
WRZESIEŃROK LXIV





PL ISSN 0042-07-94

uj POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
S MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII
Rok LXIV Wrzesień 1993 Nr 9 (621)

WYDANO Z  POMOCĄ FINANSOWĄ KOMITETU BADAŃ 
NAUKOWYCH I POLSKIEJ AKADEMII NAUK, CZASOPISMO 
ZATW IERDZONE PRZEZ MINISTERSTWO OŚWIATY DO 
UŻYTKU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, ZAKŁADÓW 
KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI I TECHNIKÓW (Dz. Urz. Min. 
Ośw. Nr 14 z 1966 r. W-wa, 5.11.1966).

SPIS TREŚCI

Tadeusz Jarzębowski
Poczerwienienie grawitacyjne................226

Julian Leszek Zdunik 
Pulsary w relatywistycznych

układach podwójnych.........................231
Stanisław R. Brzostkiewicz

Od "Biesa do Kopernika ( I I ) ................236
Kronika:

Sznur pereł wokół J o w isz a ...................241
Przelot planetoidy koło Z ie m i .............242
Drugi obiekt pozaplutonowy................243
Ile mamy planet wokół Słońca? . . . .  243 

Kącik Olimpijczyka 
XXXVII Olimpiada Astronomiczna . . 244 

Poradnik obserwatora 
Obserwujemy gwiazdy podwójne . . . 247 

Obserwacje 
Komunikat Sekcji Obserwacji

Słońca PTMA, maj 1993 ...................  251
Nowości wydawnicze 

M. Jaroszyński, Galaktyki i budowa
W szechświata..................................... 251

To i owo 
Mikołaj Kopernik i współczesne

obserwatoria europejskie...................252
Kalendarzyk Astronomiczny...........254

Najbardziej uniwersalnym laborato
rium, w którym testować można prawa 
fizyki jest... Wszechświat. Bogactwo zja
wisk i obiektów, jakie nam oferuje, po
zwala weryfikować rozmaite przewidy
wania teoretyczne. Jedne teorie dosko
nale tłumaczą obserwacje, inne należy 
odrzucić, bo są z obserwacjami sprze
czne. Przykłady takiego postępowania 
znajdują się we wszystkich trzech ar
tykułach tego numeru Uranii W pier
wszym Tadeusz JARZĘBOWSKI opi
suje historię mierzenia przez astrono
mów poczerwienienia grawitacyjnego, 
zjawiska, które jest zauważalne w sil
nym polu grawitacyjnym. Następnie Le
szek ZDUNIK przedstawia sposoby o- 
kreślania równania stanu dla supergę- 
stej materii w gwiazdach neutronowych 
— na podstawie danych obserwacyjnych 
o pulsarach podwójnych. A  w kolejnej 
części artykułu „Od Talesa do Koperni
ka” Stanisław BRZOSTKIEWICZ u- 
kazuje drogę weryfikacji astronomicz
nych teorii w starożytności.

Okładkę zdobi piękne zdjęcie wyko
nane przez polskiego astronoma pra
cującego w USA, Wiesława WIŚNIE
WSKIEGO. A na zdjęciu odkryty kilka 
miesięcy temu niezwykły obiekt, który 
ma szanse stać się astronomiczną sen
sacją przyszłego roku — o czym dono
simy w Kronice.
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Tadeusz Jarzębowski — Słupsk 

POCZERWIENIENIE GRAWITACYJNE

W tegorocznym, kwietniowym numerze 
Physical Review Letters ukazał się artykuł 
zatytułowany The Galileo Solar Redshift 
Experiment. Tytuł ten mógłby na pierwszy 
rzut oka wywołać nierealne skojarzenie o 
badaniu poczerwienienia grawitacyjnego 
przez Galileusza. Rzecz dotyczy oczywiś
cie eksperymentu, realizowanego na no
szącym imię tego uczonego pojeździe kos
micznym. Po raz pierwszy badano tu wpływ 
pola grawitacyjnego Słońca na częstotli
wość emitowanych z sondy sygnałów ra
diowych.

Ale, ab ovo.

Opis zjawiska
Poczerwienienie grawitacyjne (gravitatio
nal redshift) to jedno ze zjawisk wynikają
cych z einsteinowskiej ogólnej teorii wzglę
dności, z zasady równoważności. Jak z sa
mej nazwy wynika, obserwowany przyrost 
długości fali promieniowania elektromag
netycznego wynika tu z obecności masy; 
zjawisko to zauważalne będzie zatem w 
silnym polu grawitacyjnym.

Oznaczmy przez A0 długość fali, emito
wanej przez atom znajdujący się na po
wierzchni Ziemi (której masę traktujemy 
jako znikomo małą). Otóż gdyby to samo 
źródło emisji znajdowało się w pobliżu ja
kiegoś masywnego ciała, to długość fali, 
jaką zarejestruje obserwator ziemski, bę
dzie inna — będzie nieco większa (rys. 1). 
Oznaczmy tę obserwowaną długość fali 
przez A. Wywołane polem grawitacyjnym 
poczerwienienie A A ^ . =  A-A0, przy czym 
zawsze A Ag™. > 0.

Jeżeli zamiast długości fali wprowadzi
my częstotliwość v, to oczywiście v0 > v. 
Uwypukla się tu wyraźniej istota zjawiska. 
Z  wzoru na energię fotonu E  = hv wy
nika, że energia pierwotna jest większa od 
energii fotonu obserwowanego. Tb właś

nie konsekwencja faktu, że część energii 
fotonu zostaje tu zużyta na wydostanie się 
z pola grawitacyjnego owego masywnego 
ciała.

Niech M  oznacza masę tego ciała zaś r 
odległość źródła emisji od jego środka. Wy
stępuje tu zależność

A  Ajgrmv. _ G  M
Ao c2 r ’

gdzie G  oznacza stałą grawitacji zaś c pręd
kość światła. Jest to zależność przybliżo
na, słuszna tylko przy słabszych polach 
grawitacyjnych. Niemniej w astrofizyce — 
w tych przypadkach, gdzie można doko
nywać pomiarów poczerwienienia grawi
tacyjnego — z takimi względnie niewielki
mi polami mamy właśnie do czynienia.

Rys. 1. Promieniowanie, emitowane z powierzchni 
masywnego ciata, odbierane jest przez obserwatora z 
zewnątrz jako promieniowanie o zwiększonej dłu
gości fali (niżej częstotliwości). Zjawisko to nazywa
my poczerwienieniem grawitacyjnym

Obliczmy wielkość tego efektu dla na
szej gwiazdy — Słońca. Gdy emitujący a- 
tom znajduje się na jego powierzchni, to r 
=  7 x  108 m; po podstawieniu na Af, G  i c2 
odpowiednio wartości 2 x  1030kg, 6.7 x  ICH1 
i 9 x l 0 16 otrzymamy

■A -̂ —  (Słońca) =  2 .1 X 1 0 - 6  , 

Promieniowanie Słońca, odbierane na Zie-
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mi, winno być zatem w następstwie wpływu 
grawitacji „poczerwienione” o taką właś
nie wielkość. Tfegoż rzędu przesunięcia win
ny też wystąpić w widmach gwiazd po
dobnych do naszej gwiazdy. "Kik więc np. 
linia widmowa o ziemskiej, laboratoryjnej 
długości fali Ao = 500 nm (barwa zielona) 
jest przesunięta ku czerwieni o 0.001 nm. 
W angstremach byłoby to 1/100 A. Kto

DŁUGOŚti FAII /angstremy/

Rys. 2. Fragment widma Słońca; tryplet tlenu z bli
skiej podczerwieni. Badanie pozycji tych wyjątkowo 
ostrych linii widmowych (szerokość połówkowa rzę
du ćwierci angstrema) pozwoliło na dokładny po
miar poczerwienienia grawitacyjnego Słońca

jest obznajomiony z obserwacyjną spek
troskopią wie, że szerokość linii w wid
mach gwiazd rzadko spada poniżej jedne
go angstrema (por. rys. 2). W obserwowa
nym przez nas widmie Słońca linie wid
mowe przesunięte są zatem w kierunku 
fal dłuższych o około jedną setną swej 
szerokości. Wpływ pola grawitacyjnego jest 
tu więc skromniutkL

Ale zwróćmy uwagę na występującą we 
wzorze proporcjonalność do M/r. Wska
zuje to jednoznacznie, że w obiektach skon
densowanych — białych karłach, gwiazdach 
neutronowych — grawitacyjne przesunię
cie ku czerwieni winno ujawniać się bar
dziej wyraziście. Rząd wielkości można o- 
szacować natychmiast w oparciu o dane 
dla Słońca.

W białych karłach, jak wiemy, promień 
jest około sto razy mniejszy, natomiast ma
sa zbliżona do słonecznej — prawie za
wsze nieco mniejsza. Stosunek M/r będzie

tu więc kilkadziesiąt razy większy. Dla bia
łego karła mielibyśmy zatem 

A A^yA o* 10- 4 .
Linie widmowe z dziedziny widzialnej win
ny tu być przesunięte o blisko jeden an- 
gstrem. Efekt, zdawałoby się, łatwo mie
rzalny, gdyby nie ta złośliwość natury, że w 
białych karłach — w porównaniu z gwiaz
dami ciągu głównego — linie widmowe są 
znacznie szersze.

No a gwiazdy neutronowe? TU promień 
jest przecież o pięć rzędów wielkości mniej
szy, a masa nawet trochę większa od sło
necznej (tam, gdzie można było wyzna
czyć, otrzymywano wartości wahające się 
około 1.4 Mej). Dla gwiazd neutronowych 
mielibyśmy więc już liczbę 10-1; dokład
niejsze oszacowania wskazują, że tu 

AA^yAo = 2 x l0 -1 .
Chciałoby się więc od razu wykrzyknąć, o 
ile to angstremów linie widmowe są w 
gwiazdach neutronowych przesunięte ku 
czerwieni. Przyroda, niestety, jest w tym 
wypadku jeszcze bardziej złośliwa: tu nie 
obserwuje się żadnych linii widmowych.

Pomiary poczerwienienia 
grawitacyjnego Słońca
Praca Einsteina, dotycząca przesunięcia 
ku czerwieni w widmie Słońca, została o- 
publikowana w roku 1911 (całość ogólnej 
teorii względności wyszła na świat w roku 
1916). Wywołało to lawinę badań, mają
cych na celu obserwacyjną weryfikację tej 
nowej, epokowej teorii. Wchodziło pod
ówczas w grę badanie trzech zjawisk, któ
re mogłyby dostarczyć danych na przechy
lenie szali w kierunku „za” czy też „prze
ciw” teorii Einsteina. Były to:
1) ruch peryhelium Merkurego,
2) odchylanie przebiegających w pobliżu

Słońca fotonów,
3) omawiane tu przesunięcie ku czerwie

ni w widmie Słońca.
Znany w okresie międzywojennym fi

zyk, Stanisław L o r i a, opisał tę proble
matykę w wydanej we Lwowie w roku 1922 
książce pt. Względność i grawitacja. Teorja
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A. Einsteina. Zajrzyjmy do tej książki. Dy
skutowane są tam szczegółowo możliwe 
źródła błędów w mierzonych pozycjach li
nii widmowych. Dużo uwagi poświęcono 
zwłaszcza wpływowi ciśnienia na pozycje 
linii (w myśl ówczesnych danych, ciśnienie 
w atmosferze Słońca miałoby być znacz
ne). Rozpatrywano także możliwości prze
sunięć w laboratoryjnym widmie porów
nawczym, wynikające z istnienia pola ele
ktrycznego między biegunami łuku (efekt 
Starka). Wybrano do pomiarów dziewięć 
linii azotu, usytuowanych na fioletowym 
krańcu widma widzialnego (AA 3844- 
3873 A); linie te miałyby być mało wrażli
we na wpływ ciśnienia. Wyniki pierwszych 
badań wyszły spod prasy już w roku 1914. 
Wśród zaangażowanych w tej problematyce 
autorów znajdujemy takie znane nazwiska 
jak S c h w a r z s c h i l d ,  B a b c o c k  czy 
E v e r s h e d .  Z  czterech niezależnych serii 
badań, wykonanych w różnych obserwato
riach, uzyskano na AA/A0 następujące war
tości: + 1.1 x ICH, +1.9 x ICH, +2.1xl(H  i 
+2.3 x 10-6. Rozrzut spory, ale znak i rząd 
wielkości dobry. Bez wątpienia można by
ło zatem skonstatować, iż były to wyniki 
przemawiające raczej za niż przeciw teorii 
Einsteina.

Przeskoczmy teraz siedem dziesięcio
leci i zajrzyjmy do Astrophysical Journal z 
roku 1991. Ukazała się tam praca zatytu
łowana: Solar Gravitational Redshift from  
the Infrared Oxygen Triplet. Jak wynika z 
tytułu, tym razem wybrane były linie z prze
ciwległego krańca widma, z zakresu AA 
7772-7775 A. Ttyplet ten widzimy na ry
sunku 2. Są to oczywiście linie absorpcyj
ne, ale badano też ten tryplet w widmie 
chromosferycznym, gdzie występują one 
w emisji. Porównanie ich pozycji z pozy
cjami linii laboratoryjnych tegoż trypletu 
dało wartość poczerwienienia grawitacyj

nego z niespotykaną dotąd dokładnością. 
Zmierzona wartość wynosi 0.99 ±0.02 war
tości przewidzianej przez Einsteina.

Poczerwienienie grawitacyjne 
w białych kartach
Zanim przejdziemy do tematu, najpierw 
istotna dla zagadnienia uwaga.

Wiadomo, że przesunięcie linii widmo
wych ku czerwieni wyniknie także z ruchu, 
z oddalania się świecącego ciała czy też 
obserwatora. Jest to znane dobrze zjawis
ko, odkryte w roku 1842 przez D o p p 1 e - 
r a. Otóż to wynikające z względnego ru
chu przesunięcie w widmie jest bardzo trud
ne do odróżnienia od przesunięcia wywo
łanego grawitacją. W myśl pierwszego

A Adoppl. _
J T  c ’

gdzie v określa prędkość,* w myśl dru
giego

A _ (jrAf
Ao rc2

Prosty rachunek wskazuje, że liczbową war
tość 2.1 x ICH, odpowiadającą grawitacyj
nemu poczerwienieniu Słońca, otrzymali
byśmy w przypadku jego oddalania się z 
prędkością v =  630 m/s. Oczywiście o żad
nym zwiększaniu się odległości Ziemi od 
Słońca nie ma mowy; stwierdzone prze
sunięcie linii widmowych wywołane jest tu 
wpływem pola grawitacyjnego. No ale gdy 
chodzi o gwiazdy, to sytuacja jest już zu
pełnie inna. Nie wiąże ich już z nami siła 
grawitacji, jedne zbliżają się do nas, inne 
oddalają. W widmach tych pierwszych li
nie przesunięte będą ku fioletowi, w wid
mach drugich — ku czerwieni. Dopple- 
rowskie przesunięcie ku czerwieni to tu 
rzecz codzienna.

