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Jak zwykle numer Uranii staraliś
my się tak przygotować, by choćby w 
skromnej mierze zaspokoić bardzo róż
norodne oczekiwania naszych Czytel
ników. Tym, którzy lubią teoretyczne 
problemy astrofizyki polecamy artykuł 
Krzysztofa STANKA o poszukiwaniu 
ciemnej materii we Wszcchświecie. Jest 
to pasjonująca relacja „z pierwszej li
nii frontu” — Autor opisuje na czym 
polega zjawisko soczewkowania gra
witacyjnego, jaki może mieć wpływ na 
wyniki astronomicznych obserwacji i 
czego możemy się dowiedzieć szczegó
łowo badając krzywe blasku milionów 
gwiazd! A  właśnie w takich badaniach 
K. Stanek uczestniczy!

Następny artykuł to gratka dla zain
teresowanych Układem Słonecznym — 
Stanisław BRZOSTKIEW ICZ przed
stawia obszerne podsumowanie wia
domości o Czerwonej Planecie. W  Kro
nice polecamy opis niecodziennego wy
darzenia w Jerzmanowicach, natomiast 
wszystkich obserwatorów bardzo za
chęcamy do uważnego przeczytania 
Poradnika Obserwatora, gdzie rozpisa
liśmy ponownie konkurs na wakacyj
ne zdjęcie nieba.
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Krzysztof Z. Stanek — Warszawa

POSZUKIWANIE CIEMNEJ MATERII WE WSZECHŚWIECIE 
ZA POMOCĄ SOCZEWKOWANIA GRAWITACYJNEGO

Jednym z najważniejszych, nierozwiąza
nych do tej pory problemów astrofizyki i 
kosmologii jest problem tzw. „ciemnej ma
terii” lub też „brakującej masy”, a w szcze
gólności stwierdzenie z czego ta ciemna 
m ateria się składa.

Dlaczego sądzimy, że materia którą 
obserwujemy poprzez wysyłane przez nią 
światło (niekoniecznie widzialne), taka jak 
gwiazdy czy też galaktyki, nie stanowi je
dynego składnika materii we Wszechświe- 
cie? Powodów jest wiele. Jednym z najbar
dziej przekonujących jest potrzeba wyjaś
nienia krzywych prędkości rotacji w ga
laktykach spiralnych (w tym i w naszej G a
laktyce). Obserwując galaktykę spiralną 
możemy wyznaczyć jak zmienia się pręd
kość orbitalna gwiazd lub gazu w tej gala
ktyce w zależności od odległości od cen
trum galaktyki. Gdyby masa galaktyki była 
skupiona głównie w jej centrum (tak jak 
np. w naszym Układzie Słonecznym, gdzie 
Słońce jest znacznie masywniejsze od pla
net), oczekiwalibyśmy, że prędkości orbi
talne v spełniałyby prawo Keplera, czyli 
v(r) ~ r • W przypadku, kiedy część ma
sy byłaby w dysku galaktyki, oczekiwać mo
glibyśmy wolniejszego spadku prędkości 
orbitalnej z odległością od centrum gala
ktyki. Jak się jednak okazuje, nawet bar
dzo daleko od centrum, prędkości te w 
ogóle się nie zmniejszają (krzywe są „płas
kie”)! Ib  pozwala na wyznaczenia masy 
zawartej w dysku i, jak się okazuje, masy 
tej potrzeba znacznie więcej niż to, co ob
serwujemy w postaci świecącej. W przy
padku galaktyk spiralnych, z naszą Gala
ktyką włącznie, aż 90% materii wydaje się 
stanowić ciemna materia (choć istnieją też 
alternatywne wyjaśnienia, w ogóle nie od
wołujące się do ciemnej materii, ale też 
przez ogół astrofizyków nie akceptowane).

Podobny argument pokazuje, że w przy
padku gromad galaktyk do wyjaśnienia ich 
znacznych względnych prędkości, aż 99% 
materii stanowić powinna materia ciemna.

Z  czego składa się ciemna materia? Od
powiedź na to pytanie nie jest znana, choć 
propozycji było i nadal jest wiele. Ogrom
nie popularna w latach osiemdziesiątych, 
a i nadal mająca licznych zwolenników, 
teoria kosmologicznej inflacji proponowa
ła między innymi, że 99% wszelkiej ma
terii we Wszechświecie stanowi materia 
ciemna, składająca się z egzotycznych (i nie 
odkrytych do tej pory) cząstek elem entar
nych. Bez wgłębiania się w szczegóły moż
na powiedzieć, że mimo pewnych sukce
sów taka forma ciemnej materii nie potra
fi wyjaśnić wielu faktów obserwacyjnych.

Część astronomów uważa, iż możliwe 
jest aby brakująca materia składała się ze 
znanych nam na codzień cząstek takich 
jak protony, neutrony i elektrony, skupio
nych w ciała nie wysyłające światła. Jakie? 
— tu propozycji jest wiele, od milion razy 
masywniejszych od naszego Słońca czar
nych dziur, poprzez (mające około 1% ma
sy Słońca) tzw. brązowe karły, jeszcze mniej 
masywne planety, aż do ciał o rozmiarach 
i masach asteroid i komet.

Jak wykryć taką materię? Ponieważ z 
definicji jest ona nieświecąca, możemy li
czyć na jej zbadanie jedynie poprzez efekt 
jaki wywiera ona na m aterię świecącą (po
dobnie jak sam fakt jej istnienia deduku - 
jemy z oddziaływania grawitacyjnego na 
materię świecącą). Możemy spodziewać się, 
że ciemna materia będzie od czasu do cza
su zakiywać materię świecącą (gdyby Księ
życ nie świecił światłem odbitym, o jego 
istnieniu moglibyśmy wnioskować np. z 
przypływów, ale dopiero poprzez obser
wacje zaćmień Słońca moglibyśmy wyzna-
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czyć jego rozmiary, a co za tym idzie gęs
tość itd.) Niestety, okazuje się, że w skali 
Galaktyki zakrycia takie są bardzo rzad
kie, a ponadto, np. w przypadku częścio
wego zakrycia tarczy odległej gwiazdy przez 
międzygwiezdną asteroidę, efekt byłby ra
czej nieobserwowalny.

W sukurs przychodzi nam tytułowe so- 
czewkowanie grawitacyjne. Jak wynika z 
ogólnej teorii względności Einsteina (a i z

Rys. 1. Geometria soczewkowania grawitacyjnego. 
Światło biegnące z prawdziwego źródła Z jest zagina
ne w polu grawitacyjnym soczewki S, tak że obserwa
tor O  widzi dwa źródła pozorne położone w Z \ i Z i 
(dokładniejszy opis znajduje się w tekście artykułu).

teorii grawitacji Newtona, choć liczbowo 
różni się o czynnik 2), materia zakrzywia 
bieg promienii światła przechodzących w 
jej pobliżu (słynne obserwacje zaćmienia 
Słońca w 1919 roku). Ale nie tylko — je 
żeli źródło znajduje się w pobliżu osi wy
znaczonej przez obserwatora i zakrzywia
jącą materią, okazujesię że materia ta dzia
ła jako soczewka (w tym wypadku socze
wka grawitacyjna), skupiając światło, czyli 
pojaśniając obserwowane źródło. Lepiej 
można to zrozumieć analizując rys. 1, gdzie 
widać, że tak naprawdę obserwować bę
dziemy dwa obrazy źródła, leżące po obu 
stronach soczewki grawitacyjnej. Jak się 
okazuje, jeden z tych obrazów, leżący po 
tej stronie soczewki, gdzie leżałoby źródło 
gdyby nie było soczewkowania, jest zaw
sze jaśniejszy od źródła bez soczewki, a 
drugi obraz jest słabszy od pierwszego do
kładnie o tyle, ile wynosi niepojaśniona 
jasność źródła. Przykładowo, jeżeli jaśniej
szy obraz ma jasność Fi=3F0, gdzie F0 jest 
jasnością źródła w przypadku braku so
czewki, to jasność drugiego obrazu wynosi 
F2=2Fo. Oczywiście jasności te zależą od 
odległości źródła od osi optycznej obser- 
wator-soczewka i kiedy odległość ta jest 
duża, m am yFi^Fo iF 2~ 0  — czyli prakty
cznie soczewkowania nie ma, czego nale
żałoby oczekiwać. Warto wspomnieć tu 
taj, że kąt pomiędzy obrazami jest propo
rcjonalny do pierwiastka kwadratowego z 
masy soczewkującego obiektu.

Soczewkowanie grawitacyjne zostało po 
raz pierwszy zaobserwowane w 1979 roku, 
kiedy to znaleziono blisko siebie leżące na 
niebie dwa kwazary różniące się jedynie 
jasnością. Jak można się spodziewać, były 
to dwa obrazy tego samego kwazara, gdzie 
rolę soczewki spełniała leżąca miedzy na
mi i kwazarem odległa galaktyka. Dla nas, 
w kontekście poszukiwania i badania cie
mnej materii, bardziej interesujące jest tzw. 
„mikrosoczewkowanie” grawitacyjne, ter
min zaproponowany przez polskiego as
tronoma pracującego obecnie w Princeton 
University, Bohdana P a c z y ń s k i e g o .
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W tym wypadku rolę soczewki odgrywa 
pojedyncza gwiazda, a zatem obrazy leżą 
bardzo blisko siebie (dla gwiazd z centrum 
naszej Galaktyki, soczewkowanych przez 
gwiazdy z dysku Galaktyki, odległość ob
razów wynosiłaby około 1 milisekundy lu
ku, a więc znacznie poniżej rozdzielczości 
jaką możemy zwykle osiągnąć). Obserwa
cyjnie zatem zjawisko mikrosoczewkowa- 
nia będzie przejawiać się w pojaśnieniu

t [d]
Rys. 2. Krzywe blasku dla mikrosoczewkowania gra
witacyjnego. Masa soczewki została tak dobrana, że 
całe zjawisko trwa około 200 dni. Krzywe różnią się 
minimalną odległością soczewki od linii obserwator 
— źródło: im dalej, tym mniejsza jasność. Pojaśnie
nie o  około 1.7 magnitudo odpowiada około pięcio
krotnemu wzmocnieniu jasności źródła.

obserwowanego źródła. W ogólności ocze
kujemy, że źródło i soczewka będą się prze
mieszczać względem siebie, a zatem po
jaśnienie będzie zależeć od czasu (przy
kładowe krzywe blasku, dla różnych od
ległości minimalnych pomiędzy soczewką 
i źródłem przedstawia rys. 2). Taką właśnie 
metodę poszukiwania ciemnej materii w 
postaci brązowych karłów zaproponował 
w 1986 roku B. Paczyński. Istotną trudno
ścią jest niewielka oczekiwana częstość ta
kich zjawisk — jeślibyśmy obserwowali mil
ion gwiazd przez rok, spodziewalibyśmy 
się od 5 do 20 zjawisk mikrosoczewkowa
nia. Na szczęście rozwój technik obserwa

cyjnych, a głównie zastosowanie tzw. CCD 
do obserwacji astronomicznych, pozwala
ją na pokuszenie się o zaobserwowanie 
takich zjawisk. W chwili obecnej trzy gru
py astronomów, w tym jedna koordyno
wana przez B. Paczyńskiego i przy współ
udziale grupy obserwatorów z Obserwato
rium Astronomicznego Uniwersytetu War
szawskiego z pewnym udziałem niżej pod
pisanego, próbują zaobserwować to zjawi
sko. Jak można sobie wyobrazić, dużym 
problemem jest nie tylko zebranie tak du
żej ilości obserwacji, ale i ich automatycz
na analiza, tak aby pośród krzywych bla
sków dla milionów gwiazd znaleźć te nie
liczne o charakterystycznym kształcie, tak 
jak na rys. 2. Jak na razie żadna z grup nie 
doniosła o takim odkryciu. W przypadku 
zebrania kilkudziesięciu zjawisk będzie 
można pokusić się o statystyczną analizę 
populacji brązowych karłów. Warto dodać, 
że technika ta jest czuła w zakresie mas 
soczewek 0.001-100 Af©, choć można ten 
zakres próbować rozszerzać w obie strony.

Inną własność soczewkowania grawi
tacyjnego, a mianowicie różną długość dróg 
optycznych przebywanych przez światło z 
obu obrazów, wykorzystał Shude M a o 
(student B. Paczyńskiego) w artykule z 
1992. Jak można zobaczyć na rys. 1, świa
tło z obrazu jaśniejszego (leżącego po tej 
samej stronie soczewki-co prawdziwe źró
dło) ma do przebycia krótszą drogę niż 
światło z drugiego obrazu. W przypadku 
źródła leżącego w kosmologicznej odleg
łości, soczewkowanego przez masę około 
106 M q (a więc takiego jak wspomniane 
wcześniej masywne czarne dziury, propo
nowane przez niektórych astrofizyków ja
ko wyjaśnienie pewnych procesów astro
fizycznych), oczekujemy opóźnienia syg
nału od obu obrazów (spowodowanego róż
nicą dróg optycznych) rzędu kilkudziesię
ciu sekund. Idealnymi źródłami w tym przy
padku są błyski gamma, o których pisałem 
w Uranii 9/92. Niestety, nadal nie jest pew
ne czy błyski są rzeczywiście kosmologicz
ne, ale jest to bardzo prawdopodobne. W
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takim wypadku, o ile ciemna materia skła
da się z tak masywnych czarnych dziur, 
niekiedy (nie wszystkie błyski byłyby so- 
czewkowane) będziemy obserwować błys
ki składające się niejako z dwóch „pod- 
błysków”, pierwszego jaśniejszego i opóź
nionego słabszego, mających jednak iden-

log Energy (keV)

Rys. 3. Przykład „femtosoczcwkowania” widma błys
ku gamma przez ciało o masie A /=5 • 10~15A/f> U  
góry widoczne jest widmo źródła niesoczewkowane- 
go, a u dołu widać linie spowodowane interferencją 
światła z obu obrazów. Na osi poziomej odłożono 
energię fotonów, a na osi pionowej ilość fotonów na 
jednostkę czasu, energii i powierzchni.

tyczne zachowanie się w czasie (to znaczy 
jeżeli np. pierwszy błysk gwałtownie zmie
niał jasność, drugi powinien robić to sa
mo). Niekiedy możemy się spodziewać so- 
czewkowania błysku przez odległą galak
tykę, i wtedy różnica czasowa pomiędzy 
błyskami może wynosić kilka miesięcy.

