie gigantycznym wirem atmosfery
cznym o rozmiarze większym od Ziemi 
(patrz zdjęcie na czwartej stronie okład
ki). Jowisz wypromieniowywuje w otacza
jącą przestrzeń około dwukrotnie więcej 
energii niż otrzymuje na drodze oświet
lania jej przez Słońce — rezerwuarem są 
zapewne pokaźne ilości ciepła reliktowe
go zgromadzonego wewnątrz planety pod
czas procesu jej formowania.

Jowisz obdarzony jest, wypełnioną jo 
nami wodoru, tlenu i siarki rozciągłą mag- 
netosferą — obszarem dominacji plazmy 
okołoplanetarnej nad plazmą wiatru sło
necznego ekspandującego w przestrzeni 
międzyplanetarnej. Magnetosfcra ta pod 
względem rozmiarów jest największą struk
turą plazmową w Układzie Słonecznym — 
jej poprzeczny rozmiar dziesięciokrotnie 
przekracza średnicę Słońca, a jej długość 
wynosi ok. 4.5 jednostki astronomicznej, 
czyli sięga ona rejonu orbity Saturna. Na
tężenie ogólnoplanctarnego pola magne
tycznego na Jowiszu jest kilkanaście razy 
większe niż w przypadku Ziemi. Pole to 
działa niczym pułapka na cząstki nałado
wane — w efekcie wokół Jowisza wystę
pują ogromne wieńce promieniowania u- 
więzionego o strumieniach dziesiątki ty
sięcy większych niż występujące analogi

cznie w sąsiedztwie naszej planety. Pene
trując układ satelitów Voyagery przyczy
niły się do odkryć nowych, niewielkich roz
miarami księżyców planety, doprowadza
jąc łączną liczbę znanych księżyców do 16, 
a także pojedynczego słabego pierścienia 
okołoplanetarnego znajdującego się ok. 57 
tys. km ponad powloką chmur. Pośród 
szczegółowo monitorowanych czterech naj
większych satelitów — tzw. księżyców ga- 
lileuszowych — niewątpliwie najbardziej 
zdumiewający okazał się być Io. Wzdłuż 
jego orbity zaobserwowano rozciągający 
się gęsty plazmowy torus emitujący pro
mieniowanie ultrafioletowe i radiowe, a 
sam Io związany jest linią prądów z jono- 
sferą Jowisza. Jeszcze bodaj większe nie
spodzianki odsłoniły obrazy powierzchni 
Io. Pod względem kolorytu przypomina ona 
na pierwszy rzut oka „pizzę”, dominują na 
niej związki siarki, które emitowane są spod 
powierzchni poprzez pierwsze odkryte po
za Ziemią czynne wulkany (łącznie ziden
tyfikowano ich 10). Tłumaczy to również 
obecność jonów siarki w bezpośrednim o- 
toczeniu Io (patrz też Kronika).

Stosunkowo znaczne zbliżenie Voya- 
gera 1 do Jowisza spowodowało przyspie
szenie lotu próbnika do prędkości ok. 135 
tys. km/godz i skierowanie jej ku najodle
glejszej planecie znanej w czasach staro
żytnych — Saturnowi (fot. 2) (podobnie 
przebiegł manewr „grawitacyjny” z Voy- 
agerem 2). Randcz-vouś Voyagera 1 z Sa
turnem obejmujące zbliżenie do planety 
w dniu 12 listopada 1980 roku poprzedzo
ne zostało wcześniejszym o rok niejako 
„rekonesansowym” przelotem Pioneera 11 
w okolicach Saturna. O ile Voyager 1 wraz 
z minięciem planety kończył swój „plane
tarny” epizod misji, to liczono się z moż
liwością tego, że Voyager 2 może zostać 
następnie skierowany ku Uranowi — po
szerzając tym samym nominalny zakres mi
sji w kierunku celów objętych pierwotnym 
projektem „Grand Tbur”. Tym samym tra
jektoria lotu Voyagera 2 była pieczołowi
cie kontrolowana, a zbliżenie z planetą,
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które nastąpiło niespełna rok (25 sierpnia 
1981 roku) po przelocie Voyagera 1 było 
tak zaplanowane, by uzyskać tyle energii 
kosztem oddziaływania grawitacyjnego pla
nety, aby niejako samoistnie sonda skie
rowana została ku Uranowi. Eksploracja 
układu Saturna doprowadziła do następu
jącego zbiorczego obrazu planety i jej o- 
toczenia.

Atmosfera Saturna spowijająca glob 
przypomina generalnie atmosferę Jowisza, 
chociaż zawartość w niej helu jest około 
dwukrotnie niższa, a wśród domieszek zi
dentyfikowano m. in. amoniak, metan, e- 
tan, acetylen, propan i in. Chociaż obraz 
atmosfery stanowi mieszankę pasów i stref 
podobnych do występujących na Jowiszu 
to dynamika atmosfery jest wyraźnie sil
niejsza, a prędkość wiatrów dochodzi w 
rejonach równikowych do niespotykanych 
prędkości rzędu 1800 km/godz (patrz zdję
cie na trzeciej stronie okładki). Magneto- 
sfera Saturna jest wyraźnie skromniejsza 
od jowiszowej, a samo pole pod względem 
natężenia jest nieco słabsze od ziemskie
go; oś dipola magnetycznego niemal po
krywa się z osią rotacji planety. W mag- 
netosferze obserwowane są zorze polarne 
oraz świecenia w ultrafiolecie charaktery
styczne dla niższych szerokości. Saturn ob
darzony jest imponującym układem pier
ścieni — przelot Voyagerów zaowocował 
odkryciem dwóch nowych pierścieni, a 
przede wszystkim dzięki przekazowi wspa
niałych obrazów głównych pierścieni od
słonił subtelność ich struktury, polegają
cej na współistnieniu niezliczonej liczby 
„indywidualnych” obrączek. Odkryty zos
tał również ciekawy efekt, jakiemu podle
gają wąskie pierścienie Saturna, w pobliżu 
których odkryte zostały miniaturowe sate
lity. Jak dowiedziono, krążąc po orbitach 
leżących po dwóch stronach wąskiego pier
ścienia wymuszają one swym wpływem gra
witacyjnym taką a nie inną dynamikę czą
stek pierścienia, niejako dozorując ich 
ruch i powodując bardzo wąską strukturę 
„obrączki”. Tym samym adekwatne do sy

tuacji wydaje się być ochrzczenie ich naz
wą „satelitów pasterskich” jako spolszczo
nej wersji przyjętej już powszechnie naz
wy angielskiej shepherd satellites. W y n ik ie m  

penetracji systemu satelitarnego było po
dwojenie liczby znanych satelitów Saturna 
(zapewne na tym się nie skończy), a eks
ploracja największego księżyca — Tytana 
uwidoczniła, że dysponuje on potężną at
mosferą, w której jednak — wbrew wcześ
niejszym oczekiwaniom i przypuszczeniom 
— dominującym składnikiem nie jest me
tan lecz azot, który (wobec niskiej tem pe
ratury rzędu -200°C) w stanie zamrożo
nym lub skroplonym formuje chmury.

Jak zostało już powiedziane wraz z mi
nięciem Saturna dobiegł kres „planetar
nych podbojów” Voyagera 1. Po przejściu 
w pobliżu planety orbita próbnika została 
silnie odchylona od płaszczyzny ekliptyki, 
a próbnik wyniesiony został ponad tę płasz
czyznę (tj. ku stronie północnej) pod ką
tem ok. 36° i oddala się systematycznie od 
Słońca w tempie 3.5 jednostki astronom i
cznej na rok. Spektakularny sukces prze
lotu Voyagerów koło Jowisza, a następnie 
Saturna, powiązany z doskonale funkcjo
nującą — pomimo upływu czasu — apara
turą oraz dogodnością trajektorii Voyage
ra 2 dla skierowania go znanym manew
rem przejścia koło planety (Saturna) ku 
następnemu celowi sprawiły, że NASA, za
wczasu przygotowująca się do przedłuże
nia misji o lot ku Uranowi zdecydowała 
się w 1981 r. na podjęcie tego wyzwania. 
Thvający 4.5 roku okres lo tu  w kierunku 
Urana uwieńczony został 24 stycznia 1986 
r., kiedy to Voyager 2 przemknął z pręd
kością ok. 65 tys. km/godz w odległości ok. 
81.5 tys. km ponad powłoką chmur spowi
jających planetę.

Atmosfera Urana, w odróżnieniu od 
wcześniej badanych w przypadku Jowisza 
czy Saturna, jest stosunkowo mało kon
trastowa, zawiera niewiele wyrazistych 
szczegółów, a tem peratura rejonów po
larnych i przyrównikowych jest zbliżona i 
wynosi ok. 56 K. Wydaje się, że około 30%



5/1993 URANIA 137

Fot. 4. Radioteleskop w Parkes (Australia), którego antena ma średnicę 64 m, służący m. in. do odbioru 
danych z sond Voyager.

wypromieniowywanej przez planetę ener
gii pochodzi z jej wnętrza. Skład chemicz
ny atmosfery wskazuje na dominację skład
nika wodorowego, jednakże zawartość he
lu sięga już 15% (czyli jest 2.5-krotnie 
wyższa niż na Saturnie), a metanu 2%. 
Wiatry krążące w atmosferze przemiesz
czają się w przeciwnych kierunkach w stre
fach dużych szerokości i przyrównikowej, 
a ich prędkości sięgają 300-700 km/godz. 
Osobliwa jest konfiguracja pola magne

tycznego planety. Niezależnie od „egzo
tycznego” nachylenia osi rotacji Urana do 
płaszczyzny jego ruchu wokół Słońca — 
oś dipola magnetycznego odchyla się bar
dzo znacznie — o ok. 60° od osi rotacji, 
ponadto jest ona przemieszczona wzglę
dem środka planety o ok. 1/3 jej prom ie
nia. Natężenie pola Urana ma wartość po
średnią między natężeniami na Ziemi i na 
Saturnie. System wąskich pierścieni U ra
na eksplorowany przez Voyagera 2 „wzbo-
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gacił się” o dwie nowoodkryte „obrączki”, 
podobnie jak układ 5 znanych wcześniej 
satelitów rozrósł się do 15 wskutek odkry
cia nowych 10 księżyców o miniaturowych 
na ogół rozmiarach. Przelot i przekazanie 
obrazów Mirandy ukazały niezwykłość i 
złożoność form i struktur na jej powierz
chni — niespotykaną w przypadku innych 
badanych dotąd księżyców (fot. 3).

Zakończony sukcesem podbój Urana 
zachęcił NASA, by sprostać kolejnemu ha
zardowemu nieomal wyzwaniu — w 1986 
r. podjęto decyzję o kontynuacji misji Vo- 
yagera 2 ku najdalszej aktualnie (do koń-

Fot. 5. Dwa główne pierścienic Neptuna na zdjęciu 
wykonanym w sierpniu 1989 r. za pomocą Voyagera 
2 z odległości ok. 1.1 min km od planety (fot. NA- 
SA/JPL).

ca obecnego stulecia) planecie — Neptu
nowi. Wyzwanie to stanowiło niewątpliwe 
ryzyko, wszak w chwili mijania Neptuna 
aparatura miałaby już 12 lat pracy (wobec 
zakładanego nominalnego czasu funkcjo
nowania — 5 lat), sygnał stawał się coraz 
słabszy, lecz nadal mierzalny przez rozbu
dowaną w międzyczasie sieć stacji śledzą
cych w USA, Hiszpanii i Australii (fot. 4).

Ponadto Voyager 2 był już na tyle daleko, 
że na skomunikowanie się z nim przy Nep
tunie (tzn. na przesianie sygnału z Ziemi 
do Voyagera, nie wspominając już o po
wrocie) potrzeba było już 4 godzin i 6 mi
nut. Zdecydowano się jednak, po przej
ściu przez subtelny układ pierścieni U ra
na i „pchnięciu” przez pole grawitacyjne 
planety, skierować statek ku Neptunowi. 
Ten sprawdzony mechanizm zakrzywienia 
dotychczasowej trajektorii i „skokowego” 
przemieszczenia się od jednej do drugiej 
planety okazał się jednak nie wystarczają
cy w tym przypadku. W sukurs przyszła 
„sterowana” 2.5 godzinna korekta trasy 
lotu poprzez uruchomienie silników. Ope
racja była na tyle udana, że po upływie 
kolejnych 3.5 roku — w nocy 24/25 sierp
nia 1989 roku — Voyager 2 nieomal prze
ślizgnął się po powłoce chmur Neptuna 
mijając ich górną powierzchnię zaledwie 
o ok. 4825 km. Dzięki tak wielkiemu zbli
żeniu możliwe było szczegółowe podejrze
nie tej odległej i tajemniczej planety. Zbli
żając się do Neptuna Voyager 2 przeciął 
falę uderzeniową w odległości ok. 860 tys. 
km od planety, wnikając do wnętrza mag- 
netosfery, by następnie przeniknąć przez 
pasy radiacyjne. Odsyłając Czytelnika do 
szczegółowego artykułu poświęconego mag- 
netosferze Neptuna (Uranio, nr 9/1990) 
wypada jedynie wspomnieć, że i w przy
padku tej planety właściwości jej pola mag
netycznego zadziwiły badaczy. Z  jednej 
strony pole to okazało się stosunkowo sła
be, ponad dwukrotnie słabsze niż w przy
padku Ziemi, z drugiej strony jego konfi
guracja okazała się być dość skompliko
wana. Neptun okazał się bowiem drugą 
(po Uranie) planetą o dużym, sięgającym 
47° kącie między osią rotacji planety a o- 
sią dipola magnetycznego. Również i w 
tym przypadku oś dipola przesunięta jest 
aż o 14 tys. km od centrum planety.