Przechodząc już do białych karłów, pa
miętamy, że to grawitacyjne AA/A0 jest tu

* Podana tu przybliżona zależność stosowalna jest tylko dla prędkości v niewielkich w stosunku do prędkości 
światła c. Ścisły wzór, opisujący zjawisko Dopplera, ma postać AAdoppL/Ao = (l+ v/c)V2/( l-v /cy12 -1. 
Zauważmy przy okazji, że przesunięcia ku czerwieni w widmach galaktyk i kwazarów, wynikające z rozsze
rzania się Wszechświata (nazywane poczerwienieniem kosmologicznym) to zjawisko zupełnie innej natury 
niż omawiane tu przez nas poczerwienienie grawitacyjne.
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rzędu ICH. Odpowiadające tej wielkości 
przesunięcie linii widmowych otrzymało
by się przy oddalaniu się gwiazdy z pręd
kością v =  ICH c, tj. 30 km/s. Wertując ka
talog prędkości radialnych gwiazd, zauwa
żymy, że tego rzędu prędkości należą do 
przeciętnych. Wyłuskanie efektu grawita
cyjnego nie jest tu więc zadaniem łatwym.

Pomiaru poczerwienienia grawitacyjne
go białego karła dokonać można tylko wó
wczas, gdy wchodzi on w skład jakiegoś 
układu gwiazd o wspólnym ruchu prze
strzennym. Zmiana pozycji linii widmo
wych, wywołana efektem einsteinowskim, 
da się wówczas oddzielić od dopplerow- 
skiego.

Doskonałym do tego celu obiektem jest 
nasz bliski sąsiad — odległy zaledwie o 16 
lat świetlnych — układ potrójny 40 Erida- 
ni. Tę trójkę gwiazd widzimy na rysunku

Rys. 3. Układ potrójny 40 Eridani. 'Iii jasna gwiazda 
po prawej stronie to składnik A, odległy na niebie od 
pozostałych o 83". Niższa z dwójki po lewej — skład
nik B — to biały karzeł. B i C okrążają się w okresie 
248 lat, natomiast ich okres obiegu wokół gwiazdy A  
trwa ponad 8 tysięcy lat.

3. Jedna z nich jest białym karłem, stosun
kowo jasnym (9.5m), o masie 0.42 masy
Słońca. Cała ta trójka, związana siłami gra
witacji, biegnie oczywiście w przestrzeni w 
tym samym kierunku i z tą samą prędkoś
cią. Analiza widm składników A i C wska
zuje na prędkość radialną -45 km/s; zna
czy to, że układ zbliża się do nas z taką 
właśnie prędkością. Ale — uwaga! — pręd

kość radialna składnika B (biały karzeł) 
wynosi tylko -17 km/s. Sytuacja na pozór 
paradoksalna: cała trójka biegnie razem, 
ale prędkość jednej z nich jest mniejsza! 
Ot, wyobraźmy sobie, że biegnie ku nam 
trójka trzymających się za ręce dzieci, my 
badamy ich ruch i stwierdzamy, że jedno z 
nich cały czas biegnie wolniej, chociaż wi
dać, że trzymają się za rączki. Paradoks 
zniknie, jeżeli uwzględnimy występujące 
w białym karle poczerwienienie grawita
cyjne. Jest to proste. Wszystkie trzy gwiaz
dy zbliżają się do nas, więc ich linie wid
mowe przesunięte są w stronę fioletu; ale 
w tym składniku skondensowanym prze
sunięcie linii jest mniejsze, gdyż nakłada 
się tu działający w kierunku przeciwnym 
efekt einsteinowski. I wszystko jest w do
skonałej zgodności z teorią, gdy na M  pod
stawi się wyznaczoną z podwójności war
tość masy gwiazdy.

Jedną z najnowszych prac z tej dziedzi
ny (Astrophysical Journal, rok 1991) był 
pomiar poczerwienienia grawitacyjnego w 
23 białych karłach, których ruch w prze
strzeni można było określić niezależnie. 
Otrzymane wartości grawitacyjnego AA/A0 
wynosiły tu od 7 X 10~5 do 3 x  ICH. Zauważ
my, że znajomość tego poczerwienienia 
pozwala na obliczenie masy gwiazdy — 
gdy określony zostanie jej promień. Poda
no więc tam też wartości mas badanych 
białych karłów: zawierają się one w grani
cach od 0.42 do 1.08 M©; średnia wartość 
wynosiła 0.65 masy Słońca.

Eksperymenty
a) Pomiar częstotliwości sygnałów radio
wych

Omówiliśmy wyniki badań nad poczer
wienieniem grawitacyjnym promieniowa
nia emitowanego przez źródła naturalne. 
Ale dzisiaj ów grawitacyjny „redshift” moż
na badać również i w promieniowaniu po
chodzącym ze źródeł sztucznych — można 
tu więc też eksperymentować. W tym celu 
do pola grawitacyjnego masywnego ciała 
wprowadzić należy aparaturę emitującą
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promieniowanie elektromagnetyczne i śle
dzić z Ziemi zmiany częstotliwości. Bada
nym promieniowaniem nie będą już oczy
wiście fale widzialne lecz fale radiowe.

Eksperymenty takie realizuje się na son
dzie przebiegającej w pobliżu planety, czy 
też zbliżającej się do Słońca. Musi tam 
znajdować się generator, emitujący pro
mieniowanie o stabilnej, ściśle określonej 
częstotliwości. Gdy pojazd zbliża się do 
ciała niebieskiego, odbierany przez na
ziemne stacje sygnał jest o niższej często
tliwości, gdy pojazd oddala się, rejestro
wana częstotliwość wzrasta.

Po raz pierwszy pomiary tego typu zre
alizowano wykorzystując sondę Voyager 1 
w trakcie przebiegania jej w pobliżu Sa
turna. Eksperyment został opisany w Phy
sical Review Letters z 1990 roku pod zna
miennym tytułem: Test o f  the Gravitatio
nal Redshift Effect at Saturn. Bliższe dane 
na rysunku 4.

Podobny eksperyment realizowany jest 
obecnie na sondzie Galileo, na pokładzie 
której znajduje się nadzwyczaj stabilny ge
nerator częstotliwości, emitujący sygnały 
na 2.3 GHz. Dla pojazdu tego, który wy
startował pod koniec 1989 roku, zaplano
wano długą i dość zawiłą trasę. Przebiegał 
on koło Wenus, dwukrotnie koło Ziemi 
— obiegając oczywiście Słońce — a 7 grud
nia 1995 roku ma dotrzeć do Jowisza. Ba
da się tu wpływ pola grawitacyjnego na 
odbierane od generatora sygnały, gdy po
jazd zbliża się do poszczególnych ciał nie
bieskich. Opublikowano już wyniki, uzy
skane w oparciu o dane z pierwszego roku 
lotu (maksymalne zbliżenie do Słońca wy
nosiło 0.7 jedn. astron.); zarejestrowane 
zmiany częstotliwości pozostają w dosko
nałej zgodności z teorią, odstępstwa nie 
przekraczają pięciu promil.

b) Badanie chodu zegarów
Zauważmy, że zjawisku poczerwienie

nia grawitacyjnego odpowiada równorzęd
ne pojęcie zwolnienia chodu zegara. Jest 
to oczywiste. Poczerwienienie to przecież 
zmniejszenie częstotliwości, a np. aktual

na definicja sekundy oparta jest przecież 
na wzorcu częstotliwości: sekunda to o- 
wych 9 192 631 770 drgań w atomie cezu. 
W rejonie o silniejszym polu grawitacyj
nym zegary winny więc wykazywać zwol
nienie chodu. Relatywistyczne wyrażenie, 
opisujące to wydłużenie jednostki czasu,

Ryc. 4. Zarejestrowane zmiany w częstotliwości sy
gnałów, odbieranych od sondy Voyager 1, gdy zbliża
ła się ona i oddalała od Saturna. Liczby na osi od
ciętych podają odległość pojazdu od planety w jed
nostkach jej promienia (maksymalne zbliżenie wy
nosiło 3.1 promienia Saturna). Wyniki pomiarów zga
dzają się z teorią w granicach 1%.

zawiera omawianą tu przez nas wielkość 
GM/rc2.

Zam iast więc mierzyć grawitacyjne 
przesunięcia długości fal promieniowa
nia, można badać opóźnianie chodu zega
ra. Zatem — pofantazjujmy trochę — za
miast trudzić się mozolnymi pomiarami 
pozycji linii w widmie Słońca, wystarczy 
umieścić tam zegar i obserwować z Ziemi 
jego opóźnianie. A opóźnianie to byłoby 
nawet całkiem znaczne: byłaby to jedna 
sekunda na każde sześć dni. Dla współczes
nych zegarów atomowych, które rozbież
ność o sekundę dopuszczają dopiero po 
jakimś milionie lat, badanie tego typu o- 
późnienia byłoby dziecinną zabawą. No ale 
zegara na Słońcu umieścić się nie da.

Badanie chodu zegarów można nato
miast przeprowadzać na Ziemi. Wpraw
dzie tu już nie słoneczne a tylko to mizer-
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ne ziemskie pole grawitacyjne, niemniej 
współczesne zegary wyłapią różnice i w ta
kim polu grawitacyjnym. Jak wielkie jest 
to ziemskie „poczerwienienie grawitacyj
ne”? Łatwo otrzymamy je ze słonecznego 
pamiętając, że promień naszej planety jest 
109 razy mniejszy od słonecznego, pod
czas gdy masa Słońca jest 330 000 razy 
większa od ziemskiej. Stosunek tych liczb 
wynosi 3x  10-4 i w takim stopniu „redshift” 
ziemski jest mniejszy od słonecznego. Dla 
naszej planety zatem AA^/Ao = 6x 10-10.

Eksperymenty przeprowadzano tu róż
ne. Jeden z nich polegał na umieszczeniu 
zegarów na pokładzie samolotu przeby
wającego przez szereg godzin na znacznej 
wysokości i porównaniu ich wskazań ze 
wskazaniami zegarów pozostałych na po
wierzchni Ziemi. Te w samolocie wyprze
dzały pozostające na Ziemi, jako że znaj
dowały się w rejonie o słabszym polu gra
witacyjnym.

Omówmy bliżej ten ciekawy ekspery
ment.

Z obliczeń wynika, że np. na wysokości 
10 km sekunda winna być o około 10“12 s 
krótsza od sekundy na poziomie morza. 
Brzmi to nieco surrealnie, ale jest to właś
nie konsekwencja różnicy w oddziaływa
niu grawitacyjnym. Jeżeli samolot znajdo-

Julian Leszek Zdunik — Warszawa
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wał się na tej wysokości przez 15 godzin 
(54 000 sekund), to w ciągu tego okresu 
czasu znajdujące się na jego pokładzie ze
gary winny wyprzedzić te pozostałe na po
wierzchni Ziemi o około 5 x 10-8 s. Jest to 
różnica jak najbardziej mierzalna. Ale przy 
eksperymencie tym trzeba pamiętać i o 
innym jeszcze zjawisku, wynikającym ze 
szczególnej teorii względności, o dylatacji 
czasu. Wchodzą tu bowiem w grę dwa 
efekty:
1) skrócenie jednostki czasu będące na

stępstwem oddalenia się od masywne
go ciała (ogólna teoria względności),

2) wydłużenie jednostki czasu spowodo
wane ruchem samolotu (szczególna te
oria względności).
Tfen drugi efekt, zależny od prędkości, 

jest o blisko rząd wielkości mniejszy od 
pierwszego (dla omawianego tu ekspe
rymentu było to opóźnienie zegarów o 
6x 10-9 s). Otóż po uwzględnieniu tych re
latywistycznych efektów otrzymuje się do
skonałą zgodność stwierdzonych różnic 
chodu zegarów z teorią.

W następnym numerze kontynuacja tej 
tematyki. Wrócimy znowu do gwiazd, ale 
tym razem bohaterami będą gwiazdy neu
tronowe.

URANIA

PULSARY W RELATYWISTYCZNYCH 
UKŁADACH PODWÓJNYCH

Jednym z najbardziej interesujących od
kryć w dziedzinie obserwacji pulsarów by
ło w ostatnich latach znalezienie pulsarów 
w relatywistycznych układach podwójnych.

Układy podwójne gwiazd nie są obiek
tami wyjątkowymi, obserwuje się je czę
sto, a badanie teoretyczne własności ta
kich systemów jest zajęciem wielu astrono
mów. Z układem podwójnym gwiazd ma
my do czynienia wówczas, gdy oddziały
wanie grawitacyjne dwóch mas prowadzi

do układu grawitacyjnie związanego, w któ
rym oba obiekty krążą wokół środka ma
sy. Układy podwójne gwiazd są bardzo in
teresującymi systemami, gdyż ich obser
wacje pozwalają na określenie wielu cie
kawych własności gwiazd. Często w ukła
dach takich dochodzi do wymiany masy 
między składnikami, co może całkowicie 
zmienić ewolucję gwiazd wchodzących w 
skład układu podwójnego.

Artykuł ten poświęcony jest bardzo
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szczególnemu rodzajowi układów podwój
nych, a mianowicie takiemu systemowi 
gwiazd, w którym jedna jest pulsarem zaś 
odległość między składnikami jest na tyle 
mała, że istotne i obserwowalne są rela
tywistyczne efekty teorii grawitacji (będą
ce odstępstwem od klasycznego opisu sfor
mułowanego przez Newtona).

Podstawowe znaczenie (dla obserwacji 
i wyciągnięcia z nich daleko idących wnio
sków dotyczących składników układu po
dwójnego) ma fakt, że rejestrujemy sygna
ły wysłane przez pulsara. Pierwszy pulsar 
został odkryty w 1967 roku przez grupę 
radioastronomów z Cambridge kierowa
ną przez A  H e  w is  ha. Dzisiaj znamy 
już kilkaset takich obiektów (patrz czwar
ta strona okładki). Wysyłane przez nie pro
mieniowanie, dochodzące do nas w posta
ci pulsów, charakteryzuje się wyjątkową 
stałością okresu pomiędzy pulsami — „do
kładność” pulsara dorównuje zegarom ato
mowym. Dlatego też umieszczenie tak do
kładnego „zegara” w układzie podwójnym 
z drugą gwiazdą daje nam wielkie możli
wości zmierzenia wpływu położenia dwóch 
gwiazd i ich względnego ruchu na zmiany 
okresu pomiędzy docierającymi na Z ie
mię pulsami.

Dotychczas zaobserwowano dwa tego 
typu układy: PSR 1913+16 i PSR 1534+  
12. Pierwszy z nich odkryli w 1974 roku 
Joseph T a y l o r  i Russel H u l s e ,  drugi 
został zaobserwowany po raz pierwszy 
przez Aleksandra W o l s z c z a n a w  1991 
r. Obydwu odkryć dokonano przy użyciu 
radioteleskopu w Arecibo w Puerto Rico 
(patrz trzecia strona okładki). Okresy pul- 
sarów, tzn. odstęp czasu pomiędzy pulsa
mi, w obu tych układach wynoszą 59 mili
sekund (PSR 1913+16) i 38 milisekund 
(PSR 1534+12) zaś okresy obiegu wokół 
drugiej gwiazdy (odpowiednik ziemskiego 
roku) odpowiednio: 7 godzin 45 minut i 
10 godzin.