Jeżeli wspomniana wyżej różnica dróg 
optycznych między obrazami jest porów
nywalna z długością fali światła wysyłane
go przez źródło, obserwator może spodzie
wać się efektów interferencyjnych (analo
gicznych np. do interferencji światła na 
dwóch szczelinach). Jeżeli źródłem nadal 
byłby błysk promieniowania gamma, wte
dy wymagana masa soczewki byłaby mniej 
więcej równa masie komety czy też małej 
planetoidy, a więc pomiędzy 1 0 1(i-1 0 -13 
M q . Idea takich poszukiwań została zapro
ponowana w 1992 roku przez Andrew 
G o u l d a  z Institute for Advanced Study 
w Princeton, a rozwinięta przez niżej pod
pisanego, B. Paczyńskiego i Jeremiego 
G o o d m a n a  z Princeton University w 
roku 1993. Obserwacyjnie spodziewać się 
możemy, że w widmach niektórych błys
ków występować będą charakterystyczne 
linie absorpcyjne. Przykład widoczny jest 
na rys. 3, gdzie u góry pokazano widmo 
błysku niesoczewkowanego, a u dołu po
kazano jak to widmo zmienia się pod 
wpływem soczewkowania grawitacyjnego. 
Dla ciekawości dodam, że soczewkowanie 
przez tak małe masy zostało nazwane przez 
A. Goulda „femtosoczcwkowaniem”.* 

Przedstawione powyżej prace na pew
no nie reprezentują wszystkich możli
wości detekcji i badania ciemnej materii 
za pomocą soczewkowania grawitacyjne
go. Na razie nie mamy jeszcze pozytyw
nych wyników, wydaje się jednak, że pro
blem ciemnej materii, jeden z bardziej pa
lących problemów współczesnej astrofizy
ki i kosmologii ma szansę doczekać się 
rozwiązania.

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza 

„GEOLOGICZNA” HISTORIA MARSA

Mars — podobnie jak wszystkie planety 
Układu Słonecznego — liczy sobie już o- 
kolo 4.5 miliarda lat. Powstał przecież z

* femto — przedrostek w układzie dziesiętnym, krotność 10'

materii tej samej mgławicy prasłonecznej 
co Ziemia, tyle że dużo dalej od Słońca, 
gdzie było nieco mniej cięższych pierwia-

,-15
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stków. T^m się właśnie tłumaczy, że posia
da tak małą średnią gęstość, najmniejszą 
wśród planet ziemskiej grupy, do której 
się go zalicza (patrz Tabela 1). Początko
wo miał większe rozmiary niż dziś, gdyż 
zbudowany był wtedy z luźno powiąza
nych z sobą większych i mniejszych brył 
materii (planetozymali), a wszystko to o- 
taczał obłok gazu i pyłu. W wyniku rozpa
du substancji promieniotwórczych znaj
dujących się w tworzywie praplanety stop
niowo podwyższała się w jej wnętrzu tem
peratura i w rezultacie topniała pierwotna

WENUS

rodziny Marsa. Ale co działo się tam póź
niej, jakie to procesy formowały jego to
pografię i czy pod względem „geologicz
nym” jest on nadal aktywnym globem? Oto 
pytania, na które planetolodzy starają się 
od dawna odpowiedzieć, chociaż — co na
leży podkreślić — są w dużo gorszej sytu
acji od geologów, zajmujących się odtwa
rzaniem historii Ziemi. Bo wprawdzie pier
wsze 700 milionów lal dziejów naszej pla
nety jest równie niejasne i na ten temat 
możemy na razie snu jedynie mniej lub 
bardziej prawdopodobne domysły, to jed- 

ZIEMIA

Skorupa Płaszcz

Rys. 1. Budowa planet grupy ziemskiej.

materia. Działanie siły ciężkości powodo
wało, że składniki cięższe opadały ku środ
kowi powstającej planety, tworząc tam za
lążek jej niewielkiego jądra. Temperatura 
jednak dalej wzrastała, z czasem zaczęły 
się topić także warstwy leżące nad jądrem, 
dzięki czemu wytworzył się płaszcz i sko
rupa Marsa. No i wreszcie do głosu doszły 
procesy kształtujące rzeźbę jego powierz
chni.

Tik, w wielkim skrócie i w dużym natu
ralnie uproszczeniu, można przedstawić na-

Jadro Jadro wewnetrzne

nak wiedza o późniejszych wydarzeniach 
geologicznych opiera się już na coraz le
piej udokumentowanych materiałach. I tak 
na przykład wiemy dziś, że wiek najstar
szej znalezionej na powierzchni Ziemi ska
ły wynosi 3.8 miliarda lat i że w skałach 
liczących sobie 3.5 miliarda lat występują 
skamieniałości żyjących już wtedy organi
zmów. A  one przecież także dostarczają 
cennych informacji o procesach, które nie
gdyś przebiegały na Ziemi i kształtowały 
jej topografię. Im zaś badane skały są mlod-
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sze, a odnajdywane w nich skamieniałości 
liczniejsze i lepiej zachowane, tym świa
dectwo bywa wiarygodniejsze. Krótko m ó
wiąc — historię globu ziemskiego rekon
struujemy głównie na podstawie dostęp
nych do analizy skał i osadzonych w nich 
okazach paleontologicznych. Niekiedy wszy
stko układa się w logiczną całość, badanej 
warstwy skał nie naruszyły żadne gwaltow-

Tabela 1.
Najważniejsze parametry planet ziemskiej
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siada atmosferę i że na nim również wys
tępują zmiany sezonowe. Już to samo upo
dobniało go do Ziemi, chociaż ze względu 
na większą odległość od Słońca miały na 
nim panować dużo surowsze warunki kli
matyczne. Uważano jednak, że w odległej 
przeszłości były one bardzo zbliżone do 
warunków panujących na naszej planecie 
i choć nie trwały one zbyt długo, to mogły

grupy.

URANIA

Nazwa
planety

Średnica planety 
(km)

Masa planety 
(1024 kg)

Średnia gęstość 
(kg/m3)

Merkury 4 878 0.330 5500

Wenus 12 103 4.900 5245

Ziemia 12 756 5.974 5514

Mars 6 794 0.626 3940

nie przebiegające procesy, można krok po 
kroku prześledzić łagodne przejście z jed
nej epoki geologicznej do drugiej. Zdarza 
się jednak czasem, że wszystkie ślady na
gle się urywają i wtedy śmiało można wnio
skować, że w przeszłości na Ziemi mu
siało zdarzyć się coś nadzwyczajnego, przy 
czym to zdarzenie mogło mieć oddziały
wanie globalne. Raz są to wyjątkowo silne 
trzęsienia ziemskiej skorupy, innym razem 
wielkie erupcje wulkaniczne lub nieznane 
bliżej zjawiska, powodujące prawdziwe ka
tastrofy ekologiczne. Od czasu zaś do cza
su nasza planeta zderza się z różnymi o- 
biektami kosmicznymi i one też pozosta
wiają na jej powierzchni wyraźne ślady.

W jakimś stopniu doświadczenia geo
logów mogą być pomocne przy odtwa
rzaniu przez planetologów „geologicznej” 
przeszłości Marsa. Nie znaczy to oczywiś
cie wcale, że można to robić zupełnie bez
krytycznie, gdyż wbrew dawniejszym po
glądom — nie jest on znowu tak bardzo 
podobny do Ziemi. Niegdyś tak sobie wy
obrażano, astronomowie bowiem już dość 
wcześnie zaobserwowali, iż Mars też po-

tam pojawić się jakieś prymitywne formy 
życia. W związku z tym już w ubiegłym 
stuleciu zaczęto Marsowi poświęcać wy
jątkowo dużo uwagi i dzięki temu jest on 
dziś — obok Wenus i oczywiście Ziemi — 
najlepiej zbadaną planetą Układu Słonecz
nego. Wiedzę tę zawdzięczamy zarówno 
naziemnym obserwacjom teleskopowym, 
jak i badaniom wykonywanym za pomocą 
sond kosmicznych, które przelatywały obok 
niego, okrążały go w charakterze sztucz
nych satelitów lub lądowały na jego po
wierzchni. Mimo to jest ta wiedza wciąż 
niepełna, nadal zawiera sporo „białych 
plam” i różnych znaków zapytania. W mia
rę rozwoju metod badawczych wyjaśnio
nych wprawdzie zostało wiele wątpliwości 
na tem at natury Marsa, ale jednocześnie 
pojawiają się nowe zagadki i czasem zda
rza się nawet tak, że pewnych faktów zno
wu nie potrafimy wyjaśnić, chociaż przed 
laty wydawały się one zrozumiale dla pla
netologów. Mogłoby się zatem wydawać, 
iż rację miał Mark T w a i n, gdy przy ja 
kiejś okazji z przekorą powiedział: „Wszy
stko wydawało się jasne dopóty, dopóki



168 URANIA 6/1993

z przekorą powiedział: „Wszystko wyda
wało się jasne dopóty, dopóki sprawą nie 
zainteresowali się uczeni, którzy ją tak za
gmatwali, że dziś już nic nie wiadomo.” 

Istotnie, przyroda zazdrośnie strzeże 
swych tajemnic i w całej rozciągłości doty
czy to także Marsa. Jednak z odtworze
niem jego „geologicznej” przeszłości nie 
jest znowu aż tak beznadziejnie źle, bo 
mimo wszystko wiemy już o nim sporo, a 
może nawet mamy w ręku marsjańskie ska
ły. Tb wcale nie przejęzyczenie choć w kie
runku Marsa nie wysłano jeszcze takiej 
sondy, która by wylądowała na nim, po
brała próbki tamtejszego gruntu i powró
ciła z nimi na Ziemię. W danym przypad
ku chodzi o grupę meteorytów, od miejsc 
upadków zwanych „shegottytami-nakhli- 
tami-chassiggniatami”, w skrócie „mete
orytami SNC” lub wprost „snicsami”. Są 
bowiem podstawy przypuszczać, że mamy 
do czynienia z zastygłą materią, która swe
go czasu została wyrwana ze skorupy M ar
sa i wyrzucona w przestrzeń międzyplane
tarną. Mogło to nastąpić podczas jakiejś 
potężnej erupcji wulkanicznej lub — co 
wydaje się bardziej prawdopodobne — na 
skutek upadku na powierzchnię planety 
dużego meteorytu. Tcikie katastrofy zda
rzają się tam zapewne dość często, bo glob 
marsjański krąży przecież stosunkowo bli
sko pasa planetoid i niewątpliwie częściej 
niż Ziemia zderza się z jakimś intruzem 
kosmicznym. Za przykład może służyć 
jeden z kraterów odkrytych na wyżynie 
T h a r s i s, utworzony — jak się ocenia
— w niezbyt odległej przeszłości, bo „zale
dwie” około 180 milionów lat temu. Aku
rat zaś tak się składa, że wiek znalezione
go w roku 1988 na Antarktydzie meteory
tu z grupy „snics” też wynosi około 180 
milionów lat. Może to być oczywiście zu
pełnie przypadkowy zbieg okoliczności, ale 
nie można również całkiem wykluczyć, iż 
został on wyrzucony z Marsa właśnie pod
czas formowania się wspomnianego wyżej 
krateru. Kiedyś — być może — uda się 
uczonym ustalić podobne związki innych

meteorytów typu „snics” z konkretnymi 
utworami topograficznymi tej planety.

W odległej przeszłości na powierzchni 
Ziemi było zapewne o wiele więcej m eteo
rytów tego typu. Mars — podobnie jak 
wszystkie planety ziemskiej grupy — mu
siał przecież przeżyć okres „wielkiego bom
bardowania”, kiedy to — jak się sądzi — w 
przestrzeni międzyplanetarnej było dużo 
więcej niż dziś materii meteorytowej i kie
dy upadki dużych brył meteorytowych zda
rzały się znacznie częściej niż obecnie. Śla
dy ich uderzeń możemy oglądać choćby na 
powierzchniach Merkurego i Księżyca, gdyż
— w porównaniu z innymi planetami, są 
to niezbyt duże ciała i wnętrza ich czę
ściowo lub nawet całkowicie wystygły na 
długo przed największym nasileniem upad
ków meteorytów, toteż kratery wybite w 
okresie „wielkiego bombardowania” za
chowały się do naszych czasów w nienaru
szonym prawie stanie. Powierzchnia glo
bu ziemskiego też niegdyś była gęsto usia
na takimi utworami, ale Ziemia ma dużo 
większe rozmiary i masę, w związku z tym 
jej wnętrze wciąż wykazuje silną aktyw
ność. W przeszłości była ona na tyle duża, 
że wszelkie ślady uderzeń meteorytów w 
tak odległych czasach zostały na Ziemi pra
wie zupełnie zatarte. Nieco inną sytuację 
mamy na Marsie, który w porównaniu z 
naszą planetą jest wprawdzie też niewiel
kim ciałem, lecz większym oczywiście od 
Merkurego i Księżyca. Tak więc aktywność 
wnętrza marsjańskiego globu trwała dłu
żej i — jak się przekonamy — nie wszy
stkie utwory powstałe w okresie „wielkie
go bombardowania” przetrwały do naszych 
czasów.

