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Nie sposób przecenić tego, co kos
micznym sondom NASA zawdzię
czają astronomowie. Wystarczy przy
pomnieć sobie choćby przekazane 
zdjęcia i inne informacje z przelotów 
koło planet, ich księżyców, planetoid. 
Albo osiągnięcia teleskopu kosmicz
nego Hubble’a czy satelitów pracują
cych w dziedzinie rentgenowskiej lub 
gamma. Niestety nawet w NASA zda
rzają się awarie — 21 sierpnia utra
cono kontakt z sondą Mars Obser
ver (patrz Kronika). Artykuł Dariu
sza SZPLITA i Edwina WNUKA o 
orbicie misji Mars Observer jest więc 
niestety... nieaktualny. Na szczęście 
chyba tylko „chwilowo”, istnieje bo
wiem realna szansa zbudowania i wy
słania w 1996 roku „dublera” z za
pasowych części Dwa pozostałe ar
tykuły to kontynuacja tematów z po
przedniego numeru Uranii Tadeusz 
JARZĘBOWSKI pisze o poczerwie
nieniu grawitacyjnym (tym razem w 
gwiazdach neutronowych) a Stanis
ław BRZOSTKIEWICZ przedstawia 
kolejny odcinek historii astronomii. 
Uwadze Czytelników polecamy także 
dział Poradnik Obserwatora, gdzie 
można znaleźć tym razem informa
cje na temat zbliżającego się zaćmie
nia Księżyca oraz opis bardzo cieka
wego astronomicznego programu dla 
komputerów PC. Program przezna
czony jest zarówno dla początkują
cych jak i dla zaawansowanych mi
łośników astronomii — w zależności 
od potrzeb użytkownika. A  że rynek 
programów komputerowych jest bar
dzo zaśmiecony — z satysfakcją wi
tamy rzetelny program napisany przez 
fachowców.
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Tadeusz Jarzębowski — Słupsk

POCZERWIENIENIE GRAWITACYJNE -  GWIAZDY 
NEUTRONOWE

Poczerwienienie grawitacyjne to jedno z 
podstawowych zjawisk, wynikających z za
łożeń ogólnej teorii względności, tj. teorii 
grawitacji Einsteina. Chodzi tu o wpływ 
pola grawitacyjnego na częstotliwość emi
towanego promieniowania — co jest rów
norzędne wpływowi pola grawitacyjnego 
na chód zegara.

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację 
tej tematyki, rozpoczętej w poprzednim 
numerze Uranii (numer 9/93). Teraz bie
rzemy na warsztat gwiazdy neutronowe, 
które to obiekty stanowią bardzo wdzięcz
ne poletko do tego typu badań.

Problem przesunięciu linii 
widmowych
Jak już o tym mówiliśmy, wielkość wywo
łanego polem grawitacyjnym przesunięcia 
ku czerwieni jest wprost proporcjonalna 
do masy M  gwiazdy i odwrotnie propo
rcjonalna do jej promienia r. Występująca 
tu zależność — po podstawieniu danych 
dla gwiazdy neutronowej — przedstawia 
się następująco:

^o)k»w._GM  ___ q 2
Jo ~ rc1 ~  ' ’ 

gdzie G  oznacza stałą grawitacji zaś c pręd
kość światła. Tik więc np. emitowane z 
powierzchni gwiazdy neutronowej pro
mieniowanie elektromagnetyczne o labo
ratoryjnej długości fali A = 500 nm byłoby 
przez nas obserwowane na długości fali 
X =  600 nm. Linię widmową o barwie zie
lonej znaleźlibyśmy w pomarańczowej czę
ści widma.

Zdawałoby się zatem, że pomiary po
zycji linii widmowych mogłyby stanowić tu 
wspaniałe laboratorium do badań nad te
orią grawitacji. A zwróćmy ponadto w tym 
miejscu uwagę na jeden istotny szczegół. 
Otóż nie wystąpiłyby tu już te trudności, z

jakimi spotykamy się np. przy badaniu po
czerwienienia grawitacyjnego w białych kar
łach, gdzie ów efekt grawitacyjny tak trud
no oddzielić od dopplerowskiego. TUtaj 
przesunięcie wynikające z grawitacji jest 
bez porównania większe od dopplerow
skiego. Zauważmy bowiem, że AA/A„ = v/c 
= 0.2 otrzymałoby się przy prędkości od
dalania v = 0.2 c, tj. przy około 60 000 
km/s. A znane nam gwiazdy neutronowe 
(pulsary) to w przeważającej większości 
obiekty naszej Galaktyki, zaś prędkości 
przestrzenne gwiazd w Galaktyce są o do
bre trzy rzędy wielkości mniejsze.

Mimo tak optymistycznych prognoz — 
niestety nic z tego. Gdy chodzi o dziedzinę 
widzialną, to żadnych linii widmowych w 
gwiazdach neutronowych jak na razie nie 
zaobserwowano. Zresztą, niewiele tu i moż
na było oczekiwać. Wprawdzie pulsarów, 
tj. gwiazd neutronowych, znamy już dziś 
ponad pięćset, ale zdecydowana ich więk
szość to obiekty emitujące tylko w dzie
dzinie radiowej; jakie ćwierć setki to pul
sary rentgenowskie, kilka ujawnia się w 
promieniach gamma. A w dziedzinie wi
dzialnej? Otóż ta znakomita gwiazda neu
tronowa z mgławicy Krab (PSR 0531+21) 
emituje pulsy w ca tym zakresie widma ele
ktromagnetycznego; drugim ujawniającym 
się w falach widzialnych obiektem byłby 
głośny PSR 0833-45 z gwiazdozbioru Ża
gli. I to jest już właściwie wszystko. Wspom
nieć tu ewentualnie można jeszcze o owym 
do niedawna zagadkowym a bardzo jas
nym na niebie gamma obiekcie, noszącym 
imię Geminga; z najświeższych danych wy
nika, że jest to bliska nas gwiazda neutro
nowa, pulsująca w dziedzinie rentgenow
skiej i gamma, zidentyfikowana ze słabiut
kim obiektem widzialnym (mv =  25.5).

No ale linii widmowych oczekiwać moż-
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na także w dziedzinie rentgenowskiej i gam
ma. Na przykład w znanych od czasów mi
sji Uhuru rentgenowskich pulsarach Her 
X-1 i Cen X-3 zaobserwowano linie wid
mowe w rejonie długości fali 2 A (7 keV). 
Sugeruje się, żc mogłyby to być linie żela
za dwudziestoczterokrotnie, ew. dwudzie- 
stopięciokrotnie zjonizowanego.

10 20 40
keV

Rys. 1. Pulsar rentgenowski X  0115 +634. Fragmen
ty dwóch widm z zakresu 6-0.3 angstremów. Obniże
nia w poziomie widma wynikają przypuszczalnie z 
obecności linii absorpcyjnych natury cyklotronowej.

W gwiazdach neutronowych można o- 
czekiwać też linii widmowych o zupełnie 
innym, nietermicznym pochodzeniu — po
wstających w drodze mechanizmu cyklo
tronowego. W myśl klasycznej elektrody
namiki, jeżeli w ośrodku występuje pole 
magnetyczne o indukcji B, to elektron po
rusza się wokół linii sił tego pola, emi
tując promieniowanie elektromagnetycz
ne o częstotliwości

•'■’“ “ i ' 3 * 10” * -  
gdzie q i m oznaczają ładunek i masę ele
ktronu, zaś B  wyrażone jest w teslach. Jak 
wiadomo, w pulsarach występują bardzo 
silne pola magnetyczne o wartości na ogół 
1011—1013 gausów (107—109 tesli). Tkk więc 
w jednorodnym polu, gdzie B wynosi np. 
188 tesli, emitowane byłoby promieniowa
nie o częstotliwości około 3 x 1018 herców.