W układach takich, zwanych krócej pul- 
sarami podwójnymi, obserwujemy jedynie 
jedną gwiazdę, pulsara. Druga jest niewi

doczna, a o jej obecności świadczy zmien
ność częstotliwości mierzonych pulsów pul
sara z okresem równym okresowi obiegu 
w układzie podwójnym. Na podstawie a- 
nalizy tej zmienności możemy wyciągnąć 
wiele niezwykle interesujących wniosków. 
Obserwowany na Ziemi okres pulsów zmie
nia się w głównej mierze z powodu prze
sunięcia dopplerowskiego będącego wyni
kiem ruchu orbitalnego pulsara. Efekt ten 
możemy opisać w ramach szczególnej teo
rii względności i jest on bezpośrednią kon
sekwencją skończonej prędkości rozcho
dzenia się promieniowania elektromagne
tycznego. W tym przypadku chodzi o pro
mieniowanie o długościach odpowiadają
cych falom radiowym. W momentach, w 
których pulsar zbliża się do nas odstęp 
pomiędzy pulsami będzie krótszy, a w cza
sie oddalania dłuższy niż gdyby pulsar nie 
obiegał drugiej gwiazdy. Skrócenie lub wy
dłużenie tego okresu jest proporcjonalne 
do radialnej prędkości pulsara i rejestru
jąc te zmiany możemy wykreślić tzw. krzy
wą prędkości. Jest oczywiste, że możemy 
w ten sposób zmierzyć jedynie składową 
prędkości w kierunku Ziemia-pulsar, gdyż 
tylko ona daje wkład do obserwowanego 
efektu Dopplera. Analizując kształt tej 
krzywej w ramach klasycznej teorii grawi
tacji można w oparciu o prawa Keplera 
wyznaczyć następujące elementy orbity 
pulsara:
a) Pb — okres obiegu orbitalnego
b) e — mimośród orbity
c) a r  sin i — zrzutowana długość półosi 

wielkiej orbity, a\ jest półosią orbity 
pulsara, i — kątem między płaszczyzną 
orbity a płaszczyzną nieba.

d) f i  =  (w 2-s in /)3/(/ni+W 2)2 — funkcję 
mas, gdzie m i i m i oznaczają masy pul
sara i drugiej gwiazdy.

e) o j  —  położenie peryastronu tzn. kąt 
pomiędzy linią węzłów a kierunkiem  
peryastronu.
Specyficzną własnością wspomnianych 

dwu układów podwójnych jest mała odle
głość pomiędzy wchodzącymi w ich skład
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Pulsary podwójne PSR 1534 +12 PSR 1913+16
Parametry keplerowskie

Okres orbitalny Pb (s) 36351.7 27906.98
Mimośród e 0.27368 0.61713
Rzut półosi wielkiej a sin i (105 km) 11.1806 7.0204
Położenie peryastronu w (°) 264.97 226.575

Parametry relatywistyczne

Prędkość ruchu peryastronu w (°/rok) 1.7560 4.22663
Dylatacja czasu y  (ms) 2.05 4.29
Pochodna okresu orbitalnegoĄ ( 1(H2) -0.1 -2.425
Opóźnienie Shapiro (wielkość) — r (as) 6.2
Opóźnienie Shapiro (kształt) — s =  sin i 0.986

Ziemia

Rys 1. Orbita pulsara w układzie podwójnym. Druga 
gwiazda znajduje się w ognisku elipsy.

gwiazdami, przy masach tych gwiazd prze
wyższających masę Słońca. Odległość ta 
dla obydwu układów jest rzędu promienia 
Słońca. Bezpośrednią tego konsekwencją 
jest bardzo silne przyciąganie grawitacyj
ne gwiazd; „potencjał grawitacyjny” wy
tworzony przez jedną gwiazdę w miejscu, 
gdzie znajduje się druga jest bardzo duży. 
Tak silne efekty grawitacyjne bardzo szyb
ko uwidaczniają się w postaci odstępstw

od klasycznego opisu oddziaływania gra
witacyjnego przedstawionego przez New
tona. Efekty te dają się jednak bez kło
potu wyjaśnić za pomocą ogólnej teorii 
względności; teorii grawitacji sformułowa
nej przez Einsteina w drugiej dekadzie XX 
wieku.

Dające się zmierzyć parametry wyni
kające z odstępstw od opisu keplerowskie- 
goto:

a) prędkość ruchu peryastronu a>, czy
li zmiana położenia orbity w czasie. Moż
na z grubsza powiedzieć, że eliptyczna or
bita powoli obraca się pozostając ciągle w 
tej samej płaszczyźnie — w rzeczywistości 
orbita jest skomplikowaną krzywą przy
pominającą kwiat o wielu płatkach (rysu
nek 2). Ruch peryastronu jest bezpośred-

Rys 2. Ruch peryastronu orbity pulsara.

nią konsekwencją odstępstwa od klasycz
nego newtonowskiego opisu ruchu dwóch 
mas punktowych (lub dwóch kul), zgod-
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nie z którym siła przyciągania grawitacyj
nego jest odwrotnie proporcjonalna do 
kwadratu odległości pomiędzy dwoma cia
łami. Okazuje się, że odstępstwa od tego 
prawa pojawiają się już w teorii nierelaty- 
wistycznej w przypadku gdy kształt jednej 
z gwiazd (lub obydwu) odbiega od kuliste
go (jest to najczęściej elipsoida obroto
wa). Przyczyną mogą tu być siły pływowe 
pochodzące od drugiego składnika układu 
lub rotacja gwiazdy (czyli siła odśrodko
wa). Z  ogólnej teorii względności ruch pe- 
ryastronu wynika w sposób bezpośredni, 
nawet w przypadku dwu „punktowych” 
mas. Należy zaznaczyć, że na ruch pery- 
astronu mogą w sposób istotny wpływać 
inne ciała, zakłócające ruch orbitalny ba
danego obiektu. Z  sytuacją taką mamy w 
przypadku orbity Merkurego, której ob
serwowany ruch peryhelium jest w ponad 
90% wynikiem oddziaływania innych pla
net (głównie Wenus i Jowisza). Pozostałą 
część, wynoszącą 43 sekundy łuku na stu
lecie, bardzo dobrze tłumaczy ogólna teo
ria względności.

W przypadku obydwu układów pulsa- 
rów podwójnych zmiana położenia peryas- 
tronu jest o ponad 4 rzędy wielkości więk
sza niż dla Merkurego. Tak silny efekt szyb
ko uwidacznia się jako zmiana kształtu ob
serwowanej na Ziemi krzywej prędkości 
radialnej (rysunek 3).

Rys 3. Krzywa prędkości radialnej obserwowana dla 
pulsara PSR 1913+16 w trzech różnych epokach 
(lata 1974,1981 i 1984).
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b) dylatacja czasu y  — jest spowodo
wana „innym” mierzeniem czasu w ukła
dzie poruszającym się lub znajdującym się 
w silnym polu grawitacyjnym. Ogólna teo
ria względności mówi, że promieniowanie 
wysłane z silnego pola grawitacyjnego do
trze do nas przesunięte ku czerwieni, a 
więc będzie miało mniejszą energię niż w 
momencie emisji. Chodzi tu o pole grawi
tacyjne w jakim znajduje się pulsar. Po
chodzi ono od drugiej gwiazdy i jest tym 
silniejsze im pulsar jest bliżej niej. Bę
dziemy więc obserwować zmiany częstości 
pulsara w zależności od zmian odległości 
między dwoma gwiazdami w układzie po
dwójnym. Oczywiście w przypadku orbity 
kołowej (e =  0) efekt ten byłby zerowy. 
Szersze przedstawienie tego efektu znaj
dzie Czytelnik w następnym numerze Ura
nii w artykule T  J a r z ę b o w s k i e g o .

c) zmiana okresu orbitalnego Pb — 
okres orbitalny maleje. Ogólna teoria 
względności przewiduje, że układ podwój
ny wysyła fale grawitacyjne tracąc w ten 
sposób energię i moment pędu ruchu or-

Rys 4. Pulsy od pulsara 1 przechodzą w pobliżu dru
giej gwiazdy 2.

bitalnego. Prowadzi to do stopniowego za
cieśniania orbity i malenia okresu obiegu.

d) zmiana częstości pulsów wynikają
ca z faktu, że promieniowanie — w drodze 
do Ziemi, biegnąc od pulsara — przecho
dzi w pobliżu masywnego ciała, jakim jest 
druga gwiazda w układzie (rysunek 4). Pro
wadzi to do opóźnienia dotarcia pulsów 
do Ziemi, zwanego opóźnieniem S h a p i - 
r o. Jest to bardzo subtelny efekt mierzal
ny w tej chwili z wystarczającą dokładnoś
cią tylko dla układu PSR 1534+12. Daje 
on w efekcie dwa obserwacyjne parametry

URANIA
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r i j  =  sin i, określające wielkość oraz 
kształt opóźnienia Shapiro.

Pomiary powyższych wielkości pozwa
lają na wyznaczenie takich parametrów u- 
kładu podwójnego i gwiazd w jego skład 
wchodzących, które są niemożliwe do wy
znaczenia w innych przypadkach (gdy efe
kty teorii względności są niemierzalne).

Możemy więc obliczyć na przykład kąt 
i tzn. określić położenie płaszczyzny orbi
ty względem płaszczyzny nieba. Pozwala 
to na wyznaczenie rzeczywistej wielkości 
orbity (a nie jedynie jej rzutu).

Przede wszystkim jednak jesteśmy w 
stanie określić, z bardzo dużą dokładnoś
cią, masy gwiazd w tych układach. Dla wszy
stkich czterech gwiazd mieszczą się one 
pomiędzy 1.3 a 1.45 Mq . Są to jedyne tak 
dokładne wyznaczenia mas gwiazd neutro
nowych (dokładność jest równa ok. 0.4% 
dlaPSR 1913+16 i 4% dla PSR 1534+12).

Wyniki te mają duże znaczenie teore
tyczne i można na ich podstawie wyciąg
nąć pewne wnioski dotyczące budowy ma
terii przy bardzo dużych gęstościach, prze
wyższających kilkakrotnie gęstość w jądrach 
atomowych. Z  materii takiej zbudowane 
są gwiazdy neutronowe. Konstruując mo
dele gwiazd neutronowych musimy opie
rać się na pewnych modelach gęstej m ate
rii, nie wiemy bowiem z doświadczenia jak 
zachowuje się materia przy tak wysokich 
gęstościach. Dla wyznaczenia struktury, 
masy i promienia gwiazdy neutronowej 
ważna jest, wynikająca z określonego mo
delu materii, postać równania stanu tzn. 
zależności ciśnienia od gęstości P(p). Przyj
mując jakieś równanie stanu możemy o- 
kreślić parametry całego ciągu gwiazd neu
tronowych zbudowanych z danej materii. 
Gwiazdy w tym ciągu różnią się np. gę
stością centralną panującą w środku, od 
czego zależy cała ich struktura. Różne mo
dele materii dają różne równania stanu i 
różne kształty wspomnianych ciągów mo
deli gwiazd. Na rysunku 5 przedstawione 
są trzy przykłady dla trzech typów równa
nia stanu: sztywnego (duża wartość dP/dp),

miękkiego (małe dP/dp) i pośredniego. Jak 
widać jedną z własności gwiazd neutrono
wych jest istnienie dla nich masy maksy
malnej, powyżej której nie mogą istnieć 
konfiguracje w równowadze (krzywe M(R) 
na rysunku 4 mają maksimum). Gdybyś
my chcieli utworzyć gwiazdę neutronową 
z większą masą uległaby ona grawitacyjne
mu zapadnięciu do czarnej dziury. Z  ry
sunku 5 widzimy, że różne modele materii 
dają w rezultacie różne masy maksymalne 
gwiazd neutronowych. Dokładny pomiar 
masy gwiazd wchodzących w skład dysku
towanych tu układów podwójnych prowa
dził bezpośrednio do wniosku, że masa 
maksymalna musi być większa niż 1.4 M©. 
Ograniczenie to pozwoliło na odrzucenie 
(jako niezgodnych z doświadczeniem) pew
nych modeli gęstej materii, tych miano
wicie, które dawały gwiazdy neutronowe o 
masie maksymalnej mniejszej niż powyż-

Rys 5. Krzywe M (R ) dla gwiazd neutronowych zbu
dowanych z przy użyciu trzech różnych modeli gęstej 
materii (M — materia miękka, S — sztywna)

sza wartość (są to najbardziej miękkie 
równania stanu).

Pomiar wielkości charakteryzujących 
odstępstwa od klasycznej, newtonowskiej 
teorii daje unikalną możliwość testo
wania relatywistycznych teorii grawitacji. 
Sformułowano bowiem dotychczas wiele 
relatywistycznych teorii opisujących od-
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działywanie masywnych ciał. Tfeorie te róż
nią się od ogólnej teorii względności przed
stawionej przez Einsteina zarówno pod
stawowymi założeniami jak i przewidywa
niami dotyczącymi ruchu ciał w silnym po
lu grawitacyjnym. Oczywiście w słabym polu 
wszystkie te teorie muszą opisywać ruch 
zgodny z teorią newtonowską. W dwóch

opisywanych układach podwójnych pole 
grawitacyjne jest na tyle silne, że możemy 
porównać obserwowany ruch pulsarów z 
przewidywaniami poszczególnych teorii. 
Okazuje się, że ten eksperymentalny eg
zamin ogólna teoria względności Einstei
na zdaje najlepiej.

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza 

OD TALESA DO KOPERNIKA (II)

A r y s t o t e l e s  to — jak wiadomo — 
jeden z najwybitniejszych i najbardziej 
wszechstronnych myślicieli Starożytności. 
Wszechświat wyobrażał sobie w postaci 
systemu sfer „homocentrycznych”, czyli 
miał to być układ współśrodkowych kul, w 
środku których znajduje się nieruchoma 
Ziemia. Miała ona jednak kształt kulisty, 
bo — jak pisze w drugiej księdze swego 
dzieła O niebie (Per uranu) — „zaćmienia 
Księżyca nie przedstawiałyby odcinków ko
ła”. Na zewnątrz ziemskiej sfery miała się 
według niego rozpościerać sfera oceanu, 
dalej — sfera powietrza, a poza nią — 
sfera ognia. Mamy tu więc kolejno sfery 
czterech żywiołów (ziemi, wody, powie
trza i ognia), a na zewnątrz sfery ognia 
miały znajdować się dalsze sfery (Księ
życa, Słońca, pięciu planet) i wreszcie naj
dalszą była sfera gwiazd stałych. Arystote
les zakładał przy tym, że nieustannie musi 
na nie działać jakaś siła, by utrzymywać je 
w ruchu wraz z przyczepionymi do nich 
ciałami niebieskimi. Dlatego założył ist
nienie jeszcze jednej sfery, obejmującej 
wszystkie pozostałe. Była to — jego zda
niem — „pierwsza przyczyna ruchu”, któ
rą utożsamiał z Bogiem. Ona to miała 
wprawiać w ruch gwiazdy i planety na od
powiednich sferach.

Tfen skomplikowany model Układu Sło
necznego dzięki autorytetowi Arystotele
sa miał stanowić punkt wyjścia dla tworze
nia innych układów geocentrycznych. Nie

znaczy to jednak wcale, że wszyscy się z 
nim godzili i że nie podejmowano prób 
znalezienia lepszego rozwiązania. Podró
żnicy badali przecież coraz odleglejsze re
jony naszego globu i przy okazji dokonali 
ważnych dla nauki spostrzeżeń. Stwierdzi
li na przykład, że długość dnia jest różna w 
różnych miejscach i że zależy to od szero
kości geograficznej. Fakt ten potwierdzał 
kulisty kształt Ziemi, a nieznany nam bli
żej E  k f a n t o s jako jeden z ostatnich pi- 
tagorejczyków wypowiadał pogląd, iż kula 
ta obraca się wokół własnej osi i odbiciem 
tego jest dzienny ruch sfeiy gwiazd sta
łych. Natomiast gdzieś w połowie IV wie
ku p.n.e. H e r a k l i d e s  z Pontu (388- 
315) nie tylko głosił coś podobnego, lecz 
jednocześnie dodawał, że wprawdzie Księ
życ i trzy planety (Mars, Jowisz i Saturn) 
krążą dokoła znajdującej się w środku ukła
du Ziemi, to jednak dwie pozostałe plane
ty (Merkury i Wenus) obiegają wokół krą
żącego dokoła naszego globu Słońca. W 
ten oto sposób znowu w astronomii poja
wiła się idea, którą podjął i jeszcze bar
dziej rozwinął A r y s t a r c h  z Samos (ok. 
310 — ok. 230 p.n.e.).