We wczesnych dziejach Układu Słonecz
nego meteoryty odgrywały ważną rolę w 
formowaniu się rieliefu planet i księżyców 
posiadających twarde skorupy. Proces ten 
rozpoczął się około 4 miliardy lat temu i 
byl wyjątkowo intensywny dłużej niż mi
liard lat, po czym słabł coraz bardziej i 
obecnie rzadko już dochodzi do większych 
katastrof tego typu. Stary rielief uderze-
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niowy w najpełniejszej formie zachował 
się — jak już wspomniano — jedynie na 
tych planetach i księżycach, których roz
wój dawno się zatrzymał na pewnym eta
pie. Pod tym względem planety ziemskiej 
grupy bardzo się różnią między sobą, cho
ciaż właściwie na wszystkich istnieją za
równo obszary pokryte kraterami uderze
niowymi, jak i obszary wulkanicznego po
chodzenia. Zachowane obszary pierwot
ne, czyli pokryte starymi kraterami me
teorytowymi, oznaczają względnie stabilną 
historię skorupy, a stosunek powierzchni 
z utworami wulkanicznego pochodzenia 
do powierzchni pokrytej kraterami można 
traktować jako pewnego rodzaju „wskaź
nik” ewolucji danej planety lub księżyca. I 
tak na przykład dla Ziemi wynosi on 6.2, 
dla Księżyca 0.2, dla Merkurego — 0.3, a 
dla Marsa — 0 . 7 Wynika z tego, że zna
czną część marsjańskiego globu zajmuje 
stary relief z okresu „wielkiego bombar
dowania”, ale — na co warto zwrócić uwa
gę — dotyczy to głównie południowej pół
kuli planety. półkula jest gęsto usiana 
kraterami, przy czym dwa z nich mają bar
dzo duże rozmiary i na pierwszy rzut oka 
przypominają kotliny koliste na odwrot
nej stronie Księżyca. A r  g y r e  P l a n i -  
t i a ,  równina mająca 900 km średnicy i 
bardzo już zniszczony wał górski wydaje 
się starsza. Pod tym względem dużo lepiej 
zachowana jest H e l l a s  P l a n i t i a ,  któ
rej głębokość dochodzi do 4 km, a średni
ca wynosi ponad 2000 km. Dobrze ją wi
dać z Ziemi, nawet za pomocą teleskopu 
amatorskiego, toteż znana była na długo 
przed „erą kosmiczną”. Już wtedy ucho
dziła za owalną pustynię z pojawiającą się 
sezonowo ciemną plamą po środku (L a - 
c u s  Z e  a).

Dominującymi utworami na północnej 
półkuli Marsa są rozlegle równiny pocho
dzenia wulkanicznego. Wprawdzie i tu nie 
brakuje kraterów meteorytowych, ale jest
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ich wyraźnie mniej niż na południowej pół
kuli planety i już z wyglądu wydają się być 
tworami młodszymi. W dalekiej przeszło
ści północna półkula Marsa też była gęsto 
usiana kraterami i wtedy nie różniła się 
wiele od półkuli południowej. Wydobywa
jąca się jednak z wnętrza marsjańskiego 
globu lawa pokryła znaczne obszary pla
nety, niszcząc w ten sposób stary relief 
kraterowy i tworząc w to miejsce owe roz
ległe równiny, przypominające morza na 
widocznej z Ziemi półkuli Księżyca. A na
liza liczebności kraterów na tych równi
nach doprowadziła planetologów do wnio
sku, że aktywność wulkaniczna Marsa trwa
ła bardzo długo i że nie odbywało się to w 
sposób ciągły, lecz jakby pewnymi etapa
mi. Mogły do tego przyczynić się różne 
czynniki i należy ich szukać zarówno w 
otoczeniu planety, jak i w budowie jej wnę
trza. Dla planetologów jest to niewątpli
wie ważne zagadnienie, gdyż rozwiązując 
je łatwiej byłoby im poznać procesy, które 
tak gruntownie zmieniły topografię pół
nocnej półkuli Marsa. Na ten temat pow
stały wprawdzie różne hipotezy, ale opie
rają się one na zbyt wątłych podstawach, 
by tę lub inną bez zastrzeżeń przyjmować. 
Jedna z nich zakłada na przykład, że pół
nocna półkula planety miała cieńszą sko
rupę, toteż lawa mogła się tu łatwiej wy
dostać na powierzchnię. Niestety, takie ro
zumowanie niczego właściwie nie wyjaś
nia, bo należałoby z kolei wytłumaczyć, 
dlaczego marsjańska skorupa miała różną 
grubość? Już z tego choćby powodu bar
dziej na uwagę zasługuje hipoteza, według 
której Mars miał się w przeszłości zderzyć z 
jakimś wyjątkowo dużym obiektem kos
micznym i w wyniku tej kolizji na jego 
północnej półkuli powstała kotlina o śred
nicy ponad 7 tys. km. W późniejszym cza
sie wypełniła ją lawa wydobywająca się z 
wnętrza marsjańskiego globu, reszty zaś 
dokonały inne procesy, nadając powstałym

URANIA

* Wskaźnik dla W enus nie został na razie wyznaczony, ale możemy chyba przyjąć, że będzie pośredni między 
wskaźnikami Marsa a Ziemi.
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Fot. 1 Dolina Marinerów. Fot. NASA.

w ten sposób równinom obecny wygląd. 
Niepoślednią w tym rolę mogła na przy
kład odegrać erozja eoliczna.

Równiny występujące na północnej pół
kuli Marsa to tylko jeden z przejawów je 
go aktywności wulkanicznej. Odkryto tam 
również ogromne „plackowate” struktu
ry, przypominające pokrywy bazaltowe na 
Ziemi (za przykład niech służy wyżyna De- 
kan w Indiach), powstałe — jak wiadomo 
— w dawnych okresach geologicznych na 
skutek częstych wybuchów szczelinowych. 
Tak geolodzy nazywają pęknięcia ziemskiej 
skorupy, przez które w ciągu długiego cza
su wydostają się na powierzchnię wielkie 
ilości lawy, a po zastygnięciu tworzy ona 
wspomniane pokrywy bazaltowe. Zapew
ne w podobny sposób powstał marsjański 
płaskowyż T h a r s i s, największa bez wąt
pienia struktura tego typu nie tylko na 
Marsie, ale i w całym Układzie Słonecz
nym. Skorupa planety była tu widocznie 
cienka, powstały w niej liczne szczeliny i z 
wnętrza marsjańskiego globu wyciekła tak 
wielka ilość lawy, że zalała tysiące kilome
trów powierzchni, a ponieważ trwało to 
bardzo długo, z czasem powstała pokrywa 
o grubości dochodzącej do 8 km. Procesy 
wulkaniczne nie wygasły tu jednak zupeł
nie, po jakimś czasie na powierzchni płas
kowyżu Tharsis pojawiły się liczne wulka
ny, największe zaś z nich ( A s c r a e u s

M o n s ,  P a v o n i s  M o n s  i A r s i a  
M o n s) usadowiły się wzdłuż linii biegną
cej z południowego zachodu na północny 
wschód, tworząc w ten sposób pasmo gór
skie T h a r s i s  M o n t e s  (Góry Thar
sis). Budową przypominają one ziemskie 
wulkany tarczowe, występujące głównie na 
Hawajach i na Islandii, choć są od nich 
znacznie większe (mają podstawy o śred
nicy dochodzącej do 400 km). Mimo to 
należy je chyba także zaliczyć do tego typu 
wulkanów, które — jak wiadomo — po
wstają wtedy, gdy wydostająca się z nich 
lawa jest wyjątkowo płynna. Wypływa ona 
w dużych ilościach i rozlewa się szeroko 
wokół kaldery, tworząc płaskie wzniesie
nie o łagodnie nachylonych stokach (kąt 
nachylenia nic przekracza 8°). W ten spo
sób masa struktury Tharsis nieustannie 
wzrastała i musiało to doprowadzić do nad
miernego obciążenia skorupy planety.

Czy na powierzchni Marsa znajdują się 
jakieś struktury topograficzne powstałe w 
wyniku opisanego wyżej procesu? Tak, bo 
pod naporem masywu Tharsis doszło do 
deformacji skorupy planety. W rezultacie 
pojawił się tam ogromny system kanionów, 
noszący wspólną nazwę V a l l e s  M a -  
r i n e r i s  ( D o l i n a  M a r i n e r ó w , f o t .  
1), na pam iątkę misji sond M ariner, a 
zwłaszcza sondy M ariner-9, która w la
tach 1971-1972 krążyła dokoła Marsa i
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Tabela 2.
Wykaz sond kosmicznych wysianych w kierunku Marsa.

Lp. Nazwa sondy Data startu 

z Ziemi

Data dotarcia 

do Marsa

Przebieg

eksperymentu

1 Mars-1 1X1 1962 19 VI 1963 P

2 Mariner-3 5 X I 1964 - N

3 Mariner-4 28 X I 1964 14 VII 1965 P

4 Sonda-2 30X1 1964 6 VIII 1965 P

5 Pionccr-7 17 VIII 1966 - ZM

6 Pioneer-8 13 XII 1967 - ZM

7 Mariner-6 24 II 1969 30 VII 1969 P

8 Mariner-7 27 III 1969 5 VIII 1969 P

9 Mariner-8 8 V 1971 - .N

10 Mars-2 19 V 1971 27X1 1971 SK + L

11 Mars-3 28V 1971 2 X II 1971 SK + L

12 Mariner-9 30V 1971 14X1 1971 SK

13 Mars-4 21 VII 1973 10 II 1974 P

14 Mars-5 25 VII 1973 12 II 1974 SK

15 Mars-6 5 VIII 1973 12 III 1974 P + L

16 Mars-7 9 VIII 1973 9 III 1974 P

17 Viking-1 20 VIII 1975 20 VI 1976 SK + L

18 Viking-2 9 IX  1975 7 VIII 1976 SK + L

19 Fobos-1 7 VII 1988 - R

20 Fobos-2 12 VII 1988 29 I 1989 SK

21 Mars Observer 25 IX  1992 VII 1993 -

Znaczenie skrótów:

P — przelot sondy w pobliżu Marsa 

N — Nieudany start sondy

ZM  — sonda badała przestrzeń kosmiczną między Ziemią a Marsem

SK — Sonda została sztucznym satelitą Marsa 

L  — sonda wylądowała na powierzchni Marsa 

R  — łączność radiowa z sondą została przerwana

przekazywała na Ziemię doskonale obra
zy jego powierzchni. Właśnie te obrazy 
ukazały nam dolinę Marinerów w całej oka
załości, a przy tym umożliwiły dokładne 
wyznaczenie jej parametrów. Wybiega ona 
z centrum masywu Tharsis, biegnie w kie
runku wschodnim i osiąga około 4500 km

długości, co stanowi prawie jedną czwartą 
obwodu planety. Jest to więc faktycznie o- 
gromny utwór tektoniczny, niektóre odga
łęzienia tworzących go kanionów mają po 
około 500 km szerokości i głębokość do
chodzącą do 3000 metrów. Mamy tu zatem 
do czynienia z tworem o tak dużych roz-
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miarach, że powinien być dostępny do 
obserwacji z Ziemi, przynajmniej podczas 
wielkich opozycji Marsa. I rzeczywiście, 
wnikliwa analiza dawniejszych map pla
nety wykazała, iż klasyczny kanał Copra- 
tes ściśle pokrywa się z Doliną Marine- 
rów. Jest to po prostu jedyny „kanał” fa
ktycznie istniejący na powierzchni mar- 
sjańskiego globu.

W rejonie Tharsis znajdziemy więcej 
podobnie niezwykłych „osobliwości geolo
gicznych”. Na takie miano w pełni chyba 
zasługuje leżąca w północno-zachodniej 
części płaskowyżu Góra Olimp ( O l y m 
p u s  M o n s ,  patrz pierwsza strona ok
ładki), w rzeczywistości będąca najwięk
szym wulkanem tarczowym zarówno na 
Marsie, jak i w całym Układzie Słonecz
nym. Astronomowie i ten utwór od dawna 
obserwują, gdyż — podobnie jak opisaną 
wyżej Dolinę Marinerów — podczas do
godnej opozycji Marsa dobrze widać go z 
Ziemi w postaci jasnej, okrągłej plamy. 
Tym razem dawniejsi badacze tej planety 
nie popełnili właściwie żadnej pomyłki w 
interpretacji obserwowanego utworu al- 
bedowego i ową plamę uznali za pokryty 
wiecznym śniegiem wierzchołek ogromnej 
góry, toteż nazwali ją „Śniegami Olimpu” 
(Nix Olympica). Mieli więc faktycznie „no
sa”, stożek tego potężnego wulkanu ma 
przecież u podstawy około 550 km śred
nicy, a jego wysokość względem poziomu 
zerowego wynosi aż około 27 km. Zbocza 
wulkanu pokryte są licznymi potokami za
stygłej lawy, radialnie rozchodzącymi się 
od leżącej na jego szczycie kaldery, która 
ma około 20 km średnicy. Widać tu rów
nież liczna kanały, wyrzeźbione przez spły
wającą niegdyś lawę. Od dołu stożek Góry 
Olimpu odcina wysoka skarpa, sięgająca 
od 2 do 4 tys. metrów ponad poziom pod
stawy. Wokół zaś otacza ją zagadkowa au
reola, widoczna jeszcze w odległości oko
ło 500 km, najprawdopodobniej utworzo
na przez spływające potoki lawy i nakłada
jące się na siebie warstwy popiołów wul
kanicznych. Nie małą rolę w kształtowa

niu terenu wokół Góry Olimpu odegrała 
erozja eoliczna.

Odkrycie na powierzchni Marsa tak po
tężnego stożka wulkanicznego świadczy o 
dużej stabilizacji skorupy planety. W każ
dym razie była ona na tyle stabilna, że 
mogła się na niej spokojnie budować G ó
ra Olimpu, co niewątpliwie trwało wiele 
milionów lat i — jak się ocenia — za
kończyło się dopiero około 100 milionów 
lat temu. Niestety, na razie nie potrafimy 
powiedzieć czy ten potężny wulkan jest 
już całkowicie nieczynny, czy też wykazuje 
jeszcze jakąś słabą aktywność. Planetolo- 
gowie w ogóle chcieliby wiedzieć, czy Mars 
stal się już zupełnie martwym globem pod 
względem wulkanicznym, czy posiada wciąż 
jeszcze ciekłe jądro i czy w przyszłości mo
gą znowu ożyć jego wulkany. Znając od
powiedzi na te pytania można by snuć roz
ważania na tem at zmian tamtejszego kli
matu, bo najnowsze badania zdają się wska
zywać na to, iż wybuchy wulkanów na pła
skowyżu Tharsis doprowadziły do pojawie
nia się na powierzchni planety dużej ilości 
wody i że w tym okresie był tam nawet 
prawdziwy potop. Hipoteza powyższa jest 
w pełni uzasadniona, gdyż podczas wybu
chów tak potężnych wulkanów do atm o
sfery marsjańskiej dostawały się duże iloś
ci dwutlenku węgla, w wyniku czego rosła 
wydajność efektu szklarniowego i tym sa
mym na Marsie mogła znacznie podnieść 
się temperatura. Tb z kolei prowadziło do 
topienia się tamtejszych lodowców i do po
jawienia się na powierzchni planety wody.