Atmosfera Neptuna składająca się głów
nie z wodoru, ze znaczącą 15-20% zawar
tością helu, wykazuje więcej szczegółów 
niż miało to miejsce w przypadku Urana.



5/1993 URANIA 139

Fot. 6. Fragment powierzchni satelity Neptuna Trytona na przetworzonym komputerowo zdjęciu wykonanym  
29 sierpnia 1989 r. za pomocą Voyagera 2 z odległości 181 800 km (fot. NASA/JPL).

Wyróżniają się białe plamy, k tóre mogą 
być skupiskami chmur, jak i charaktery
styczny ciemny owal — podobieństwo jo 
wiszowej Wielkiej Czerwonej Plamy. Pew
nym zaskoczeniem byl fakt olbrzymiej dy
namiki atmosfery Neptuna, wiatry mogą 
osiągać superhuraganowe prędkości do
chodzące do 1400 km/godz, a co zadzi
wiające płyną one na ogół ze wschodu na 
zachód tj. w kierunku odwrotnym do rota
cji planety. Wokół Neptuna odkryty został 
układ słabych pierścieni (fot. 5) oraz tzw. 
łuki, jakoby pierścienie o niejednolitej stru
kturze, gdzie obecność skupisk materii ma
nifestuje się tylko na pewnych odcinkach 
pierścienia, a na pozostałych jakby m ate
rii nie było (a w każdym razie jest wy
raźnie mniej). Tfcmperatura odpowiadają
ca emisji termicznej Neptuna sięga 59 K, 
czyli nieco więcej niż w przypadku Urana,

co przewyższa tem peraturę, którą można- 
by wytłumaczyć nagrzewaniem przez Słoń
ce. Prawdopodobnie i w tym wypadku ist
nieje wydajne źródło wewnętrzne, wszak 
Neptun ma tem peraturę zbliżoną do U ra
na, chociaż uzyskuje 2.5 krotnie mniej e- 
nergii słonecznej. Monitorowanie układu 
satelitów Neptuna — złożonego dotych
czas z Trytona i Nereidy zaowocowało od
kryciem kolejnych 6 nowych niewielkich 
księżyców, natomiast zaobserwowane na 
Trytonie wulkany najprawdopodobniej wy
rzucają płynny lub gazowy azot (fot. 6).

Fascynująca przygoda Voyagera 2 z 
Neptunem uwieńczyła bezprecedensowy 
sukces eksploracji zewnętrznych rejonów 
Układu Słonecznego. Pomimo wstępnego 
„okrojenia” misji Voyager udało się de fac
to dotrzeć do wszystkich (poza Plutonem) 
celów projektu „Grand Tour”. Osiągnię-
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cie priorytetowego celu wyprawy, czyli „od
wiedzin” wielkich planet, ukoronowane 
wspomnianym spektakularnym przelotem 
Voyagera 2 w pobliżu Neptuna, nic ozna
czało jednak faktycznego kresu możliwoś
ci badawczych jakie zrodziła ta misja. Nie
jako na drugim, mniej efektownym planie 
prowadzone były od początku trwania wy
prawy Voyagerów pomiary własności oś
rodka międzyplanetarnego, przez który 
przedzierały się próbniki w swym locie. 
Chociaż mniej dostrzegane od badań „pla
netarnych”, zaowocowały one zebraniem 
konsystentnego zestawu danych odzwier
ciedlających stan ośrodka międzyplane
tarnego i jego zmiany na drodze od rejo
nów bliskich orbicie Ziemi do dalekich 
peryferii Układu Słonecznego, gdzie aktu
alnie znajdują się Voyagery.

Dziś, gdy emocje związane z planetar
nym etapem misji nieco opadły, warto za
dać sobie pytania czy próbniki te mogą 
nadal być użyteczne naukowo, co może 
przynieść dalsza faza ich lotu? Oddalając 
się od Słońca w tempie ok. 3.5 jednostki 
astronomicznej na rok, aczkolwiek minęły 
już strefę planet Układu Słonecznego i zna
lazły się na początku br. w odległościach 
51 j.a. (Voyager 1) oraz 38 j.a. (Voyager 
2), to jednak nadal pozostają w przestrze
ni, której własności kształtowane są przez 
wiejący od Słońca wiatr słoneczny i uno
szone przezeń pole magnetyczne. W tym 
kontekście używane szumnie sformułowa
nia o opuszczeniu przed laty Układu Sło
necznego przez obydwa próbniki nie do 
końca wydają się być ścisłe i odzwiercied
lające aktualny stan rzeczy. Wszak wraz z 
faktem przecięcia przez próbnik orbity 
Neptuna utożsamianym często jako opu
szczenie Układu Słonecznego, nie wiąże 
się zmiana ośrodka, w którym próbnik jest 
zanurzony. Nadal pozostaje on w strefie 
zdominowanej wpływami Słońca — helio- 
sferze. Trafniejszym zatem rozwiązaniem 
wydaje się być przyjęcie za kres Układu 
Słonecznego powierzchni granicznej he- 
liosfery, tzw. heliopauzy, poza którą właś

ciwości znajdującej się tam materii są wy
raźnie inne i charakteryzują stan lokalne
go ośrodka międzygwiazdowego. Intrygu
jące pozostaje zatem wyjaśnienie kwestii, 
gdzie kończy się obszar przestrzeni zdo
minowany wpływami przeciętnej, niepo
zornej gwiazdy z peryferii Galaktyki, jaką 
jest Słońce, a zaczyna się obszar ośrodka 
międzygwiazdowego? W naturalny sposób 
rodzą się i następne pytania — gdzie 
naddźwiękowy wiatr słoneczny staje się 
poddźwiękowy, czy jakiś rodzaj fali ude
rzeniowej towarzyszy temu przejściu, ja 
kie inne zjawiska zachodzą w rejonie gra
nicznym, czy rejon „szoku” odpowiedzial
ny jest za akcelerację cząstek i tworzenie 
tzw. anomalnej składowej promieniowa
nia kosmicznego, jakie jest całkowite ciś
nienie wywierane przez lokalny ośrodek 
międzygwiazdowy?

Dokładny rozmiar heliosfery pozosta
je nadal nieznany, gdyż wszystkie próbni
ki, nawet te najbardziej oddalone od Słońca 
jak Pioneery i Voyagery, nadal podróżują 
w obszarze niezaburzonego wiatru słonecz
nego. Jak wynika z modelowych rachun
ków, granica heliosfery (heliopauza) po
winna znajdować się w odległości rzędu 
80-120 jednostek astronomicznych od 
Słońca; nieco bliżej (o 20-30 j.a.) można 
oczekiwać występowania w wietrze sło
necznym fali uderzeniowej związanej z 
przejściem od ekspansji z prędkościami 
naddźwiękowymi do przepływ  poddźwię- 
kowego. Należy zastrzec, że podane wiel
kości trzeba traktować jako dane orienta
cyjne, wynikające zarówno z naszej słabej 
znajomości właściwości lokalnego ośrod
ka międzygwiazdowego jak i wysoce nie
jednorodnej, silnie zmiennej dynamicznie 
struktury wiatru słonecznego, złożonego z 
przenikających się obłoków plazmy o róż
nych prędkościach i gęstościach. Gdyby 
jednak przypuszczenia, oparte na prze
słankach teoretycznych o występowaniu 
granicy heliosfery gdzieś w okolicach 100 
jednostek astronomicznych, potwierdziły 
się w rzeczywistości, czy możliwe będzie
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poznanie natury tych rejonów przez prób
niki kosmiczne. W numerze 3/92 Uranii 
przedstawiony został zarys takiej misji — 
„Interstellar Probe”, jednakże pomiędzy 
pracami studialnymi a faktyczną reali
zacją droga bywa często dość daleka. Wy
daje się coraz bardziej prawdopodobne, 
że istnieje spora szansa iż poznanie tych 
rejonów będziemy mogli zawdzięczać nie
zawodnie spisującym się Voyagerom. Jak 
łatwo wywnioskować z przytoczonych wy
żej danych próbniki tej serii oddaliły się 
już od Słońca na odległości stanowiące zna
czący ułamek spodziewanej drogi ku he- 
liopauzie. Systemy statku i większość apa
ratury badawczej pracuje nadal niezawod
nie. Oczekuje się przy tym, że jeśli nie 
nastąpią niespodziewane awarie lub inne 
katastroficzne zdarzenia, to systemy po
kładowe i zasilania powinny działać do 2025 
roku, a kluczowe przyrządy pomiarowe dla

Andrzej Kudlicki — Warszawa 

LOKALNA GRUPA GALAKTYK

Wstęp
W drugim dziesięcioleciu bieżącego wie
ku dzięki rozwojowi technik obserwacyj
nych udało się zaobserwować pierwsze jas
ne gwiazdy w mgławicach innych niż D ro
ga Mleczna. Stanowiło to ostateczny argu
ment przemawiający za hipotezą Wszech
świata wyspowego pochodzącą jeszcze od 
Immanuela K a n t a .  Okazało się też, że 
mgławice składające się z gwiazd, czyli ga
laktyki, są widoczne na sferze niebieskiej 
nie pojedynczo, ale w większości pogru
powane w tzw. gromady galaktyk, składa
jące się z od kilkudziesięciu do wielu ty
sięcy obiektów. Do jednej z takich gromad, 
zwanej Gromadą Lokalną bądź Układem 
Lokalnym (w skrócie LG od angielskiego 
Local Group), należy nasza Galaktyka.
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prowadzenia badań plazmy, fal i pól mag
netycznych mogą funkcjonować nawet do 
2015 roku. Wówczas to realizując dotych
czasową marszrutę ku frontowej części he- 
liosfery obydwa Voyagery powinny znaleźć 
się w odległości ok. 130 (Voyager 1) i 107 
(Voyager 2) jednostek astronomicznych od 
Słońca. Nic jest zatem wykluczone, że wów
czas próbniki te mogą dotrzeć do obszaru 
granicznego heliosfery, a przy sprzyjają
cych okolicznościach zacząć zanurzać się 
w „innym świecie” — lokalnym ośrodku 
międzygwiazdowym. Czyżby więc po oko
ło ćwierćwieczu od fascynującego przelo
tu w pobliżu najodleglejszej podówczas z 
planet — Neptuna — Voyagery raz jesz
cze zadziwiły świat relacjonując swe po
żegnanie ze „strefą Słońca”? Wiele wska
zuje na to, że podejmując to kolejne wy
zwanie Voyagery utrzymają w stanie pod
ekscytowania kolejne pokolenie badaczy.

Definicja Gromady Lokalnej
Lokalna Gromada Galaktyk jest stosun
kowo niewielkim układem galaktyk, za
wierającym Drogę Mleczną. Jako obiekt 
astronomiczny powinna być rozpatrywana 
jako układ fizycznie, tj. grawitacyjnie, zwią
zany, którego całkowita energia mechani
czna jest ujemna. Oznacza to jej względną 
trwałość, nie wyklucza jednakże możli
wości ucieczki którejś z galaktyk w wyniku 
oddziaływań tró j— lub wielociałowych.* 
Wewnątrz takiej gromady nie powinna mieć 
miejsca hubble’owska ekspansja. Defini
cja taka, chociaż ścisła, nie może być sto
sowana do kwalifikacji poszczególnych ga
laktyk jako członków Gromady Lokalnej. 
Dzieje się tak ponieważ do oceny energii 
mechanicznej galaktyk potrzebna jest zna-
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* Związany układ dwóch ciał nie może się samoczynnie rozpaść, składniki będą poruszać się stale po elipsach 
natomiast już przy oddziaływaniu trzech ciał kosztem zwiększenia (ujemnej!) energii wiązania dwóch 
spośród nich, trzecie może przekroczyć prędkość ucieczki.
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Tabela 1. Wykaz galaktyk prawdopodobnie należących do Układu Lokalnego.