Jest to już rentgenowska część widma ele
ktromagnetycznego (A ~  1 A, energia fo
tonów ~  10 keV).

Otóż w widmach gwiazd neutronowych 
obserwuje się struktury wskazujące na mo
żliwość występowania rentgenowskich li
nii cyklotronowych. Po raz pierwszy zaob
serwowano to w roku 1978 w widmie Her 
X-1, gdzie występowałaby przypuszczal
nie linia absorpcyjna w rejonie 35 keV 
Najświeższych danych z tej dziedziny do
starczył w roku 1990 japoński satelita rent
genowski Ginga (Galaktyka); w widmie 
przejściowego, tj. pojawiającego się cza
sami, pulsara podwójnego X 0115+634 
zaobserwowane zostały dwie linie absorp
cyjne w zakresie energii 12 i 23 keV; uwa
ża się, iż są to struktury pochodzenia cy
klotronowego. Fragmenty dwóch widm te
go pulsara ukazuje rysunek 1.

Te obserwowane w widmach gwiazd 
neutronowych linie winny już być grawita
cyjnie „poczerwienione”; poza sferą dzia
łania pola grawitacyjnego pozycje tych li
nii byłyby inne. Aby jednak wyznaczyć wiel
kość tego przesunięcia, należałoby okre
ślić teoretyczny kształt i pozycję badanej 
linii. Do tego celu potrzebna jest jednak 
znajomość wartości pola magnetycznego 
na gwieździe oraz topografii tego pola — 
a dane na ten temat są jak na razie skromne.

W nawiązaniu do tej tematyki można 
zwrócić uwagę na inną jeszcze możliwość. 
Otóż w dziedzinie gamma może wystąpić 
linia, której odpowiada energia 511 000 
elektronowoltów (długość fali 0.024 A). 
Rodowód tej linii jest zupełnie inny, po
wstaje ona przy anihilacji pary elektro
nów. W zawierających gwiazdę neutrono
wą ciasnych układach podwójnych, gdzie 
występowałaby akrecja materii, takiej linii 
widmowej można by oczekiwać. A skoro 
teoretyczna, „nie poczerwieniona” pozy
cja linii określona jest tu jednoznacznie, 
zaobserwowanie jej na niższych energiach 
wskazywałoby na wielkość efektu grawita
cyjnego. Ale linii 511 keV w gwiazdach 
neutronowych jeszcze nie zaobserwowano.
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Badanie chodu zegara

Jak widzimy, pomiary grawitacyjnego prze
sunięcia linii widmowych w gwiazdach neu
tronowych to jeszcze kwestia przyszłości. 
Natomiast tę równoważną drugą możli
wość — badanie wpływu pola grawitacyj
nego na chód zegara — realizuje się już w 
całej pełni.

Omawiając tę tematykę w odniesieniu 
do Słońca, w poprzednim artykule pofan
tazjowaliśmy, że zamiast ślęczeć nad wy
łuskiwaniem subtelnych przesunięć w po
zycjach linii widmowych, prościej byłoby 
umieścić tam zegar i badać wywołane po
lem grawitacyjnym opóźnianie jego cho
du. Oczywiście zegara na powierzchni Słoń
ca nie umieścimy, ale w przypadku gwiaz
dy neutronowej zegar jest — umieściła go 
tam natura. Tym zegarem jest cała gwiaz
da, a jednostką czasu jest jej okres rotacji.

Pulsar to obracająca się wokół osi gwiaz
da neutronowa; odstępy między pulsami 
wskazują na okres rotacji. Występuje tu 
silne pole magnetyczne, oś magnetyczna 
nie pokrywa się z osią rotacji (rys. 2). Pro
mieniowanie emitowane jest z rejonów bie
gunów magnetycznych, głównie w kierun
ku linii sił pola. Gdy, w trakcie rotacji,

kierunek osi magnetycznej jest zbliżony 
do kierunku ku obserwatorowi, rejestro
wany jest błysk promieniowania. O tóż od
stępy między błyskami to są właśnie odstę
py między „tyknięciami” owego kosmicz
nego zegara-pulsara.

Pojedynczy, samotny pulsar, tj. poje
dyncza gwiazda neutronowa, nie stwarza 
możliwości badania wpływu pola grawita
cyjnego na chód tego kosmicznego zega
ra. W następstwie wpływu grawitacji czę
stotliwość pulsacji, jaką rejestrujemy, jest 
oczywiście zaniżona — ale poza świado
mością tego faktu niczego więcej dodać tu 
nie można. Możliwość badania wpływu po
la grawitacyjnego istnieje natomiast, gdy 
pulsar wchodzi w skład układu podwójne
go. Musi to być jednak układ ciasny i — co 
stanowi dla tego zagadnienia conditio sine 
qua non — nie mogą to być orbity kołowe. 
Odkryto dotychczas dwa spełniające te wa-

j|-*--- ŚREDNICA SŁOŃCA----

Rys. 3. Układ dwóch gwiazd neutronowych, zawie
rający pulsara PSR 1913+16. Dla porównania zaz
naczono poniżej wielkość średnicy Słońca (1 400 000 
km).

runki układy podwójne: PSR 1913+16 
(badany od blisko dwóch dziesięcioleci) i 
PSR 1534+12 (odkryty przed trzema laty). 
Obydwa te relatywistyczne układy były oma
wiane w artykule J. L. Zdunika, zamiesz
czonym w poprzednim numerze Uranii.

Układ zawierający pulsara 1913+16 
przedstawiony jest na rysunku 3. Są to dwie 
gwiazdy neutronowe, obiegające się w ok
resie 7 godzin i 45 minut. Od jednej z nich
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odbieramy fale radiowe w postaci powta
rzających się co 59 milisekund pulsów; od 
drugiej nie dociera do nas nic, jej obec
ność ujawnia się tylko oddziaływaniem gra
witacyjnym. Masy obu gwiazd są prawie 
identyczne, a zatem rozmiary orbit też takie 
same; punkt odpowiadający środkowi ma
sy leży prawie pośrodku nich. W następ
stwie znacznej eliptyczności orbit (mimo- 
śród e =  0.62) w ciągu tych blisko ośmiu 
godzin odległość między gwiazdami podle
ga znacznym zmianom — od ok. 800 000 
do 3 300 000 km *.

Zauważmy, że jest to układ bardzo cias
ny. T& pierwsza liczba — 800 000 km — to 
niewiele ponad promień Słońca. Wzajem
ne oddziaływanie grawitacyjne jest tu więc 
bardzo silne no i zmienne, skoro odległości 
między gwiazdami podlegają tak znacznym 
wahaniom. Nasz kosmiczny zegar-pulsar 
znajduje się tu w silnym i zmiennym polu 
grawitacyjnym swej towarzyszki. Sytuacja 
taka stwarza wymarzone warunki do ba
dania wpływu grawitacji na chód zegara.

Oddziaływanie grawitacyjne gwiazdy to
warzyszącej będzie oczywiście najsilniej
sze w peryastronie, najsłabsze w położe
niu przeciwległym (apoastron). Jeżeli za
tem Einstein ma rację, to w okresie tych 
ośmiu godzin zegar winien to zwalniać, to 
przyśpieszać. Obserwowane z Ziemi od
stępy między „tyknięciami” zegara, tj. mię
dzy kolejnymi pulsami, winny być najwięk
sze, gdy pulsar znajduje się w pobliżu pe- 
ryastronu.