Opisany wyżej proces mógł na Marsie 
powtarzać się wielokrotnie i za każdym 
razem miał podobny przebieg. O ile bo
wiem wulkany na płaskowyżu Tharsis były 
czynne — jak się przypuszcza — około 
100 milionów lat temu, to wulkany na płas
kowyżu E l y s i u m  wydają się dużo star
sze, a wiek wulkanu A l b a  P a t e r a  
ocenia się nawet na 3-4 miliardy lat. Wy
nikałoby z tego, że wulkanizm nie był tyl
ko jednorazowym epizodem w dziejach tej 
planety, ale że pojawiał się w różnych jej
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okresach „geologicznych” i wpływał na pa
nujące tam wtedy warunki klimatyczne. 
M oże coś więcej na ten temat będzie moż
na powiedzieć po zakończeniu misji son
dy Mars Observer, która aktualnie zbliża 
się do Marsa i w najbliższym czasie ma

KRONIKA

Co się zdarzyło w Jerzmanowicach 
14 stycznia 1993?

W Uranii 4/1993 w artykule p. Grzegorza Si
tarskiego pt. „Czy można przewidzieć koniec 
świata?” został zamieszczony list p. Krzysztofa 
Włodarczyka (K. W.) opisujący zdarzenie, któ
re nastąpiło 14 stycznia 1993 roku w miejsco
wości Jerzmanowice pod Krakowem. Opis ten 
został następnie wykorzystany jako przykład nisz
czącego działania upadku meteorytu. Czy jed
nak rzeczywiście to upadek meteorytu? Jako 
członkowie interdyscyplinarnej grupy powoła
nej do zbadania tego przypadku braliśmy udział 
w zbieraniu opisów zdarzenia od jego świad
ków. Wielokrotnie także braliśmy udział w ba
daniach terenowych miejsca wypadku mających 
na celu odpowiedzenie na pytanie: co się zda
rzyło w Jerzmanowicach 14 stycznia?

Jerzmanowice są wsią położoną 19 km na 
północny zachód od Krakowa na terenie Wy
żyny Krakowsko-Częstochowskiej. W dniu 14 
stycznia (a był to czwartek) po zachodzie Słoń
ca od zachodu zaczęły nadciągać gęste chmury 
kłębiaste, które wkrótce pokryły większą część 
nieba. Nie padał deszcz. Około godziny 1855 
CSE (nikt nie określał momentu zjawiska przy 
pomocy stopera, tak więc podawanie go z do
kładnością do jednej sekundy jest nieporozu
mieniem) niebo zostało rozświetlone przez ośle
piający, trwający około 3 s jaskrawo niebieski 
błysk. Niektórzy świadkowie w Krakowie wi
dzieli wąską prostoliniową smugę o barwie jas- 
no-niebieskiej uderzającą w ziemię pod kątem 
ok. 60° do poziomu. Dał się słyszeć przeciągły 
huk przypominający strzały artyleryjskie.

Po przybyciu do Jerzmanowic okazało się, 
że uszkodzeniu uległa tzw. Babia Skala, jeden 
z licznych w okolicy ostańców wapiennych. Od
łamki wapienia z niej pochodzące podziurawi
ły dachy i powybijały szyby w okolicznych do

stać się jego sztuczną satelitą (według pla
nu powinno to nastąpić 19 sierpnia 1993 r.). 
Badania te umożliwią zapewne jeszcze le
psze poznanie „geologicznej” przeszłości 
marsjańskiego globu.

mach, pościnały gałęzie blisko rosnących drzew. 
Jednocześnie w całej wsi nastąpił chwilowy zanik 
napięcia w sieci, a w niektórych domach blisko 
miejsca zdarzenia uległy zniszczeniu urządzenia 
do niej podłączone (telewizory itp.). W dwóch 
najbliższych domach uległy spaleniu wszystkie 
(także nie włączone) żarówki oraz bezpieczni
ki i przewody elektryczne.

Przed ustaleniem rodzaju zjawiska należy 
odpowiedzieć na kilka pytań:

1) Co w idziano na niebie?

Przede wszystkim należy zauważyć, że dol
ny pułap chmur znajdował się wówczas na wy
sokości 1400 m, tak więc ewentualne zjawiska 
zachodzące powyżej mogły być widziane tylko 
przez sporadycznych obserwatorów. Relacje ze
brane od wielu świadków mówią o silnym, roz
błyskowym rozjaśnieniu nieba w kolorze nie
bieskim. Trzy relacje mówią o dwóch takich 
rozbłyskach zachodzących po sobie w odstępie 
ok. 30 s. Oszacowana jasność błysku w Krako
wie wynosiła około -19  mag., jednak oczywiście 
jest to tylko oszacowanie. Wszędzie świadko
wie stwierdzili rozjaśnienie nieba w kierunku 
Jerzmanowic. Nigdzie nie widziano „przelotu 
ognistej kuli” (K. W.). W  Krakowie widziano 
smugę przypominającą nieco prostoliniową iskrę 
elektryczną, w Chrzanowie dwa błyski na nie
bie od strony Jerzmanowic, w Zawoji (70 km 
od Jerzmanowic!) być może bolid, jednak praw
dopodobnie godzinę wcześniej i w nieco innym, 
niż Jerzmanowice azymucie, a Szklarach roz
jaśnienie na niebie, w Rudawie szybko zani
kającą smugę na niebie. Są jednak dwie obser
wacje pochodzące z samych Jerzmanowic, mó
wiące o obserwacji czerwonej (lub żółtej) kuli 
zbliżającej się szybko (lecz na pewno nie z pręd
kością 13.5 km/s — K. W.) w kierunku skały. 
Na podstawie relacji świadków oszacowano 
prędkość zbliżania na 0.2 do 1 km/s. Przy zna
nej odległości do skały oszacowano średnicę kuli
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Fot. 1. Widok Babiej Skały od północnego zachodu. W pobliżu szczytu widoczny obszar zniszczeń. Fot. J. 
Pleszka.

na kilka do kilkunastu metrów, jednak może to 
być wartość zawyżona z powodu zjawiska irra- 
diacji. Po zetknięciu kuli ze skałą nastąpił wy
buch.

2) Co słyszano?

Interesujące są relacje świadków na temat 
odgłosów słyszanych w tym czasie. Przede wszy
stkim nie udało się ustalić, co było wcześniej 
— huk czy błysk. Nawet świadkowie z Krako
wa są pewni, że najpierw usłyszeli huk, a do
piero potem zobaczyli błysk. Sprawę kompli
kuje fakt, że prawdopodobnie były dwa błyski

i niektórzy świadkowie mogli wiuzieć pierwszy 
z nich, a inni drugi. Mieszkańcy Jerzmanowic 
twierdzą, że tuż przed wybuchem słyszeli war
kot lub szum, podobny do odgłosu lecącego 
samolotu. Jeden ze świadków (w Szklarach, 3 
km na południe od Babiej Skały) słyszał jak 
gdyby narastający gwizd, po którym nastąpił 
wybuch.

3) Co spowodowało zniszczenia skały?

Babia Skała jest mocno zwietrzałym, silnie 
spękanym ostańcem wapiennym. Na skutek wy
buchu zniszczeniu uległa partia szczytowa skały
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(około 1.5 m3) oraz wtórnie (na skutek wstrzą
su) odpadło około 1 m3, co razem daje masę 
około 5 ton. Wyraźnie widoczne jest, że bez
pośrednie oddziaływanie obiektu na skałę nas
tąpiło właśnie w partii szczytowej (patrz fot. 1 i 
zdjęcie na trzeciej stronie okładki). Właśnie z 
niej pochodzące odłamki rozleciały się na od
ległość do 50 m z dużymi prędkościami. Nie 
stwierdzono oddziaływania wysokiej tempera
tury — zarówno trawa w szczelinach obok jak 
i szczątki organiczne nie uległy zwęgleniu. Nie 
były też widoczne ślady oddziaływania wyso
kiej temperatury ani dużego ciśnienia na po
wierzchni pobranych próbek. W Zakładzie Mi
neralogii i Geochemii Akademii Górniczo-Hut
niczej w Krakowie przeprowadzono mikroana- 
lizę próbek materiału pobranego z miejsca wy
buchu, z podnóża skały oraz z powierzchni znaj
dującego się u podnóża skały płatu śniegu. Nie 
stwierdzono obecności materii, której skład che
miczny albo wygląd wskazywałby na kosmicz
ne pochodzenie. 'lakże kilkakrotnie przepro
wadzane penetracje terenu w promieniu do 2 
km od skały nie doprowadziły do znalezienia 
jakichkolwiek odłamków różnych od wapien
nych.

4) Jakiej natury były zniszczenia elektryczne?
Stwierdzono, że zniszczeniu uległy te urzą

dzenia, które w momencie wypadku podłączo
ne były do sieci. Domy w których wystąpiły 
zniszczenia są podłączone do tej samej linii prze
syłowej przechodzącej niedaleko skały, tak więc 
można podejrzewać, że właśnie ona przyjęła 
na siebie duży ładunek elektryczny.

5) Czy zarejestrowano wstrząs sejsmiczny?

W odległości około 3 km od Jerzmanowic 
znajduje się Obserwatorium Sejsmologiczne 
PAN. O godzinie 18h58m54s i 19h00m17s zare
jestrowano dwa zjawiska. Po porównaniu z za
pisem burzy letniej stwierdzono, że są to typo
we zapisy dwóch wyładowań atmosferycznych 
z towarzyszącymi grzmotami, które wystąpiły 
nad obserwatorium. Pierwsze z tych bliskich 
wyładowań spowodowało uszkodzenie apara
tury. Rozmowa z mieszkańcami pobliskiej wsi 
Sąspów pozwoliła ustalić, że rzeczywiście tego 
dnia około godziny 19 nad obserwatorium wy
stąpiła silna burza z dwoma wyładowaniami. 
Jednocześnie należy zauważyć, że według zgod
nych relacji świadków wydarzenie w Jerzm a
nowicach nastąpiło ok. 1855, a więc prawie 5

minut wcześniej. Oznacza to, że nie ma zapisu 
jakiegokolwiek wstrząsu sejsmicznego związa
nego ze „Zdarzeniem Jerzmanowickim”.

Po przedstawieniu powyższych faktów ry
sują się dwie hipotezy wydarzenia w Jerzm a
nowicach: meteorytowa oraz meteorologiczna. 
Rozpatrzmy obydwie:

I. H ipoteza m eteorytowa

Zgodnie z nią za powyższe efekty odpo
wiedzialny był upadek meteorytu z resztkową 
prędkością (niewyhamowanego). Obserwowa
ne zjawiska elektryczne także można wyjaśnić 
w ramach tej hipotezy, gdyż znane są przy
kłady powstawania silnych ładunków elektrycz
nych przy przelotach bolidów. Znając zniszcze
nia skały można oszacować masę ciała o pręd
kości wynikającej relacji świadków na kilkaset 
kilogramów. Należy jednak polemizować z te
zą K. W., że za zdarzenie odpowiedzialne jest 
małe ciało o kilkukilogramowej masie i pręd
kości kilkunastu km/s. Czy zdarzenie takie (tzn. 
dolot do powierzchni Ziemi małego ciała z dużą 
prędkością) jest możliwe? Wydaje się, że nie. 
Z  istniejących modeli lotu ciała w atmosferze 
wynika, że wyhamowaniu w atmosferze nie pod
legają ciała o dużej masie (kilkaset i więcej 
kg), icikie meteoryty rzeczywiście uderzają w 
Ziemię z prędkościami wynoszącymi kilka lub 
kilkanaście km/s. W wyniku uderzenia powsta
je krater wybuchowy. Przykładem może być np. 
znany krater w Arizonie. Można także dodać, 
że zachodzi to jedynie dla meteorytów żela
znych. Meteoryty kamienne ulegają rozpadowi 
w trakcie lotu wywołując efekt deszczu m eteo
rytów. Meteoryty o masie wejściowej małej (kil
kanaście kg) ulegają szybkiemu wyhamowaniu 
w atmosferze i od wysokości 20-30 km spa
dają z praktycznie stałą prędkością wynoszącą 
zaledwie kilkadziesiąt do kilkuset m/s. Analo
gicznie zachowują się także produkty rozpadu 
dużych brył. Na podstawie relacji świadków zda
rzenia w Jerzmanowicach można próbować o- 
kreślić tor lotu hipotetycznego ciała w atm o
sferze. Obliczone na tej podstawie elementy 
orbity dają prędkość wejścia w atmosferę od 
12 do maksymalnie 19 km/s (prędkość para
boliczna). Na podstawie obserwowanej jasnoś
ci błysku przy podanym zakresie prędkości moż
na oszacować masę początkową obiektu na od 
30 do 50 ton. W zależności od materiału me
teorytu oraz od wartości współczynnika oporu 
aerodynamicznego końcowa masa przy upadku
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powinna wynosić od 2 do 10 ton przy pręd
kości końcowej od 100 do 800 m/s. I rzeczy
wiście są to liczby zgodne ze znanymi spadka
mi meteorytów jak np. Sichote-Alin, Pribram. 
W przypadku Jerzmanowic wielokrotne prze
szukiwania terenu w promieniu do 2 km od 
Babiej Skały nie doprowadziły do znalezienia 
jakiejkolwiek materii pochodzenia pozaziemskie
go, co wskazywałoby na małą masę końcową 
meteorytu. Jednak przy małej masie zniszcze
nia skały wymagają dużej (rzędu 3 km/s) pręd
kości. Oznacza to po pierwsze olbrzymią (10000 
krotną) utratę masy w trakcie lotu (niespoty
kana ablacja, także żaden deszcz meteorytów 
nie został zaobserwowany) oraz słabe hamo
wanie aerodynamiczne (co przy tak dużej ab
lacji wydaje się całkowicie nierealne). Rozwią
zania, w których ciało o małej masie uderza z 
prędkością kosmiczną w skałę otrzymuje się 
bądź dla niezwykłego składu meteorytu (złoto 
lub iryd) bądź dla współczynnika oporu aero
dynamicznego zbliżonego do współczynnika o- 
poru dla dziobów samolotów hiperdźwiękowych. 
Obydwa te warianty wydają się mało prawdo
podobne. Jednocześnie w obu tych przypad
kach masa początkowa ciała wynosiłaby zale
dwie kilkanaście do kilkudziesięciu kg, co nie 
wywołałoby obserwowanego błysku na niebie. 
Należy także dodać, że w literaturze meteory
towej nie są znane przykłady upadków meteo
rytów przypominających zdarzenie w Jerzma
nowicach.