O życiu tego uczonego greckiego wie
my bardzo mało. Niektóre źródła nazywają 
go matematykiem, lecz W i t r u w i u s z  
mówi o nim jako o jednym z nielicznych 
wielkich ludzi, którzy posiadali jednako
wo głęboką wiedzę we wszystkich gałęziach 
nauki — w geometrii, astronomii, muzy-
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ce. Urodził się na Samos, był uczniem 
E u k l i d e s a  i S t r a t o n a  z Lamppsa- 
kos. Tfen ostatni zaś starał się wyjaśniać 
wszystko w sposób racjonalistyczny i jest 
rzeczą zrozumiałą, że wpoił to swemu ucz
niowi. Arystarch zagadnienia astronomi
czne istotnie rozpatruje z analogicznego 
stanowiska, pierwszy traktuje obserwacje 
astronomiczne w duchu ściśle naukowym 
i wysuwa z nich wnioski przy pomocy ści
słych metod matematycznych. W zacho
wanym do dziś dziełku O wielkości i od
ległości Słońca i Księżyca (Peri megethon 
kaiapostematon heliu kai selenes) starał się 
poszukiwane wielkości ustalić — jak się 
przekonamy — drogą czystej dedukcji z 
obserwacji.

Prawdziwe wytłumaczenie powstawa
nia faz Księżyca — o czym już wspomi
naliśmy — podał Anaksagoras z Klazo- 
menaj. Tb on bowiem jako pierwszy zdał 
sobie sprawę z tego, że towarzysz Ziemi 
swój blask zawdzięcza Słońcu, a ponieważ 
— jak tłumaczył — oba ciała poruszają się 
po niebie, oświetlona promieniami sło
necznymi część powierzchni globu księży
cowego nieustannie musi ulegać zmianie. 
Arystarch założył zatem, że w czasie kwa
dry, a więc dokładnie w tym momencie, 
gdy oświetlona jest dokładnie połowa tar
czy księżycowej, linie łączące Ziemię, Słoń
ce i Księżyc muszą tworzyć w przestrzeni 
kosmicznej trójkąt prostokątny. Kąt przy 
Księżycu musi być oczywiście kątem pro
stym, wystarczy więc zmierzyć wtedy kąt 
przy Ziemi, aby na tej podstawie wyzna
czyć kąt przy Słońcu, a tym samym obli
czyć odległość do Słońca i Księżyca. Była 
to metoda bardzo pomysłowa i zupełnie 
poprawna, chociaż chwila dokładnej kwa
dry Księżyca jest trudna do uchwycenia i 
dlatego Arystarch kąt przy Ziemi w tym 
momencie mylnie ocenił na 87°, podczas 
gdy faktycznie wynosi on 89° i 51’. Błąd 
popełniony przez niego był poważniejszy 
niż się to na pierwszy rzut oka wydaje, 
ponieważ ostateczny wynik rachunku za
leży właśnie od małej różnicy pomiędzy

tym kątem a kątem prostym. Według oce
ny Arystarcha różnica ta wypadła 20 razy 
za duża w porównaniu z wartością praw
dziwą, toteż błędnie wywnioskował, iż Słoń
ce znajduje się około 19 razy dalej niż 
Księżyc. W rzeczywistości wartość tego sto
sunku jest akurat 20 razy większa (średnio 
wynosi 389.3).

A w jaki sposób Arystarch wyznaczył 
rozmiary Słońca i Księżyca? Otóż i w tym 
przypadku posłużył się niebywale prostą 
metodą, opierającą się na pomiarze wiel
kości cienia, który Ziemia rzuca na Księ
życ w czasie zaćmienia. Ponieważ — słusz
nie rozumował — Słońce jest tak bardzo 
odległe, średnica ziemskiego cienia musi 
być prawie równa średnicy samej Ziemi i 
na tej podstawie wywnioskował, iż jej śred
nica mniej więcej siedmiokrotnie przewy
ższa średnicę Księżyca. Niestety, tym ra
zem też się mylił, bo w rzeczywistości — 
jak dziś wiadomo — średnica naszej pla
nety nawet czterokrotnie nie przewyższa 
średnicy globu księżycowego. Ale jakkol
wiek oceny Arystarcha były niedokładne, 
to wszakże świadczyły o tym, że Słońce 
musi być znacznie większe od Ziemi. Było 
to niezmiernie ważne stwierdzenie.

O dalszym toku rozumowania Arystar
cha właściwie nic nie wiemy. Możemy je
dynie wyobrażać sobie, że zastanawiał się 
nad wynikami swych pomiarów i doszedł 
zapewne do wniosku, iż nieprawdopodo
bieństwem jest, by duże Słońce miało krą
żyć dokoła znacznie mniejszej Ziemi. Mo
że przypomniał sobie wtedy zarówno o po
glądach Filolaosa z Krotony, jak i o hipo
tezie Heraklidesa z Pontu. Dlaczegóżby 
nie połączyć obu tych przypuszczeń — my
ślał może Arystarch — i nie założyć, że 
wszystkie planety łącznie z Ziemią obie
gają dokoła Słońca? Są to oczywiście wy
łącznie nasze domysły, bo swe idee Ary
starch zawarł w dziele, które zaginęło i o 
jego hipotezach dowiedzieliśmy się jedy
nie z drugiej ręki. Najwięcej na ten temat 
pisze Archideedes w dziele O liczeniu pia
sku (Psammites), gdzie znajdujemy między
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innymi takie słowa: „Arystarch z Samos 
natomiast opublikował dzieło zawierające 
pewne hipotezy, przesłanki, które prowa
dzą do wniosku, iż wszechświat jest wielo
krotnie większy niż ten, który obecnie tak 
nazywamy. Hipotezy te zakładają, że gwiaz
dy stałe oraz Słońce pozostają nierucho
me, a Ziemia krąży po obwodzie koła wo
kół Słońca znajdującego się w środku or
bity.”

Tak więc Arystarch ma pełne prawo 
uchodzić za prekursora naszego Koperni
ka. Tb on bowiem pierwszy postarał się o 
to, by astronomia weszła na właściwą dro
gę i w związku z tym można było ocze
kiwać, że dalsze jej dzieje, to szybki roz
wój. Tymczasem stało się inaczej, chociaż 
— powiada Plutarch — poglądy Arystar- 
cha jeszcze w drugim wieku p.n.e. przyj
mował i gorąco ich bronił niejaki S e -  
1 e u k o s z Babilonii. Był to jednak zdaje 
się zupełnie odosobniony przypadek, gdyż 
poglądy te zbyt wyprzedzały swoją epokę, 
by mogły być przyjęte nie tylko przez ludzi 
prostych, ale nawet przez ludzi wykształ
conych.

Solidny, nieco tępy i pozbawiony wy
obraźni „zdrowy rozsądek” przeciętnego 
człowieka mówił mu, że absurdem jest wy
obrażać sobie, żeby coś tak ogromnego 
jak Ziemia mogło być tylko drobniutką 
cząstką Wszechświata, a jeszcze większą 
niedorzecznością wydawało się przypusz
czenie, aby obiekt tak wielki i masywny 
mógł się poruszać. Gdyby zresztą tak rze
czywiście było, to skąd — pewnie zapyty
wano — wzięłaby się ta olbrzymia siła, któ
ra w myśl ówczesnych wyobrażeń z zakre
su mechaniki, byłaby niezbędna do pod
trzymywania tego ruchu? A przy tym ła
two sobie wyobrazić, że człowiek niechęt
nie wyrzekał się miłego poczucia wyższoś
ci jako mieszkaniec najważniejszej — jak 
mu się długo jeszcze wydawało — części 
Wszechświata. W rezultacie astronomia 
cofnęła się do stanu, w jakim pozostawili 
ją Eudoksos z Knidos, Kallippos z Kyzi- 
kos i Arystoteles ze Stagiry. Ich poglądy

miały ją kształtować właściwie aż do cza
sów Kopernika.

W tym długim przedziale czasu żyło i 
działało oczywiście wielu wybitnych ludzi. 
Należy do nich E r a t o s t e n e s  z Cyre
ny (ok. 276-195 p.n.e.), naczelny kustosz 
słynnej biblioteki w Aleksandrii i wycho
wawca późniejszego faraona Ptolemeusza 
IV Filopatora. Posiadał on reputację naj- 
uczeńszego człowieka owych czasów, zaj
mował się różnymi problemami, ale naj
bardziej znany jest wszakże z udanego po
miaru wielkości Ziemi. Wynik uzyskany 
przez Eratostenesa znany był zapewne 
H i p p a r c h o w i  z Nikai (ok. 190-120 
p.n.e.), który jest kolejną wielką postacią 
starożytnej astronomii. Poczynione przez 
niego obserwacje dowodzą, że działał w 
latach 162-126 p.n.e., z czego przez dłuż
szy czas na wyspie Rodos, gdzie zbudował 
obserwatorium i wykonywał pomiary po
łożeń jaśniejszych gwiazd względem pew
nych ustalonych punktów na niebie. Bodź
cem do tej pracy był fakt wykryty przezeń 
około roku 134 p.n.e., że jasna gwiazda 
Kłos w Pannie zmieniła swe położenie w 
ciągu ostatnich 160 lat o jakieś 2 stopnie i 
dlatego — zdaniem Hipparcha — wyłoni
ła się potrzeba sporządzenia dokładnego 
spisu położeń gwiazd.

Tciki katalog Hipparch istotnie opra
cował. Obejmuje on około tysiąca gwiazd, 
których położenia wyznaczył z dostępną 
mu dokładnością. Następnie porównywał 
otrzymane dane z danymi zachowanymi 
od czasów Arystarcha i wcześniejszymi za
piskami Babilończyków, Najprawdopodob
niej spodziewał się w ten sposób dowie
dzieć, czy ta lub inna gwiazda zmieniła 
swe położenie na niebie, a tymczasem wy
krył systematyczne zmiany położeń wszy
stkich gwiazd. Dziś jest całkiem zrozumia
łe, bo oś ziemska — jak wiemy — zmienia 
swój kierunek w przestrzeni, wskazując 
coraz to inny punkt na niebie. Można po
wiedzieć — posługując się prostym po
równaniem — że Ziemia nie wiruje jak 
bąk kręcący się „spokojnie”, lecz chwieje
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się. Wywołuje to zjawisko noszące nazwę 
„precesji punktów równonocy” i jego od
krycie przypisuje się właśnie Hipparcho- 
wi, aczkolwiek niektórzy przypuszczają, iż 
faktycznym odkrywcą był K i d e n a s z Ba
bilonii (a w każdym razie jego prace zna
ne były greckiemu astronomowi). Tak czy 
inaczej wiemy obecnie, że oś ziemskiego 
„bąka” zużywa 25 800 lat na zatoczenie 
pełnego stożka i na powrót do poprze
dniego położenia. Jest to okres niemały, 
ale i nie nadmiernie długi w porównaniu z 
epokami historycznymi, toteż w ciągu dzie
jów ludzkich oś ziemska zwracała się ku 
punktom nieba bardzo różnym od tego, 
który dzisiaj wskazuje. Gdybyśmy więc nie 
wiedzieli, kiedy żył i działał Hipparch, mo
glibyśmy to wywnioskować na podstawie 
podanych przezeń położeń gwiazd.

Hipparch badał również ruchy Słońca, 
Księżyca i planet na niebie, osiągając w tej 
dziedzinie bardzo dokładne — jak na owe 
czasy — wyniki. I tak na przykład długość 
miesiąca synodycznego podał z dokładnoś
cią do jednej sekundy, a na długość roku 
słonecznego z błędem wynoszącym zale
dwie 6 minut. Zawdzięczamy mu też sta
ranne pomiary wielu podstawowych wiel
kości w astronomii, przez co dał solidne 
podstawy do jej dalszego rozwoju. Sam 
zresztą starał się obmyślić taki układ świa
ta, aby wyjaśniał obserwowane na niebie 
ruchy ciał niebieskich za pomocą deferen- 
sów i epicykli, których teorię sformułował 
A p o l l o n i o s  z Perge w Pamfilii (ok. 
262-190 p.n.e.). Niestety, większa część 
pism Hipparcha zaginęła i nic bliższego 
na ten temat nie wiemy, ale najprawdopo
dobniej podany przezeń schemat był po
dobny do schematu szczegółowo rozpra
cowanego i dokładnie opisanego przez 
Klaudiosa P t o l o m a i o s a ,  zwanego u 
nas po prostu P t o l e m e u s z e m  (ok. 
100 -  ok. 147 lub 178 n.e.).

Ptolemeusz był niewątpliwie najbardziej 
utalentowanym astronomem po Hippar- 
chu. Zajmował się także matematyką i geo
grafią, lecz najwięcej sławy przysporzyły

mu dzieła astronomiczne, zwłaszcza zaś 13 
ksiąg dzieła System matematyczny (Mathe- 
matike syntaksis), przez Arabów zwanego 
Almagestem. Stanowiło ono szczyt astro
nomii greckiej, odgrywając wielką rolę w 
jej rozwoju i aż do początku XVI wieku 
było podstawowym traktatem w tym przed
miocie. Część dzieła jest oryginalnym wkła
dem Ptolemeusza, wiele jednak zaczerp
nął od swych poprzedników, a przede wszy
stkim od Hipparcha. Zawiera ono dużo 
matematyki, pozycje 1022 gwiazd i oczy
wiście geocentryczną teorię ruchu planet. 
Ziemia została umieszczona z powrotem 
w środku układu, o ile jednak Eudoksos, 
Kallippos i Arystoteles wyobrażali sobie, 
że obiegające ją planety są przytwierdzo
ne do skomplikowanego układu ruchomych 
sfer, to Ptolemeusz owe „wydrążone kule” 
zastąpił równie skomplikowanym syste
mem ruchomych kół. W schemacie tym 
Słońce i Księżyc poruszają się dokoła nie
ruchomej Ziemi po kołowych orbitach, ale 
ruchy planet są bardziej złożone. I tak na 
przykład na zewnątrz orbity Słońca znaj
duje się orbita kołowa, po której jednak 
nie porusza się nic materialnego, a tylko 
abstrakcyjny punkt matematyczny — „fik
cyjny Mars” i dopiero dokoła niego krąży 
po mniejszym okręgu planeta Mars. Duże 
koło, po którym biegnie Mars fikcyjny, zwie 
się deferensem. Natomiast koło mniejsze, 
po którym porusza się Mars rzeczywisty, 
nosi nazwę epicyklu. Ruchy te nakładały 
się na siebie i wyjaśniały zachowanie się 
planety na niebie.

W pewnych okresach czasu Mars po
rusza się po swym epicyklu w tym samym 
kierunku, w jakim fikcyjny Mars obiega 
swój deferens. Oba ruchy (po epicyklu i 
po deferensie) wzmacniają się wówczas 
wzajemnie i wtedy rzeczywisty Mars zdaje 
się bardzo szybko przesuwać po niebie. 
Kiedy indziej, gdy ruch po epicyklu zaczy
na odbywać się w innym kierunku niż ruch 
po deferensie, planeta posuwa się na fir
mamencie coraz wolniej i w końcu się za
trzymuje. Zdarza się wreszcie, że ruch po
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epicyklu ma już kierunek przeciwny w po
równaniu z ruchem po deferensie, toteż 
Mars dla ziemskiego obserwatora zdaje 
się cofać na niebie. A zatem wszystko to

ten oto sposób Ptolemeusz tłumaczył po
wstawanie na niebie pętli planetarnych.