Ale to jeszcze nie wszystko, tu kłania 
się nam i szczególna teoria względności, 
mianowicie wpływ prędkości na chód ze
gara (dylatacja czasu). Na eliptycznej o r
bicie prędkość jest wielkością zmienną, 
wartość największa wystąpi w rejonie pe- 
ryastronu. Na tym odcinku orbity winno 
wystąpić największe opóźnienie. Jak z tego

wynika, obydwa efekty — ogólnej i szcze
gólnej teorii względności — działają tu 
zgodnie, w tym samym kierunku: winniśmy 
rejestrować największe opóźnienie zegara, 
gdy gwiazdy znajdują się najbliżej siebie.

Postarajmy się porównać wielkości oby
dwu efektów. Otóż matematyczne wyraże
nia na przyrost jednostki czasu są dla obu 
przypadków bardzo podobne. W teorii o- 
gólnej (oddziaływanie grawitacyjne)

dt =  dto — 1

W -2 GM
rc2

natomiast w teorii szczególnej (wpływ pręd
kości)

dt = dto V I—(v/c)2 •
Jak widzimy, różnica tylko w tym, że w 
miejsce 2GM/rc2 pojawia się w drugim 
wyrażeniu (v/c)2. Dla porównania wystar
czy więc tylko oszacować wielkości tych 
dwóch czynników. Największe zbliżenie 
obu gwiazd wynosi 800 000 km, co daje 
2GAf/rc2»10-6. Na prędkość orbitalną pul- 
sara w peryastronie podstawmy wartość 
300 km/s (jest to obserwowana tam mak
symalna wartość prędkości radialnej; moż
na to odczytać np. z rysunku 3 wspom
nianego artykułu J. L. Zdunika). Zatem 
(y/c)2 wynosi też około 10 6. Efekty od
działywania grawitacyjnego i prędkości są 
— jak z tego wynika — porównywalne.

Reasumując, stwierdzamy, że obydwa 
te relatywistyczne efekty wywołują zacho
dzące w okresie obiegu zmiany częstotli
wości pulsara. Obserwator z zewnątrz wi
nien rejestrować zwalnianie i przyśpiesza
nie, zachodzące w okresie 7h45m. Efekty te 
kumulują się na określonych odcinkach 
orbity; w przypadku PSR 1913+16 liczbo
we wartości tych odstępstw dochodzić bę
dą do około 4 ms (rys. 4.) *.

kiem Dopplera. Wywoływane tym okresowe zwiększanie i zmniejszanie częstotliwości zachodzi na znacznie 
większą skalę; maksymalna wartość opóźnienia w nadchodzeniu impulsów równa się czasowi, jaki potrze
buje fala elektromagnetyczna na przebycie średnicy orbity (dla PSR 1913+16 są to około 4 sekundy). 
Omawiane tu relatywistyczne efekty czasowe muszą więc być wyłapywane z tych dopplerowskich — o trzy 
rzędy większych.



262

Dokładna wartość tych relatywistycz
nych odchyleń zegara, uzyskana w oparciu 
o dane obserwacyjne zbierane przez bli
sko 20 lat, wynosi 0.004294 ± 0.000003 se
kundy. Dla wspomnianego drugiego pul- 
sara, PSR 1534+12, badanego dopiero od 
trzech lat, zaobserwowane zmiany chodu 
zegara wynoszą 0.0021 ±0.0001 (liczbowa 
wartość tego relatywistycznego efektu jest 
tu mniejsza głównie z uwagi na mniejszą 
wartość mimośrodu orbity, tu e = 0.27).

Rys. 4. PSR 1913+16. Obserwowane zmiany chodu 
zegara. Krzywa przedstawia przebieg wynikających z 
efektów relatywistycznych opóźnień i przyśpieszeń 
(w stosunku do hipotetycznego pulsara, obiegające
go gwiazdę towarzyszącą z jednakową prędkością i w 
niezmiennej odległości). Dokładność pomiarów jest 
tu tak wysoka, iż odstępstwa nie przekraczają gru
bości naszkicowanej linii.

Na koniec jeszcze parę zdań na temat 
dokładności chodu owego kosmicznego ze- 
gara-pulsara. Nie jest to przecież zegar 
atomowy, jest to zegar mechaniczny, dzia
łający w oparciu o ruch wirowy ciała nie
bieskiego. A wiemy np., że dokładność ru
chu wirowego naszej planety pozostawia 
wiele do życzenia; kolejne doby mogą się 
tu różnić nawet o 1/1000 s — tak że trzeba 
było zrezygnować z okresu obrotu Ziemi

10/1993

jako jednostki czasu. Gwiazdy neutronowe 
są jednak pod tym względem nieporówny
walnie doskonalsze. Ale i one nie są bez 
wad. Po pierwsze, prędkość rotacji wszy
stkich pulsarów radiowych zmniejsza się 
(fakt ten pozwala na oszacowanie ich wie
ku); przeciętna wartość pochodnej okresu 
pulsacji wynosi od 10"13 do 10-17 s/s. Są to 
jednak zmiany względnie stałe. Bardziej 
niepokojące są natomiast obserwowane w 
niektórych pulsarach nagłe skoki w war
tości okresu rotacji (ang. „glitches”). Na 
przykład 33-milisekundowy pulsar w mgła
wicy Krab skrócił dnia 29 sierpnia 1989 
roku okres rotacji o 3 nanosekundy. Na
tomiast 89-ms pulsarowi w Żaglach (PSR 
0833-45) tego typu podskoki od czasu po
znania przydarzały się już ośmiokrotnie. 
No ale to podrostki; pierwszy będzie wkrót
ce obchodził swoje 940 urodziny, drugie
mu stuknęło już jakie 10 tysięcy lat. Moż
na sądzić, że starszym pulsarom tego typu 
wybryki nie w głowie. W każdym razie nasz 
relatywistyczny 1913+16 zachowuje się 
przez cały czas wzorowo. Jego częstotli
wość pulsacji wynosi 16.940539303217; 
niepewna jest dopiero ostatnia, dwunasta 
cyfra po przecinku. Zegar ten może więc 
konkurować z najdokładniejszymi zegara
mi atomowymi.

Postscriptum
Jeszcze zdań kilka w odniesieniu do te
matyki czasu na gwiazdach neutronowych. 
Do poruszenia sprawy skłania nas wyda
na w roku 1991 przez wydawnictwo Atlas 
książka Ericha U b e r l a c k e r a  pt. Współ
czesna fizyka (przekład z niemieckiego E. 
Dzikowskiej). Znajdujemy tam szereg nie
ścisłości i rażących błędów.

Obliczmy najpierw — w oparciu o przy
toczoną przez nas zależność — o ile wol
niej chodziłby zegar na powierzchni gwiaz-
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kiem Dopplera. Wywoływane tym okresowe zwiększanie i zmniejszanie częstotliwości zachodzi na znacznie 
większą skalę; maksymalna wartość opóźnienia w nadchodzeniu impulsów równa się czasowi, jaki potrze
buje fala elektromagnetyczna na przebycie średnicy orbity (dla PSR 1913+16 są to około 4 sekundy). 
Omawiane tu relatywistyczne efekty czasowe muszą więc być wyłapywane z tych dopplerowskich — o trzy 
rzędy większych.
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dy neutronowej. W tym wypadku dt do
tyczyłoby powierzchni gwiazdy, natomiast 
dt0 punktu usytuowanego daleko od niej, 
gdzie wpływ jej pola grawitacyjnego moż
na by pominąć (np. na Ziemi). Podsta
wiając odpowiadające gwieździe neutro
nowej wartości: M  =  1.4 M q , r =  13 km, 
otrzymamy dt/dtą =  1/(1—0.32)1/2 =  1/0.825 
=  1.21. A  zatem dla obserwatora z zew
nątrz sekunda (czy też godzina) jest tam o 
około 20% dłuższa.