Nazwa Inne a <3 d |k p c l V V Vo VLG Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

110 U 192 00 17.7 + 59 01 1300 11.8 -17.4 -344 -46 2S K
N 147 U 326, D 3 00 30.5 + 4814 740 -10.6 -187 + 109 1SBK
AND 111 A 0032 +36 00 32.6 + 3614 740 -10.6 1SBK
N 185 U 396 00 36.2 +48 04 740 10.14 -15.1 -204 +90 1 SBK
N 205 U 426, M 110 00 37.6 +41 25 740 8.93 -15.6 -236 +52 1SBK
AND IV A 0039+40 00 39.8 +4018 740 -9.3 -375 -89 1S
N 221 U 452, M 32 00 40.0 +40 36 740 9.08 -15.6 -200 +86 1 SBK
N 224 U 454, M 31 00 40.0 +41 00 740 3.95 -21.0 -301 -14 1 SBK
ANDI A 0043 +37 00 43.0 +37 44 740 1 SBK
N 292 SMC 00 51.0 -73 06 87 2.70 -17.4 + 158 -24 1 SBK
E 351-30 SCL 00 57.8 -33 59 87 8.78 -10.0 + 196 + 197 1 SB
LGS 3 A0101 +21 01 01.2 +2137 825 -9 -280 ^ tl 1 SB
E 352-2 01 02.2 -33 55 195 14.06 -7.9 +32 +32 1 S
11613 U 668, D 8 01 02.2 +01 52 846 9.8 -14.8 -235 -66 1 SBK
A 0106+21 01 06.3 +2139 846 -326 -89 1S
A 0107 +01 01 07.4 +01 52 850 -230 -63 1 S
AND II 01 13.5 +33 09 740 -10.5 1 SBK
N 598 U 1117, M 33 01 31.0 +30 24 890 6.21 -19.0 -181 +68 1 SBK
PI IE 01 49.0 -44 52 500 1 SB
E 356-04 FOR 02 37.8 -34 44 150 8.25 -11.9 +45 -6 1 SBK
E 416-12 02 41.5 -32 09 14.49 0 -41 S
11947 E 200-30 03 29.0 -50 30 15.50 +9 -134 S
UA92 EGB0427 +63 04 27.5 +63 31 -14.6 -99 + 125 B
E 056-19 04 53.8 -70 41 630 14.08 -10.4 +273 +45 1 S
E 056-115 LMC 05 24.0 -69 48 65 0.91 -18.5 +278 +42 1 SBK
CAR 06 40.4 -50 55 170 -10.2 +229 -14 1 SBK
U 5364 D 69, LEO III, LEOA 09 56.5 + 30 59 1580 12.8 -13.3 +22 -14 2 S K
U 5373 D 70, SEXB 09 57.4 + 05 34 2320 11.4 -15.1 +301 + 138 2 k
A 1001-27 10 01.8 -27 05 1520 -12.8 +361 +84 2 S
U 5470 D 74, LEO I 10 05.8 + 1233 200 10.1 -10.4 + 168 +36 1 SBK
D 75 SEXA.UA 205 10 08.5 -04 28 1970 11.86 -14.7 +324 + 117 2' k
A 1010-01 SEX 10 10.5 -01 22 90 10.3 1 SB
E 318-13 10 45.4 -38 35 -13.3 + 17 -283 S
U 6253 D 93, LEOB, LEO II 11 10.8 +2226 200 12.6 -8.9 + 90 +5 1 SBK
E 269-70 13 10.6 -43 07 14.52 -8 -288 S
14247 E 444-34 13 24.0 -30 06 780 14.41 -10.8 +274 +23 1 S
U 9749 D 199, UMI 15 08.6 +67 24 90 11.9 -7.8 -261 -71 1 SBK
U 10822 D 208, DRA 17 19.4 +57 58 90 10.9 -8.9 -27 -60 1 SBK
14739 E 140-36 18 36.2 -6157 15.18 -38 -211 S
14789 E 072-05 18 51.0 -68 38 14.02 -6 -195 S
E 594-04 SAGDIG 19 27.1 -17 47 1100 -9.9 -79 -37 2S K
N 6822 D 209,14895 19 42.1 -14 55 670 10.3 -15.8 -58 +6 1 SBK
14937 E 185-60 20 01.3 -56 24 14.91 -84 -206 S
15026 E 026-06 20 41.9 -78 15 15.48 + 15 -188 S
D 210 A 2044-13 20 44.1 -13 02 1500 14.0 -12.2 -136 -31 2 SBK
UA 421 CAP 21 43.8 -2128 11.68 S
I 5152 E 237-27 21 59.4 -51 32 1500 11.22 -14.8 + 125 +53 2 S K
TUC 22 38.5 -64 41 890 -8.9 1 SB
A 2259+12 22 59.1 + 12 28 -364 -125 S
UA 435 PAL 3 23 04.2 + 1228 -10.0 -383 -144 S
E 347-08 23 18.1 -42 00 1000 14.65 -10.5 + 16 -3 1S
U 12613 D 216, PEG 23 26.0 + 14 28 1600 14.3 -13.1 -183 +61 2S K
D 221 WLM, UA 444 23 59.4 -15 45 1600 11.03 -15.4 -123 -12 2 SBK
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jomość ich mas, położeń i prędkości, któ
rych astronomowie nie są w stanie wystar
czająco dokładnie oszacować.* Jedyne po
miary o wystarczającym poziomie wiary
godności to radialna składowa prędkości 
względem Słońca, wyznaczana z przesu
nięcia widma ku czerwieni lub fioletowi, 
oraz, dla niektórych galaktyk (np. dla tych 
w których znane są cefeidy), odległość. 
Użyteczne kryteria przynależności do LG 
powinny być więc związane z tymi, obser- 
wowalnymi parametrami. Istnieją tu dwa 
rozwiązania:
• Ustalenie z góry pewnych, arbitral

nych rozmiarów gromady, i przyjęcie 
że wszystkie galaktyki wewnątrz pew
nego obszaru do niej należą. Na ogół 
dla uproszczenia przyjmuje się tu ku
lę o środku w naszej Galaktyce i pro
mieniu 1 Mpc. Nie jest to kryterium 
idealne lecz jest możliwe do zastoso
wania do pojedynczej galaktyki po o- 
cenieniu odległości do niej.

• Analiza rozkładu prędkości radialnych. 
W stabilnym układzie powinien być on 
symetryczny i w przybliżeniu gazu sła
bo oddziałujących galaktyk przecho
dzić w rozkład Maxwella. To kiyterium, 
związane z dynamicznymi właściwoś
ciami gromady, ma charakter jedynie 
statystyczny i nie zawsze może służyć 
określeniu przynależności jednego kon
kretnego obiektu.
Prędkości radialne poszczególnych ga

laktyk powinny być mierzone nie wzglę
dem Ziemi czy Słońca, ale odnośnie pew
nego układu odniesienia, który nazwiemy 
centroidem prędkości. Układ taki definiu
jemy następująco: wybieramy pewną licz
bę galaktyk, co do których z jakiegoś po
wodu jesteśmy przekonani, że należą do 
Gromady Lokalnej, a następnie znajduje
my takie współrzędne, w których suma 
kwadratów prędkości tych galaktyk jest 
najmniejsza. W zależności od wyboru ba
zowego zbioru galaktyk centroidy pręd-
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kości nieznacznie się różnią (o wartości 
rzędu 20 kms-1), w często akceptowanym 
układzie podanym przez Yahila, Tkmma- 
na i Sandage’a Słońce porusza się z pręd
kością 308 k m s 1 z apeksem” o współ
rzędnych galaktycznych / = 105°, b = -9°.

Zestawienie
Zestawienie galaktyk należących lub też 
prawdopodobnie należących do Gromady 
Lokalnej przedstawione jest w tabeli 1. W 
kolumnach od lewej podano:
1. Nazwa galaktyki; skróty oznaczeń ka

talogów:
• I — IC (Index Catalogue, 1895-1908 r.),
• N — NGC (New General Catalogue, 

1888 r.),
• U — UGC (Uppsala Catalogue),
• D -  DDO,
• E — ESO (European Southern Ob

servatory).
2. Inne nazwy.
3. Rektascensja (1950).
4. Deklinacja (1950).
5. Odległość do galaktyki.
6. Jasność fotograficzna.
7. Absolutna wielkość gwiazdowa popra

wiona na międzygalaktyczną i wewnę
trzną ekstynkcję.

8. Prędkość radialna względem Słońca.
9. Prędkość radialna względem centrum 

ruchu Gromady Lokalnej.
10. Uwagi:
• 1 — do 1 Mpc; 2 — powyżej 1 Mpc,
• S — w/g katalogu bliskich galaktyk 

Schmidta i Bollera (Astron. Nachr., 
313 (1992) 4, str. 189-231),

• B — w/g S. van den Bergha (Mon. 
Not. R. Astr. Soc., 255 (1992), str 29P- 
30P),

• K — w/g katalogu galaktyk do 10 Mpc 
R. Kraan — Korteweg i G. A. Tamma- 
na (Astron. Nachr., 300 (1979), str. 
181-194).
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* Podejmowano próby oceny transwersalnych składowych prędkości galaktyk oparte na numerycznych sy 
mulacjach ich orbit, korzystają one jednak z założenia że dana galaktyka natęży do Układu Lokalnego.

** Punktem na sferze niebieskiej ku któremu skierowany jest wektor prędkości.
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Niestety, dane z tabeli 1. pochodzą z 
różnych źródeł i obarczone są różnym, za
leżnym od stopnia poznania obiektu  i do
kładności prowadzonych nad nim  pom ia
rów, na ogól dość znacznym błędem. R oz
kłady prędkości radialnych dla galaktyk z 
tabeli 1 o zm ierzonych dopplerowskich 
przesunięciach linii widmowych, p rzed
staw ione są na rys. 1, natom iast prędkości 
galaktyk o znanych także odległościach (po
niżej 1 M pc od Drogi M lecznej) — na rys.

ległych od nas o mniej niż 1 M pc są zbliżo
ne do rozkładu symetrycznego względem 
V c c u m i d  =  0 (z dokładnością do przesunięć 
o ok. 20 km/s co mieści się w granicach 
niepewności wyznaczenia prędkości Słoń
ca względem centro idu gromady). Z asta
nawiać mogłaby jedynie grupa czterech 
galaktyk o przesunięciu ku fioletowi o d 
powiadającym prędkościom radialnym p o 
nad 200 km s 1, k tó re  nie m ają dla siebie 
przeciwwagi wśród galaktyk oddalających

,r rr J ł
-300 -200 -150 -100 -5 0  -20

H _ q _
20 50 100 150 200

Rys. 1. Rozkład prędkości radialnych galaktyk Układu Lokalnego.
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Rys. 2. Rozkład prędkości radialnych galaktyk Układu Lokalnego o odległościach poniżej 1 Mpc od Galaktyki.

2. Należy nadm ienić że uzyskanie prze
sunięć linii widmowych w słabych, karło
watych galaktykach jest dość skom pliko
wane. Galaktyki te są, mimo dużej jasnoś
ci całkowitej (rzędu 8 mag.) bardzo roz
myte i przez to  tak  słabo widoczne na n ie
bie, iż widać je  jedynie jako obszary nieba 
o większej niż przeciętna liczbie słabych 
gwiazd na jednostkę powierzchni kątowej. 
W racając do rysunków 1 i 2 widzimy, że 
rozkłady prędkości radialnych zarów no 
dla wszystkich ciał podejrzanych o przy
należność do U kładu Lokalnego jak  i od-

się. W yjaśnienie tego faktu m oże być jed 
nak bardzo proste: zostały one zakwalifi
kowane jako należące do U kładu L okal
nego ponieważ są to  jedyne znane galak
tyki o tak dużych ujemnych prędkościach 
radialnych natom iast analogiczny „prawy 
ogon” wykresu 1 jest bardzo trudny do 
wychwycenia spośród znacznej liczby ga
laktyk tła o podobnych prędkościach. Nie 
udało mi się dotrzeć do danych dotyczą
cych odległości do tych galaktyk — praw 
dopodobnie pozostają do dzisiaj nie zm ie
rzone, d latego też n ie  m ożna było ich
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umieścić (czy też wykluczyć ich przynależ
ność) w zbiorze określonym przez odleg
łość do 1 Mpc. Mniejsza liczba galaktyk 
na rys. 2 w porównaniu z rys 1 świadczy nie 
tyle o dużym obostrzeniu wymagań wobec 
członka LG przy definicji „1 Mpc” lecz o 
znacznej liczbie galaktyk o nieznanych do
tąd odległościach. Należy tu podkreślić, 
że w wielu pracach pojawiają się wykazy 
galaktyk z LG nie ograniczone ex.plicite 
odległością 1 Mpc a jednak uboższe od 
tutaj przedstawionego. Podsumowując tę 
część artykułu, jako prostą i możliwą do 
dość łatwego stosowania definicję Układu 
Lokalnego można przyjąć omówioną jed- 
nomegaparsekową granicę odległości od 
naszej Galaktyki.