W jeszcze większych odległościach od 
Ziemi umieszczone zostały przez Ptole-

ep ic yk le

d e fe re n s

Z IE M I A

Rys. 1. Wyjaśnienie powstawania pętli Marsa na niebie według teorii geocentrycznej Ptolemeusza (cyframi 
rzymskimi oznaczono kolejne położenia środka epicyklu na deferensie, a cyframi arabskimi — kolejne poło
żenia planety na obwodzie epicyklu).

razem dobrze zgadza się z obserwowany
mi ruchami planety, bo zazwyczaj porusza 
się ona na niebie w tym samym kierunku 
co Słońce i Księżyc, ale niekiedy jakby za
trzymuje się na krótko i potem przez jakiś 
czas biegnie w kierunku przeciwnym. W

meusza podobne układy deferensów i epi- 
cykli należących do Jowisza i Saturna. 
Oczywiście także Merkury i Wenus posia
dały swoje deferensy i epicykle, ale trzeba 
im było nadać nieco inny charakter, by 
wyjaśniały ruchy tych planet. O ile bowiem
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Mars, Jowisz i Saturn poruszają się po 
niebie wolniej niż Słońce i ono je co pe
wien czas dopędza od strony zachodniej, 
potem  wymija i oddala się od nich ku 
wschodowi aż o 180°, po czym znowu za
czyna te trzy planety dopędzać, to Merku
ry i Wenus jedynie oscylują wokół niego i 
nigdy nie oddalają się odeń na sklepieniu 
niebieskim. Ptolemeusz wyjaśnia to za po
mocą hipotezy, że koła deferencyjne tych 
dwóch planet leżą między Ziemią i defe- 
rensem Słońca i że środki ich epicykli krą
żą po swych deferensach w ten sposób, iż 
stale znajdują się ściśle w linii łączącej Zie
mię ze Słońcem, toteż zawsze widzimy je 
na niebie w jego pobliżu. Był to jednak 
pomysł wysoce już sztuczny i wydaje się 
rzeczą dziwną, że aleksandryjskiemu as
tronomowi nie przyszło na myśl utożsa
mić deferensy Merkurego i Wenus z defe- 
rensem Słońca, jak to uczynił Heraklides z 
Pontu. Nie musiałby wymyślać tak zawiłej 
konstrukcji dla tych dwóch planet.

Jako obraz rzeczywistości cały schemat 
podany przez Ptolemeusza był oczywiście 
zupełnie błędny. Okazał się jednak zrozu
miały nie tylko dla ówczesnych ludzi, ale i 
dla wielu późniejszych pokoleń i dlatego 
mimo swych wad odegrał pozytywną rolę. 
Prawdę bowiem — jak twierdzi znany bry-

KRONIKA

Sznur pereł wokół Jowisza

Sznurem pereł nazwał David H. L e v y  nie
zwykłą kometę 1993 e, którą odkrył wspólnie z 
Carolyn S h o e m a k e r w  końcu marca 1993 
roku. Została ona nazwana Shoemaker-Levy 
9, gdyż jest już dziewiątą kometą odkrytą przez 
tych słynnych amerykańskich łowców komet 
(warto dodać, że w końcu maja tego roku C. 
Shoemaker — której zdjęcie opublikowaliśmy 
w tegorocznym numerze lutowym na str. 53 
-  odkryła trzydziestą kometę stając się wśród 
poszukiwaczy komet absolutną rekordzistką). 
Niezwykłość komety Shoemaker-Levy 9 bie
rze się z trzech powodów. Pierwszym jest po 
prostu wygląd — rzeczywiście przypominający

tyjski astrofizyk James Hopwood J e a n s  
(1877-1946) — trzeba podawać każdemu 
pokoleniu za pomocą pojęć, które są mu 
już dobrze znane i które przez to łatwiej 
mu zaakceptować. Arystarch nie przeko
nał nikogo do swej koncepcji, gdyż znacz
nie wyprzedził swą epokę, ale nie posia
dający tak dalekosiężnego spojrzenia P to
lemeusz zyskał powodzenie, bo zbliżał się 
bardziej do ogólnego poziomu myśli ów
czesnej. Nakreślony przez niego obraz bu
dowy świata ludzkość uznawała ponad 
czternaście stuleci!

Tabela 1. Liczba sfer w poszczególnych 
modelach budowy Układu Słonecznego.

Nazwa ciała 
niebieskiego

Liczba sfer w modelu:

Eudoksosa Kallip-
posa

Arysto
telesa

Gwiazdy stale 1 1 1
Saturn 4 4 7
Jowisz 4 4 7
Mars 4 5 9
Wenus 4 5 9
Merkury 4 5 9
Słońce 3 5 9
Księżyc 3 5 5
Ogólna liczba sfer 27 34 56*

* Liczba ta nie obejmuje najbardziej zewnętrznej 
sfery w modelu Arystotelesa.

sznur pereł (patrz zdjęcie na pierwszej stronie 
okładki) — pokazujący, że jej jądro składa się z 
co najmniej kilkunastu brył rozłożonych wzdłuż 
orbity. Drugim jest nietypowy ruch wskazujący 
na to, że została prawdopodobnie schwytana 
przez Jowisza i może być obecnie traktowana 
jak satelita największej planety. I wreszcie trze
cią przyczyną niezwykłości komety 1993 e jest 
to, że — jak wynika z dotychczasowych badań 
jej ruchu — w lipcu 1994 roku zderzy się z 
Jowiszem! Tfe wszystkie niezwykłości uzasadniają 
wyjątkowość nowoodkrytego obiektu i ogrom
ne zainteresowanie jakie wzbudził w świecie as
tronomicznym.

Przechodząc do szczegółów podkreślmy, że 
kometa 1993 e jest obserwowana dopiero od



242 URANIA 9/1993

kilku miesięcy i wobec tego wnioski, które z 
dotychczasowych obserwacji są wyciągane — 
przede wszystkim dotyczące jej ewolucji — są 
obarczone odpowiednią dozą niepewności. Pa
miętając o tym zastrzeżeniu zacznijmy od in
formacji o orbicie intrygującego obiektu. Pier
wszego jej wyznaczenia dokonał astronom ame
rykański Brian G. M a r s d e n, później zajął się 
tym jego kolega Donald Y e o m a n s ,  my na
tomiast podamy tu dane uzyskane przez pol
skiego astronoma Grzegorza S i t a r s k i e g o  
z Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie. 
Swe obliczenia oparł on na prawie 200 obser
wacjach pozycyjnych obejmujących dwumie
sięczny okres ruchu komety. Zważywszy, że jej 
okres obiegu wokół Słońca wynosi około 17 
lat, czujemy jak trudno jest z tak krótkiego 
przedziału obserwacyjnego wydobywać wiary
godne informacje. Współczesne możliwości o- 
bliczeniowe oraz umiejętnie stosowane meto
dy numeryczne pozwalają jednak na to. Helio- 
centryczna orbita komety 1993 e leży w płasz
czyźnie nachylonej do płaszczyzny ekliptyki pod 
kątem 5.7°, ma mimośród równy 0.20 i od
ległość peryhelium wynoszącą 5.4 j. a. Przez 
peryhelium przejdzie 6 kwietnia 1994 roku. O r
bita jowicentryczna tej komety okazała się na
tomiast być silnie wydłużoną elipsą o mimo- 
środzie 0.997 i okresie obiegu wokół Jowisza 
równym 2.5 roku. Przez swe perycentrum przej
dzie ona 23 lipca 1994 roku w odległości od 
środka planety zaledwie 0.00050 j. a. Pamięta
jąc, że -promień Jowisza wynosi około 0.00048 
j. a. można się więc spodziewać tego dnia zde
rzenia komety z Jowiszem. Badania ruchu ko
mety przed jej odkryciem pokazały, że 9 lipca 
1992 roku zbliżyła się do Jowisza na odległość 
zaledwie 0.0012 j. a. Podejrzewa się, że pod
czas tego właśnie zbliżenia sity pływowe rozer
wały jądro komety na wiele części rozpraszając 
je wzdłuż orbity, co daje dziś komecie tak spek
takularny wygląd. Rozmiary największego frag
mentu ocenia się na 10 km, natomiast pier
wotny obiekt przed rozpadem mógł mieć śred
nicę około 20 km. Jeszcze raz podkreślmy, że 
dalsze obserwacje komety mogą prowadzić do 
wyraźnych zmian podanych wartości liczbowych.

Największe emocje wzbudza oczywiście per
spektywa zderzenia komety z Jowiszem. Oce
nia się, że główny fragment komety wpadając 
do atmosfery planety z prędkością 60 km/s mo
że wyzwolić energię rzędu miliarda megaton 
TN T Niestety spadek komety nastąpi prawdo

podobnie na niewidoczną z Ziemi półkulę pla
nety, co uniemożliwi bezpośrednią obserwację 
zjawiska. Niemniej jednak promieniowanie odbi
te od księżyców Jowisza pozwoli zapewne osza
cować parametry wybuchu. Czy jego wynikiem 
będzie pojawienie się na powierzchni planety 
nowej czerwonej palmy? A jeśli do zderzenia 
nie dojdzie, to czy kometa rozdrobni się jesz
cze bardziej tworząc być może zaczątek nowe
go pierścienia wokół Jowisza? Przypomnijmy, 
że jedna z najnowszych hipotez powstania pier
ścienia Saturna mówi, że jest on rezultatem 
rozpadu przelatującego bardzo blisko planety 
obiektu podobnego do Chirona. A może ja 
kieś fragmenty ubiegłorocznego rozpadu ko
mety Shoemaker-Levy 9 spowodowały wybi
cie nowych kraterów na którymś z satelitów 
Jowisza? Być może dowiemy się o tym porów
nując zdjęcia, które wykona sonda Galileo z 
fotografiami uzyskanymi dzięki misji Voyager. 
Chociaż szkoda, że Galileo dotrze do Jowisza 
dopiero w 16 miesięcy po prawdopodobnym 
zderzeniu.

Równie intrygującym zagadnieniem, do któ
rego poznania i lepszego zrozumienia z pew
nością walnie przyczyni się nowa kometa, jest 
od dawna nurtujący astronomów problem prze- 
chwytu komet lub planetoid przez wielkie pla
nety. A  może Shoemaker-Levy 9 okaże się 
schwytanym przez Jowisza „trojańczykiem”, czyli 
jedną z planetoid okrążających Słońce w rezo
nansie 1:1 z Jowiszem? Tb zapewne tylko część 
pytań, które rodzi „sznur pereł” wokół Jowi
sza. Astronomów czekają nie lada wyzwania.

Krzysztof Ziołkowski

Przelot planetoidy koło Ziemi

Znowu udało się zaobserwować planetoidę, któ
ra przeleciała bardzo blisko Ziemi. David R a  - 
b i n o w i t z w obserwatorium na Kitt Peak w 
Arizonie (USA) odkrył 21 maja 1993 roku za 
pomocą Spacewatch ifelescope obiekt, który w 
momencie odkrycia znajdował się w odległości 
0.0047 j. a. od Ziemi i miał jasność absolutną 
około 29 mag. Oszacowano, że jego rozmiary 
nie przekraczają 10 m, a masa wynosi około 
6000 ton. Po obliczeniu elementów orbity oka
zało się, że jest to planetoida typu Apollo, któ
rą oznaczono 1993 KA 2. Obiega Słońce w o- 
kresie ponad 3 lat poruszając się w płaszczyź
nie nachylonej do płaszczyzny ekliptyki pod ką
tem 3° po orbicie o mimośrodzie 0.7 i wielkiej
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półosi 2.2 j. a. W peryhelium zbliża się do Słoń
ca na odległość 0.5 j. a., a w aphelium oddala 
od niego na 4 j. a. Tuż przed odkryciem, 20 
maja 1993 roku, planetoida zbliżyła się do Zie
mi na odległość zaledwie 0.0010 j. a. czyli o- 
koło 150 tys. km. Ostatnio tak bliski przelot do
strzeżono 18 stycznia 1991 roku w przypadku 
planetoidy 1991 BA (patrz Urania nr 6/1991); 
jej minimalną odległość od Ziemi oceniono wte
dy na 170 tys. km. Zwróćmy uwagę, że są to 
odległości mniejsze niż połowa odległości Księ
życa od Ziemi.

Krzysztof Ziołkowski

Drugi obiekt pozaplutonowy

Niedawno dowiedzieliśmy się o odkryciu pier
wszego obiektu pozaplutonowego (Urania nr 
5/1993, str. 150). Jest nim planetoida 1992 
QB 1, mająca — jak się wstępnie ocenia — 
około 200 km średnicy, w chwili odkrycia (na
stąpiło to 30 sierpnia 1992 roku) oddalona od 
Słońca o około 41 j. a. Obecnie znamy już 
drugi taki obiekt (oznaczenie prowizoryczne 
1993 FW), który został znaleziony 28 marca 
1993 roku przez tych samych astronomów a- 
merykańskich (David J e w i 11 i Jane L u u ) i 
za pomocą tego samego narzędzia (teleskop o 
średnicy 2.2 m Obserwatorium Uniwersytetu 
Hawajskiego). W chwili odkrycia znajdował się 
on — jak obliczył Brian M a r s d e n  — w od
ległości około 42 j. a. (przy wyznaczaniu pro
wizorycznej orbity planetoidy 1993 FW wyko
rzystano obserwacje wykonane w maju 1993 
roku przez astronomów europejskich telesko
pem o średnicy 1.5 m w Obserwatorium ESO 
na La Silla) i jego jasność wynosiła 23 wielkoś
ci gwiazdowe. Uwzględniając powyższe para
metry i przyjmując odpowiednie albedo moż
na sądzić, że i ta planetoida ma kilkaset kilo
metrów średnicy. Za orbitą Plutona mogą jed
nak krążyć także mniejsze obiekty tego rodza
ju, a ich istnienie potwierdzałoby hipotezę, z 
jaką przez laty wystąpił Gerard P. K u i p e r. 
'len wybitny uczony amerykański (z pochodze
nia Holender) zakładał bowiem, że pierścień 
planetoid znajduje się nie tylko między orbita
mi Marsa i Jowisza, ale i za orbitą najdalszej 
planety Układu Słonecznego. W każdym razie 
nowo odkryte planetoidy świadczą na rzecz tej 
hipotezy.

Tcik więc — biorąc pod uwagę nieustanny 
postęp w technikach obserwacyjnych — w naj-

Fot. 1. Ruch obiektu 1993 FW  względem gwiazd.

bliższych latach należy liczyć się z możliwością 
lawinowego odkrywania planetoid pozapluto- 
nowych.

Wg The Messenger, 1993, No 72
Stanisław R. Brzostkiewicz

Ile mamy planet wokół Słońca?