II. Hipoteza meteorologiczna

Zgodnie z nią za wydarzenie w Jerzmano
wicach odpowiedzialny jest zespół efektów bu
rzowych, a przede wszystkim silnego wyłado
wania liniowego oraz stowarzyszonego z nim 
pioruna kulistego. Jakie argumenty przemawia
ją  za tą hipotezą? Pierwsza połowa stycznia 
była niezwykle ciepła jak na tę porę roku. Spo
wodowało to szereg anomalii pogodowych w 
tym także burz połączonych z wyładowaniami 
atmosferycznymi. W dniu 14 stycznia nad Pol
ską przechodził system frontów atmosferycz
nych związany z niżem znad cieśnin duńskich. 
Około godziny 12 nad Krakowem przeszedł 
chłodny front atmosferyczny. Na jego tyłach 
uformował się wtórny front chłodny. Po jego 
stronie południowej znajdowało się ciepłe po
wietrze, po północnej chłodne. Wzdłuż frontu 
obserwowano liczne burze. Około godziny 19 
front ten przesuwając się na południowy wschód

znalazł się na północ od Krakowa (Jerzmano
wice!). Wykonane o godzinie 19 zdjęcie sate
litarne pokazuje liczne chmury kłębiaste (bu
rzowe) w tym rejonie. 'IJikże relacje świadków 
mówią o nadejściu gęstych, czarnych chmur 
przed relacjonowanym zdarzeniem. Wieczorem i 
w nocy tego dnia zarejestrowano także burze 
w Jerzmanowicach i okolicznych miejscowoś
ciach. Około 15 minut przed zdarzeniem w Jerz
manowicach z lotniska w Balicach pod Krako
wem zaobserwowano unoszący się powoli pod 
chmurami (pułap 1400 m) piorun kulisty. Ku
la obserwowana przez świadków nad skałą mo
gła być właśnie piorunem kulistym powstałym 
w efekcie zaistniałego wcześniej wyładowania 
liniowego. Zgodnie z badaniami geologicznymi 
wybuch nastąpił wewnątrz skały. Postawiono 
tezę, że piorun kulisty mógł wniknąć w silnie 
spękaną skałę i wybuchnąć wewnątrz, powo
dując gwałtowne odparowanie zawartej w szcze
linach wody i rozerwanie skały. Podobne znisz
czenia budynków lub skał są podawane w li
teraturze meteorologicznej. Oczywiście w tym 
przypadku jasne byłyby zarówno zniszczenia e- 
lektryczne urządzeń włączonych do sieci elek
trycznej, jak też relacjonowane przez świadków 
wijące się płytkie bruzdy rozchodzące się pro
mieniście od skały — bruzdy takie powstają w 
przypadku zejścia dużego ładunku elektrycz
nego do ziemi. Należy także nadmienić, że Ba
bia Skała jest jednym z najwyższych punktów 
w okolicy.

Jak więc widać, wyjaśnienie natury zjawi
ska w Jerzmanowicach nie jest oczywiste. Je 
żeli jednak zastosujemy zasadę „brzytwy Ock- 
hama” (nie należy mnożyć bytów ponad ko
nieczność), to należałoby skłonić się raczej ku 
hipotezie meteorologicznej. Wydaje się jednak, 
że z braku dowodów problem ten trzeba po
zostawić otwartym. Jednakże nie można poda
wać „Wydarzenia Jerzmanowskiego” jako ty
powego przykładu upadku meteorytu, wyko
rzystując przy tym niepełne dane i tworząc ko
lejny mit.

Tomasz Ściężor, Janusz Plcszka

Sondowanie Układu Słonecznego trwa!
Co jakiś czas NASA publikuje komunikaty o 
tym, co aktualnie dzieje się z sondami, które 
kiedyś zostały wystrzelone do różnych planet. 
W kwietniu z takiego komunikatu można było 
odczytać co następuje:
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•  Voyager 1, wystrzelony 5 września 1977 ro
ku, przemierza ośrodek międzyplanetarny 
stale zbierając dane o napotykanym polu 
magnetycznym i o bombardujących sondę 
cząstkach. W kwietniu byt 7.8X109 km od 
Słońca i porusza! się z prędkością 17.6 km/s. 
Przypomnijmy, że Voyager 1 był trzecią son
dą, jaka przeleciała (w maju 1979) koło 
Jowisza. Pierwszą był Pionier 10 (w grud
niu 1973), drugą — Pionier 11 (w grudniu 
1974). Koło Saturna Voyager 1 przeleciał 
jako drugi (w listopadzie 1980) po Pionie
rze 11 (wrzesień 1979).

•  Voyager 2, wystrzelony 20 sierpnia 1977, 
tak jak jego poprzednik rejestruje już tyl
ko pole magnetyczne i cząstki w przestrze
ni międzyplanetarnej. Jest bliżej, niespełna 
6X109 km, od Słońca, bo jego orbita dość 
znacznie różni się od orbity Voyagera 1. W 
szczególności po przelocie koło Jowisza (w 
lipcu 1979) i Saturna (w sierpniu 1981) 
Voyager 2 dotarł — jako pierwszy — do 
Urana (w styczniu 1986) i Neptuna (w sierp
niu 1989). — Magellan, sonda wystrzelona 
z wahadłowca Atlantis 4 maja 1989, skoń
czyła swoją pracę na eliptycznej orbicie wo- 
kólwenusjańskiej. Oprócz tego, że udało się 
skompletować dokładną mapę Wenus — 
prowadzono szczegółowe badania pola gra
witacyjnego tej planety za pomocą precy
zyjnego śledzenia ruchów sondy na bliskiej 
orbicie. Końcowa faza pomiaru tego pola 
będzie miała miejsce podczas trwającego 
od 25 maja procesu „ukoławiania” orbity 
Magellana.

•  Galileo, wystrzelony 18 października 1989, 
także z wahadłowca Atlantis, zmierza do 
Jowisza (na okołoplanetarną orbitę wejdzie 
w grudniu 1995). Stan sondy jest dosko
nały tylko, jak pisaliśmy już w Uranii, nie 
otworzyła się duża antena i przesyłanie da
nych jest niestety ograniczone.

•  Ulisses, sonda ESO wystrzelona z wahad
łowca Discovery 6 października 1990, pe
netruje przestrzeń międzyplanetarną poza 
płaszczyzną ekliptyki (obecnie — około 30 
stopni na południe względem równika sło
necznego). Na taką orbitę została „skiero
wana” przez pole grawitacyjne Jowisza po 
przelocie koło niego w lutym 1992. Wszy
stkie jej urządzenia działają znakomicie co 
jest tym ważniejsze, że Ulisses będzie pier
wszą sondą, która przeleci nad oboma bie

gunami Słońca (w 1994 — nad południo
wym, w 1995 — nad północnym). W lutym, 
z nieznanych powodów, Ulisses przez trzy 
dni nie przekazywał żadnych danych, ale 
już potem wszystko przebiegało normalnie.

•  Mars Observer, wystrzelony 25 września 
1992, zmierza planowo do Marsa. W sierp
niu powinien „zakotwiczyć” na orbicie wo- 
kółmarsjańskiej.

•  badając inne planety nie zapominamy i o 
naszej Ziemi. Od 10 sierpnia 1992, w ra
mach misji Posejdon, tworzona jest dokład
na, satelitarna mapa cyrkulacji oceanicznych. 
Stan tych cyrkulacji zapisuje się trzy razy 
dziennie!
W&rto tu też wspomnieć, że trzy z wymie

nionych wyżej sond — Mars Observer, Ulisses 
i Galileo — miały ostatnio program lotu wzbo
gacony o dodatkowe zadania. Były mianowicie 
„oddelegowane” (od 21 marca do 11 kwiet
nia) do wspólnej pracy nad poszukiwaniem... 
fal grawitacyjnych. Jak Czytelnicy Uranii zapew
ne pamiętają (Urania 5/92) — są to fale do tej 
pory nie odkryte, ale z teorii wynika, że powin
ny być produkowane przy wybuchach super
nowych, przy zapadaniu się czarnych dziur, przy 
innych zjawiskach kataklizmicznych. Poszukiwa
nie fal grawitacyjnych tym razem polegać bę
dzie na tym, że z radioteleskopów NASA wy
syłane będą, do wszystkich trzech sond jedno
cześnie, sygnały radiowe o ściśle określonej czę
stotliwości; sygnał odbity od sondy będzie wra
cał i, o ile w przestrzeni międzyplanetarnej nie 
zostanie zaburzony falami grawitacyjnymi, po
winniśmy zarejestrować tę samą częstotliwość 
powrotną (przesuniętą tylko dopplerowsko na 
skutek ruchu sond względem Ziemi). Współ
czesna dokładność pomiaru tej częstości jest 
niesłychanie duża (kilka X 10~15) więc nawet 
najdrobniejsze odchylenia będzie można zauwa
żyć. Trzytygodniowe nasłuchiwanie (na bardzo 
niskiej częstości radiowej) czy coś się akurat 
nie wydarzyło w kosmosie może nam dać ob
serwacyjny dowód istnienia fal grawitacyjnych. 
Astrofizycy wiążą z tym przedsięwzięciem ta
kże nadzieję na nowy, wydajny sposób prowa
dzenia swoich badań, bo takie wypożyczenie 
kilku sond, dla jednego celu, na parę tygodni, 
może w przyszłości utorować drogę „dużej na
uce za małe pieniądze”. Taniej skorzystać z ist
niejących instrumentów niż starać się o fundu
sze na nowe.

Magdalena Sroczyńska-Koiuchowska
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Gdy znajdziemy meteoryt

Meteoryty mogą spadać kiedykolwiek i 
gdziekolwiek. Tylko w ciągu dwóch ostat
nich lat w Anglii meteoryt wpadł emeryto
wi do ogródka, w Holandii przebił dach i 
wylądował na strychu, w USA rozbił sa
mochód, a w Japonii zniszczył pół domu. 
Jeśli więc komuś zdarzy się obserwować 
spadek meteorytu, prosimy o następujące 
informacje:

— jak wygląda miejsce spadku (pole, 
las, łąka, teren gliniasty, piasek)? Czy grunt 
był suchy, wilgotny, zamarznięty?

— Jak głęboko zarył się meteoryt w 
grunt? Jaka jest wielkość i waga znalezio
nych okazów? (Pożądane jest sfotografo
wanie meteorytu na miejscu spadku.)

— W żadnym wypadku nie wolno zna
lezionego meteorytu ogrzewać, czyścić i 
dopuszczać do jego zetknięcia z wodą.

Sekcja Meteorów i Meteorytów PTMA 
(skr. poczt. 6, 14-530 Frombork, teł. (0- 
506)7392) prosi także o informacje o zna
lezieniu przypuszczalnych meteorytów, któ

rych spadku nie obserwowano. Znalazca 
może liczyć na nagrodę.

Świeżo spadłe meteoryty pokryte są, 
przeważnie czarną, skórką obtopieniową. 
Po dłuższym leżeniu w ziemi skórka ta 
staje się rdzawa, a później ulega zluszcze- 
niu. Przeważająca większość meteorytów 
zawiera metaliczne żelazo i dlatego przy
ciąga magnes zawieszony na sznurku. Mag
nes przyciągają jednak także ziemskie ka
mienie zawierające magnetyt. Dlatego moż
na zeszlifować na drobnym papierze ścier
nym mały skrawek powierzchni podejrza
nego kamienia. Jeśli ukażą się srebrzyste 
plamki metalu, prawie na pewno jest to 
meteoryt.

Aby umożliwić zapoznanie się z wy
glądem meteorytów oferujemy, dzięki po
mocy Olsztyńskiego Planetarium, możli
wość wypożyczenia małego fragmentu me
teorytu, a nawet zakupienia do własnej ko
lekcji. Szczegółowe informacje można u- 
zyskać pod podanym wyżej adresem Sekcji.

Andrzej Pilski

Wakacyjny konknrs Uranii

Zachęceni zeszłorocznymi wynikami (82 
zdjęcia czarno-białe i 42 kolorowe) ogła
szamy ponownie konkurs na WAKACYJ
NE ZDJĘCIE NIEBA! Mamy nadzieję, 
że wezmą w nim udział zarówno ubiegło
roczni jak i nowi miłośnicy przygody as- 
tronomiczno-fotograficznej. Autorom naj
ciekawszych zdjęć (które to zdjęcia oczy
wiście opublikujemy!) obiecujemy nagrody:

• nagrodą pierwszą będzie ufundowany 
przez firmę Uniwersał teleskop (patrz 
druga strona okładki). Dziękujemy 
sponsorom!

• nagrody dalsze to bezpłatna prenume
rata Uranii na 1994 rok oraz nagrody 
książkowe.

Termin nadsyłania prac upływa 15 paź
dziernika br. Uczestnikom konkursu przy
pominamy, że opis obserwacji powinien 
zawierać: nazwę fotografowanego obiek
tu, jego położenie na niebie, dokładną da
tę, czas i miejsce dokonywania obserwacji, 
nazwę instrumentu, z jakiego korzystamy 
(aparatu fotograficznego, błony, czasu na
świetlania, przesłony).