Galaktyki Układu Lokalnego
Układ Lokalny nie jest typową gromadą 
galaktyk z kilku względów. Jak już powie
dzieliśmy, znanych jest w nim kilkadzie
siąt galaktyk, przy czym zapewne jest ich o 
wiele więcej, jednak znacznie mniej niż w

n
i

Rys. 3. Funkcja jasności Gromady Lokalnej; zakres- 
kowano galaktyki o  zmierzonej odległości do 1 Mpc.

dużych gromadach. Galaktyki Układu Lo
kalnego należą do różnych typów, a ich 
rozmiary i jasności leżą w bardzo szero
kim przedziale wartości. Rys. 3 przedsta

wia histogram liczby galaktyk w przedzia
łach jasności absolutnej co l m (tzw. fun
kcję jasności gromady). Różni się ona od 
funkcji jasności typowej gromady galak
tyk' wyraźnym pikiem około -1 0 m. Jest to 
prawdopodobnie efekt przypadkowy wy
nikający ze sposobu obliczania poprawek 
ze względu na ekstynkcję i ze skali histo
gramu (gdyby wszystkie galaktyki były jaś
niejsze o 0.5m to pik ten by znikł, gdyż 
połowa galaktyk z niego znalazłaby się w 
przedziale -1  l ra — -10m). Podobnie moż
na tłumaczyć istnienie kilku galaktyk po
między -15m a -16m i żadnej w przedziale 
-16m ----- 17m Gromada Lokalna nie za
wiera ani jednej wielkiej galaktyki elipty
cznej," są jedynie trzy duże galaktyki spi
ralne: Wielka Mgławica w Andromedzie 
(M 31), nasza Galaktyka oraz galaktyka 
spiralna M 33 w gwiazdozbiorze Trójkąta, 
o jasnościach absolutnych powyżej -17m. 
Galaktyki te (poza naszą) położone są w 
podobnej odległości od nas i są łatwe do 
obserwacji (M 31, a w bardzo sprzyjają
cych warunkach także nieco słabszą M 33 
można dostrzec nawet nieuzbrojonym o- 
kiem). Kolejne pod względem wielkości 
ciała Gromady Lokalnej to jaśniejące na 
południowej półkuli nieba dwie galaktyki 
nieregularne Wielki i Mały Obłok Magel
lana oraz słaba galaktyka spiralna IC 1Q. 
Pozostałe galaktyki Układu Lokalnego to 
sferyczne lub eliptyczne galaktyki karło
wate. Większość z nich świeci bardzo sła
bo — najsłabsze mają absolutne wielkości 
gwiazdowe nawet -8 ra i obserwowane są 
jedynie dzięki położeniu w bliskim sąsie
dztwie Drogi Mlecznej. Zapewne podob
ne galaktyki występują w Układzie Lokal
nym w znacznie większej liczbie, lecz ze 
względu na bardzo małą jasność są bardzo 
trudne do wykrycia.***

Funkcja jasności przeciętnej gromady galaktyk jest w przybliżeniu płaska z niewielkim pikiem dla galaktyk 
najjaśniejszych — około -2 0 m.
Galaktyki tego typu są dość powszechne, występują w większości gromad jako najjaśniejsze ich składniki i, 
jako podobne do siebie, służą do szacowania odległości do odległych układów galaktyk.
Zadziwiająco małe są ich jasności powierzchniowe -  przykładem m oże być tu karłowata galaktyka w  
Sekstansie, która przy jasności widomej 10m zajmuje na niebie obszar około 20 stopni kwadratowych.
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Supernowa 1993 J

Niektórym wydaje się, że gwiazdy supernowe 
są niesłychanie rzadkim zjawiskiem. Tymcza
sem tegorocznym wiosennym przebojem jest 
supernowa odkryta jako... dziesiąta w 1993 ro
ku (rok + kolejna litera alfabetu oznacza ko
lejną odkrytą w danym roku supernową). Na 
czym więc polega jej wyjątkowość? Po pier
wsze na tym, że jest bardzo jasna — jasność 
odkrytych od stycznia do marca supernowych 
wahała się od 19 mag (SN 1993 E) do 16.5 
mag (SN 1993 A  i H), później zauważona SN 
1993 K (także jedna z jaśniejszych) miała 14.5 
mag, a SN 1993 J została zauważona, gdy mia
ła około 12 mag i szybko jaśniała. Po drugie 
wybuchła w dobrze znanej galaktyce spiralnej 
(z poprzeczką, Sb I-II)  M 81 (inaczej NGC 
3031) w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzi
cy. Jest to galaktyka względnie bliska — znaj
dująca się w odległości 10.6 miliona lat świet
lnych od Układu Słonecznego — i jako taka 
dość jasna (8.9 mag), rozległa (około 25 na 13 
minut łuku), gołym okiem widoczna jako roz
myta mgiełka. Leży daleko od płaszczyzny D ro
gi Mlecznej i dlatego jej okolice stanowią cie
kawy dla wielu astronomów obszar badań. Z a
raz po pierwszych doniesieniach obserwatorzy 
całego świata zaczęli gorączkowo przeszukiwać 
swoje klisze i inne zapiski szukając danych o 
progenitorze SN 1993 J. Po trzecie akurat te
raz krąży wokół Ziemi kilka satelitów, które 
na wieść o wybuchu mogły skierować swoje 
instrumenty na M 81 i tym sposobem dane zbie
rane są jednocześnie w wielu zakresach widma 
elektromagnetycznego.

Zacznijmy jednak od samego odkrycia. Hisz
pański miłośnik astronomii, Francisco G a r 
c i a  z Lugo, zauważył w nocy 28 marca br. 
gwałtowne pojaśnienie w jednym z ramion spi
ralnych M 81. Natychmiast zawiadomił o tym 
Diego R o d r i g u e z a  z Madryckiego Towa
rzystwa Astronomicznego, a ten powiadomił 
Biuro Telegramów Międzynarodowej Unii As
tronomicznej i oczywiście sam zaczął obserwo
wać niebo. Dzięki Telegramom Unii obserwa
torzy całego świata zostali postawieni w stan 
gotowości bojowej — część sprawdzała m ate
riały archiwalne, część śledziła zmiany blasku 
supernowej. Tik więc już dziś wiadomo, że SN

1993 J obserwuje się w Hiszpanii (od samego 
początku), w Stanach Zjednoczonych, w Japo
nii, na Hawajach, we Francji, w Rosji (w Zie- 
leńczukskoj sześciometrowym teleskopem), tak
że w Polsce (w Olsztynie i w Toruniu). Radio
astronomowie również włączyli swoje instrumen
ty do programu obserwacyjnego SN 1993 J  — 
dopiero jednak 5.04 udało się zarejestrować 
pierwsze sygnały od tego nowego radioźródła. 
Obecnie trwa faza liniowego, szybszego niż prze
widywano, wzrostu natężenia sygnału radiowe
go i supernowa monitorowana jest codziennie. 
W ciągu paru tygodni stanie się ona silnym 
(powyżej 10 mJy), zwartym radioźródłem — 
radioastronomowie zaproponowali więc astro- 
metrystom, aby w tym samym czasie wyzna
czyć jej położenie radiowe i optyczne, co po
zwoli porównać wyniki obu metod i korzystać 
z nich w przyszłości. Ponadto do akcji śledze
nia włączyły się: dwa satelity rentgenowskie — 
ROSAT (niemiecko-amerykański) i ASCA (ja
poński Advanced Satellite for Cosmology and 
Astrophysics, wystrzelony 20 lutego tego ro
ku), pracujący w nadfiolecie IU E  (Internatio
nal Ultraviolet Explorer), w promieniach gam
ma (Compton Gamm a-Ray Observatory) i o- 
czywiście teleskop kosmiczny HST. Dzięki sa
telicie ROSAT wiemy już np., że SN 1993 J 
świeci rentgenowsko 1.7 razy jaśniej niż znane 
od czasu satelity EINSTEIN silne źródło w o- 
kolicy, tzw. X 6  w katalogu Fabbiano z 1988 
roku. Za jakiś czas będzie więc można napisać 
bardzo szczegółowo o SN 1993 J!

A co wiadomo już dziś? Współrzędne SN 
1993 J (na epokę 2000) to: rektascensja 9 go
dzin 55 min 25 sek, deklinacja 69 stopni 01’ 
13.3"; jasność w momencie odkrycia — około 
11-12 mag. Przed wybuchem, jak donoszą z 
Tokyo, na zdjęciach z 25 marca (do jasności 
17 mag) nic w tym miejscu nie widać, wg in
nych dnia 26.03 miała już jasność około 14 
mag. A potem, wg różnych obserwatorów, na
sza gwiazda zmieniała się następująco: 29.03 
— około 11.8 mag., 30.03 — około 10.2 mag, 
31.03 — około 10.8, 03.04 — 11.7 mag, 04.04 
i 05.04 — 11.86 mag., 07.04 — 11.8 mag. Wg 
danych Obserwatorium Mt Hopkins po lo
kalnym minimum dnia 5.04 pojawiło się dru
gie maksimum jasności. Widać więc, że trzeba 
jeszcze poczekać by dało się narysować spójną
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Supernowa 1993 J na sztucznie barwionym zdjęciu wykonanym w Obserwatorium Whipple'a w Arizonie 
(U SA ).

ze wszystkimi obserwacjami krzywą zmian 
blasku.

Dotychczasowe dane sugerują, że SN 1993 J 
jest supernową II typu, co chyba warto tutaj 
wyjaśnić. Szczegółowe badania supernowych, 
zapoczątkowane w latach trzydziestych przez 
Fritza Z w i c k y ’e g o ,  pozwoliły podzielić te 
gwiazdy na dwa rodzaje. O przynależności do 
nich decyduje wygląd widma i tempo zmian 
blasku. "Bk zwane supernowe I typu mają bar
dzo podobne krzywe jasności, a występują za
równo w galaktykach eliptycznych jak i spiral
nych. W maksimum osiągają jasność absolut
ną około -18.7 mag (są 2.5 miliarda razy jaś
niejsze od Słońca), a po wybuchu jasność ich 
szybko maleje. Widmo w pobliżu maksimum 
ma charakter ciągły, brak w nim linii wodoro

wych, dopiero potem pojawiają się szerokie pas
ma emisyjne. Przykładem supernowej I typu 
jest gwiazda, która wybuchła w 1054 roku a 
jej pozostałością są mgławica i pulsar w Kra
bie. Natomiast supernowe II typu mają zróżni
cowane krzywe blasku, słabnięcie blasku gwiaz
dy zachodzi w sposób nieregularny, widma ich 
są podobne do widm bardzo jasnych gwiazd 
nowych. Występują tylko w galaktykach spiral
nych, ściślej — w ramionach tych galaktyk. W 
maksimum osiągają jasność absolutną około -  
16.3 mag (miliard razy więcej niż Słońce). Słab
nięcie takiej gwiazdy jest powolniejsze, w ul
trafiolecie gwiazda wyświeca bardzo dużo ener
gii. Wybuch supernowej II typu jest następ
stwem zapadania się nadolbrzyma. Sądząc po 
archiwalnych kliszach, w przypadku SN 1993 J
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był to nadolbrzym typu KO la. Progenitor zna
leziony na archiwalnych zdjęciach z 1982 roku 
miat jasność oszacowaną na 19.7 mag, w in
nym obserwatorium — na 20.8 mag. Może by
ła to gwiazda zmienna? Natomiast klisze z o- 
kresu bezpośrednio poprzedzającego wybuch 
(między 16 a 23 marca) nie wykazały żadnej 
zmienności. W przeciwieństwie do SN 1987 A, 
gdzie zapadł się nadolbrzym niebieski — tym 
razem mieliśmy do czynienia z nadolbrzymem 
chłodnym, czerwonym, bardziej rozdętym. Są
dząc z obserwacji w ultrafiolecie, gaz podgrza
ny po wybuchu SN 1993 J stygnie wolniej niż 
po wybuchu SN 1987 A (tak jak można się by
ło spodziewać).

Kiedy więc w pogodną noc wyjdziemy po
patrzeć na niebo — spójrzmy nie tylko na pra
wo od łuku przechodzącego przez tylne koła 
Wielkiego Wozu ku Gwieździe Polarnej (by po
szukać M 81), ale rozejrzyjmy się także po in
nych rejonach, bo szczęście jakie spotkało Fran
cisco Garcię, może być udziałem każdego uważ
nego obserwatora.

Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska

Nowy pomiar średniej gęstości 
Wszechświata

Standardowa kosmologia Wielkiego Wybuchu 
przewiduje wiele zjawisk. Jednym z rzadziej 
wspominanych jest, zauważone przez Freda 
H  o y 1 e ’ a w 1958 roku, zjawisko wzrostu roz
miarów kątowych obiektów astronomicznych w 
funkcji przesunięcia ku czerwieni z, dla dużych 
wartości z. Przyczyną zjawiska jest oczywiście 
ekspansja Wszechświata. Obiekty o dużej war
tości z wysłały obserwowane światło w czasach 
gdy Wszechświat był mniejszy a tym samym 
ich odległość od Słońca była odpowiednio mniej
sza. Ponieważ rozmiary ciał w zasadzie zależą 
wyłącznie od ich własności fizycznych, więc ciała 
których przesunięcia ku czerwieni są duże po
winny mieć wielkość zbliżoną do podobnych 
obiektów z małym z. Rozumując w  ten sposób 
dochodzimy do wniosku, że rozmiary kątowe 
obiektów, od których światło biegło dłużej, po
winny zmniejszać się wolniej niż by to wyni
kało z obecnej wartości stałej Hubble’a i prze
sunięcia ku czerwieni, gdyż tempo ekspansji 
Wszechświata stale maleje. Dokładniejsze roz
patrzenie sprawy wykazuje, że minimum roz
miarów kątowych powinno zachodzić dla war

tości z wynoszącej około jedności. Ciała o więk
szym przesunięciu ku czerwieni, a więc dalsze, 
powinny wykazywać wzrost średnicy kątowej w 
funkcji przesunięcia ku czerwieni. Odkryta włas
ność modeli standardowych posłużyła Hoyle- 
’owi do wskazania istotnej różnicy między kos
mologią Wielkiego Wybuchu, a preferowanym 
przez niego modelem Stanu Stacjonarnego. 
Przez kilkanaście lat zjawisko było jednak nie
możliwe do obserwacji. Dopiero w latach sie
demdziesiątych M i le y  i L e g g  próbowali 
znaleźć obserwacyjnie relację 9-z  (średnica ką
towa — przesunięcie ku czerwieni). Obserwo
wana zależność była jednak niespodziewanie ty
pu 9 =* l/z. Późniejsze prace w pełni potwier
dziły tę niepomyślną dla kosmologii Wielkiego 
Wybuchu postać zależności. Okazało się jed
nak, że taka postać zależności może znaleźć 
naturalne wyjaśnienie w ewolucyjnych zmianach 
rozmiarów liniowych obserwowanych obiektów. 
Obserwowane radioźródła powinny zmieniać w 
trakcie swej ewolucji rozmiary w taki sposób, 
że kompensuje to w pełni rozbieżność w sto
sunku do obliczonej teoretycznie relacji d-z. 
Tak jest jednak tylko w przypadku dużych ra
dioźródeł obserwowanych w latach siedemdzie
siątych i osiemdziesiątych.

Ostatnio jednak, dzięki technice VLBI, po
jawiły się możliwości pomiaru rozmiarów ką
towych niewielkich zwartych obiektów o czasie 
życia rzędu setek lat. Pomiarów średnic kąto
wych osiemdziesięciu pięciu tego rodzaju ciał 
dokonał K. I. K e 11 e r m a n n. Mimo pew
nych problemów z ustaleniem granic rozmia
rów wspomnianych radioźródeł wydaje się, że 
ze względu na niezależność od wspomnianych 
wpływów ewolucyjnych, pomiary Kcllcrmanna 
dobrze odzwierciedlają ewolucję Wszechświa
ta. Rzeczywiście stwierdzono stabilizację roz
miarów kątowych w okolicach z =  1, a następ
nie wyraźny wzrost. Zmiany rozmiarów kąto
wych odległych obiektów są spowodowane zmia
nami tempa ekspansji Wszechświata, a więc po
miary Kellermanna umożliwiają ocenę tzw. pa
rametru deceleracji. Param etr deceleracji zaś 
jest ściśle związany ze średnią gęstością Wszech
świata, gdyż tempo ekspansji maleje z powodu 
grawitacyjnego hamowania przez zawartą we 
Wszechświecie materię. Dopasowując więc swo
je pomiary do teoretycznego tempa zmian eks
pansji Kellermann był w stanie oszacować inny 
ważny parametr — średnią gęstość Wszech
świata. Jak się wydaje najlepiej do krzywej doś-
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wiadczalnej pasuje krzywa teoretyczna wynika
jąca z przyjęcia dla parametru deceleracji war
tości 0.5, a ta z kolei wartość odpowiada gęstości 
krytycznej (gęstości realizowanej we Wszech- 
świecie o ewolucji pośredniej między nieograni
czoną ekspansją a oscylacjami kończącymi się 
„Wielkim Zapadaniem”). W sumie wyniki Kel- 
lermanna wydają się być silnym poparciem dla 
tzw. standardowego modelu inflacyjnego wy
magającego takiej właśnie wartości gęstości ma
terii we Wszechświecie.

Wg Nature 1993,361, 134
Jerzy Kuczyński

Pulsar bliski Słońca

Odległość ciała ma zasadniczy wpływ na moż
liwości jego badań. Stąd każde odkrycie sto
sunkowo bliskiego przedstawiciela dowolnej kla
sy obiektów niebieskich stanowi szansę na zna
czne sukcesy badawcze. Ostatnio doniesiono o 
takim właśnie odkryciu. Nowym obiektem jest 
gwiazda neutronowa, a dokładniej milisekun
dowy pulsar, który oznaczono PSR J0437-4715. 
Pulsar ten — jeden z „najjaśniejszych” obiek
tów tego typu (1 Jy w częstotliwości 430 MHz)
— ma okres rotacji 5.75 ms i wykazuje 
zmienną prędkość o okresie 5.7 dnia. Tli ostat
nia informacja oznacza, że odkryty obiekt na
leży do klasy obiektów podwójnych, tego sa
mego typu co głośny pulsar PSR 1257 + 12 
wokół którego W o l s z c z a n  i F r a i l  wyli
czyli istnienie układu planetarnego. W przy
padku pulsara PSR J0437-4715 masa towa
rzysza wydaje się jednak nieco większa. Przyj
mując masę pulsara jako równą 1.4 M q, otrzy
mujemy dolną granicę masy gwiazdy towarzy
szącej pulsarowi równą 0.14 M q. A  więc by
łaby to niewielka gwiazda. Narzucającą się in
terpretacją pochodzenia układu jest ewolucja 
gwiazdy podwójnej, polegająca na powstaniu 
najpierw gwiazdy neutronowej, a następnie „roz
kręcenie” jej w wyniku akrecji materii towa
rzysza. Charakterystyczny „wiek” pulsara (ok
res dzielony przez podwojoną prędkość zmian 
okresu) wynosi 7.6 • 108 lat. Wynika stąd, że 
obecnie towarzysz gwiazdy neutronowej może 
być niewielkim białym karłem. Rzeczywiście w 
odległości 0.7 sekundy łuku na zachód od ra
diowej pozycji pulsara można znaleźć gwiazdę 
o jasności około 22 mag. Jest bardzo prawdo
podobne, że gwiazda ta jest towarzyszem pul
sara, gdyż w pobliżu nie ma innej gwiazdy. Osza

cowana przez odkrywców odległość pulsara od 
Słońca wynosi 150 pc, co oznaczałoby, że jas
ność absolutna domniemanego towarzysza wy
nosi około 16 mag. Jednak definitywne stwier
dzenie czy obserwowana gwiazda jest rzeczy
wiście towarzyszem pulsara wymaga zbadania 
prędkości własnej. W przypadku potwierdze
nia poprawności oszacowania odległości, moż
liwy jest również pomiar paralaksy. W sumie 
otwierają się ogromne możliwości związane z 
fizyką gwiazd neutronowych, białych karłów, a 
nawet materii międzygwiezdnej (oddziaływanie 
z gazem elektronowym).

Warto jeszcze dodać, że PSR J0437-4715 
wydaje się najbliższym Słońcu obiektem tego 
typu. Ewentualnym kontrkandydatem jest Ge- 
minga, której odległość od Słońca oceniana jest 
nawet na 40 pc. Trzeba tu jednak dodać, że 
pulsary milisekundowe, które są dość rozpo
wszechnione, wydają się być rozłożone izotro- 
powo w przestrzeni (PSR J0437-4715 ma sze
rokość galaktyczną -42°). Ze względu na to, 
że do tej pory przebadano w poszukiwaniu blis
kich pulsarów zaledwie jedną szóstą nieba, moż
na się spodziewać znalezienia jeszcze bliższych 
obiektów tego typu.

Wg Nature 1993, 361, 613
Jerzy Kuczyński

Jak długo Pluton pozostanie 
„dziewiczą” planetą?

W ostatnich latach znacznie wzrosło zaintere
sowanie Plutonem i okrążającym go Charonem. 
Dowodzą tego zarówno coraz liczniejsze pub
likacje na ten temat, jak i plany eksperymen
tów astronautycznych, mających na celu do
starczenie bezpośrednich informacji o ciałach 
tworzących ten niezwykły układ. Do realizacji 
pierwszego z nich uczeni amerykańscy mieliby 
przystąpić jeszcze w tym dziesięcioleciu (Ura
nia nr 1/1993, str. 19), do drugiego natomiast 
dopiero na początku przyszłego stulecia, choć
— chcąc otrzymać możliwie najwięcej danych 
o Plutonie i jego księżycu — nie można z tym 
zbyt długo zwlekać. Sądzi się przecież, że pla
neta tylko sezonowo otacza się powłoką ga
zową i że ta rzadka atmosfera w roku 2020 
przestanie istnieć. Po prostu Pluton znajdzie 
się wtedy już dalej od Słońca, w związku z czym 
temperatura na nim znacznie się obniży, toteż 
tworzące ową atmosferę gazy zamarzną i w po-
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staci „śniegu” opadną na jego powierzchnię. 
Krótko mówiąc — atmosfera ta nie jest trwała, 
pojawia się jedynie wtedy, gdy planeta prze
chodzi przez peryhelium swej orbity. A ponie
waż jednego obiegu Słońca dokonuje w ciągu 
247 lat, na następne lato Plutona trzeba cze
kać ponad dwa stulecia (zacznie się ono do
piero w połowie 23 wieku). A  zatem pośpiech 
z realizacją wspomnianych wyżej eksperymen
tów astronautycznych jest w pełni uzasadniony.

Drugi z wymienionych eksperymentów as
tronautycznych ma oczywiście dużo bogatszy 
program badawczy. Przewiduje on bowiem wy
słanie ku Plutonowi sondy kosmicznej, składa
jącej się z dwóch identycznych próbników, które 
na krótko przed zbliżeniem się do celu mają 
się rozdzielić i dalej pomknąć już po samo
dzielnych trajektoriach. Mają one być tak do
brane, aby próbniki przeleciały obok Plutona 
w odstępie 3.2 dnia (połowa okresu rotacji pla
nety i obiegu jej księżyca), toteż za jednym 
zamachem możnaby zbadać całą jego powierz
chnię (na obrazach przekazywanych z najmniej
szej odległości byłoby widać utwory o średnicy 
powyżej 2 km). A oto harmonogram tego jak
że obiecującego eksperymentu astronautyczne- 
go: 15 XI 2001 -  start z Ziemi, 20 V  2006 -  
przelot sondy obok Jowisza, 27 VI 2015 — 
dotarcie sondy do Plutona.

Wg Astronomy (No 5/1992)
Stanisław R. Brzostkicwicz

Pierwszy obiekt pozaplutonowy

Długo musieliśmy czekać na odkrycie obiektu 
okrążającego Słońce poza orbitą Plutona. Wre
szcie się to udało, a szczęściarzami, którzy te
go dokonali są astronomowie amerykańscy D a
vid J e w i 11 i Jane L u u. Analizując zdjęcie 
uzyskane 30 sierpnia 1992 roku za pomocą 2.2 
metrowego teleskopu Obserwatorium Uniwer
sytetu Hawajskiego (Mauna Kea) zauważyli po
dejrzany obiekt 23 wielkości gwiazdowej. Po
czątkowo sądzili, że mają do czynienia ze słabą 
gwiazdą, lecz dalsze obserwacje przeczyły te
mu, gdyż owa rzekoma gwiazda wolno prze
mieszczała się na tle gwiazdozbioru Ryb. Opie
rając się na tym skromnym materiale obserwa
cyjnym Brian M a r s d e n obliczył przybliżoną 
efemerydę zagadkowego obiektu i dzięki temu 
miesiąc później został on ponownie zaobser
wowany, tym razem na zdjęciach uzyskanych 
27 i 28 września za pomocą 3.5 metrowego

teleskopu NTT na La Silla (Chile) przez Alai- 
na S m e t t e  (ESO) i Christiana V a n d e r -  
r i e s  t a  (Obserwatorium Meuden pod Pary
żem). Wykorzystując powyższe obserwacje Mar- 
sen obliczył, że obiekt 1992 QB 1 (oznaczenie 
prowizoryczne odkrytego ciała) aktualnie znaj
duje się w odległości od Słońca 41 j. a. (około 
6000 min km) i że pełnego obiegu swej orbity 
dokonuje w ciągu około 262 lat. W chwili obe
cnej jest on więc zdecydowanie dalej położony 
niż Pluton, ale w peryhelium — na co wska
zują obserwacje wykonywane w listopadzie — 
najprawdopodobniej zbliża się do orbity Urana. 
A  zatem obiekt 1992 QB 1 miałby się poru
szać po orbicie o dość dużym mimośrodzie.

Tin najdalszy aktualnie obserwowany obiekt 
Układu Słonecznego wywołał oczywiście wiel
kie poruszenie wśród planetologów. Przyjmu
jąc rozsądne albedo (5-10% ) miałby on około 
200 km średnicy, czyli pod względem rozmia
rów przypominałby Chirona (1977 UB) i Pho- 
lusa (1991 DA), lecz te — jak wiadomo — nie 
oddalają się tak daleko od Słońca. W związku 
z tym niektórzy się zastanawiają, czy obiekt 
1992 QB 1 nie jest przypadkiem olbrzymią ko
metą, która — podobnie jak w lutym 1991 ro
ku oddalająca się kometa Ilalleya — wybuch
ła i przez to znacznie pojaśniała. Niestety, tę 
nęcącą hipotezę trzeba zdaje się odrzucić, a w 
każdym razie przeczy jej utrzymująca się co 
najmniej w ciągu miesiąca stabilna jasność no
wo odkrytego obiektu. Może więc — sądzą in
ni — jest to planetoida pokryta materiałem bo
gatym w związki organiczne nadające jej czer
wonawe zabarwienie?