W majowym numerze Astronomical Journal 
Myles S t a n d i s h z Jet Propulsion Labora
tory w Kaliforni opublikował bardzo ciekawą 
pracę. Sugeruje w niej, że usilne poszukiwania 
dziesiątej planety w Układzie Słonecznym są 
najprawdopodobniej wynikiem... nieporozumie
nia. Hipoteza o transplutonowej planecie X  — 
„dziesiątej” czy „nieznanej” — ma długą his
torię. W późnych latach trzydziestych XIX wie
ku przekonanie o obecności nieznanej planety
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w Układzie Słonecznym brało się stąd, że ob
serwowana pozycja Urana (odkrytego w 1781 
roku) różniła się o dziesiątki sekund łuku od 
pozycji obliczanej. Odnalezienie Neptuna w 1846 
roku — w odległości około 1 stopnia od tego, 
co wynikało z obliczeń przewidujących tę do
datkową planetę — było z pewnością najwięk
szym sukcesem mechaniki nieba tamtych cza
sów. Dodanie perturbacji od Neptuna zmniej
szyło niezgodności pozycji Urana do ułamków 
sekund — co było już porównywalne z błę
dami obserwacji tamtej epoki. Ale i tak już 
wtedy znaleźli się tacy, którzy przewidywali obec
ność planety bardziej niż Neptun odległej od 
Słońca. Dopiero jednak w 1930 roku przeszu
kiwanie nieba przez Clyde To m b a u g h ’a (na 
podstawie obliczeń Percivala L o w e  11 a) do
prowadziło do odkrycia Plutona. Paradoksal
nie nie zmieniło to sytuacji; w dalszym ciągu 
wydawało się, że astronomowie nie potrafili wy
tłumaczyć dokładnie ruchów Urana i Neptu
na. Pluton bowiem okazał się planetą bardzo 
lekką (zaledwie około 0.2 masy Ziemi). Skąd 
więc konkluzja Standish’a, że już nie potrze
bujemy „domykać” Układu Słonecznego do
datkową planetą? Otóż jak wynika z cytowa
nej pracy:

— wszystkie „niewytłumaczalne anomalie 
w ruchach Urana” znikną, jeżeli w obliczeniach 
prawidłowo uwzględni się masę Neptuna (po 
przelocie Voyagerów można dokładnie okre
ślić masy planet olbrzymów; z nich przyjmo
wana dawniej masa Neptuna różni się najbar
dziej, bo aż o 0.5%) i poprawnie dopasuje się 
orbitę Urana do wszystkich danych obserwa
cyjnych jednakowo zredukowanych.

— „nieregularności w mierzonych pozy
cjach Neptuna” dadzą się doskonale wytłuma
czyć w ramach znanego Układu Słonecznego 
o ile poprawnie przeanalizuje się wszystkie, na
wet najstarsze, obserwacje w jednolity sposób. 
Po tych poprawkach zostają jeszcze pewne błędy 
systematyczne, ale są tak małe, że dadzą się 
wyjaśnić błędami samych obserwacji. Najbliż
sza przyszłość pokaże czy rzeczywiście obalony 
został zakorzeniony od dziesiątków lat astro
nomiczny mit — po prostu wielu mechaników 
nieba niezależnie powtarzać będzie obliczenia 
Standish’a. W każdym razie okazuje się kolej
ny raz, że sztuka korzystania z obserwacji — 
zarówno starych jak i nowych — nie zawsze 
jest łatwa!

wg Astronomical Journal 1993,105, 2000 
Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska

KĄCIK OLIMPIJCZYKA

XXXVII Olimpiada astronomiczna 1993/1994

Informacje regulaminowe

1. Olimpiada Astronomiczna jest or
ganizowana dla uczniów szkół ponadpod
stawowych.

2. Zawody olimpiady są trójstopnio
we. W zawodach I stopnia (szkolnych) każ
dy uczestnik rozwiązuje dwie serie zadań, 
w tym zadanie obserwacyjne. Rozwiązanie 
zadań zawodów II stopnia (okręgowych 
— 10.01.1994 r.) i III stopnia (finałowych, 
w Planetarium Śląskim — od 3 do 7 marca 
1994 r.) odbywa się w warunkach kontro
lowanej samodzielności.

3. W pierwszej serii zawodów I sto
pnia należy nadesłać (do 18 października 
1993 r.) rozwiązania 3 zadań, dowolnie

wybranych przez uczestnika spośród ze
stawu zawierającego 5 zadań.

4. Rozwiązanie zadania obserwacyjne
go należy przesłać wraz z rozwiązaniami 
zadań drugiej serii I etapu (do 22 listopa
da br.). Nadesłanie rozwiązania zadania 
obserwacyjnego jest warunkiem koniecz
nym dalszego udziału w olimpiadzie.

5. W przypadku nadesłania rozwiązań 
większej liczby zadań z danego zestawu, 
do klasyfikacji zaliczane będą rozwiązania 
ocenione najwyżej (po trzy zadania z każ
dej serii i jedno zadanie obserwacyjne).

6. Rozwiązania zadań zawodów I sto
pnia należy przesłać za pośrednictwem 
szkoły pod adresem: KOMITET GŁÓWNY 
OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ, Piane-
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tarium i Obserwatorium Astronomiczne, 
41-501 Chorzów 1, skrytka pocztowa nr 
10, w terminach podanych w p. 3 i 4.

7. Każdy uczestnik powinien dołączyć 
do swej pracy kopertę z wypisanym adre
sem szkoły (lub adresem prywatnym). Do 
końca października bieżącego roku zosta
ną rozesłane w tych kopertach tematy dru
giej serii zadań.

8. Rozwiązania zadań powinny być 
krótkie i zwięzłe, ale z wystarczającym u- 
zasadnieniem. Przy rozwiązywaniu zadań 
należy korzystać z danych zawartych w te
matach. W przypadku polecenia samodziel
nego wyszukania danych, należy podać ich 
źródło.

Jako dane traktuje się również podręcz
nikowe stałe astronomiczne i fizyczne (jeśli 
w fabule zadania nie ma innych ustaleń).

9. Rozwiązanie każdego zadania na
leży napisać na oddzielnym arkuszu pa
pieru formatu A-4. Każdy arkusz oraz 
wszelkie załączniki (mapki, wykresy, tabe
le itp.) należy podpisać imieniem i nazwi
skiem. W nagłówku zadania o najniższej 
numeracji należy umieścić dodatkowo: datę 
i miejsce urodzenia, pełną nazwę szkoły, 
jej adres, klasę i jej profil oraz adres pry
watny z kodami pocztowymi).

10. O uprawnieniach laureatów i fina
listów olimpiady decydują senaty uczelni.

* * *

ZALECANA LITERATURA: obowiązu
jące w szkołach średnich podręczniki do 
przedmiotów ścisłych; E. Rybka Astrono
mia ogólna-, H. Chrupała, M. T. Szczepań
ski 25 lat olimpiad astronomicznych; J. M. 
Kreiner Astronomia z astrofizyką; Astro
nomia popularna — praca zbiorowa pod 
redakcją Stefana Piotrowskiego; P. Kuli
kowski Poradnik miłośnika astronomii; 
Encyklopedia fizyki współczesnej — paca 
zbiorowa; atlas nieba; obrotowa mapa nie
ba; czasopisma: Urania, Postępy Astrono
mii, Wiecha i Życie, Delta, Problemy, Świat 
Nauki.

Zadania pierwszej serii I  etapu

1. Na skutek rotacji planet kierunek 
swobodnie zwisającego pionu nie pokry
wa się z kierunkiem przechodzącym przez 
środek masy planety i punkt zawieszenia 
pionu.

Oblicz kąt między tymi kierunkami na 
45° szerokości planetograficznej dla każ
dej z planet grupy ziemskiej i dla Plutona. 
Porównaj wartości obliczonych kątów z 
wartościami takich kątów na powierzch
niach pulsarów milisekundowych. Skomen
tuj otrzymane wyniki.

Załóż brak anomalii grawitacyjnych 
oraz sferyczność rozpatrywanych ciał nie
bieskich.

Potrzebne dane wyszukaj samodzielnie.
2. Jaką maksymalną długość powinna 

mieć ogniskowa obiektywu aparatu foto
graficznego o rozmiarach klatki filmowej 
6x6  cm, aby w jednym kadrze uzyskać ob
razy gwiazd: /? Cyg i Peg.

Potrzebne dane wyszukaj samodzielnie.
3. Jasności absolutne dwóch gwiazd 

różnią się o AM = M { -  A/2 = 1.3”. Znany 
jest typ widmowy gwiazdy o jasności abso
lutnej Mi. Co można powiedzieć o typie 
widmowym drugiej gwiazdy, jeśli wiado
mo, że ma ona 1.8 razy większą średnicę 
od gwiazdy pierwszej.

4. Na dowolnie wybranych przykładach 
krótko omów obserwatoria satelitarne słu
żące do obserwacji astronomicznych w róż
nych zakresach promieniowania elektro
magnetycznego.

5. Na podstawie załączonego algoryt
mu oblicz dla 1993 roku odstępy czasu 
między kolejnymi obserwowanymi z Zie
mi przejściami Ganimedesa przed tarczą 
Jowisza i porównaj je z gwiazdowym okre
sem obiegu tego satelity wynoszącym 7.155 
dnia.

Wyniki zinterpretuj.
Algorytm pozwala znaleźć kąt u poło

żenia satelity na orbicie dla momentu JD 
wyrażonego w dniach juliańskich. W tym 
celu należy obliczyć:
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d = J D -  2415020
V =  134.63+0.00111587 d
Mz =  358.476+0.9856003 d
Mj =  225.328+0.0830853 d+0.33 sin (V)
dl =  221.647 +  0.9025179 d -  0.33 sin (V)
Cz =  1.916 sin (Mz)+0.020 sin (2 Mz)
Cj =  5.552 sin (My)+0.167 sin (2 Mj)
K = dl+Cz -  Cj
Rz =  1.00014-0.01672 cos (Mz) -  0.00014 

cos (2 Mz)
Rj =  5.20867 -  0.25192 cos (Mj) -  0.00610 

cos (2 Mj) 
ro =  (Rz2 +  Rj1 - 2 RzRj  cos (K)) w 
ksi =  arcsin ((Rz/ro) sin (K ))
G = 187.3 +  50.310674 (d -ro l  173) 
u = 109.9770 +  50.2345160 (d-ro l  173) +  

As/ - C j  +  0.174 sin (G)

Dla kąta u =  0 satelita znajduje się 
przed tarczą Jowisza. Wielkości V, Mz, Mj, 
dl, Cz, Cj, K, ksi oraz u i G wyrażone są w 
stopniach i do dalszych obliczeń można je 
zredukować do przedziału (0-360) °.

Przykład: dla 1 stycznia 1993 roku, 
godz. 0.0 mamy:

JD =  2448988.5, d =  33968.5,
V =  172.5344, Mz =  33837.8398,
Mj =  3047.6539, dl =  30878.7834,
Cz =  -0.073728, Cj = 1.11734,
K  =  30877.5923, Rz =  0.98329,
Rj = 5.4492, ro = 5.40786,
ksi = -10.3833, G = 1709163.8571,
u = 87.93718.

Prosimy o przesłanie rozwiązań trzech 
spośród pięciu powyższych zadań do dnia 
18 października 1993 r.

Zadania obserwacyjne

1. Wykonaj fotografię umożliwiającą 
identyfikację na niej punktu zenitu. Na 
podstawie takiej obserwacji wyznacz sze
rokość geograficzną miejsca wykonywania 
zdjęcia. Oceń dokładność uzyskanego wy
niku.

2. Przeprowadź co najmniej dwie ob
serwacje wizualne lub fotograficzne pla- 
netoidy Westa i określ jej położenia wzglę
dem okolicznych gwiazd. Do rozwiązania 
dołącz mapkę ze zidentyfikowanymi gwiaz
dami i pozycją Westy.

Przewidywane pozycje planetoidy po
daje tabelka:

D ata a 2000 <52000 jasność

1993 08 01d 23lbfl2 -151)5’
U 22 56.5 -16 27 6.1
21 22 48.7 -17 53 6.0
31 22 39.7 -19 10 5.9

09 10 22 30.8 -2012 6.1
20 22 23.2 -20 52 6.4
30 22 17.9 -2107 6.6

10 10 22 15.5 -2100 6.8
20 22 15.9 -20 33 7.0
30 22 19.2 -19 49 7.2

11 09 22 24.9 -18 51 7.4
19 22 32.6 -17 41 7.6
29 22 42.1 -16 22 7.7

3. Jako rozwiązanie zadania obserwa
cyjnego można również nadesłać opraco
wane wyniki innych własnych obserwacji 
astronomicznych prowadzonych systema
tycznie w 1993 roku.

* * *

Rozwiązanie zadania obserwacyjnego 
powinno zawierać: dane dotyczące przy
rządów użytych do obserwacji i pomiarów, 
opis metody i programu obserwacji, stan
dardowe dane dotyczące przeprowadzonej 
obserwacji (m. in. datę, czas, współrzędne 
geograficzne, warunki atmosferyczne), wy
niki obserwacji i ich opracowanie oraz oce
nę dokładności uzyskanych rezultatów. W 
przypadku zastosowania metody fotogra
ficznej prosimy o dołączenie negatywu.

Rozwiązanie jednego zadania obser
wacyjnego należy nadesłać wraz z rozwią
zaniami zadań drugiej serii zawodów II 
stopnia do dnia 22 listopada 1993 r.

KOMITET GŁÓWNY 
OLIMPIADY ASTRONOMICZNEJ
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Obserwujemy gwiazdy podwójne
Miłośnicze obserwacje gwiazd podwójnych 
można w jakimś stopniu porównać z a- 
matorskim uprawianiem jakiejś dyscypli
ny sportowej. W jednym i drugim przy
padku trzeba włożyć pewien wysiłek, po
święcić mniej lub więcej wolnego czasu, 
po osiągnięciu zaś upragnionego celu nie 
otrzymując nic w zamian poza odrobiną 
satysfakcji. Ale chociaż dziś miłośnicze ob
serwacje gwiazd podwójnych nie mają właś
ciwie żadnego znaczenia dla nauki, to jed
nak warto je polecić tym wszystkim, któ
rzy choć na chwilę pragną oderwać się od 
codziennej szarzyzny i jednocześnie chcą 
rozszerzyć nieco swe horyzonty poznaw
cze. Wbrew bowiem pozorom nie są to 
łatwe obserwacje, wymagają przecież do
brej znajomości topografii rozgwieżdżo
nego nieba i zmuszają obserwatora do po
głębienia swych wiadomości na temat fizy
cznych właściwości obserwowanych obiekt
ów. Już z tego tylko powodu śmiało moż
na je polecać początkującym miłośnikom 
astronomii.

Aż do XVIII wieku astronomowie nie 
zajmowali się gwiazdami podwójnymi i o- 
czywiście nic o tego rodzaju obiektach nie 
wiedzieli. Po prostu w ogóle nie uznawa
no za możliwe istnienie gwiazd fizycznie 
podwójnych, w co zapewne trudno dziś 
uwierzyć, bo przecież w wielu miejscach 
na niebie już za pomocą niewielkiej lune
ty lub nawet gołym okiem można dostrzec 
dwie blisko siebie leżące gwiazdy, a za przy
kład mogą służyć Mizar i Alkor w gwiaz
dozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy. Nieg
dyś bowiem sądzono, że podwójność ta
kich gwiazd wynika wyłącznie z ich przy
padkowego położenia na sferze niebies
kiej i chociaż widoczne są jedna obok dru

giej, to w rzeczywistości — jak wówczas 
mylnie uważano — znajdują się daleko od 
siebie. W jakimś stopniu dawniejsi astro
nomowie mieli rację, obiektów tego ro
dzaju nie brakuje na niebie, zwiemy je u- 
kładami optycznie podwójnymi. Sytuacja 
uległa zmianie dopiero wtedy, gdy powy
ższą sprawą bliżej zainteresował się znany 
astronom angielski William H e r s c h e l .  
Tb on bowiem pierwszy definitywnie stwier
dził, iż sporo gwiazd rzeczywiście tworzy 
układy fizyczne, a więc w przestrzeni znaj
dują się one faktycznie blisko siebie i zgod
nie z prawem powszechnego ciążenia krą
żą dookoła wspólnego środka mas. Są to 
właśnie gwiazdy fizyczne podwójne i one 
też mają być celem naszych obserwacji.