Ponadto ponawiamy apel do tych Czy
telników, którzy często nawet nie mają 
sprzętu i może czują się pokrzywdzeni nie 
mogąc brać udziału w naszym konkursie. 
Dla Was też mamy propozycję — pokaż
cie swoim kolegom, znajomym, sąsiadom
— usiane gwiazdami niebo. Bezpłatne se
anse gwiaździstego nieba można oglądać
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w każdą pogodną noc. Gołym okiem, lor
netką, lunetką. Z  parku, mostu, podwór
ka, balkonu. Jeśli uda Wam się pokazami 
nieba zainteresować astronomią innych

— napiszcie! Może też ufundujemy dla 
Was nagrody?

Wszystkim Czytelnikom Uranii — po
godnych nocy życzy Redakcja

OBSERWACJE

Fotografowanie Wenus

W bieżącym roku zaistniały dogodne wa
runki do obserwacji planety W e n u s .  
W okresie wieczornej widoczności (luty- 
marzec) zrealizowałem kilka sesji zdję
ciowych, celem zobrazowania przebiegu 
faz Wenus i wzrostu jej rozmiarów kąto
wych, w miarę zbliżania się do Ziemi.

Wszystkie ekspozycje wykonałem obiek
tywem MTO-IOOO, którego ogniskową wy
dłużyłem do 8 m (!), za pomocą trzech 
tclekonwerterów. Mimo znacznego zmniej
szenia światłosiły (1:80), silny blask pla
nety pozwalał naświetlać barwny negatyw 
FUJI 400 HG (27 DIN) w czasie 0.2 sek. 
Jak się okazało, był to maksymalny czas 
ekspozycji dla tak długiej ogniskowej, zwa
żywszy, że fotografowanie odbywało się przy 
unieruchomionym astrografie.

Chcąc lepiej wyeksponować obrazy pla
nety, z negatywu barwnego wykonałem po

zytywy czarno-białe w jednolitej i powięk
szonej skali (fot. 1). Uwidaczniają one stop
niowy wzrost średnicy kątowej Wenus i 
malejącą fazę. Bardziej szczegółowe dane 
podane są w tabeli 1.

Tabela 1.
Obserwacje Wenus.

Lp. Data Elongacja
Średnica 
kątowti 
w sek.

Średnica 
na negat. 

w mm

I 15.02.93 43° 34” 1.3

11 27.02. 3 9 ° 40" 1.5

III 7.03. 34° 45” 1.7

IV 10.03. 32° 48” 2.0

V 13.03 28° 50” 2.1

Leszek Marcinek, Lublin

Fot. 1. Zdjęcia Wenus.
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Kłopoty z P/Swift-Tuttle

Kometa P/Swift-Tuttlc, matka roju P e r - 
s c i  cl ó w  została odkryta w lipcu 1862. 
Jej przejście przez peryhelium miało nas
tąpić 23 sierpnia. Do tego czasu jaśniała, 
osiągając 2 mag. i rozciągając swój ogrom
ny, 30 stopniowy warkocz na niebie. Okres 
obiegu oceniono wówczas na ok. 120 lat. 
W 1973 Brian M a r s d e n  opublikował 
swoje przewidywania powrotu komety na 
rok 1981. Zaalarmowani łowcy przygód 
niebieskich poszukiwali zagubionego o- 
biektu we wczesnych latach osiemdziesią
tych, lecz bez skutku. Z  obliczeń wyni
kało, że ciało to powinno przebywać w 
pobliżu Słońca także w 1748 roku, czego 
nie stwierdzono. Również w połowie XVI 
w. nie było żadnej jaśniejszej komety, po
dejrzanej o tożsamość z P/Swift-Tuttle. 
Jedyną kandydatką była kometa odkryta w 
1737 przez Ignatiusa K o g 1 e r a, lecz mo
ment jej przejścia przez peryhelium na
stąpił o 11 lat za wcześnie w stosunku do 
wyliczonej daty. Marsden zwrócił jednak 
uwagę na fakt, że gdyby obserwacje Kegle- 
ra obarczone były systematycznym błędem 
na poziomie 1°, można byłoby utożsamiać 
jej orbitę z P/Swift-Tuttle. Aby jednak 
wytłumaczyć tak duże przesunięcie pery
helium w czasie, należałoby wziąć pod u- 
wagę olbrzymie siły niegrawitacyjne, któ
re odpowiedzialne byłyby za to spóźnie
nie. Siły te mogą być wynikiem działalnoś
ci aktywnych gejzerów w jądrze komety, 
które pracują jak silnik odrzutowy. Zwy
kle dzięki temu efektowi komety syste
matycznie spóźniają się w stosunku do 
przewidywań. Na przykład kometa P/Hal- 
ley spóźnia się podczas każdego obiegu o 
4 dni. Obserwatorzy naszej sekcji zapew
ne doskonale pamiętają, że dzięki temu 
efektowi powrót P/Brorsen-M etcalf na
zwano skandalem roku! (patrz Urania 
2/90). Wówczas obiekt ten wyprzedził swój 
„rozkład jazdy” o całe dwa tygodnie, przez 
co znalazł się w sporym oddaleniu od wy
liczonego toru. Tak więc, zakładając że

P/Swift-Tbltle rzeczywiście przechodziła 
przez peryhelium w 1737, wynika że w 
1862 była spóźniona o 11 lat w stosunku 
do wyznaczonego okresu obiegu. Wystar
czy więc do daty 1862 dodać okres obiegu 
i uwzględnić jedenastoletnie spóźnienie 
by otrzymać rok 1992 jako przejście przez 
peryhelium.

Wydarzenie to stawało się coraz bar
dziej prawdopodobne, gdy w ostatnim cza
sie zauważono wzrost aktywności P e r 
s e i d ó w .  Marsden postanowił określić 
dokładniej moment największego zbliże
nia komety do Słońca, uwzględniając wpływ 
perturbacji planet wewnętrznych. Tak po 
raz pierwszy pojawiła się data 11 XII 92. 
Pozostało tylko czekać...

W sobotni wieczór, 26 września ’92 na
deszła pocztą elektroniczną wiadomość z 
Japonii o odkryciu nowej komety w Wiel
kiej Niedźwiedzicy. Komentarz brzmiał 
„być może jest to P/Swift-Tuttle!”. Na pod
stawie obserwacji wyznaczono moment pe
ryhelium na 12 XII 92, a więc Marsden 
pomylił się tylko o jeden dzień! Przypa
dek, czy precyzja obliczeń? Próba połą
czenia ostatnich obserwacji astromctrycz- 
nych do Słońca z pomiarami wykonanymi 
przy okazji poprzednich powrotów nic wy
kazywała już takiej dokładności. Porów
nując obserwacje z 1992 i 1862 oraz uwzglę
dniając istnienie sił niegrawitacyjnych, po
przednie przejście przez peryhelium po
winno wystąpić raczej we wrześniu 1738, a 
nie w lipcu 1737. Z  drugiej strony, uwzglę
dnienie wszystkich wpływów grawitacyj
nych pozwala określić datę peryhelium z 
1737 z dokładnością do jednego dnia, lecz 
tego typu obliczenia nie pasują do obser
wacji z 1862!

Tymczasem w prasie i telewizji poja
wiła się wiadomość o wizji końca świata w 
XXII wieku. Powodem tej apokalipsy ma 
być kometa P/Swift-Tlittle podczas jej ko
lejnego powrotu. Obliczenia M arsdena 
wskazują, że kolejne peryhelium będzie 
11 lipca 2126. Thk więc, do kolizji może 
rzeczywiście dojść, jeśli moment maksy-
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TJibcla 1.

obserwator miejscowość użyty sprzęt

Jacek Adamik Zręcin 6 B, 6 L, 25 L
Leszek Benedyktowicz Kraków 6 B
Marcin Betlej Bielsko-B. 5 B
Tomasz Celeban Lask 5 B
Adam Cichy Wałbrzych 7 R
Grzegorz Ciura Górki 3 B
Ryszard Cnota Puławy 5 B, 8 R
Kazimierz Czernis Wilno 11 B, 8 B, 3 B
Grzegorz Dalek Żychlin 6.7 R
Marcin Filipek Jerzmanowice 10 B, 6.6 B, 5 B
Darius Gasiunas Wilno 10 R
Radosław Grochowski Świdnica 7 L, 5 B
Mariusz Iwański Pila 5 B, 7.5 R
Grzegorz Kiełtyka Krosno 11 L, 8 B, 5 B
Artur Komorowski Łódź 15 L, 25 L
Janusz Kosiński Frombork 4 B, 31 L, 10 R
Kazimierz Kosz Chorzów 15 L, 7 B
Aneta Lis Sandomierz 4 B, 5 R
Jerzy Łukaszewicz Warszawa 4.5 B
Sabina Łukaniuk Krosno 8 B
Jerzy Marcinek Lublin 5 R
Leszek Marcinek Lublin 5 B, 10 M
Bernard Markowski Ostrów Wlkp. 5 B, 11 L
Lesław Materniak Krosno 5 B
Wacław Moskal Krosno 8 B
Arkadiusz Olech Pruszcz Gd. 6 B
Piotr Ossowski Ostrów Wlkp. 5 R, 11L.5B,  14.2 L
Mieczysław L. Paradowski Ludwin 6 B, 10 M
Łukasz Perec Krosno 11 L, 8 B, 5 B
Tomasz Piotrowski Gdańsk 4 B
Janusz Płeszka Kraków 6.6 B, 10 B, 5 B, 35 M
Jacek Powichrowski Knyszyn 5 R, 5 B, 7 L, 3 B
Jerzy Rafalski Toruń 6 B
Marcin Rzepka Krosno 5 B
Piotr Sadowski Kraków 6 B, 5 B
Henryk Sielewicz Wilno 11 B, 8 B, 3 B, 12 R
Ryszard Siwiec Szczecin 20 C, 6 B
Krzysztof Socha Piórków 6 B, 8 B
Jerzy Speil Wałbrzych 8 B, 5 B
Mieczysław Szulc Tuchola 5 B, 8 R, 20 L
Tomasz Ściężor Kraków 6.7 B, 6 B
Mariusz Świętnicki Zręcin 5 B, 25 L
Stanisław Świerczyński Dobczyce 6 B, 11 L, 5 B
Piotr Urbański Żychlin 6.4 R
Mariusz Zbrzeźniak Pruszków 3.5 B
Zbigniew Ziółkowski Żychlin 6.4 R

oznaczenia: B — lornetka, R  — refraktor, L — newton, M — maksutow, C — cassegrain; liczby określają 

średnicę obiektywu w centymetrach.
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malnego zbliżenia komety do Słońca od
będzie się 26 lipca z dokładnością do... 
trzech minut! Wówczas Ziemia zostanie 
trafiona 19 dni później. Czy jest jednak 
czego się obawiać? Sam Marsden twier
dzi, że moment peryhelium znany jest z 
dokładnością do wielkości efektów niegra- 
witacyjnych, których precyzyjnie przewi
dzieć się nie da.

Oprócz wyznaczania elementów orbi
ty próbuje się także przewidzieć jasność 
komety, długość warkocza, jego kierunku 
itp. Tbgo typu oszacowania również okre
śla się na podstawie zachowania się obiek
tu podczas poprzednich powrotów. Ogól
nie, jasność komety zmienia się zgodnie z 
prawem:

mi = //o +  51ogA + 2 .5«logr, (*) 
gdzie: mi — całkowita jasność otoczki, Ho 
— jasność absolutna komety, A — od

ległość komety od Ziemi w j.a., n — współ
czynnik opisujący reakcję komety na pro
mieniowanie słoneczne, r — odległość ko
mety od Słońca w j.a. Analizując obserwa
cje w 1862, N. T. B o b r o v n i k o f f po
dał zależność jasności dla P/Swift-Tuttle, 
na których Daniel G r e e n  oparł swoje 
zeszłoroczne przewidywania:

m  i = 4.5 + 5 logA + 15.0 log r .

Dzięki przeprowadzonej kolejnej akcji 
obserwacyjnej naszej sekcji mamy okazję 
sprawdzić wyliczenia Bobrovnikoffa z 1941 
roku. Nasz zbiór stanowi 388 ocen całko
witej jasności otoczki, wykonanych przez 
46 obserwatorów, których prezentujemy 
w Tabeli 1.

Autorem pierwszej obserwacji (7 X) 
jest Ryszard Siwiec, a ostatnią (26 XII) 
wykonał Janusz Płeszka.

n

Rys. 1. Jasność otoczki komety.
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Spójrzmy na rys. 1, na którym  przed
staw ione są pom iary jasności otoczki wy
konane przez członków Sekcji O bserw a
torów  Kom et. Linia ciągła, to wykreślona 
zależność Bobrovnikoffa. Wydaje się, że 
większość ocen leży nieco poniżej przewi
dywanej krzywej blasku.

chodzimy do wniosku, że zależność (*) dla 
P/Sw ift-Tuttle przybiera postać:

m \  =  4.7 +  5 logD +  17.3 lo g r

O prócz ocen jasności otoczki, nasi ob
serwatorzy określali również jej średnicę, 
stopień  kondensacji oraz długość i pozy- 

_j j j | j | , | |

2!____ i____ \____ i____ !____ i____i____l

24.10 13
Rys. 2. Poprawiona jasność otoczki.

Aby dokładniej przyjrzeć się różnicy, 
postanowiliśmy stworzyć jeszcze jeden wy
kres. Rys. 2 pokazuje obserwacje blasku 
otoczki, od których odjęto wyliczoną wcześ
niej jasność. By uwypuklić rozbieżność, do
datkow o dopasow ano do wszystkich pun
któw krzywą. Widać, że nasze obserwacje 
n ierów nom iernie odbiegają od przewidy
wań. Jest to  wynikiem różnicy między wy
liczoną jasnością absolutną komety i współ
czynnikiem reakcji na promieniowanie sło
neczne. Analizując nasze oceny blasku do-

•11 3.12 23. 12.92

cję warkocza. Zwykle nie prezentow aliś
my tych pom iarów  tłum acząc się dużym 
rozrzutem. Tym razem zdecydowaliśmy po 
kazać wszystkie oceny, aby unaocznić jak  
trudne są tego typu pomiary.