Wg The Messenger 1990, No. 70
Stanisław R. Brzostkicwicz

Io trzynaście lat później

Odkrycie wulkanizmu na Io to jedna z naj
większych niespodzianek całej misji sond Voya
ger. No bo któż mógł przypuszczać, że na tak 
małym ciele niebieskim znajdują się czynne wul
kany i że to one głównie kształtują jego topo
grafię? Od czasu tego sensacyjnego odkrycia 
upłynęło już kilkanaście lat i planetolodzy chcie
liby wiedzieć, czy w tym okresie zaszły tam ja 
kieś zmiany i ewentualnie jakiego są one cha
rakteru? Ponadto materiał uzyskany za pomo
cą sond Voyager nie pozwolił udzielić odpo
wiedzi na wiele innych, równie ważnych pytań. 
Wystarczy powiedzieć, że mimo jego wnikliwej
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Wybuch wulkanu na satelicie Jowisza Io na obrazie uzyskanym ze zdjęć wykonanych przez sondy Voyager.

analizy nie udało się planetologom dowiedzieć, 
dlaczego głównym składnikiem skorupy Io są 
związki siarki, czy jego atmosfera ma wszędzie 
jednakową gęstość, czy zamarza na nocnej stro

nie księżyca, jak daleko sięga, ile materii z niej 
umyka i uzupełnia plazmowy pierścień Jowi
sza? Oto niektóre tylko pytania, jakie planeto- 
lodzy od dawna sobie zadają i na jakie chcieli
by już dziś uzyskać odpowiedzi.

Niestety, w tym przypadku astronomia na
ziemna jest prawie zupełnie bezradna. Nawet 
podczas opozycji układ Jowisza znajduje się od 
nas zbyt daleko, by za pomocą największych 
nawet teleskopów dostrzec na powierzchni Io 
jakieś szczegóły. Co więcej — atmosfera tego 
księżyca składa się niemal wyłącznie z tlenków 
siarki, toteż najlepiej byłoby ją badać w nad
fioletowej części widma, a to promieniowanie 
— jak wiadomo — pochłania atmosfera na

szej planety. Pomiary takie trzeba zatem prze
prowadzać spoza ziemskiej atmosfery, do cze
go postanowiono wykorzystać krążący od trzech 
lat wokół Ziemi teleskop Kosmiczny Hubble’a. 
Wykonane za jego pomocą w roku 1992 ob
serwacje wykazały, że atmosfera Io rozpoście
ra się jedynie do odległości odpowiadającej 1.5 
jego średnicy, czyli jest aż trzy razy cieńsza niż 
do tej pory sądzono (miała mieć grubość rów
ną 5 średnicom księżyca). Ma ponadto różną 

gęstość, wiele tu zależy od charakteru obszaru, 
nad którym pomiarów dokonano. Bo wpraw
dzie głównymi źródłami atmosferycznych tlen
ków siarki są erupcje wulkaniczne, ale pocho
dzą również z zamarzłych skał skorupy, paru

jących pod wpływem promieniowania słonecz
nego. Dotyczy to oczywiście jedynie dziennej 
półkuli Io.

A  czy w ciągu tych kilkunastu lat na po-
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wierzchni Io zaszły jakieś zmiany? Za pomocą 
teleskopu kosmicznego Hubble’a w roku 1992 
otrzymano obrazy księżyca, na których zostały 
zarejestrowane szczegóły o średnicy powyżej 240 
km, czyli ich siła rozdzielcza jest dużo gorsza 
od siły rozdzielczej obrazów uzyskanych z naj
mniejszej odległości za pomocą sond Voyager. 
Po prostu widać na nich szczegóły mniej wię
cej tej wielkości, jakie okiem nieuzbrojonym 
możemy z Ziemi dostrzec na powierzchni na- 
gzego Księżyca. Żeby więc można było zrobić 
jakieś porównanie, obrazy otrzymane przed la
ty za pomocą kamer Voyagerów trzeba było 
poddać odpowiedniej obróbce, by po takim 
„zmodyfikowaniu” miały identyczną lub przy
najmniej zbliżoną rozdzielczość. Dokonana po 
takiej obróbce analiza tych obrazów z obraza
mi uzyskanymi za pomocą teleskopu kosmicz
nego Hubble’a wykazała, że na „geologicznie” 
aktywniejszej półkuli Io nie widać wyraźnych 
zmian, chociaż od czasu przelotu sond Voy
ager przez układ Jowisza upłynęło 13 lat i w 
związku z tym oczekiwano innego wyglądu pew

nych okolic księżyca. Niewielkie różnice zau
ważono jedynie w wyglądzie dwóch obszarów, 
mających po około 320 km średnicy, chociaż 
brak co do tego „stuprocentowej” pewności. 
Stanowi to dużą zagadkę dla planetologów, po
nieważ aktywność wulkaniczna Io jest — we
dług danych otrzymanych za pomocą sond 
Voyager — na tyle silna, że spodziewano się 
dużo wyraźniejszych zmian. Czyżby występo
wały tam jakieś procesy, które towarzyszą eru
pcjom wulkanicznym i przywracają poprzedni 
wygląd terenu w okolicy danego wulkanu? W 
ten sposób powierzchnia Io przez długi okres 
pozostawałaby taka sama lub zmiany na niej 
byłyby bardzo małe.

Na rozwiązanie tej zagadki przyjdzie nam 
chyba czekać co najmniej dwa lata. Dopiero 
bowiem w roku 1995 do układu Jowisza ma 
dotrzeć sonda Galileo, a jednym z jej zadań 
jest właśnie dostarczenie nowych, pełniejszych 
informacji o księżycach galileuszowych. Może 
zatem już za dwa lata Io odsłoni swą tajemnicę?

Stanisław R. Brzostkiewicz

KRONIKA HISTORYCZNA

Ziemio stań!

Przed dwudziestu laty obchodziliśmy pięć
setną rocznicę urodzin Mikołaja K o - 
p e r n i k a. W tym roku upływa 450 lat 
od śmierci wielkiego astronoma i tyleż 
samo od wydania jego dzieła, które — o 
czym chyba dziś już nie trzeba nikogo prze
konywać — odegrało doniosłą rolę w roz
woju nauk przyrodniczych i zapisało się 
złotymi głoskami w dziejach kultury. Pa
miętano o tym nawet podczas drugiej woj
ny światowej, bo wtedy właśnie wypadła 
czterechsetna rocznica śmierci Koperni
ka. W tym czasie nasz kraj był pod oku
pacją hitlerowską, o normalnym uczcze
niu tej rocznicy w Polsce nie mogło być 
mowy, ale w wielu krajach świata obcho
dzono ją uroczyście. Największa zaś im
preza na cześć polskiego astronoma i jego 
dzieła odbyła się w Nowym Jorku, gdzie 24 
maja 1943 roku w słynnej Carnegie Hall

zebrało się około półtora tysiąca delega
tów różnych instytucji i towarzystw na
ukowych, a także reprezentantów rozpro
szonej po całym globie Polonii. Nawet w 
tych strasznych czasach świat nie zapom
niał o Koperniku i jego dziele.

Uroczystość w Carnegie Hall rozpo
częła się od odtworzenia dźwięków dzwo
nu Zygmunta. Następnie odegrano hymn 
polski i amerykański, po czym zebranych 
powitał ówczesny prezydent Fundacji Koś
ciuszkowskiej, a po nim głos zabierali wy
bitni przedstawiciele nauki i kultury z ca
łego świata. Na szczególną uwagę zasługu
je wystąpienie Joela S t e b b i n s a, peł
niącego w tym czasie funkcję prezydenta 
Amerykańskiego Tbwarzystwa A strono
micznego, który powiedział między inny
mi co następuje: „Astronomowie Amery
ki radzi są, iż dane im jest zjednoczyć się w 
uznaniu zasług Kopernika (...) Przeżywa
my obecnie zmiany tak rewolucyjne i mo-
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że podobnie mało zwracamy na nie uwa
gę, jak za czasów, kiedy polski duchowny 
wytrącał ludzkość ze stałego i uprzywile
jowanego położenia w środku Wszech
świata. Przed mniej niż 25 laty astrono
mowie debatowali nad rozmiarami Gala
ktyki, której jednym z członków jest Słoń
ce, nad położeniem w niej Słońca i nad 
możliwością istnienia innych galaktyk po
za naszą. Obecnie panuje już zgodność w 
poglądach na te zagadnienia. Galaktyka 
nasza liczy w średnicy 100 000 lat świetl
nych, przy czym Słońce odległe jest od jej 
środka o więcej, niż połowę promienia (...) 
Począwszy od Kopernika, naprzód Ziemia, 
następnie Słońce, a wreszcie i cała Gala
ktyka zostały pozbawione roli środkowe
go położenia (...) Słońce jest pospolitą 
gwiazdą, znajdującą się w pospolitym miej
scu, pospolitej galaktyce, ale jesteśmy prze
konani, że Kopernik żył na niezwykłej pla
necie, w niezwykłej epoce i, zbyteczne do
dawać, był wyjątkowym człowiekiem.”

A co tego dnia działo się w ojczyźnie 
wielkiego astronoma? Otóż w kraju nad 
Wisłą także świętowano czterechsetną ro
cznicę śmierci Kopernika i to na przekór 
hitlerowskiemu okupantowi, który urucho
mił cały swój aparat propagandowy dla u- 
dokumentowania jego „niemieckości”. Po
licja hitlerowska w Warszawie była tego 
dnia wyjątkowo czujna, usiłowała nie do
puścić do jakichkolwiek manifestacji ze 
strony społeczeństwa polskiego, lecz mi
mo grożących represji członkowie Szarych 
Szeregów złożyli wieniec u stóp pomnika 
Kopernika.' Ponadto w kościele pod wez
waniem Św. Aleksandra odbyła się z u- 
działem wybitnych przedstawicieli naszej 
nauki i kultury tajna Msza Św. „za — jak 
głosił skromny zapis w zakrystii — duszę 
śp. Mikołaja”. Jeden zaś z uczestników tej 
niezwykłej uroczystości uczcił pamięć wiel

kiego astronoma deklamując następujący 
wiersz okolicznościowy:

D ziś mija lat czterysta, gdy nad księgą swoją,
Z  Norymbergii przysłaną, dokonał żywota 
Potentat, dla którego całą jego zbroją —
Owa księga, cenniejsza ponad góry złota.
Ta księga, którą M ocarz ten poruszył Ziem ię 
I wstrzymał w biegu Słońce, tworząc nowe

dzieje,
Opromienia swym blaskiem całe polskie

plemię,
Co dziś pod stopą zbirów krew niewinną leje. 
Ziem io stań! i otrząśnij z siebie to plugastwo!
Co światu śmie narzucać swe niecne bezprawie. 
Spuściznę Kopernika — to nasze bogactwo — 
Chcą przywłaszczyć swej rasie w tej wojennej

wrzawie.
Z iem io stań! uczcij pamięć Syna ponad syny,
Co z pęt Ciebie wyzwolił i na wieczne czasy 
Królowej Nauk stworzył m ocne podwaliny,
A  Tobie własnoręcznie wymościł szlak trasy. 
Ziem io stań! i wraz z nami wznieś do Niebios

modły
Za duszę Mikołaja, co  przed tronem Boga 
Wyjedna dla nas łaskę, by ciemiężca podły 
Sczezł, by jego u nas nie postała noga.

Powyższy wiersz to jeszcze jeden prze
jaw kultu Kopernika w jego Ojczyźnie. Dla 
młodego pokolenia Polaków może nie być 
całkiem zrozumiały, bo przecież żyjemy w 
wolnym i niepodległym kraju, nikt już dziś 
nie robi zakusów na narodowość naszego 
astronoma, nawet Niemcy uważają go za 
Polaka. Jednak ten okupacyjny wiersz przy
pominamy nie tylko po to, by uczcić pa
mięć bohaterów tamtych dni, ale i ze wzglę
du na słowa refrenu. Ziemio stań! — ape
luje autor do naszej planety i jego poe
tyckie wezwanie od razu kojarzy się z wy
darzeniami, które rozegrały się w czasach 
biblijnych, a ściślej mówiąc — podczas pod
boju przez Izraelczyków krainy Kanaan 
(obszar Palestyny położony na zachód od 
Jordanu). Wtedy to bowiem — dowiadu
jemy się z Biblii — przewodzący drugiemu 
pokoleniu plemion izraelskich Jozue stawił 
czoła wojskom koalicji pięciu monarchów

* W ieniec pod pomnikiem Kopernika w Warszawie złożyli studenci polonistyki działającego tajnie Uniwer
sytetu Warszawskiego: Tadeusz G a j c y ,  Zdzisław S t r o i ń s k i  i W acławB o j a r s k  i. Ten ostatni został 
ranny podczas tej akcji i ujęty przez Niemców, lecz nie zdradził nikogo. Po kilkunastu dniach zmarł w 
szpitalu więziennym, a dwaj pozostali uczestnicy działali dalej w podziemiu. Zginęli podczas Powstania 
Warszawskiego.
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(Adoni-Sedek, Hoham, Piram, Jafia i De- 
bir) i pokonał jc w bitwie pod Bet-Cho- 
ron, chcąc zaś zyskać na czasie, mówi Księ
ga Jozuego — rozkazał Słońcu zatrzymać 
się nad terenem toczonych walk. A ponie
waż na to wydarzenie powoływali się póź
niej przeciwnicy teorii heliocentrycznej Ko
pernika, warto przypomnieć odpowiedni 
fragment Pisma Świętego, który ma nas
tępujące brzmienie (cytujemy za Biblią T y 
siąclecia): „W dniu, w którym Jahwe po
dał Amorytów w moc synów Izraela, rzekł 
Jozue w obecności Izraelitów:

Stań, słońce, nad Gibeonem.
I ty, księżycu, nad doliną Ajjalonu,
I zatrzymało się słońce,
i stanął księżyc,
aż pomścił się lud nad wrogami swymi.”