Zajrzyjmy do wspomnianej książki. Au
tor omawia to zagadnienie na przykładzie 
wieżowca. Czytamy: „Człowiek jechałby ra
no do biura na 30 piętrze i tam spędzał 
osiem godzin przy mniejszej sile ciążenia; 
potem wracałby z powrotem na dół i stwier
dzał, że tu, przy większej sile ciążenie, mi
nęła zaledwie jedna godzina; a więc po
czątek pracy o 9, fajrant o 10.”

Coś tu się zupełnie nie zgadza. Skoro 
na powierzchni gwiazdy jednostka czasu 
jest o 20% dłuższa w porównaniu z miej
scem nieskończenie odległym, to nie mo
gą wystąpić takie różnice przy odległoś
ciach tak niewielkich. Nietrudno obliczyć, 
o ile te wskazania zegarów winny się róż
nić. Nie znamy wprawdzie norm budow
nictwa dla gwiazd neutronowych, ale przyj
mując te ziemskie, tj. 30 pięter —100 me
trów, otrzymamy na różnicę jednostek cza
su 2 promille. W ciągu okresu czasu spę
dzonego przez urzędnika na 30 piętrze, 
różnica w czasie między jego zegarkiem a 
zegarkiem kolegi z parteru urośnie zale
dwie do 1 minuty. A  więc początek pracy 
o 9h a fajrant, niestety, dopiero o 16h59m. *

Dariusz Szplit i Edwin W nuk — Poznań
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W książce tej znajdujemy i inne po
dobne kwiatki. Autor opisuje np. kosmo
nautę, okrążającego czarną dziurę, dla któ
rego zegary na Ziemi pędzą tak zawrot
nie, że „nowa gazeta ukazywałaby się co 
90 sekund, nowy parlament wybieranoby 
5 razy w tygodniu”. Znajdujemy tam też 
nierealnie przesadzony opis i dla ciał mniej 
egzotycznych, mianowicie dla naszej Z ie
mi. Na jednej z ilustracji pokazano np. 
szczyty gór, lecący nad nimi samolot; na 
wysokości samolotu jednostka czasu róż
ni się od tej z poziomu morza o kilka pro
mille. W artykule, zamieszczonym w po
przednim numerze Uranii, omawialiśmy 
ten eksperyment: na wysokości samolotu 
(10 km) jednostka czasu jest krótsza o 
1 0 12. W książce zatem „drobna” przesada 
— tylko miliardkrotna.

Można zwrócić także uwagę na ilustra
cję, obrazującą możliwość zobaczenia tyłu 
swej głowy na gwieździe neutronowej. W 
tekście czytamy: „na gwieździe neutrono
wej można byłoby zobaczyć tył swojej gło
wy, ponieważ wychodzący stąd promień 
światła w zakrzywionej przestrzeni biegł
by dokoła gwiazdy”. Niestety, na gwieź
dzie neutronowej pole grawitacyjne nam 
takiej przyjemności nie sprawi — bez po
mocy lusterek tyłu głowy nie zobaczymy.

Zeby już suchej nitki na autorze tej 
książki nie zostawić, zajrzyjmy jeszcze do 
rozdziału o cząstkach elementarnych. W 
tabelce leptonów figuruje tam mezon r. 
W skład leptonów wchodzą znane dziś trzy 
generacje elektronów i neutrin — ale me
zony nie mają wśród nich nic do szukania.

URANIA

ORBITA MISJI MARS OBSERVER

Spośród planet Układu Słonecznego poza gi poświęcono Marsowi. Złożyło się na to 
Ziemią najwięcej „astronautycznej” uwa- wiele przyczyn. Mars jest osiągalny w do-

* A  tak, na marginesie. Ile to energii trzeba by zużyć, by dostać się na 30 piętro? Ktoś kiedyś obliczył, że na 
gwieździe neutronowej podźwignięcie się na wysokość 1 centymetra wymaga nakładu energii równoważnej 
wspinaczce na Mount Everest.
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statecznie krótkim czasie, a jego rozrze
dzona atmosfera i twardy grunt pozwalają 
na stosunkowo bezpieczne lądowanie.

Po siedemnastu latach od wysłania Vi- 
kingów, Stany Zjednoczone otworzyły no
wy etap w badaniach Marsa. 25 września 
1992 wystartowała z Centrum Kennedy’e- 
go na Florydzie rakieta Titan III wynosząc 
na swym pokładzie sondę kosmiczną Mars 
Observer.

Start misji nastąpił z dziewięciodnio
wym opóźnieniem z powodu huraganu A n
drew. Po około 11 miesiącach lotu, poko
naniu 720 milionów kilometrów, próbnik 
dotrze w okolice Marsa pod koniec sierp
nia 1993. Wtedy to rozpocznie się trwają
ca ok. 120 dni faza zmiany orbity z hiper
boli dolotowej na docelową orbitę tzw. 
mapową, na której orbiter wykona swoje 
zadania. Pierwsze kilka dni pracy na tej 
orbicie wykorzystanych zostanie na stwo
rzenie nowego modelu pola grawitacyjne
go Marsa. Jest to zadanie niezwykle waż
ne, gdyż obecna znajomość pola grawita
cyjnego Marsa nie pozwoliłaby na wyzna
czenie orbity sondy z wymaganą precyzją. 
Główne zadanie misji wykonywane będzie 
podczas fazy mapowej (Mapping Phase), 
której czas trwania przewidziany jest na 
687 dni. W czasie tego okresu realizowane 
będą trzy pokrywające się cykle orbitalne.

a
P b I c

Dzięki tak zaprojektowanej orbicie pow
stanie pełny obraz planety. Po zakończe
niu fazy mapowej ok. września 1995 r., 
Mars Observer ma posłużyć jako stacja

e

h
Rys. 1. Orientacyjne położenia Ziemi i Marsa na 
orbicie podczas przelotu sondy. Użyte oznaczenia to: 
S — Słońce, a — położenie Ziemi podczas startu, b
— Mars podczas startu, c — manewr zmiany orbity 
(MZO), d — Ziemia w czasie MZO, e  — Mars w 
czasie MZO, f — położenie Marsa w momencie przy
lotu sondy, g — Ziemia w tym samym momencie, h
— Mars w chwili rozpoczęcia fazy mapowej.

f

styczeń 1993 styczeń 1994 styczeń 1995 styczeń 1996 
_ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L

Rys. 2. Czas trwania poszczególnych faz misji: a -  24-dniowy okres startowy od 16.09.92 do 13.10.92, b -  faza 
przelotu (333-337 dni), c -  faza zmiany orbity (ok. 120 dni), d -  faza mapowa (687 dni), e  -  pełny cykl 
mapowy (550 dób słonecznych marsjańskich), f — okres współpracy z misją Mars ’94.
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koordynacyjno-przekaźnikowa dla rosyj
skiej misji Mars ’94. Autorzy misji przewi
dują utrzymanie orbitera na orbicie oko- 
łomarsjańskiej do roku 2039.

Fazę przelotu z Ziemi do Marsa oraz 
ramowy program działania stacji na orbi
cie Marsa przedstawiają rysunki 1 i 2.

Orbiter Mars Observera ma za zada
nie przeprowadzenie badań powierzchni 
Marsa, atmosfery, pola grawitacyjnego i 
magnetycznego. Dane dostarczone przez 
stację pozwolą lepiej zrozumieć budowę

geologiczną planety, historię zmian klima
tycznych na Marsie, ewolucję jego wnę
trza i powierzchni, a w efekcie umożliwią 
porównanie Marsa z podobnymi planeta
mi takimi jak Wenus czy Ziemia.

Orbiter Mars Observera wyposażony 
jest w osiem instrumentów badawczych. 
Konfigurację satelity na orbicie mapowej 
wraz z rozmieszczeniem na pokładzie a- 
paratury przedstawia rysunek 3.