Astronomowie skatalogowali już kil
kadziesiąt tysięcy gwiazd fizycznie podwój
nych lub wielokrotnych. Do miłośniczych 
obserwacji są oczywiście dostępne tylko 
niektóre z nich, co uzależnione jest natu
ralnie od wielkości lunety, a ściślej mó
wiąc — od jej zdolności rozdzielczej. Przy
bliżone możliwości naszej lunety w tym 
zakresie możemy obliczyć za pomocą ta
kiego oto wzoru:

R = 110": D, 
gdzie R oznacza poszukiwaną wartość, a 
D — średnicę obiektywu lunety wyrażoną 
w milimetrach*. Jeżeli na przykład nasza 
luneta ma obiektyw o średnicy 70 mm, to 
jej teoretyczna zdolność rozdzielcza wy
nosi 1.57 sekundy kątowej (110 : 70). Oz
nacza to po prostu, że składniki intere
sującej nas gwiazdy podwójnej muszą być 
oddalone od siebie o co najmniej taką 
odległość kątową, aby za pomocą danej 
lunety można je było widzieć oddzielnie. 
Wiele tu jednak zależy również od jakości

* Zdolność rozdzielczą lunety można też obliczyć za pomocą wzoru, który w ubiegłym stuleciu podał 
astronom angielski William R. D a  w es. W zór ten ma następującą postać: D  =  4.56 :A,  gdzie Z) oznacza 
poszukiwaną wartość, a A  — średnicę obiektywu wyrażoną w calach (1 cal =  2.52 cm).
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obiektywu i od warunków atmosferycz
nych w chwili dokonywania obserwacji.

Faktyczną zdolność rozdzielczą naszej 
lunety najlepiej wyznaczyć właśnie na pod
stawie obserwacji gwiazd podwójnych. Do 
takich obserwacji należy oczywiście wybrać 
te obiekty, dla których odległości kątowe 
składników są nam dobrze znane. Ich ob
serwacji dokonujemy podczas pogodnej, 
bezksiężycowej nocy, stosując możliwie naj
większe powiększenie, przy jakim uzysku
jemy jeszcze dobre obrazy. Musimy jed
nak pamiętać o tym, że wiele tu zależy nie 
tylko od warunków obserwacyjnych i ja
kości obiektywu lunety, ale i od jasności 
składników gwiazdy podwójnej. Jeżeli bo
wiem jasność słabszego towarzysza jest du
żo mniejsza od jasności składnika głów
nego, wówczas ten pierwszy może ginąć w 
blasku drugiego. Za przykład niech po
służy Gwiazda Polarna, której wielkość 
gwiazdowa wynosi około 2m (jej jasność 
zmienia się w granicach od 2.12m do 2.25m), 
a która ma towarzysza około 9 wielkości 
gwiazdowej (świeci on mniej więcej 600 
razy słabiej od gwiazdy głównej). Skutek 
tego jest taki, że chociaż znajduje się on w 
odległości 18.3 sekundy kątowej, to jed
nak mniejszymi lunetami o wiele trudniej 
go dostrzec niż składniki gwiazdy podwój
nej Arich (Gamma Virgo), które dzieli od 
siebie tylko 6 sekund kątowych. Po prostu 
oba składniki tego układu mają prawie ta
kie same jasności (3.66m i 3.68m).

Miłośnik astronomii dysponujący więk
szą lunetą może pokusić się o samodziel
ne wyznaczanie odległości kątowej skład
ników niektórych gwiazd podwójnych. Przy 
tego rodzaju pomiarach musimy posługi
wać się okularem typu Ramsdena lub Kel- 
lnera, bo ich ogniska znajdują się na zew
nątrz układu optycznego i tam najlepiej 
umieścić przyrząd, zwany mikrometrycz- 
nym krzyżem dzielonym. Jest to neutralna 
optycznie płytka cienkiego szkła, na któ
rej w postaci rys wykonano krzyż z odpo
wiednią podziałką. W pierwszej kolejnoś
ci trzeba ustalić wartość jednej podziałki,

co osiągniemy kierując lunetę na dobrze 
zbadaną gwiazdę podwójną i mierzymy 
dzielącą jej składniki, a następnie wynik 
porównujemy z danymi opublikowanymi 
w katalogach. W ten sposób poznamy war
tość jednej podziałki naszego mikrome-

1 1 1 1 I i

■ 3 \

- 2  \

1 1 
1 1 1 1 1 1  ]

3 2 1 1 2  3 

1 1
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Ryc. 1. Mikrometryczny krzyż dzielony.

tru, a znając ją można już przystąpić do 
wyznaczania odległości kątowej składni
ków dowolnej gwiazdy podwójnej. Są to 
jednak bardzo trudne pomiary i osiągnięte 
przez nas wyniki nie będą zbyt dokładne.

Z  podobnym problemem zetkniemy się 
przy wyznaczaniu drugiego parametru tej 
lub innej gwiazdy podwójnej. Jest nim kąt 
pozycyjny, informujący obserwatora o po
łożeniu słabszego składnika względem jaś
niejszego w układzie biegunowym. Pod
stawę tego układu stanowi gwiazda jaś
niejsza (składnik A), bo w stosunku do 
niej określa się położenie gwiazdy słabszej 
(składnik B), o czym mówi właśnie ów kąt 
pozycyjny. Liczymy go od 0° do 360° po
czynając od kierunku północnego (0°), po
przez kierunek wschodni (90°), południo
wy (180°) i zachodni (270°). Jego pomiaru 
dokonuje się za pomocą specjalnego, dla 
przeciętnego miłośnika astronomii nieo
siągalnego urządzenia, zwanego mikro
metrem pozycyjnym. Ale w ostateczności
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obejdziemy się bez tego przyrządu, choć 
osiągane przez nas wyniki będą jedynie 
zbliżone do rzeczywistych wartości, z czym 
jednak musimy się pogodzić. W tym celu 
trzeba sobie wyobrazić, że interesujący nas 
układ gwiazdy podwójnej tworzy tarczę ze-

N
xit (O-l

Ryc. 2. Prosty sposób wyznaczania kąta pozycyjnego 
(P) gwiazdy podwójnej (D =  odległość kątowa skład
ników).

gara i że je j środkiem jest gwiazda jaś
niejsza. Godziną 12 na tej tarczy będzie 
kierunek północny, godziną 9 — kierunek 
wschodni, godziną 6 — kierunek połud
niowy, a godziną 3 — kierunek zachodni. 
Pomiar polega na ustaleniu, którą godzi
nę wskazuje słabsza gwiazda, na naszym 
wyimaginowanym zegarze pełniąca rolę 
wskazówki godzinnej. Jeżeli na przykład 
wskazuje godzinę 11, to wartość kąta po
zycyjnego dla danej gwiazdy wynosi 30°, 
gdy wskazuje godzinę 6 — jego wartość 
wynosi 180°, a jeżeli 3 — to 270° itd. W 
ten oto prosty sposób można obejść się 
bez mikrometru pozycyjnego.

Wypadałoby jeszcze wyznaczyć wielkość 
gwiazdową składników obserwowanej przez 
nas gwiazdy podwójnej i określić ich bar
wy. W pierwszym przypadku możemy użyć 
fotometru lub po prostu wykorzystać me
todę, jaką stosują obserwatorzy gwiazd

zmiennych, a więc wyznaczyć jasność skład
ników przez porównanie ich blasku z bla
skiem sąsiednich gwiazd. Natomiast do o- 
kreślenia barwy składników gwiazdy pod
wójnej doskonale nadaje się podana swe
go czasu przez H. O s t h o f f a  skala, roz
poczynająca się od czystej bieli, kończąca 
zaś na czystej czerwieni. Należy bowiem 
podkreślić, że większość omawianych o- 
biektów wykazuje dość intensywne zabar
wienie, przy czym barwy składników są czę
sto barwami dopełniającymi, nie zawarty
mi w tej skali i dlatego obserwator po uzy
skaniu pewnej wprawy winien ją  odpowie
dnio rozszerzyć. A  oto nieco zmodyfiko
wana skala barw Osthoffa:

0 — czysta biel
1 — biel
2 — żółtawo-biała (biała przeważa)
3 — jasno-żółta albo blado-żółta
4 — czysto żółta
5 — ciemno-żółta (nasycona ciemna żółć)
6 — czerwonawo-żółta (żółta przeważa)
7 — czerwonawo-żółta (jednakowe nasy

cenie barw)
8 — czerwonawo-żółta (czerwień przeważa)
9 — żółtawo-czerwona
10 — jasno-czerwona
11 — czysta czerwień
12 — ciemno-czerwona

Na tym w zasadzie wypadałoby zakoń
czyć ten instruktażowy artykuł dla począt
kujących obserwatorów gwiazd podwój
nych. Warto może jednak dodać, że w dzien
niczku obserwacyjnym powinny się zna
leźć zarówno nazwa gwiazdy i data wyko
nanej obserwacji, jak  też uzyskane przez 
obserwatora dane na temat odległości ką
towej składników, ich wielkości gwiazdo
wych, kąt pozycyjny i ewentualnie inne u- 
wagi. Naszą działalność winniśmy oczywiś
cie rozpocząć od obserwacji najbardziej 
znanych gwiazd podwójnych i dlatego po
niżej podajemy dane o obiektach, które 
doskonale się nadają do tego celu. Obok 
nazwy gwiazdy i numeru w katalogu wyda
nym w roku 1932 przez R. G. A  i t k e n a
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pt. New General Catalogue o f Double Stars 
(ADS) znajdziemy jej współrzędne na epo
kę 2000.0 (rektascensja i deklinacja), ogól
na jasność układu (G), jasności poszcze
gólnych składników (A i B), odległość ką
towa składników (D), kąt pozycyjny (P) i 
rok wykonania pomiaru (E).

Eta Cassiopeiae (Achird), ADS 671 
Rektascensja = 00h49m06s 
Deklinacja = +57°49’
G = 3.44m A = 3.67"“ B = 7.42™
D = 11.5" P = 300° E = 1969

Alfa Piscium (Alrischa), ADS 1617 
Rektascensja = 02h02m02s 
Deklinacja = + 02°46’
G = 3.79m A = 4.32™ B = 5.26™ 
D = 1.9" P = 289o E = 1969

Gamma Andromedae (Alamak),
ADS 1630
Rektascensja = 02h03m535 
Deklinacja = +42°20’
G = 2.18m A = 2.28™ B = 5.08™
D = 10" P = 64° E = 1960 
Uwaga: Składnik B jest gwiazdą podwójną.

Lambda Orionis (Meissa), ADS 4179 
Rektascensja = 05h35m08s 
Deklinacja = +09°56’
G = 3.39m A = 3.66m B = 5.56™
D = 4.38" P = 44° E = 1956

Dzeta Cancerii, ADS 6650 
Rektascensja = 09h09m225 
Deklinacja = +22°03’
G = 4.67m A = 5.70m B = 6.04™ 
D = 5.6" P = 82° E = 1969

Alfga Canum Venaticorum (Cor Caroli), 
ADS 6706
Rektascensja = 12h56m02*
Deklinacja = + 38°19’
G = 2.90“ A = 5.39” B = 5.39“
D = 19.5" P =  228° E = 1960

Dzeta Ursae Maioris (Mizar), ADS 8891 
Rektascensja = 13h23m56‘
Deklinacja = +54°56’
G = 2.27“ A = 2.40™ B = 3.96“

D = 14.47" P = 151° E = 1956

Epsilon Bootis (Izar), ADS 9372 
Rektascensja = 14h44m59s 
Deklinacja = 27°05’
G = 2.37” A = 2.70m B = 5.12™ 
D = 2.8" P = 340° E = 1969

Beta Scorpi (Acrab), ADS 9913 
Rektascensja = 16h05m265 
Deklinacja = -09°48’
G = 2.64m A = 2.90m B = 5.00™
D = 14" P = 23° E = 1960

70 Ophiuchi, ADS 11046 
Rektascensja = 18h05m27s 
Deklinacja = +02°30’
G = 4.03m A = 4.27m B = 5.99™
D = 2.6" P = 60° E = 1969 
Uwaga: w okresie 87.85 lat odległość ką
towa składników zmienia się w granicach 
od 1.7" do 6.7".

Epsiloni Lyrae, ADS 11635 
Rektascensja = 18h44m21s 
Deklinacja = +39°40’
G = 4.68m A = 5.06m B = 6.02“ 
D = 2.8" P = 0° E = 1960

Epsilom Lyrae 
Rektascensja = 18h44ra23s 
Deklinacja = +39°36’
G = 5.10™ A = 5.14™ B = 5.37m 
D = 2.3" P = 100° E = 1960

Eta Cygni (Albireo), ADS 12540 
Rektascensja = 19h30m43s 
Deklinacja = +27°58’
G = 3.08™ A = 3.24m B = 5.36™
D = 35" P = 54° E = 1960

61 Cygni, ADS 14636 
Rektascensja = 21h06m54*
Deklinacja = +38°44’
G = 3.08™ A = 3.24™ B = 5.36™
D = 28" P = 142° E = 1960 
Uwaga: W okresie 653 lat odległość kąto
wa składników zmienia się w granicach od 
11" do 34".

Stanisław R. Brzostkiewicz
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OBSERWACJE

Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca 
PTMA, maj 1993

Wyniki obserwacji Słońca w maju 1993 
r. przysłało 13 obserwatorów: Marcin B e - 
t l e j ,  Mariusz C h i r o w s k i ,  Krzysztof 
Cz a r t ,  Grzegorz C z a p i c z e k ,  Michał 
I z d e b s k i ,  Janusz W. K o s i ń s k i ,  Je- 
rzy Ł ą g i e w k a, Wiktor M a j e w s k i ,  
Andrzej P i l s k i ,  Mariusz S a w i n e 1, 
Mieczysław S z u l c ,  Stanisław Ś w i e r - 
c z y ń s k i  i Jerzy Z a g r o d n i k .  Łącz
nie wykonano 260 obserwacji w 31 dniach.

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

...31 9..... ....83 17.... ....20 25.... 50

...32 10... ...104 18.... ..20 26.... 47
3 ...38 11... ...111 19.... 16 27.... 53
4 ... 53 12.......102 20.... ....29 28.... 85
S.......62 13........76 21.... 75 29.... 76
6 ... 74 14........57 22.... n 30.... 93
7 ...58 15. .....44 23. ... n 31. .. 98
8 ... 74 16........29 24.... 79

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa w maju 1993 r. wyniosła 55.1 (52.6). 
Średnia względna liczba Wolfa z obrotu 
Słońca No. 1868 wynosi 52.8 (50.3). W 
nawiasach podano średnie liczby bez współ
czynników obserwatorów.

Janusz W. Kosiński

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Michał Jaroszyński Galaktyka i budowa 
Wszechświata, wyd PWN, rok 1993, stron 
303, cena około 35000 zł.