Na rys. 3 widzimy 354 zebrane przez 
nas oceny stopnia kondensacji otoczki. Są 
to  oszacowania subiektywne, o p arte  jed 
nak na pewnej skali, od 0 do 9. Przykła
dowo, 0t oznacza, że otoczka jest rozmyta 
bez kondensacji centralnej, 6 — widoczny 
jest wyraźny szczyt natężenia w środku, a
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9 — otoczka wydaje się gwiazdopoclobna. 
Jak widać na rysunku rozrzut ocen jest 
olbrzymi. Były wieczory, gdy niektórym ob
raz otoczki wydawał się prawie pozbawio
ny kondensacji, a w tym samym czasie inni 
donosili o istniejącym wyraźnym „piku” 
natężenia! Jednak po uśrednieniu wszy
stkich pomiarów i dopasowaniu wielomia
nu (linia ciągła) wyłania się krzywa naśla
dująca przebieg jasności.

Najtrudniejsze jednak są z pozoru pro
ste pomiary średnicy otoczki. Na tego ty
pu oszacowania wpływ ma bardzo wiele 
czynników: pogoda, blask Księżyca, świa
tła miejskie, użyty sprzęt a nawet samopo
czucie i humor obserwatora. Nie powi
nien więc dziwić rys. 4, gdzie zakres ocen 
sięga od 1.5’ do 30’ w tym samym czasie! 
Jeśli jednak rozproszenie chcemy tłuma

czyć różnymi warunkami obserwacyjnymi, 
wówczas powinna istnieć chociaż gruba ko
relacja między stopniem kondensacji o to
czki a jej średnicą. Przy jasnym niebie ob
raz komety powinien wydawać się mniej
szy, lecz bardziej zagęszczony. Taka kore
lacja jednak w ogóle nie istnieje.

Równie kłopotliwe były obserwacje war
kocza. Niektórzy z naszych członków se
kcji obserwując w idealnych warunkach z 
trudem dostrzegali krótki warkocz, pod
czas gdy inni, posługujący się podobnym 
sprzętem, widzieli aż cztery na niebie roz
świetlonym blaskiem Księżyca i światłami 
miejskimi! Ze względu na małą liczbę te
go typu obserwacji, rozwiązanie tego pro
blemu zostawiamy zespołowi biura Inter
national Comet Quarterly, do którego jak 
zwykle wysłaliśmy wszystkie raporty. Może
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dzięki porównaniu pracy SOK z resztą ob
serwatorów rozsianych po całym świecie, 
uda się poznać prawdziwą naturę P/Swift- 
Tuttlc.

Jerzy Raf niski, Krzysztof Jaroszewski

Komunikat Sekcji Obserwacji 
Słońca PTMA, luty 1993

Wyniki obserwacji Słońca w lutym 1993 
r. przysłało 9 obserwatorów: Krzysztof 
C z a r t,G rz e g o rz  C z e p ic z e k ,B a r to s z  
D ą b r o w s k i ,  Janusz W. K o s i ń s k i ,  
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 ,  Mieczysław S z u l c  i 
Jerzy Z a g r o d n i k .  Łącznie wykonano 
77 obserwacji w 23 dniach.

Średnie dzienne względne liczby Wol
fa w lutym 1993 r. wyniosły:

1. ..— 9.......,99 17........88 25......90
?........ 39 10....... — 18........80 26.. 44
3....... 61 11........46 19........99 27.. 81
4 ....81 12........95 20........60 28.. 88
V...... 93 13........82 21........83
6 .... — 14....... — 22........98
7.....117 15........73 23........87
8.....116 16........95 24....... —

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa w lutym 1993 r. wyniosła 82.4 (77.5). 
Średnia względna liczba Wolfa z obrotu 
Słońca No. 1865 wynosi 62.5 (57.0). W 
nawiasach podano średnie liczone bez 
współczynników obserwatorów.

Jamisz W. Kosiński
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K R O N IK A  PTM A

Piąty rok działalności Sekcji 
Obserwacji Słońca PTMA

Już piąty rok działa reaktywowana po kil
ku latach przerwy Sekcja Obserwacji Słoń
ca PTMA, o czym informują Czytelników 
Uranii comiesięczne komunikaty. Obser
wacje Słońca są wykonywane przez człon
ków Sekcji metodami wizualnymi, a przy 
opracowaniu wyników stosowany jest znany 
wzór Wolfa zawierający współczynnik „k” 
zależny od przyrządu i spostrzegawczości 
obserwatora. W ten sposób uzyskane wy
niki mogą być bezpośrednio odniesione 
do liczb międzynarodowych liczonych w

Liczba Wolfa
styczeń 1989 - grudzień 1992
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1990 1991 1992

SOS PTMA • BELGIA

Brukseli. Czy rezultaty uzyskane przez Se
kcję są obiektywne? Sądząc z załączonego 
wykresu tak. Zamieszczono na nim za
równo liczby Wolfa SOS PTMA, jak i bel
gijskie, z lat 1989-1992. Zgodność prze
biegu obu krzywych najlepiej świadczy o 
jakości naszych prac.

Do tej pory w pracach Sekcji wzięło 
udział 35 osób z Polski oraz jedna z Łotwy. 
Najbardziej aktywni obserwatorzy to: Mie
czysław S z u l c  z Tbcholi, Andrzej P i 1 - 
s k i z Fromborka, Janusz W. K o s i ń s k i  
z Fromborka, Jerzy Z a g r o d n i k z  Kros
na, Grzegorz C z c p i c z e k z Częstocho
wy, Stanisław Ś w i e r c z y ń s k i  z Dob
czyc, Wiktor M a j e w s k i  z Orchowa, 
Longin G a r k u l  z Daugavpils i Bartosz 
D ą b r o w s k i  z Tbrunia. W sumie obser
watorzy wykonali ponad 5000 obserwacji, 
z czego w 1992 roku 2048!

Komunikaty Sekcji otrzymuje nie tylko 
redakcja Uranii. Są one rozsyłane do ob
serwatorów oraz instytucji zajmujących się 
badaniami naszej najbliższej gwiazdy. W 
zamian Sekcja otrzymuje materiały uzys
kane np. w czasie radiowych badań Słońca.

Od niedawna bardziej szczegółowe wy
niki naszych prac są dostępne w BIULE
TYNIE SOS PTMA. Można tam znaleźć 
liczby Wolfa, dane i wskazówki do obser
wacji, opracowania członków Sekcji.

Prace nasze aktywnie wspierają Zarząd 
Oddziału PTMA we Fromborku oraz Z a
rząd Główny PTMA w Krakowie za co 
składamy serdeczne podziękowania.

Zachęcamy wszystkich miłośników as
tronomii do prac w naszej Sekcji. Nie są 
one trudne a przynoszą ważne naukowo 
rezultaty i zapewne dużo satysfakcji.

Adres Sekcji:
Sekcja Obserwacji Słońca PTMA, skr. po
cztowa 6,14-530 Frombork.

Janusz W. Kosiński, Bartosz Dąbrowski

TO i OWO

Klub Królewskiego Towarzystwa 
Astronomicznego — „Dinning Club”

Pracując przez jakiś czas na Uniwersyte
cie w S u s s e x ,  Brighton (50 mil na po
łudnie od Londynu) miałem okazję ucze

stniczyć w wykładach Królewskiego Tbwa- 
rzystwa Astronomicznego (KTA). Po jed
nej z takich sesji wykładów, które odby
wają się w Londynie, mój kolega z Cen
trum Astronomicznego w Sussex, Robert 
C. Smith, zaprosił mnie jako gościa na
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obiad do Klubu Królewskiego Towarzy
stwa Astronomicznego. Najróżniejszych 
klubów istnieje w Anglii mnóstwo. Ten 
jest o tyle ciekawy, że jego powstanie zwią
zane jest z utworzeniem KTA lub może 
odwrotnie powstanie KTA związane jest z 
założeniem Klubu. Nim więc opiszę sam 
obiad, trochę informacji i ciekawostek, na 
poważnie i nie tylko, o Klubie i KTA.

12 stycznia 1820 roku czternastu gen- 
telm en’ów spotkało się w Wolnomasoń- 
skiej Tawernie przy Great Queen Street w 
Londynie w celu spożycia wspólnego obia
du i przedyskutowania sprawy utworzenia 
Tbwarzystwa Astronomicznego. Wśród 
obecnych byli m. in. Wielebny William 
Pearson, inicjator całej akcji oraz John 
Fred W. Herschel (późniejszy Sir), Daniel 
Moore, Sir James South (żeby wymienić 
tylko tych trzech) i (sic!) Piotr Sławiński.’ 
Na tym pierwszym obiedzie Panowie Ci 
postanowili utworzyć Tbwarzystwo i wy
brali Komitet, który miał je powołać. Tak 
więc pod pierwszym oficjalnym dokumen
tem Królewskiego Tbwarzystwa A strono
micznego obok trzynastu innych widnieje 
również podpis Sławińskiego. Postanowio
no, że pierwszy zjazd odbędzie się 9 lutego. 
Na skutek śmierci króla Jerzego III, w dniu 
29 stycznia, spotkanie trzeba było przeło
żyć o miesiąc. Wreszcie 29 lutego 1820 
roku powołano Królewskie Towarzystwo 
Astronomiczne, a wśród pierwszych 14 
członków zwyczajnych był również wspom
niany wyżej nasz rodak. W „Historii Kró
lewskiego Tbwarzystwa Astronomicznego” 
znalazłem następujący akapit:

„... A  teraz słów kilka o Piotrze Sła
wińskim, Polaku który... jest umieszczony 
na pierwotnej liście jako członek, choć mo
że właściwsze byłoby go uważać za nasze
go pierwszego członka zagranicznego.” 

Tego samego dnia formalnie utworzo
no Klub. Sławiński nie znalazł się jednak 
wśród jego członków, ponieważ nic wpła

cił wymaganej składki rocznej 2 £ 2 s. Moż
na domniemywać, że uczestniczył w pier
wszych zebraniach Klubu, nic ma jednak 
co do tego pewności, gdyż pierwsze zapisy 
osób obecnych na obiadach zaczynają się 
od 12 marca 1824 (29 obiad).

W dziewiętnastowiecznej historii Tb
warzystwa pojawia się jeszcze jedno pol
skie nazwisko. W roku 1878 złoty medal 
Towarzystwa, jedyny raz w historii, przy
znano Polakowi Baronowi Dembowskie
mu za obserwacje gwiazd podwójnych, któ
ra to gałąź astronomii wyraźnie zaktywi
zowała się po jego dokonaniach. Tyle hi
storii.

Oczywiste jest, że regulamin i organi
zacja Klubu zmieniały się w czasie jego 
173 letniej historii. Jeden wszakże cel po
został niezmienny — wspólny dobry obiad. 
Myliłby się ten kto by sądził, że Klub prze
jawiał tylko taką aktywność. Oto kilka przy
kładów innych poczynań:

• W roku 1829 wpłacono ekstra 5 £ 10 s. 
na wino — było to wtedy gdy norma 
wynosiła jedną butelkę na dwóch (obe
cnie bez ograniczeń).

• W czerwcu 1836 rachunek 1 £ 1 s. za 
„zbite kieliszki”.

• W 1865 głosowanie nad tym czy Księ
życ rotuje czy leż nic: 10 głosów tak a 
11 nie.

•  12 grudnia 1919 „Poważny wykład o 
Relatywistyce” — nie jest jasne, kto 
go powiedział.

•  W 1931 (838 obiad) A. Fowler (czło
nek Klubu nr 207) powiedział: „Znam 
tylko jedną rzecz lepszą niż kieliszek 
porto — kieliszek jeszcze lepszego 
porto”.

•  i tak dalej, i tak dalej.
Klub prowadzi również drobiazgową 

statystykę rekordów np: największa ilość 
osób uczestnicząca w obiedzie (59 w 1989), 
członek który zjadł największą ilość obia
dów w historii (350 obiadów Glaisher) i

* Stawiński, profesor Uniwersytetu W ileńskiego, przebywał w owym czasie w Anglii, skąd w roku 1825 
powróci! do kraju aby po Janie Śniadeckim objąć stanowisko dyrektora Obserwatorium Wileńskiego.
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R.A.S. CLUB DINNER LISTS

(1033) 1957, February 8

Carroll

Sellers 
Merton 
Jackson 
Newton 

Collinson 
J.Martin(v) 

Thompson 
Commander 
I..Campbell I 

(v)
Waterfield

Vice-Admiral 
Sir Eric 
Clifford K.C.B. 
C.B.E. (e.g.)

STRATTON
Steavenson(e.g.) 
P.R-.A.S.

Allen
Atkinson
Plaskett
Lyttleton
Stoneley
Fry
Porter

F.Hoyle(e.o.)
Sweet

Hargreaves
Peek

Dr.O.Eggen(v)
Hunter
Pearse

Thomson

Jeffreys
Prof.J.Neyman(v)
McCrea
Sadler
Dr.P.du Val(v)
Woolley
Dingle

Whitrcw

(29 m; 1 e.g.; 1 e.o.; 5 v. = 36, 
Steavenson(e.g.) counted as member)

(1034) 1957, March 8

Thompson Spencer 
Jones

Prof.
Witkowski
(e.g.)

STRATTON Dr.G.Malloch
(e.g.)

Stoneley

Jeffreys Vice Admiral Sadler Dingle Atkinson A. Atherton
Hargreaves Sir F.Mason(v) Prof.H. Sellers Porter (v)

McCrea Carroll Davenport Newton Collinson Merton
M.Ryle Hunter (v) Dr.M. Fry Dr.P.A.Wayman

(v) Redman Ferraro Ovenden H. Thomson (v)
Prof.M. Pearse Sweet (e.o.) Woolley
Minnaert Jackson Dr.C. Steavenson

(v) Gilbert
(v)

Allen Whitrow Waterfield

(29 m; 1 e.o.; 2 c.g.; 7 v. - 39)

Rys. 1. Rozmieszczenie biesiadników przy siole (linia ciągła) podczas obiadu KTA nr 1033 (góra) i 1034 

(dół). U szczytu stołu zasiada Prezydent (wówczas Stratton), obok — jego goście (w 1957 roku — prof. 