Aby osiągnąć orbitę docelową sonda 
musi wykonać szereg manewrów. Po oko-

GAMMA

Rys. 3. Konfiguracja orbitera. Przeznaczenie aparatury umieszczonej na pokładzie sondy:
— Spektrometr Promieniowania Gamma: przeznaczony do badań chemicznej kompozycji powierzchni plane

ty, sezonowych zmian czap polarnych, średniego ciśnienia atmosferycznego i charakterystyki kosmicznego 
promieniowania gamma,

— M agnetom etr/Reflektom etr Elektronowy: badania pola magnetycznego M arsa i interakcji z nim wiatru 
słonecznego,

— Kamera Telewizyjna: obrazy powierzchni planety i jej atmosfery,
— Altim etn przeznaczony do pomiarów wysokości satelity nad powierzchnią Marsa,
— Radiom etr Podczerwieni: badanie zmian temperatury, ciśnienia, wilgotności oraz zawartości pyłu w atm o

sferze,
— Nadajnik Radiowy: wykorzystane do badań pola grawitacyjnego planety i profili refrakcyjnych atmosfery,
— Spektrometr Emisji Cieplnej: badania mineralogiczne oraz badania atmosfery,
— Radiowy System W spomagania dla misji M ars ’94: zbieranie danych od aparatury dostarczonej przez misję 

Mars ’94 tj. od lądowników i balonu atmosferycznego.
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to jedenastu miesiącach lotu Mars Observer 
dotrze w pobliże planety. Wtedy to rozpo
cznie się niezwykle ciekawa pod wzglę
dem orbitalnym część lotu, tzw. faza zmia
ny orbity. Docelową orbitą sondy jest pra
wie polarna, niemal kołowa orbita, której 
płaszczyzna utrzymuje w czasie stały kie
runek do Słońca. Aby osiągnąć docelową 
orbitę sonda wykorzysta ruch orbitalny 
Marsa i pole grawitacyjne planety. Podsta
wowym zadaniem tej fazy lotu jest zmiana 
położenia płaszczyzny orbity w przestrze
ni. Dokonanie tego przy pomocy jednego 
manewru wymagałoby uruchomienia sil
ników sondy w kierunku prostopadłym do 
płaszczyzny orbity i zużycia dużej ilości 
paliwa, którego stacja ma bardzo ograni
czoną ilość. Bardziej efektywne są mane
wry odbywające się w płaszczyźnie orbity 
tzn. przyspieszanie lub hamowanie sateli
ty. Manewry takie nie wymagają dużych

MOI

orbita
3-dniowa

orbita mapowa 2p.m . 

kierunek do S łońca

^  . . 
kierunek do Z iem i

kierunek
przylotu

Rys. 4. Orbita mapowa i orbita dolotowa na tle Mar
sa widzianego od strony bieguna północnego.

ilości paliwa i trwają bardzo krótko. Zmia
na orbity Mars Observera odbędzie się po
przez ciąg takich manewrów. Geometrię 
orbity dolotowej i orbity ostatecznej przed
stawia poglądowo rysunek 4.

Wspomniana wyżej sekwencja manew
rów składa się z czterech manewrów du
żych (zmieniających półosie orbity) i trzech 
korekcyjnych. Przedstawia to rysunek 5.

ECM-2
TUM
TL0-2

Rys. 5. Orbity i manewry przejściowe do orbity ma
powej (wyjaśnienie oznaczeń w tekście).

W chwili gdy Mars Observer dotrze w 
okolice Marsa pierwszym manewrem bę
dzie MOI (Mars Orbit Insertion). Skieru
je on sondę z hiperboli dolotowej (ozna
czonej literą a) na silnie eliptyczną orbitę 
o okresie obiegu 72.59 h (3 dni) i odle
głości perycentrum 3950 km tj. 553 km 
nad powierzchnią planety. Na rysunku 5 
orbita ta oznaczona jest literą b. ECM 
(Ellipse Change Maneuvers) jest manew
rem który nastąpi w 10.6 dni po M OI tj. 
po ok. 3.5 obiegu po orbicie 3-dniowej. 
Efektem tego manewru jest obniżenie wy
sokości perycentrum do 453 km nad po
wierzchnią planety. ECM-2 drugi duży ma
newr przewidziany w 10.6 dni po ECM-1. 
Jego celem jest wprowadzenie satelity na 
1-dniową orbitę dryfującą, na której sate
lita pozostanie przez ok. 60 dni (na rysun
ku oznaczono tę orbitę literą c). Orbita ta 
jest najważniejszą częścią przejścia do or-
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bity docelowej. Zmiana długości węzła w 
czasie na tej orbicie jest bardzo niewielka, 
przez co płaszczyzna tej orbity zachowuje 
stały kierunek w przestrzeni. Jeśli po
łączymy ten fakt z ruchem orbitalnym 
Marsa, to w efekcie otrzyipamy skręcenie 
płaszczyzny orbity względem kierunku do 
Słońca. Po ok. 60 dniach płaszczyzna or
bity znajdzie się w odpowiednim położe
niu względem Słońca wymaganym dla or
bity mapowej. Różnicę w położeniu płasz
czyzn orbit 3-dniowej i mapowej przed
stawia rys. 4. Na 14 dni przed kolejnym 
dużym manewrem nastąpi mała poprawka 
parametrów orbity 1-dniowej, a w szcze
gólności promienia perycentrum i nachy
lenia: ECM-3 (nie uwidoczniona na ry
sunku). TLO-1 (Thmsfer to Low Orbit) 
będzie trzecim dużym manewrem wpro
wadzającym sondę na orbitę o okresie o- 
biegu 4.2 h i wysokości perycentrum nad 
powierzchnią planety 428 km (na rysunku 
litera d). 4.2 godzinny okres obiegu został 
dobrany w ten sposób, że satelita na tej 
orbicie wytraci połowę swej energii, tak aby
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mógł przejść na orbitę docelową. TLO-2 
jest czwartym i ostatnim z dużych manew
rów. Spowoduje on zacieśnienie orbity do 
docelowej orbity mapowej, oznaczonej na 
rysunku literą e. Ostatnim przewidzianym 
manewrem jest OCM-1 (Orbit Change 
Maneuver), w siedem dni po TLO-2, w 
celu skorygowania ewentualnych błędów 
orbity mapowej. Charakterystykę kolejnych 
orbit po wykonanych manewrach przed
stawia tabela 1.

Orbitą docelową Mars Observera jest 
prawie kołowa orbita na wysokości ok. 400 
km nad powierzchnią planety. Elementy 
tej orbity w marsjańskim układzie współ
rzędnych (początek układu w środku Mar
sa, płaszczyzna podstawowa — płaszczy
zna równika Marsa, oś x skierowana do 
punktu równonocy wiosennej) przedsta
wione są w tabeli 1. Zadaniem sondy w tej 
fazie misji jest dokładna obserwacja po
wierzchni i atmosfery Marsa przy użyciu 
całego zakresu aparatury znajdującej się 
na pokładzie. Orbita ta została nazwana 
Orbitą Mapową z ang. Mapping Orbit.

URANIA

Tbbela 1. Elementy średnie orbit przejściowych i orbity mapowej.