Biblijne słowa zostały przez niektórych 
teologów odczytane dosłownie i stanowiły 
jeden z argumentów podważających praw
dziwość teorii Kopernika. Najboleśniej od
czuł to chyba Galileusz, który swymi ob
serwacjami starał się udowodnić słuszność 
podstawowych założeń polskiego astrono
ma, a jednocześnie jego teorię umiejętnie 
propagował. Niestety, musiał wyrzec się 
tej idei i ostatnie lata swego życia spędzić 
samotnie w Arcetri pod Florencją. Ale wy
rok wydany 22 czerwca 1633 roku przez 
inkwizycję rzymską to nie tylko dramat 
Galileusza, ale i wszystkich wierzących lu
dzi nauki. Włoski uczony też był przecież 
człowiekiem głęboko religijnym i absolut
nie nie miał zamiaru podważać prawdy bi
blijnej, bo — jak pisał w liście do swego 
ucznia Benedykta C a s t e l i e g o  — „Pis
mo Święte nie może się mylić”, ale — do
dawał — „mylić się może ten, kto je inter
pretuje”. Miał rację, lecz w tym czasie teo
ria geocentryczna Klaudiusza P t o l e m e 
u s z a  była powszechnie akceptowana cho
ciaż odkrycia Galileusza mocno naruszyły 
jej podstawy, to jednak nie mogły jeszcze 
zdecydowanie przechylić szali zwycięstwa 
na rzecz teorii heliocentrycznej Koperni
ka. Co więcej — odkrycia te można było 
ostatecznie wytłumaczyć kompromisowym,

geo-heliocentrycznym modelem Tychona 
B r a h e g o. Ale w miarę upływu czasu 
przybywało faktów, które całkowicie po
twierdzały słuszność założeń polskiego as
tronoma i w końcu jego dzieło zostało zdję
te z indeksu ksiąg zakazanych. Mimo to 
wyrok wydany na Galileusza pozostawał w 
mocy i uchodził za symbol rzekomego kon
fliktu nauki z religią.

Nadzieja na pozytywne załatwienie 
„sprawy Galileusza” pojawiła się 10 listo
pada 1979 roku podczas plenarnej sesji 
Papieskiej Akademii Nauk. Wtedy to bo
wiem papież Jan Paweł II, przyjmując człon
ków Akademii na audiencji z okazji stule
cia urodzin Alberta E i n s t e i n a ,  wyra
ził życzenie, by podjęto badania nad histo
rią kontrowersji między włoskim uczonym a 
Kościołem, a 3 lipca 1981 roku ustanowił 
Papieską Komisję do spraw studiów nad 
dziejami sporu ptolemejsko-kopernikań- 
skiego w XVI i XVII wieku. Prace tej ko
misji trwały 11 lat, w tym czasie dokonano 
rozległych i wyczerpujących badań doku
mentów archiwalnych, odbyto wiele na
rad. Dowiadujemy się o tym z relacji kar
dynała Paula P o u p a r d a ,  który pod
czas odbytej 1 października 1992 roku os
tatniej sesji plenarnej Papieskiej Akade
mii Nauk między innymi powiedział: „... 
sędziowie Galileusza, nic umiejąc oddzie
lić prawd wiary od twierdzeń tradycyjnej 
kosmologii, doszli do błędnego przekona
nia, że przyjęcie rewolucyjnej teorii ko- 
pernikańskiej — zresztą w tamtym okre
sie jeszcze nie do końca udowodnionej — 
w nieunikniony sposób wstrząsnęłoby pod
stawami tradycji katolickiej, i że w związ
ku z tym było ich obowiązkiem wydanie 
zakazu jej nauczania. Tfen subiektywny błąd 
oceny, dla nas dzisiaj tak oczywisty, kazał 
im także zastosować wobec Galileusza ka
rę dyscyplinarną...”

I tak oto po blisko 360 latach Galile
usz mógł być w pełni zrehabilitowany. Aktu 
tego dokonał Ojciec Święty, który w prze
mówieniu wygłoszonym podczas wspom
nianej sesji plenarnej Papieskiej Akademii
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Nauk uzasadnił tę decyzję, mówiąc mię
dzy innymi co następuje: „Począwszy od 
epoki Oświecenia aż do naszych czasów 
sprawa Galileusza stanowiła swoisty mit, 
który ukształtował obraz wydarzeń dość 
daleki od rzeczywistości. Widziana w tej 
perspektywie, była ona symbolem rzeko
mego odrzucenia przez Kościół postępu 
naukowego, czyli dogmatycznego „obsku
rantyzmu”, sprzecznego z wolnym poszu
kiwaniem prawdy. Mit ten odegrał donios
łą rolę w kulturze: przyczynił się do u- 
twierdzenia wielu rzetelnych ludzi nauki 
w przekonaniu, że duch nauki i jej etyka 
poszukiwania prawdy są nie do pogodze
nia z wiarą chrześcijańską (...) Wyłania się 
tu wniosek, że różne dyscypliny wiedzy wy
magają stosowania różnych metod. Gali
leuszowi, który wynalazł w praktyce me
todę eksperymentalną, intuicja genialne
go fizyka oraz liczne argumenty pozwoliły 
dojść do przekonania, że tylko Słońce mo
gło stanowić centrum znanego wówczas 
świata, to znaczy systemu planetarnego. 
Błąd teologów opowiadających się za cen
tralnym położeniem Ziemi polegał na tym, 
że sądzili oni, iż nasza wiedza o fizycznej 
strukturze wszechświata była nam w pe
wien sposób narzucona przez dosłowne ro
zumienie Pisma Świętego (...) W rzeczy
wistości Pismo Święte nie zajmuje się szcze
gółami budowy fizycznej świata, którego 
poznanie odbywa się dzięki ludzkiemu doś
wiadczeniu i rozumowaniu. Istnieją dwa 
rodzaje wiedzy: ta, która ma źródło w Ob
jawieniu, i ta, którą rozum może odkryć 
własnymi siłami.” ’

Ziemio stań! — chciałoby się ponowić 
apel skierowany do naszej planety przez 
autora okupacyjnego wiersza. Tym razem 
okazją do powyższego wyznania poetyc
kiego jest oczywiście rehabilitacja Gali
leusza, co nastąpiło podczas pontyfikatu 
Jana Pawła II, który zresztą zainicjował

ten proces i był nim osobiście zaintereso
wany. Nic więc dziwnego, że nazajutrz po 
wystąpieniu Ojca Świętego kom entator 
Włoskiego Radia powiedział: „Polak Ko
pernik rozpoczął całą sprawę — Polak Pa
pież ją zamknął”. Cóż więc można dorzu
cić do tych jakże przyjemnie brzmiących 
„dla polskiego ucha” słów?

Stanisław R. Brzostkicwicz

Władysław Midowicz (1907-1993)

W dniu 15 lutego 1993 roku zmarł mgr 
Władysław M i d o w i c z ,  geograf, wielki 
miłośnik gór, były kierownik Obserwato
rium M eteorologiczno-Astronomicznego 
na Popie Iwanie (2022 m n.p.m.) w paśmie 
Czarnohory.

Władysław Midowicz urodził się 28 ma
ja 1907 roku w Mikuliczynie nad Prutem u 
podnóża Karpat Wschodnich. Lata dzie
cięce spędził w Stanisławowie i Lwowie, 
gimnazjum ukończył w Białej Krakowskiej. 
Dyplom magistra geografii uzyskał w U ni
wersytecie Jagiellońskim specjalizując się 
w meteorologii i klimatologii. Pod koniec 
lat dwudziestych i w latach trzydziestych 
dał się poznać jako aktywny członek Pol
skiego Tbwarzystwa Tatrzańskiego m. in. 
zakładając terenowe oddziały Towarzystwa 
na Podbeskidziu, a także wytyczając i zna
kując liczne szlaki turystyczne. W latach 
1932-1937 kierował schroniskiem na M ar
kowych Szczawinach pod Babią Górą.

W grudniu 1937 roku mgr Midowicz 
otrzymał propozycję objęcia stanowiska 
kierownika nowego Obserwatorium Me- 
teorologiczno-Astronomicznego na Popie 
Iwanie. Już z początkiem 1938 roku prze
nosi się wraz z żoną Antoniną i kilkulet
nim synem do niewykończonego jeszcze 
budynku Obserwatorium. Mimo, iż nie jest 
astronomem, w pełni docenia doniosłość 
planowanych badań astronomicznych w no-

* Pełny tekst wystąpienia Ojca Świętego został opublikowany w L ’Osscn’atorc Romano (nr 1/1993, str. 
23-26). Zamieszczono tam również relację kardynała Paula Pouparda z prac komisji badającej sprawę 
Galileusza i okolicznościowy artykuł pióra ks. prof. Michała Hellera.
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wej placówce, której oficjalne otwarcie nas
tąpiło 29 lipca 1938 roku (por. artykuły w 
Uranii nr 4/1989 oraz 2/1992). W trakcie 
niespełna dwóch lat pobytu w Czarnoho
rze Władysław Midowicz oprócz funkcji 
administracyjnych zakłada stację meteo
rologiczną I rzędu i sam dokonuje więk
szości obserwacji meteorologicznych.

W dniu 18 września 1939 roku wraz z 
częścią personelu opuszcza budynek Ob
serwatorium na Popie Iwanie zabierając 
ze sobą obiektywy 33 cm astrografu i 25 
cm refraktora. Optykę tę deponuje nas
tępnie na Węgrzech, chroniąc ją tym sa
mym przed zniszczeniem.

Okres wojny mgr Midowicz spędził w

Wielkiej Brytanii w wojskowych służbach 
meteorologicznych. Po wojnie kontynuuje 
pracę meteorologa na Malajach i wreszcie 
w Australii. Do Polski powraca w 1967 
roku, osiedlając się w Wieliczce.

Wśród miłośników gór Władysław M i
dowicz znany jest jako autor wielu prze
wodników turystycznych, artykułów kra
joznawczych, reportaży i wspomnień, wre
szcie jako autor książki Życie i sny Tymo
teusza Średniaka, będącej zbeletryzowaną 
autobiografią.

Pogrzeb mgr Władysława Midowicza 
odbył się 24 lutego 1993 roku w Wieliczce 
koło Krakowa.

Jerzy M. Krcincr

OBSERWACJE

Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca 
PTMA, styczeń 1993

Wyniki obserwacji Słońca w styczniu 1993 
r. przysłało 11 obserwatorów: Krzysztof 
C z a r t ,  Grzegorz C z e p i c z e k ,  Bar
tosz D ą b r o w s k i ,  Janusz W. K o s i ń 
ski ,  Jerzy Ł  ą g i e w k a, Wiktor M a 
j e w s k i ,  Andrzej P i l s k i ,  Sebastian 
Sobersk i ,  Stanisław Świerczyński ,  
Mieczysław S z u l c  i Jerzy Z a g r o d 
nik.  Łącznie wykonano 121 obserwacji 
w 27 dniach. Średnie dzienne względne 
liczby Wolfa w styczniu 1993 r. wyniosły:

1 ... 53 9........79 17.... ....67 25.... 30

... 39 10.......102 18.........70 26.... ... -

3 ...41 11........80 19.... ....61 27.... 40
4 ...44 12........99 20.... ....48 28.... 35
5 ...58 13...,....91 21.... ....37 29.... 36
6 - 14........79 22.... ....37 30.... 39

7 15...,.... 61 23.... ....32 31.... ....30
8 ...61 16...,.... 59 24....

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa w styczniu 1993 r. wynosi 55.9 (53.8). 
Średnia względna liczba Wolfa z obrotu 
Słońca No. 1864 wynosi 66.5 (68.1). W 
nawiasach podano średnie liczone bez 
współczynników obserwatorów.