W tym roku Wydawnictwo Naukowe PWN 
wydało książkę Michała Jaroszyńskiego 
pod tytułem Galaktyka i budowa Wszech
świata. Zawarte są w niej zagadnienia zwią
zane z powstawaniem, budową i grupowa
niem się galaktyk, aktywnymi jądrami ga
laktyk oraz kosmologią. Autor zaczyna od 
opisu podstawowych elementów obserwo
wanego Wszechświata — galaktyk. Podaje 
podział galaktyk ze względu na cechy bu
dowy. Dokładniej omówione są galaktyki 
eliptyczne i spiralne: obserwowane skład
niki, rozkład jasności, masy i prędkości. 
Przedstawione są też metody tworzenia 
modeli dynamicznych i najprostsze mode
le, które mogą mieć zastosowanie przy 
opisie galaktyk wyróżnionych typów. Du
żo miejsca poświęcone jest naszej Galak
tyce, o której posiadamy szerszy i nieco od
mienny zespóił informacji niż w przypadku 
pozostałych galaktyk. Odrębny rozdział o- 
mawia problemy związane z aktywnymi 
jądrami galaktyk (AGN od angielskiego

Active Galactic Nuclei). Przedstawione są 
cechy charakterystyczne galaktyk Seyfer- 
ta, radiogalaktyk, kwazarów i lacertyd o- 
raz procesy prowadzące do powstania ob
serwowanego z nich promieniowania (li
nie emisyjne, promieniowanie z dżetów i 
radioobłoków). Sporo miejsca zajmuje o- 
pis czarnych dziur, które jak się wydaje są 
przyczyną aktywności jąder galaktyk. Po
tem Autor przechodzi do zagadnień zwią
zanych z układami galaktyk. Tteść środ
kowej części książki stanowią galaktyki 
podwójne, grupy i gromady galaktyk ich 
własności oraz metody statystyczne słu
żące do badania rozkładu galaktyk. Pozos
tałe rozdziały dotyczą Wszechświata jako 
całości. Omówione są izotropowe i jedno
rodne modele Wszechświata, problemy 
rozchodzenia się światła w przestrzeni nie
jednorodnie wypełnionej materią (socze- 
wkowania grawitacyjnego), wczesne sta
dia rozwoju Wszechświata, oraz obserwa
cyjne próby wyznaczenia jego podstawo
wych parametrów. Zakończenie poświę
cone jest teoriom powstania struktury we 
Wszechświecie, analizie niestabilności gra
witacyjnej i opisom modeli z „zimną” i
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„gorącą” ciemną materią. Powyższy prze
gląd nie wyczerpuje wszystkich zagadnień 
będących treścią książki. Mimo pewnej 
fragmentaryczności w przedstawieniu nie
których problemów Galaktyki i budowa 
Wszechświata stanowi najobszerniejszą do
stępną w języku polskim pozycję doty
czącą astronomii pozagalaktycznej. Lek
tura tej książki wymaga jednak pewnego 
przygotowania i do pełnego w niej uczest-

TO I OWO

Mikołaj Kopernik i współczesne 
obserwatoria europejskie

Czytelnicy Uranii pamiętają być może cy
towany przeze mnie (Urania 5/89) przy
kład Francji, jako kraju, w którym od kil
kunastu lat działa Komitet Współpracy 
Nauczycieli i Astronomów (CLEA), wy-

nictwa materiał szkoły średniej może się 
okazać niewystarczający. Należy jednak 
stwierdzić, że duża część formuł matema
tycznych w niej użytych ma obszerny ko
mentarz. Powoduje to, że książka może 
być użyteczna nie tylko dla studentów as
tronomii (powstała w oparciu o półroczny 
wykład), lecz dla wszystkich, których inte
resują poruszane w niej problemy.

Marcin Kiraga

dający kwartalnik Les Cahiers Clairaut 
(Zeszyty Clairauta). Wiosenny numer te
go wydawnictwa przynosi na okładce rysu
nek Kopernika kontemplującego współ
czesne obserwatoria astronomiczne roz
siane na mapie Europy. Autorem lysunku 
jest Daniel B a r d i n ,  członek komitetu 
redakcyjnego Zeszytów, znakomity popu-

les cahiers clairaut
bulletin du comitć de liaison e n se ig n a n ts  et astronom es

N * 6 1 -  P R I N T E M P S  1 9 9 3
iaa»M 0 7 a i - i 3 4 y

Rys. 1. Okładka Zeszytów Clairauta.
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laryzator astronomii, nauczyciel... wycho
wania plastycznego w liceum w okolicy 
Marsylii.

Przysyłając swój rysunek na okładkę Ze
szytów Clairauta Daniel Bardin dodał ko
mentarz następujący:
1543: Mikołaj Kopernik publikuje swoje 
sławne dzieło „De revolutionibus orbium 
coelestium libri VI”
1993:450 lat później, Europa. Od 1919 r. 
Międzynarodowa Unia Astronomiczna 
zrzesza astronomów z ponad 50-u krajów 
naszej planety.
Na okładce Zeszytów Clairauta z 1993 r. 
(rys. 1) zamyślony Kopernik przygląda się 
dziwnej mapie Europy astronomicznej, na

między wszystkimi jego przyjaciółmi. Prze
szłość, teraźniejszość, przyszłość Europy... 
cóż pomyślałby Kopernik, gdyby powró
cił?” A wreszcie, coś żartobliwego: rysu
nek można podpisać w taki sposób, aby 
pierwsze litery utworzyły nazwisko Ko
pernika (franc. COPERNIC). U Daniela 
Bardin brzmi to następująco: „Constella
tion des Observetoires; Passion, Enseig- 
nement, Recherche, Nature, Investigations 
dans le Ciel” (Gwiazdozbiór Obserwato
riów; Pasja, Nauczanie, Badanie, Przyro
da, Poszukiwania na Niebie, co próbuję 
spolszczyć jako: „Konstelacja Obserwato
riów; Pasja, Edukacja, Rozwój Nauczania 
Inicjowany przez Kwartalnik” (tj. Zeszyty 
Clairauta).

Rys. 2. „Konstelacja” Kopernik.

której wszystkie obserwatoria to gwiazdy, 
które można połączyć w rodzaj gwiazdoz
bioru. Zarys tej „konstelacji” obserwato
riów pokazuje rys. 2. (rysunek). Można na 
nim wyróżnić, na przykład, wyimaginowa
nego satelitę, zaś proste linie łączące po
szczególne punkty przypominają o konta
ktach zadzierzgniętych przez CLEA po-

A na zakończenie redakcja tego czaso
pisma przypomina także, że rok 1993 jest 
trzecią od końca liczbą pierwszą XX-ego 
wieku, oraz, że jak to powiedział Fermat, 
1993 jest sumą kwadratów liczb 12 oraz 43 
(144+1849).

Cecylia Iwaniszewska
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KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Grudzień 1993 r.

Słońce: W tym miesiącu wstępuje w znak 
Koziorożca rozpoczynając 21 grudnia o- 
kres zimy astronomicznej. Jednocześnie 
Słońce znajduje się na najniższej części 
ekliptyki pod płaszczyzną równika niebie
skiego i w tym czasie mamy najkrótsze dni 
i najdłuższe noce w ciągu roku na naszej 
półkuli. Długość dnia zmienia się już nie
wiele: w Warszawie 1 grudnia Słońce wscho
dzi o 7h22m, zachodzi o 15h27m, a 31 grud
nia wschodzi o 7h45m, zachodzi o 15h33m.

Natomiast przez lunety możemy po
szukiwać wieczorem dwóch planetoid oko
ło 8 wielk. gwiazd., Ceres i Westę. Podaje
my ich współrzędne równikowe dla kilku 
dat. Ceres: l d: rekt. l h39.0™, deki. -0°29’; 
l l d: rekt. l h36.4"\ deki. +0°11’; 21d: rekt. 
l h36.2m, deki. +  1°4’; 31d: rekt. l h38.3m, deki. 
+2°8\ Westa: l d: rekt. 22h44.2m, deki. -  
16°5’; l l d: rekt. 22h55.4m, deki. -14°36’; 
21d: rekt. 23h7.7"\ deki. -13°1’; 31d: rekt. 
23h20.9ra, deki. -11°20\

D ane dla obserwatorów Słońca (na 14h czasu w schod.-europ.)

Data
1993

P Bo Lo Data
1993

P Bo Lo

XII 1 
3 
5 
7 
9 

11 
13 
15

+  15990 
+  15.11 
+14.30  
+  13.47 
+12.62  
+  11.75 
+  10.86 
+  9.96

+0980
+0.55
+0 .30
+0.04
-0 .22
-0 .48
-0 .72
-0 .98

168943
142.08
115.72
89.36
63.01
36.66
10.31

343.96

111 XII 17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31

+9904
+8.12
+7.18
+6.23
+5.27
+4.31
+3 .34
+2 .38

-0974
-1 .49
-1 .74
-1 .98
-2 .23
-2 .47
-2.71
-2 .95

317961
291.26
264.92
238.57
212.22
185.88
159.54
133.20

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
14d7h46m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest w 
grudniu następująca: ostatnia kwadra 6d17h, 
nów 13d10h, pierwsza kwadra 20d23h, peł
nia 28d24h. W perygeum Księżyc znajdzie 
się 10 grudnia, a w apogeum 22 grudnia. 
Planety i planetoidy: Na grudniowym nie
bie widoczne są tylko dwie planety. Ran
kiem nad wschodnim horyzontem świeci 
J o w i s z  jak gwiazda -1 .8  wielkości; przez 
lunety od połowy miesiąca możemy już 
obserwować ciekawe zjawiska w układzie 
czterech najjaśniejszych księżyców Jowi
sza. Wieczorem zachodzi S a t u r n  wido
czny na granicy gwiazdozbiorów Wodnika 
i Koziorożca jako gwiazda + 0 .8  wielkości. 
Pozostałe planety przebywają na niebie 
zbyt blisko Słońca i są niewidoczne.

Meteory: W grudniu promieniują dwa sta
łe roje: od 7 do 15 grudnia G e m i n i d y, 
a od 17 do 24 grudnia U r s y d y. Gemini- 
dy mają radiant w gwiazdozbiorze Bliźniąt 
o współrzędnych: rekt. 7h28ra, deki. +32°; 
maksimum aktywności przypada 14 grud
nia, a warunki obserwacji są w tym roku 
bardzo dobre (Księżyc w nowiu). Radiant 
Ursydów leży w gwiazdozbiorze Małej Nie
dźwiedzicy i ma współrzędne: rekL 14h28m, 
deki. +78°; maksimum aktywności przy
pada 22 grudnia, warunki obserwacji nie 
są najgorsze, ale rój jest bardzo słaby.

* * *

10d9h Jowisz w złączeniu z Księżycem 
w odl. 4°.
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12d23h Merkury znajdzie się w złącze
niu z Antaresem, gwiazdą pierwszej wiel
kości w gwiazdozbiorze Skorpiona (w odl.
5°).

15d Księżyc znajdzie się w złączeniu z 
dwiema planetami: o 13h z Neptunem w 
odl. 3°, a o 14h z Uranem w odl. 14°.

16d Księżyc 3 zbliża się do brzegu tar
czy Jowisza, by o 6h59m rozpocząć przej
ście na jej tle; do 5h35m na tarczy planety 
widoczny był cień tego księżyca. O 19h Pla- 
netoida Ceres nieruchoma w rektascen- 
sji (zmienia kierunek swego ruchu wśród 
gwiazd na sklepieniu niebieskim).

18d Od 5h0m księżyc 2 ukryty był w cie
niu, a potem za tarczą Jowisza; księżyc 1 
zbliża się do brzegu tarczy, ale początek 
jego zaćmienia nastąpi już po wschodzie 
Słońca. O l l h Księżyc znajdzie się w złą
czeniu z Saturnem w odl. 7°, a o 16h z 
planetoidą Pallas w odl. 1°.

19d Od 5h48m po tarczy Jowisza wędru

je cień jego 1 księżyca; sam księżyc 1 zbli
ża się do brzegu tarczy i o 6h44m rozpocz
nie przejście na jej tle.

201 Księżyc 1 ukryty jest za tarczą Jo
wisza; o 6h12m obserwujemy koniec zakry
cia (księżyc pojawi się spoza prawego brze
gu tarczy planety, patrząc przez lunetę od
wracającą).

21d21h26m Słońce wstępuje w znak Ko
ziorożca, jego długość ekliptyczna wynosi 
wówczas 270°; mamy początek zimy astro
nomicznej.

27d O 3h złączenie Marsa ze Słońcem. 
Od 4h58m (początek zaćmienia) księżyc 1 
ukryty jest w cieniu, a potem za tarczą 
Jowisza, natomiast do 6h47m księżyc 2 prze
chodzi na tle tarczy planety i jest niewido
czny.

Momenty wszystkich zjawisk podane 
są w czasie środkowo-europejskim.

Opracował G. Sitarski

OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA

Składka członkowska w roku 1993 wynosi 240.000, -z ł dla emerytów rencistów oraz 
młodzieży, studentów i dzieci 200.000, -zł. W ramach tej składki członkowie otrzymują 
Uranię. Składka dla członków korespondentów (prenumeratorów Uranii) 200.000, -zł. 
Wpisowe do Tbwarzystwa 20.000, -zł. Komunikat o składkach w 1994 r. ukaże się w 
numerze listopadowym.

Obecnie wysyłamy członkom materiały w ramach składki nadzwyczajnej (kwoty obej
mują koszty wraz z opłatą pocztową):

Amatorski Teleskop Zwierciadlany 13.000, -
Najdalsze Planety Układu Słonecznego 15.000, -
Kalendarz Miłośnika Astronomii na rok 1993 27.000, -
Obrotowa Mapa Nieba (z folią) 17.000,-
Obrotowa Mapa Nieba (karton) 13.000, -
Odznaka członkowska 27.000, -
Przezrocza cz. I i cz. II (48 sztuk) 160.000, -
Paski ze zdjęciami — W  Naszej galaktyce 5.000,-

Księżyc 5.000,-

W wypadku zamawiania wielu pozycji prosimy o kontakt, gdyż wtedy będą mniejsze 
opłaty pocztowe.

W sprawie starych numerów Uranii prosimy o kontakt listowy.
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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE

Pierwsza strona okładki: Zdjęcie komety Shoemaker-Levy 9 wykonane 28 marca 1993 roku za 
pomocą 2.3 m teleskopu na Kitt Peak w Arizonie (USA) podczas 300 s ekspozycji przez 
Wiesława Wiśniewskiego, Polaka od wielu lat pracującego w USA (patrz Kronika).

Druga strona okładki: mgławica Orzeł (M 16, NGC 6611).
Trzecia strona okładki: Widok z góry na czaszę największego (305 m średnicy) radioteleskopu 

świata w Arecibo (Puerto Rico). Czasza wypełnia nieckę wśród gór; w środku — zawieszone 
na linach odbiorniki w ognisku teleskopu.

Czwarta strona okładki: pozostałość po wybuchu supernowej w 1054 roku — rozszerzająca się 
pyłowo-gazowa mgławica Krab (M 1, NGC 1952). W środku mgławicy znajduje się pulsar.

URANIA — Miesięcznik Polskiego Tbwarzystwa Miłośników Astronomii. Redaguje kolegium: 
Krzysztof Ziołkowski -  redaktor naczelny, Magdalena Sroczyriska-Kożuchowska -  sekretarz 
redakcji. Adres redakcji: ul Bartycka 18, 00-716 W&rszawa. Adres administracji: Zarząd Główny 
PTMA, ul. św. Tbmasza 30/8, 31-027 Kraków, tel. 2238 92; nr konta PKO I OM Kraków 
35510-16391-132. Koszt wytworzenia tego zeszytu 22000 zł. Uranią rozprowadza się w ramach 
składki członkowskiej; w 1993 roku 240 000 zł (zniżka 200 000 zł).

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