Średnie elementy 
orbity

MOI
Orbita

3-dniowa

ECM-1
Orbita

3-dniowa

ECM -2
Orbita

1-dniowa

TLO-1
Orbita

4.2-godzinna

TLO -2
Orbita

mapowa

a półoś wielka [km] 42 000 41950 20 000 6 300 3 775.3

e mimośród 0.9060 0.9082 0.8075 0.3929 0.00725

/  nachylenie [deg] 92.87 92.87 92.87 92.87 92.866

fi długość węzła wstę
pującego [deg]

29.18 29.22 29.26 30.08 31.316

to argument 119.36 118.98 118.57 110.30 -90.0

Średni czas słoneczny 
węzła zstępującego

5:11 pm 4:49 pm 4:27 pm 2:17 pm 2:01 pm

Wysokość apocentrum 
nad pow. planety [km]

76 653 76 653 32 753 5 378 429.6

Wysokość perycentrum 
nad pow. planety [km]

553 453 453 428 375.2

Okres orbitalny 72.59 h 72.49 h 23.85 h 4.22 h 117.65 min 
ok. nodalny
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kierunkiem do Słońca. Jest to realizowa
ne wtedy, gdy zmiana w długości węzła 
orbity satelity w jednostce czasu, wywoła
na perturbacjami od pola grawitacyjnego 
planety, jest równa ruchowi średniemu pla
nety w jej ruchu orbitalnym wokół Słońca. 
Największy wpływ mają perturbacje wie
kowe od spłaszczenia biegunowego pla
nety. Zmiany wiekowe długości węzła wstę
pującego Q, argumentu perycentrum co i 
anomalii średniej M  są funkcjami trzech 
elementów orbity: półosi wielkiej a, mi- 
mośrodu e oraz nachylenia I. W przypad
ku Marsa, by orbita jego satelity była he- 
liosynchroniczna elementy a, e oraz I  mu
szą być tak dobrane, że perturbacje wie
kowe w S3, czyli Q =  dQ/dt są równe 
0.524°/dobę. Ponieważ orbita Mars Obser- 
vera ma być z założenia prawie kołowa, 
więc nie pozwala to na operowanie mimo- 
środem w dużym zakresie. Zakres wyso
kości satelity nad powierzchnią planety jest 
również z góry zaplanowany. Jedynym ele
mentem który można dobrać z szerszego 
zakresu jest nachylenie, można jednak brać 
pod uwagę tylko orbity prawie bieguno
we. Dla Mars Observera wszystkie te ele
menty dobrano tak, aby orbita spełniała 
własność heliosynchroniczności.

Heliosynchroniczność orbity ma bar
dzo ważne znaczenie praktyczne. Z punk
tu widzenia technicznego pozwala na nie
ruchome ustawienie baterii słonecznych 
satelity, dzięki czemu nie ma wydatku e- 
nergii na prowadzenie baterii za Słońcem. 
Z punktu widzenia naukowego umożliwia 
wykonywanie zdjęć powierzchni planety 
zawsze w tym samym czasie lokalnym, co 
oznacza takie same warunki geometrycz
ne oświetlenia powierzchni. Użyte na rys. 
4 określenie „orbita mapowa 2 pm” ozna
cza, że płaszczyzna tej orbity jest ustawio
na tak, iż w jej punkcie przecięcia się z 
równikiem jest zawsze godzina 14-ta lo
kalnego czasu słonecznego.

Ważnym parametrem charakteryzują
cym orbitę jest okres nodalny Tn. Jest to 
okres czasu pomiędzy dwoma kolejnymi

przejściami satelity przez ten sam węzeł. 
Podlega on również wpływowi perturbacji 
od spłaszczenia biegunowego planety. Moż
na to zapisać następująco:
•  okres nodalny bez uwzględnienia per

turbacji

•  okres nodalny z uwzględnieniem per
turbacji

T =  ^  
no+M+ój'

Okres nodalny ma istotne znaczenie w 
wyznaczeniu wielkości przemieszczenia 
płaszczyzny orbity wzdłuż równika po jed
nym obiegu satelity. Przemieszczenie to 
wynosi:

A A =  (Q -  Q)T„ , 
gdzie Q jest obrotem planety w jednostce 
czasu.

Cechą charakterystyczną orbity w po
wtarzalnym okresie jest to, że po okreś
lonej liczbie obiegów satelity przypada
jącej na odpowiednią liczbę obrotów pla
nety satelita powraca z założoną dokład
nością nad to samo miejsce. Orbitę taką 
charakteryzujemy nieskracalnym ułamkiem, 
którego licznik stanowi liczbę obiegów sa
telity, mianownik zaś liczbę obrotów pla
nety. Czas potrzebny satelicie do powrotu 
nad ten sam punkt na powierzchni planety 
można oznaczyć przez T„r , wynosi on Tn.p 
=  hT„ gdzie h jest liczbą obiegów satelity. 
Wobec tego, dla okresu Tnp mamy: AA/i 
=  2 h i,  gdzie k  jest liczbą obrotów plane
ty przypadających na h obiegów satelity. 
Można więc napisać h(Q -€>)Tn =  2Jai,' 
a wstawiając wyrażenie opisujące okres 
nodalny otrzymamy następującą równość:

(b+Mp _  /z 
Q - 0  “  k  ’ 

która pozwala wyznaczyć elementy orbity 
w taki sposób, aby powstała orbita o włas
ności „repeat period”.

Orbity tego typu wykorzystywane są 
przez sztuczne satelity Ziemi (np. ERS-1, 
TOPEX) mające za zadanie systematy-
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w taki sposób, aby powstała orbita o włas
ności „repeat period”.

Orbity tego typu wykorzystywane są 
przez sztuczne satelity Ziemi (np. ERS-1, 
TOPEX) mające za zadanie systematy
czną obserwację powierzchni Ziemi. Dla 
Mars Observera zaplanowane są trzy rów
nocześnie realizowane okresy „repeat pe
riod”, które pozwolą na zobrazowanie ca
łej powierzchni planety. Są to kolejno: 88/7, 
327/26, 6917/550. Ostatni z ułamków o- 
kreśla z dokładnością 1 km powrót sateli
ty do tego samego węzła orbity (tzn. nad 
ten sam punkt na równiku) po 6917-tu 
obiegach. Ułamki pierwszy i drugi speł
nione są tylko w przybliżeniu. Wartości 
liczbowe tych ułamków wynoszą kolejno: 
88/7 =  12.57142857...,
327/26 =  12.57692307...,
6917/550 =  12.57 (63).
Można je interpretować jako liczbę obie
gów satelity przypadającą na jedną mar- 
sjańską dobę słoneczną. Wartość pierw
szego ułamka została dobrana w taki spo
sób, że po 88-u obiegach satelita prze
chodzi nad punktem na równiku przesu
niętym względem punktu przecięcia płasz
czyzny pierwszego obiegu z równikiem o 
58.6 km na wschód. Drugi ułamek został 
dobrany tak, że 327 przelot satelity nad

równikiem będzie przesunięty względem 
pierwszego przelotu o 24.7 km na zachód. 
Przedstawia to rysunek 6.

Dzięki takiemu „zachowaniu” się or
bity Mars Observera po 6917 obiegach śla
dy przelotów satelity stworzą siatkę, któ
rej ścieżki będą odległe od siebie o 3.1 km, 
co pozwoli na zobrazowanie 99.9% po
wierzchni planety.

327 1 88

24.7 km 38.6 km

zachód wschód

równik

Rys. 6. Przesunięcie na równiku 88-go i 327-ego 
przelotu satelity względem 1-ego przelotu.

Badania misji wzbogacą w znaczym sto
pniu naszą wiedzę o Czerwonej Planecie, 
pozwalając na projektowanie kolejnych wy
praw do tego nowego świata. Efektem pracy 
całych zespołów ludzi i budowanych przez 
nich automatycznych próbników ma być 
załogowa wyprawa na Marsa. Badania Mars 
Observera przybliżą tę wielką przygodę 
ludzkości.