Janusz W. Kosiński

TO I OWO

Tajemnica piramidy Cheopsa

Każdy potrafi znaleźć w nocy kierunek 
północny posługując się do tego celu 
Gwiazdą Polarną. Prawie każdy wie rów
nież, że skutkiem precesji oś obrotu Zie
mi przemieszcza się, zataczając — raz na 
25 800 lat — stożek, w wyniku czego bie
gun niebieski, tj, punkt ku któremu wska

zuje oś Ziemi, zakreśla na tle gwiaździs
tego nieba wielkie koło. Jeśli akurat biegun 
wypada w pobliżu jakiejś jasnej gwiazdy, 
to gwiazda ta pełni rolę gwiazdy polarnej. 
Obecnie jest nią a  Małej Niedźwiedzicy 
(albo a  Ursaę Minoris). Ale na przykład 
cztery i pół tysiąca lat temu północny bie
gun nieba znajdował się w pobliżu innej 
jasnej gwiazdy: a  Smoka (albo a  Draco-
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nis). I z nią właśnie wiąże się zabawna 
historia jednej z wielu domniemanych ta
jemnic piramidy Cheopsa.

Najdłuższy z wewnętrznych korytarzy, 
albo inaczej tuneli wejściowych tej pira
midy wycelowany jest ku północy (rys. 1). 
Gdyby jego nachylenie było równe 30 sto
pniom, bo taka — mniej więcej — jest

Rys. 1. Przekrój N -S piramidy Cheopsa. Jeden z 
korytarzy celuje w przybliżeniu ku północnemu bie
gunowi nieba.

szerokość geograficzna miejsca, gdzie stoi 
piramida, to obserwator znajdujący się w 
jej środku widziałby przez otwór tunelu 
północny biegun nieba. Nachylenie tune
lu wynosi jednak tylko — zapamiętajmy tę 
liczbę — 26 i pół stopnia. Oznacza to, że 
tunel wycelowany jest ku punktowi znaj
dującemu się trzy i pół stopnia poniżej 
bieguna. Na początku 19-tego wieku zna
ny astronom John H e rs  c h e 1 wysunął w 
związku z tym hipotezę, że w czasach gdy 
budowano piramidę gwiazda a Smoka 
znajdowała się właśnie w takiej odległości 
od bieguna, dzięki czemu raz na dobę, w 
dolnej kulminacji, znajdując się dokład
nie poniżej bieguna, stawała się tym obie
ktem ku któremu celuje tunel piramidy. A 
więc jeszcze jedna historia z cyklu: „wie
dza tajemna kapłanów egipskich”. Ale nie 
tylko. Ustalenie kiedy to było pozwolić 
mogło na uściślenie daty budowy pirami
dy. Okazuje się, że a Smoka Znajdowała 
się w odległości 3 i pół stopnia od bieguna 
dwukrotnie: w roku 2100 i 3300 przed na
szą erą.

Niestety, żadna z tych dat nie zgadza 
się z tym co wiemy z badań egiptologicz- 
nych: Piramida Cheopsa powstała około 
roku 2800 przed naszą erą. TU dygresja: 
Nie będąc egiptologiem, nie potrafię 
stwierdzić, czy w czasach gdy John Her- 
schel wysunął swoją hipotezę zgodność by
ła lepsza. Że tak mogło być, sugeruje słyn
ne zawołanie Napoleona: „Żołnierze, czter
dzieści wieków patrzy na was!” Wynika
łoby z niego, że towarzyszący mu w wypra
wie do Egiptu uczeni datowali powstanie 
piramidy Cheopsa na około 2200 r. p.n.e.

Do hipotezy Herschela powracano wie
lokrotnie. Robili to również astronomo
wie, choć mogli wnieść do niej tylko drob
ne poprawki; wszak nasza wiedza o prece
sji nie zmieniła się tak bardzo w ciągu 
ostatnich 200 lat! Przed kilku laty sprawą 
zajął się ponownie R. L. Wa 1 k e r z U. S. 
Naval Observatory. I to on właśnie podał 
wreszcie rozwiązanie zagadki, tyle że nie 
mające nic wspólnego z astronomią! Wal
ker zauważył mianowicie, że najprostszy 
sposób budowy pochyłego chodnika lub 
korytarza polega na odpowiednim ukła
daniu bloków kamiennych. Ot, na przy-

Rys. 2. Schemat budowy chodnika, lub korytarza na
chylonego pod kątem, którego tangens równa się 1/2.

kład tak, jak to pokazuje rys. 2. Czytelnik 
bez trudu zauważy, że kąt jaki się przy tym 
uzyskuje ma tangens równy 1/2. A  ile wy
nosi sam kąt? Wystarczy zajrzeć do tablic, 
lub użyć kalkulatora, by stwierdzić że wy
nosi on właśnie 26 i pół stopnia!

Mimochodem nasuwa się taka oto re
fleksja. Przez blisko dwieście lat, gdy „obo-
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wiązywała” hipoteza Hcrschela i gdy w grę 
wchodziła „wiedza tajemna kapłanów egi
pskich”, sprawa ta przyciągała zaintereso
wanie wielu osób. Tymczasem rozwiąza
nie zagadki, jakie podał Walker, nie spot
kało się praktycznie z żadną reakcją. Jak 
dotąd nie znalazł się nikt chętny do rozko

pania wierzchniej warstwy powierzchni 
chodnika, po to by przekonać się, czy znaj
dują się pod nią bloki ułożone tak, jak to 
przedstawia rys. 2. No cóż, kolejna zagad
ka piramidy Cheopsa przestała być taje
mnicą...

Józef Smak

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Słońce: Deklinacja Słońca stale maleje, w 
związku z czym dni stają się coraz krótsze: 
w Warszawie 1 sierpnia Słońce wschodzi o 
4h56m, zachodzi o 20h27m, a 31 sierpnia 
wschodzi o 5h45m, zachodzi o 19h26m. W 
sierpniu Słońce wstępuje w znak Panny.

Sierpień 1993 r.

- 4 wielkości. M a r s  i J o w i s z  widocz
ne są jeszcze na wieczornym niebie nad 
zachodnim horyzontem. Mars przechodzi 
w tym miesiącu z gwiazdozbioru Lwa do 
gwiazdozbioru Panny, ale jest daleko od 
Ziemi, dlatego też świeci jak gwiazda +1.7

D an e  dla obserw atorów  Słońca (na 14h czasu w schod .-eu rop .)

Data
1993

P B0 U
Data
1993

P Bo Lo

VIII 1 + 11902 +5982 338960 VIII 17 + 16984 +6975 127906
3 + 11.80 +5.96 312.14 19 + 17.49 +6.83 100.62
5 + 12.58 +6.09 285.70 21 + 18.12 +6.91 74.20
7 + 13.34 +6.22 259.25 23 + 18.73 +6.98 47.76
9 + 14.07 +6.34 232.81 25 +19.32 +7.04 21.34

11 + 14.79 +6.45 206.37 27 + 19.88 +7.09 354.92
13 + 15.50 +6.56 179.93 29 +20.42 +7.13 328.50
15 + 16.18 +6.66 153.49 31 +20.95 +7.17 302.07

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
27d4h46m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest w sier
pniu następująca: pełnia 2d14h, ostatnia 
kwadra 10d17h, nów 17d21h i pierwsza kwa
dra 24d12h. W apogeum Księżyc znajdzie 
się 7 sierpnia, a w perygeum 19 sierpnia. 
Planety i planetoidy: Ozdobą porannego 
nieba jest ciągle W e n u s, a w pierwszej 
dekadzie miesiąca możemy także poszu
kiwać M e r k u r e g o  nisko nad wschod
nim horyzontem; Merkury świeci jak gwiaz
da około zerowej wielkości, natomiast We
nus błyszczy nad horyzontem jak gwiazda

wielkości, natomiast Jowisz świeci w gwiaz
dozbiorze Panny jak jasna gwiazda -1.8 
wielkości. S a t u r n  widoczny jest przez 
całą noc na granicy gwiazdozbiorów Wod
nika i Koziorożca jako gwiazda +0.3 wiel
kości. U r a n  (6 wielk.) i N e p t u n  (8 
wielk.) widoczne są przez większą część 
nocy, ale nisko nad horyzontem w gwiaz
dozbiorze Strzelca. P l u t o n  widoczny 
jest jeszcze wieczorem na granicy gwiaz
dozbiorów Węża i Wagi, ale tylko przez 
duże teleskopy (ok. 14 wielk. gwiazd.).
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Za pomocą lunet możemy próbować 
odnaleźć dwie planetoidy: P a l l a s  wśród 
gwiazd 9.1 wielkości w gwiazdozbiorze 
Pegaza i znacznie jaśniejszą W e s t ę  (6 
wielk.) w gwiazdozbiorze Wodnika. Dla 
łatwiejszego odnalezienia planetek poda
jemy ich współrzędne równikowe dla kilku 
dat. Pallas: l d: rekt. 22h 4.9m, deki. +11041’; 
l l d: rekt. 21h58.0m, deki. +10°28’; 21d: rekt. 
21h50.4m, deki. +8°53’; 31d: rekt. 21h42.9m, 
deki. +7°r. Westa: l d: rekt. 23h2.1m, deki. 
-15°5’; l l d: rekt. 22h56.5m, deki. -16°27’; 
21d: rekt. 22h48.7m, deki. -17°53’; 31d: rekt. 
22h39.7m, deki. -19°11\
Meteory: Od 25 lipca do 18 sierpnia pro
mieniują słynne P e r s e i d y, rój o najbar
dziej regularnej corocznej aktywności. Ra
diant meteorów leży w gwiazdozbiorze Per- 
seusza i ma współrzędne: rekt. 3h4m, deki. 
+58°. Maksimum aktywności przypada o- 
koło 13 sierpnia, a w tym roku warunki 
obserwacji są dobre (Księżyc na kilka dni 
przed nowiem nic przeszkadza swym bla- 
skiehi).

* * *

l d O 20h8ra obserwujemy początek 
przejścia 3 księżyca Jowisza na tle tarczy 
planety.

4d O 4h Merkury znajdzie się w naj
większym zachodnim odchyleniu od Słoń
ca (w odl. 19°). O 6h nastąpi złączenie Sa
turna z Księżycem w odl. 7°.

5d20h24ra Początek zakrycia 1 księżyca 
Jowisza przez tarczę planety.

6d4h Złączenie Merkurego z Polluksem 
(w odl. 8°), jedną z dwóch jasnych gwiazd 
w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Do 20h50m na 
tarczy Jowisza widoczny jest cień jego 1 
księżyca, natomiast księżyc 2 zbliża się do 
brzegu tarczy planety, aby o 21h38m rozpo
cząć przejście na jej tle.

7d3h Pluton nieruchomy w rektascen-
sji.

8d O 20h33m obserwujemy koniec zać
mienia 2 księżyca Jowisza. Księżyc ten po
jawi się nagle w polu widzenia lunety z 
prawej strony tarczy (w lunecie odwraca

jącej) w odległości równej prawie prom ie
niowi tarczy od jej brzegu.

15d4h Złączenie Wenus z Księżycem w 
odl. 2°.

19d Od 19hl m do 21h55m księżyc 3 ukry
ty jest za tarczą Jowisza.

20d O l h Saturn w przeciwstawieniu ze 
Słońcem względem Ziemi (w opozycji). O 
18h Mars w złączeniu z Księżycem w odl. 
5°.

21d6h Złączenie Jowisza z Księżycem w 
odl. 6°. Księżyc 1 ukryty jest za tarczą Jo 
wisza, a potem w cieniu planety aż do 22h0m 
(koniec zaćmienia).

22d Księżyc 2 zbliża się do brzegu tar
czy Jowisza by skryć się za nią o 21h31m.

23dl h Wenus w złączeniu z Polluksem 
(w odl. 7°), jedną z dwóch jasnych gwiazd 
w gwiazdozbiorze Bliźniąt. O 4h49m53sSłoń- 
ce wstępuje w znak Panny, jego długość 
ekliptyczna wynosi wówczas 150°.

24d Do 20h46m na tarczy Jowisza wido
czny jest cień jego 2 księżyca.

25d4h Planetoida Pallas w opozycji.
28d O 4h Księżyc znajdzie się w złą

czeniu jednocześnie z dwiema planetami: 
z Neptunem w odl. 3° i z Uranem w odl. 
4°. O 6h planetoida Westa w opozycji.

28d Księżyc 1 zbliża się do brzegu tar
czy Jowisza; o 20h54m obserwujemy po
czątek zakrycia tego księżyca przez tarczę 
planety.

29d10h Górne złączenie Merkurego ze 
Słońcem. Do 20h17m księżyc 1 przechodzi 
na tle tarczy Jowisza i jest niewidoczny; 
natomiast do 21h2m na tarczy planety wi
doczny jest cień tego księżyca.

31d8h Saturn w złączeniu z Księżycem 
w odl. 7°. Od 19h24m księżyc 2 przechodzi 
na tle tarczy Jowisza i jest niewidoczny; o 
20h58m cień tego księżyca pojawi się na 
tarczy planety.

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

Opracował G. Sitarski
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Sprzedam „Newtona” 67/400 mm -  500 tys. zł. Sprzedam lub 
wymienię książki astronomiczne i Uranie.

Lech Jaszowski, ul. Chopina 18/27, 43-400 CIESZYN, tel. 22-677
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