Witkowski). Rysunek reprodukowany za osobistą zgodą Prezydenta Klubu Królewskiego Towarzystwa Astro
nomicznego (Dinning Club) prof. Rogera J. 'iaylera.
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żyjący (318 — Whitrow), najdłuższe człon
kostwo w historii (55 lat 11 mies. — D ra
wer) i obecnie (46 lat — McCrea i H un
ter) itd.

Do chwili obecnej odbyło się 1324 obia
dy (stan na początek maja 1993), a człon
kostwo Klubu w całej jego historii uzys
kało 358 osób.

Jak wygląda organizacja Klubu obec
nie. Oficjalne władze składają się z Prezy
denta, którym od 1969 roku jest prof. Ro
ger J. Hiyler, dwóch wiceprezydentów, skar
bnika oraz dwóch jego zastępców. Do za
dań Prezydenta należy przewodniczenie 
obiadom i wznoszenie oficjalnych toastów 
(o czym później), zaś skarbnicy regulują 
sprawy finansowe oraz prowadzą i, co ja 
kiś czas, w formie zwartej wydają archi
wum Klubu (do tej pory ukazały się cztery 
tomy). Na rys. 1 przedstawiona jest jedna 
strona z ostatnio opublikowanego tomu, 
która pokazuje kształt stołu oraz rozmie
szczenie osób. Co dociekliwsi zauważą, że 
gościem na 1034 obiedzie, 8 marca 1957 
roku byl nieżyjący już dziś prof. Witko
wski. Każdy z członków może zaprosić na 
obiad jednego gościa. Przeciętna ilość go
ści w ciągu ostatnich lat wynosiła 15—20 
rocznie. Jako wizytujący mogą również u- 
czestniczyć w obiedzie członkowie KTA 
nie należący do Klubu. Wybór nowych 
członków (obecnie max. 4) odbywa się na 
pierwszym obiedzie w roku. Na drugim 
nowi członkowie po raz pierwszy uczest
niczą w spotkaniu. Ja uczestniczyłem w 
takim właśnie obiedzie (nr. 1323).

Wszystko zaczyna się od kieliszka hisz
pańskiego sherry i swobodnej rozmowy na 
stojąco. Punktualnie o godzinie 19 gong 
oznajmia początek obiadu a Prezydent za
prasza przybyłych do stołu. Nie ma z góry 
ustalonych miejsc oprócz miejsca Prezy
denta i jego gościa. Wszyscy siadają tam 
gdzie chcą lub się przydarzy, co ma tą za
letę, że można poznać nowych, ciekawych 
ludzi jak i załatwić interesy. Obiad zaczy
na się jak wszędzie od przystawki, którą 
tym razem był łosoś z jarzynową sałatką i

białe wytrawne wino. Nie ma żadnych o- 
graniczeń co do ilości wypijanego trunku 
— kelner jeśli zauważy pusty kieliszek na
pełnia go bez pytania. Jako danie główne 
serwowano pieczeń z baraniny, kartoflaną 
zapiekankę, prażone brokuły, fasolę szpa
ragową, marchewkę plus oczywiście, tym 
razem czerwone wytrawne, wino. Słody
cze i kawa zamknęły tą pierwszą „nieofi
cjalną część”. Gdy już wszyscy nasycili się 
rozmową i podawanymi potrawami, rozpo
częła się „część oficjalna”.

Na stojąco Prezydent wzniósł toast za 
Jej Królewską Wysokość Elżbietę II, ze
brani również na stojąco, chórem odpo
wiedzieli „Królowa” i upili łyk wina. Nas
tępny był toast za Rodzinę Królewską. Nie 
wypadł on już tak imponująco jak pier
wszy, być może ze względu na przeprowa
dzoną niedawno separację księżny Diany i 
następcy tronu księcia Karola. Siedząc już 
Prezydent przedstawiał kolejno nowo przy
jętych członków. W tym roku było ich 
trzech. Każdy z nich, krótko powiedział 
coś od siebie, po czym wzniesiono toast za 
ich zdrowie. Następnie przystąpiono do 
prezentacji gości. Gościem Prezydenta była 
profesor medycyny, kierowniczka kliniki 
chorób dziecięcych. Reszta to już tylko na
uki ścisłe: kilku fizyków i astronomów, geo
fizyk, biolog. Ja byłem przedstawiony jako 
trzeci, ponieważ zapraszający mnie Robert 
C. Smith, pełni oficjalną funkcję w Klubie 
(skarbnik). Tb co powiedziałem można by 
streścić następująco.

„Być może będzie dla Was interesują
ce, Panie i Panowie, usłyszeć troche infor
macji nie tylko o sytuacji finansowej astro
nomii w moim kraju, ale również o astro
nomach jako takich. W ostatnim roku nasz 
rząd zredukował nakłady na astronomię i 
generalnie na naukę o około 50%. Jeśli 
dodacie Państwo tę cyfrę do 40-50%  in
flacji to sytuacja jest jasna. Prawie zero 
(śmiech). W Polsce pracuje w zawodzie 
ok 150 astronomów, z czego część w mo
im instytucie: N. Copernicus Astronom i
cal Center, co speluje się ‘i’ ‘ar’, a powód
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tego jest taki, że częściowym fundatorem  
Centrum była amerykańska Narodowa Fun
dacja Naukowa.

W  ciągu ostatn ich  10 la t wielu z moich 
kolegów niestety wyemigrowało, inni m łod
si zm ienili zawód. Jeden  z nich np. jest 
wydawcą największego pisma kobiecego. 
Typowo około 30-40%  kolegów pracuje za 
granicą, co nie jest dobrą sytuacją ale jest 
to  jedyne rozwiązanie. Ja na przykład os
tatnie lata spędziłem w A stronom y C entre, 
co speluje się ‘a r’ ‘i’ (śmiech) na U niw er
sytecie w Sussex. M ając tę  możliwość chciał
bym podziękować p ro f R. J. Tayler’owi i

D r R. C. Sm ith’owi za danie mi tej m ożli
wości.”

Tak mniej więcej to  wyglądało po czym 
wypito i m oje zdrowie. N a obiedzie tym 
było szczególnie dużo zaproszonych gości 
(być m oże nowy rekord  K lubu), a więc i 
toastów, tak że „oficjalna część” była dłuż
sza niż sam obiad. Na koniec jeszcze parę 
nieform alnych rozm ów z osobam i, k tóre  
zainteresow ało to  co powiedziałem  i k tó re  
chciały wiedzieć więcej. Potem  już  tylko 
szybko na stację kolejową W iktorii (Vic
toria S tation), aby zdążyć na o statn i po 
ciąg do Brighton.

Marek J. Sarna

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Wrzesień 1993 r.

Słońce: Słońce w stępuje w znak Wagi 23 
września o 2h22m przechodząc przez punkt 
równonocy jesiennej, w którym  ekliptyka 
przecina się z rów nikiem  niebieskim; w 
związku z tym mamy zrów nanie dnia z 
nocą i początek jesieni astronom icznej. W 
ruchu dziennym na sferze niebieskiej Słoń
ce w ędruje coraz niżej nad horyzontem  i w 
ciągu miesiąca dnia ubywa prawic o dwie 
godziny: w Warszawie 1 września Słońce 
wschodzi o 5h47m, zachodzi o 19h24m, a 30 
września wschodzi o 6h35m, zachodzi o 
18h16m.
Księżyc: W tym miesiącu dw ukrotnie bę

dziemy mieli pełnię Księżyca, bowiem ko
lejność faz Księżyca jest we w rześniu nas
tępująca: pełnia l d5 \  ostatn ia kwadra 9d8h, 
nów 16d5h, pierwsza kwadra 22d22h i zno
wu pełnia 30d21h. W  tym m iesiącu dwu
krotnie także Księżyc znajdzie się w ap o 
geum: 3 i 30 września, a w perygeum  16 
września.
Planety i planetoidy: Rankiem  nad wscho
dnim  horyzontem  błyszczy W e n u s  jak  
gwiazda - 4  wielkości; 14 września na p o 
rannym niebie W enus znajdzie się w p ięk
nej konfiguracji z wąskim sierpem  K s i ę 
ż y c a  na dwa dni przed nowiem. M a r s

D a n e  d la  o b se rw a to ró w  S ło ń ca  (n a  14h czasu  w sc h o d .-e u ro p .)

Data
1993

P Bo Lo Data
1993

P Bo Lo

IX 1 +21920 +7918 2889S6 IX 17 +24947 +7915 77958
3 +21.69 +7.21 262.44 19 +24.77 +7.10 51.18
5 +22.16 +7.23 236.02 21 +25.04 +7.06 24.78
7 +22.60 +7.24 209.62 23 +25.29 +7.00 358.38
9 +23.02 +7.23 183.20 iii 25 +25.51 +6.92 331.99

11 +23.42 +7.22 156.80 pil 27 +25.70 +6.85 305.59
13 +23.80 +7.20 130.39 29 +25.87 +6.77 279.20
15 +24.14 +7.18 103.98 X 1 +26.01 +6.68 252.80

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
23dl l h3m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.
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(+1.6 wielk. gwiazd.) i J o w i s z  (-1.7 
wielk.) widoczne są jeszcze wieczorem 
nad zachodnim horyzontem; przez kilka 
pierwszych dni września możemy jeszcze 
przez lunety obserwować cztery najjaśniej
sze księżyce Jowisza. S a t u r n  widoczny 
jest prawie całą noc na granicy gwiazdoz
biorów Wodnika i Koziorożca jako gwiaz
da +0.4 wielkości. U r a n  (6 wielk.) i 
N e p t u n  (8 wielk.) widoczne są w pier
wszej połowie nocy, ale nisko nad hory
zontem w gwiazdozbiorze Strzelca. M e r 
k u r y  i P l u t o n  przebywają na niebie 
zbyt blisko Słońca i są niewidoczne.

Za pomocą lunet możemy próbować 
odnaleźć dwie planetoidy widoczne pra
wie przez całą noc: P a l l a s  9 .4wielkości 
w gwiazdozbiorze Pegaza i znacznie jaś
niejszą W es t ę (6.3 wielk.), ale też zna
cznie niżej nad horyzontem w gwiazdoz
biorze Wodnika. Dla łatwiejszego odnale
zienia planetek wśród gwiazd podajemy 
ich współrzędne równikowe dla kilku dat. 
Pallas: IX. 2d: rekt. 21h41.4m, deki. +6°37’; 
12d: rekt. 21h34.9m, deki. +4°32’; 22d: rekt. 
21h29.7m, deki. +2°26’; X. 2d: rekt. 21h26.4m, 
deki. +0°25’. Westa: IX. 2d: rekt. 22h37.8m, 
deki. -19°24’; 12d: rekt. 22h29.1m, deki. -  
20°22’; 22d: rekt. 22h21.9m, deki. -20°57’; 
X. 2d: rekt. 22h17.2m, deki. -21°8\

* * *

5d Wieczorem możemy zaobserwować 
początek przejścia 1 księżyca (o 20h5m) i 
jego cienia (o 20h46m) na tle tarczy Jowisza.

6d Wieczorem w pobliżu Jowisza wi
dzimy tylko dwa jego księżyce, pozostałe 
dwa są niewidoczne: księżyc 1 ukryty jest 
w cieniu planety, a księżyc 3 przechodzi 
właśnie na tle tarczy. O 20h18m obserwuje
my koniec zaćmienia 1 księżyca (pojawi 
się on nagle blisko prawego brzegu tarczy 
planety, patrząc przez lunetę odwracają
cą), o 20h37m nastąpi koniec przejścia księ
życa 3, a o 20h39ra na tarczy Jowisza pojawi 
się dopiero cień tego księżyca i będzie wę
drował po tarczy planety aż do zachodu 
Jowisza w Polsce.

7d2h Złączenie Marsa z Jowiszem w od
ległości 1°. Po zachodzie Słońca obserwu
jemy obie planety blisko siebie nad za
chodnim horyzontem.

9d Wieczorem księżyc 2 ukryty jest w 
cieniu Jowisza. O 20h9m nastąpi koniec zać
mienia; w polu widzenia lunety odwraca
jącej księżyc 2 pojawi się nagle z prawej 
strony tarczy planety.

14d5h Złączenie Wenus z Księżycem w 
odl. 6°. Rankiem nad wschodnim horyzon
tem obserwujemy piękną konfigurację wą
skiego sierpa Księżyca i Wenus.

16d12h Mars w złączeniu ze Spiką (Kło
sem Panny), gwiazdą pierwszej wielkości 
w gwiazdozbiorze Panny (w odl. 2°).

17d Księżyc znajdzie się w złączeniu z 
dwiema planetami w odl. 5°: o 7h z M erku
rym, a o 24h z Jowiszem.

18d8h Złączenie Marsa z Księżycem w 
odl. 4°.

21d8h Wenus w złączeniu z Regulusem 
(w odl. 0.4°), gwiazdą pierwszej wielkości 
w gwiazdozbiorze Lwa.

23d2h22m Słońce wstępuje w znak Wa
gi, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 180°; mamy początek jesieni astrono
micznej.

24d O 9h Księżyc znajdzie się w złą
czeniu jednocześnie z dwiema planetami: 
z Neptunem w odl. 3° i z Uranem  w odl. 
4°. O 14h nastąpi złączenie Merkurego z 
Jowiszem w odl. 2°.

26d10h Złączenie Merkurego z Kłosem 
Panny w odl. 1°.

27d O l l h złączenie Księżyca z Satur
nem w odl. 7°. O 16h Uran nieruchomy w 
rektascensji.

30d5h Neptun nieruchomy w rektas
censji.

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

Uwaga: jeśli we wrześniu nastąpi zmiana 
czasu, należy od każdego momentu odjąć 
l h.

Opracował G. Sitarski
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