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza 

OD TALESA DO KOPERNIKA (III)

Wraz z rozpadem Cesarstwa Rzymskiego i 
powstaniem Cesarstwa Bizantyjskiego nau
ka w Aleksandrii zaczęła chylić się ku u- 
padkowi. Nadchodziły dla niej trudne cza
sy, było tam coraz mniej ożywczego klima
tu, towarzyszącego twórczej pracy Ptole
meusza i jego poprzedników. Część uczo
nych aleksandiyjskich zmuszona była emi
grować do Aten (gdzie wciąż jeszcze ist
niała sławna Akademia Platońska, cho
ciaż jej także nie ominął kryzys, a dni jej 
były właściwie też już policzone). Inni w

poszukiwaniu lepszych warunków do pra
cy naukowej zawędrowali do Bizancjum, 
którego początki sięgają VII wieku p.n.e., 
kiedy to u wylotu cieśniny Bosfor do M o
rza Marmara powstała starogrecka kolo
nia. W roku 326 cesarz K o n s t a n t y n  
W i e l k i  postanowił tu przenieść stolicę 
cesarstwa i jednocześnie z tym zmienił 
nazwę miasta na Konstantynopol. Hvorzyl 
je jakby na nowo z podobnym zapałem i 
wytrwałością,co A l e k s a n d e r  W i e 1 - 
k i przed sześcioma wiekami w Egipcie.
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Zgodnie bowiem z jego życzeniem Kon
stantynopol miał być stolicą godną cesar
stwa chrześcijańskiego.

Z  czasem Konstantynopol stal się oś
rodkiem kultury greckiej na Wschodzie i 
pozostał nim aż do roku 1453, kiedy to 
miasto zostało zdobyte przez otomańskich 
Turków. Mimo tych sprzyjających warun
ków tutejszy ośrodek w ciągu tysiąclecia 
swego istnienia nie wniósł zbyt dużo do 
skarbca nauki światowej, odgrywając ra
czej rolę pogrążonego w zastoju źródła 
erudycji, aby co pewien czas przesączały 
się z niego strumyki i użyźniały w innym 
miejscu myśl ludzką. Tak więc w Konstan
tynopolu sporo uczyniono dla zachowania 
osiągnięć nauki, która przyszła do Europy 
ze Wschodu, zakorzeniła się najpierw w 
Jonii, potem przeniknęła do Aten, by na
stępnie znowu zwrócić się ku Wschodowi 
i znaleźć dogodną siedzibę w Aleksandrii. 
Niestety, nauce bizantyjskiej zabrakło już 
tego rozmachu, tutejsi uczeni zajmowali 
się głównie zagadnieniami teologicznymi i 
chociaż usilnie starali się zachować osiąg
nięcia astronomii greckiej, to jednak od 
czasu do czasu podejmowano lam próby 
powrotu do dawno już odrzuconych, pry
mitywnych poglądów na budowę świata. I 
tak na przykład w roku 535 mnich aleksan
dryjski K o s m a s  I n d i k o p l e u s t e s  
napisał dzieło Chrześcijańska topografia 
świata oparta na świadectwie Pisma Świę
tego i dowodzi w nim, że „nie można wie
rzyć świeckiej nauce, która wyobraża sobie, 
że rozumem można objaśnić świat”. Zgod
nie z jego poglądem Ziemia miała być nie
ruchoma i płaska, a pośrodku niej znaj
dowała się Palestyna, czyli Ziemia Święta. 
Wszystkie ciała niebieskie miały oczywiście 
okrążać Ziemię, ale nie zachodziły pod nią, 
lecz — poruszając się po sferach obraca
nych przez aniołów — kryły się za olbrzymią 
górę, która rzekomo miała wznosić się na 
północy. Krótko mówiąc — model ten do 
złudzenia przypominał obraz nakreślony 
niegdyś w Babilonie i najprawdopodob
niej Indikopleustes na nim się wzorował.

Te i podobne poglądy nie mogły oczy
wiście wymazać osiągnięć nauki greckiej. 
Jej tradycje były przecież wciąż żywe w 
Aleksandrii i mimo nieustannie pogarsza
jących się warunków, jeszcze w IV wieku 
żyli i działali tam uczeni tej miary, co Te -
0 n i jego sławna córka H y p a t i a .  Ona 
zwłaszcza zasługuje na szczególną uwagę 
już choćby z tego powodu, że uchodzi za 
jedyną kobietę Starożytności, która z po
wodzeniem zajmowała się naukami ścis
łymi, a w każdym razie miała na tym polu 
spore osiągnięcia. Nie znamy wprawdzie jej 
oryginalnych dziel i przypuszczalnie tako
wych nie stworzyła, bo — jak wiadomo — 
działalność ówczesnych uczonych aleksan
dryjskich ograniczała się głównie do przy
pominania, komentowania i odtwarzania 
osiągnięć naukowych dawno przebrzmia
łych epok. Ale pod tym względem Hypatia 
zdaje się wyróżniała się wśród działających 
wtedy uczonych w Aleksandrii.

Ostateczny cios nauce aleksandryjskiej 
dwa stulecia później zadali Arabowie. Oni 
to bowiem w roku 642 zdobyli Aleksan
drię i zniszczyli to, co pozostało jeszcze z 
zasobnej niegdyś biblioteki. Tfcn akt wan
dalizmu kalif Omar miał podobno uza
sadnić tym, że „jeżeli owe pisma Greków 
są zgodne z boską Księgą, to można się 
bez nich obejść i wobec tego nie zasługują 
na ochronę. Ale jeżeli” — dodawał — „za
wierają prawdę niezgodną z Koranem, 
wówczas są szkodliwe i powinny być znisz
czone”. Na szczęście nie wszyscy Arabo
wie tak myśleli, późniejsi kalifowie (taki 
tytuł nosili władcy muzułmańscy) popiera
li i opieką otaczali wszelkie nauki, szcze
gólnie zaś astronomię. Jest to zresztą cał
kiem zrozumiałe, kupcy arabscy odbywali 
przecież długie podróże przez bezludne 
krainy i musieli mieć pewne wiadomości z 
tej dziedziny, aby orientować się w terenie
1 wyznaczać kierunki drogi. Znajomość as
tronomii była też Arabom niezbędna ze 
względów religijnych, gdyż zasady islamu 
nakazywały, by każdy muzułmanin podczas 
modłów zwracał się w kierunku świętego
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miasta Mekki, a kierunek ten można było 
określić wyłącznie na podstawie obserwa
cji astronomicznych. Ponadto posługiwali 
się oni (i do dziś się posługują) kalenda
rzem księżycowym, toteż wyznawcy Pro
roka musieli pilnie śledzić ruchy Księżyca 
na niebie, gdyż od jego położenia i fazy 
zależne są daty ich świąt i postów. No i 
wreszcie u Arabów głęboko zakorzeniły 
się przepowiednie astrologiczne, a dla uło
żenia horoskopu niezbędna jest znajomość 
położenia na niebie Słońca, Księżyca i pla
net. Głównie w tym właśnie celu dokony
wano obserwacji astronomicznych i ukła
dano tablice astronomiczne. Bardzo wa
żną rolę w rozwoju astronomii i w ogóle 
kultury arabskiej zdaje się odegrał niezna
ny nam bliżej podróżnik z Indii. W roku 
773 przybył on na dwór kalifa a l - M a n -  
s u r a  i podczas udzielonej mu audiencji 
oświadczył, iż — podobnie jak inni mędr
cy ze Wschodu — potrafi przewidywać nie
które zjawiska astronomiczne i dobrze or
ientuje się na rozgwieżdżonym niebie. Za
interesowało to naturalnie kalifa, rozkazał 
przetłumaczyć parę indyjskich ksiąg, które 
przybysz z dalekiego kraju miał przy sobie.

Wtedy to właśnie uczeni arabscy do
wiedzieli się o wynalezieniu przez hindu
skich matematyków „zapisu pozycyjnego”. 
Zapis ten, dziś powszechnie stosowany w 
całym świecie, znacznie ułatwia dodawa
nie i odejmowanie liczb. Polega to — jak 
wiadomo — na tym, że na przykład cyfra 5 
oznacza pięć tylko wówczas, gdy znajduje 
się w prawej kolumnie dodawanych lub 
odejmowanych liczb. Gdy zaś przesunie
my ją o jedną kolumnę w lewo, to wtedy 
oznacza już nie pięć, ale pięćdziesiąt. Aby 
wykazać puste miejsce w kolumnie na pra
wo od cyfry określającej tę lub inną liczbę, 
używano specjalnego znaku, dziś dobrze 
wszystkim znanego zera. Okazało się to 
bardzo wygodne w liczeniu i z czasem sy
stem len został rozpowszechniony w świe
cie chrześcijańskim, eliminując w ten spo
sób trudności związane z operowaniem li
czbami zapisanymi cyframi rzymskimi. A

ponieważ ów dogodny system do Euro
pejczyków dotarł za pośrednictwem A ra
bów, używane w nim cyfry zwiemy dziś 
cyframi arabskimi. Nie trzeba chyba do
dawać, że tym sposobem liczenia zaintere
sowali się przede wszystkim astronom o
wie, którzy od niepamiętnych czasów zmu
szani są dokonywać żmudnych obliczeń. 
Po raz pierwszy nowego systemu zapisu 
użył już w IX wieku M u h a m m a d  i b n  
M u s a  a l - M a d ż u s i  a l - C h w a r i -  
z m i przy opracowaniu tablic astronom i
cznych.

W taki oto sposób Arabowie przeko
nali się o korzyściach płynących ze zna
jomości cudzoziemskich dzieł. Mogli się z 
r.ich przecież wiele nauczyć i dlatego za
częli je masowo tłumaczyć na język arab
ski, dzięki czemu tak wiele dorobku staro
żytnych mędrców dotrwało do naszych cza
sów. Na przykład kalif H a r u n  a r - R a -  
s z i d polecił nabywać księgi greckie, a pa
nujący w latach 813-833 jego syn i na
stępca kalif a 1 -  M a m u n zawierając po
kój z cesarzem bizantyjskim zastrzegł so
bie (zostało to podkreślone odpowiednią 
klauzulą w traktacie), aby dostarczono mu 
pewną liczbę greckich rękopisów. Tak się 
złożyło, że wśród nich znalazła się kopia 
dzieła Ptolemeusza, które niezwłocznie 
przetłumaczono na język arabski. Z  cza
sem zawarta w nim geocentryczna teoria 
budowy świata stała się podstawą astrono
mii wyznawców Proroka.

Ale uczeni arabscy nie ograniczali się 
bynajmniej do tłumaczenia dzieł swych 
greckich poprzedników, lecz najczęściej 
sprawdzali uzyskane z nich informacje i w 
ten sposób pogłębiali swoje wiadomości. I 
lak na przykład wspomniany wyżej kalif 
al-M amun dowiedziawszy się o dokona
nym przez Eratostenesa pomiarze Ziemi 
tak się tym zainteresował, że polecił swym 
uczonym skontrolować, czy i ewentualnie 
w jakim stopniu wyniki otrzymane przez 
greckiego astronoma są poprawne. W tym 
celu najpierw dokładnie zmierzono wyso
kość pewnych gwiazd względem miejsco-
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wego horyzontu, po czym utworzono dwie 
grupy eksperymentatorów, z których jed
na udała się w kierunku północnym, druga 
natomiast pomaszerowała w kierunku po
łudniowym. Szli oni wzdłuż tego samego 
południka tak długo, aż różnica w położe
niu tych gwiazd osiągnęła wartość jednego 
stopnia w stosunku do pierwotnego po
łożenia. Krótko mówiąc — grupy ekspe
rymentatorów oddalały się od punktu wyj
ścia dopóty, dopóki nie dzielił ich od nie
go jeden stopień szerokości geograficznej. 
Wtedy oczywiście odległość między obu 
grupami wynosiła dwa stopnie, a ponie
waż przebytą drogę zmierzyli przy pomocy 
odpowiednich tyk, na podstawie uzyska
nych danych można było obliczyć długość 
obwodu globu ziemskiego. Uzyskany w ten 
sposób wynik był zbliżony do wyniku otrzy
manego niegdyś przez Eratostenesa (we
dług pomiarów arabskich obwód Ziemi 
miał wynosić 44 000 km).

Przykład powyższy doskonale obrazuje 
metody postępowania uczonych arabskich 
i jednocześnie pokazuje sposób wzboga
cania przez nich nauki starożytnej o włas
ne wartości. Szczególnie duże osiągnięcia 
mieli oni w dziedzinie obserwacji nieba, 
dokonywanych w licznych i dobrze wypo
sażonych — jak na owe czasy — obserwa
toriach. Podstawowym instrumentem takie
go obserwatorium było astrolabium, przez 
Arabów zwane astrolabem, które w opar
ciu o wzory greckie zbudował już w VIII 
wieku niejaki I b r a h i m  a l - F a z a r i .  
Przeważnie był to pełny krąg metalowy, 
wyposażony w podziałkę kątową i prze- 
ziernicę, służącą do nastawiania na dane 
ciało niebieskie. Z  odczytań podziałki ob
liczono jego odległość kątową od zenitu, 
co w pewnym stopniu ułatwiały znajdują
ce się na powierzchni astrolabium odpo
wiednie wykresy geometryczne. Ale mimo 
tych ulepszeń astrolabium było prymityw
nym przyrządem, toteż z dużym szacun
kiem należy się odnosić do wyników, jakie 
przy jego pomocy osiągali astronomowie 
arabscy. Niekiedy dokonane przez nich po-
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miary okazują się dokładniejsze od po
miarów wykonywanych przez greckich as
tronomów za pomocą podobnie prostych 
przyrządów.

Za jednego z najgorliwszych obserwa
torów arabskich można uznać A  b u A  b - 
d u l l a c h a  M u h a m m a d a  i b n  D ż a -  
b i r a  a l - B a t t a n i e g o ,  znanego w śred
niowiecznej Europie jako A 1 b e t a n i u s 
lub A l b a t e g n i u s  (859-929). Działał 
on w mieście al-Rakka nad Eufratem, gdzie 
w latach 877-919 dokonał licznych obser
wacji ciał niebieskich i na tej podstawie 
poprawił wiele danych liczbowych Ptole
meusza. Dotyczy to przede wszystkim ta
bel służących do obliczania ruchów Słoń
ca, których dokładność znacznie przewyż
szała dane zawarte w tabelach aleksandryj
skich astronoma. Niezależnie od tego Al
bategnius dość dokładnie wyznaczył kąt 
nachylenia ekliptyki do równika, wielkość 
ruchu precesyjnego oraz opracował teorię 
ruchu Księżyca, którą później udoskonalił 
A  b u 1 W e f a (940-998). Widzimy za
tem, że astronomowie arabscy nie poprze
stawali na tłumaczeniu i przyswajaniu so
bie teorii Ptolemeusza, lecz także usilnie 
starali się ją poprawić lub nawet zmody
fikować. Działający w drugiej połowie IX 
wieku astronom bagdadzki M o h a m m e d  
i b n  K a t i r  a l - F a r a g a n i ,  wśrednio- 
wiecznej literaturze europejskiej znany ja
ko A l f r a g a n u s ,  usiłował wyznaczyć 
rozmiary Układu Słonecznego. Wyszedł on 
bowiem z założenia, iż każda planeta po
siada sferę wystarczająco szeroką, aby po
mieściła wszystkie przynależne danej pla
necie epicykle czy też inne koła pomocni
cze. Według jego obliczeń sfery poszcze
gólnych planet miały znajdować się od środ
ka Wszechświata (za jednostkę przyjęto 
promień globu ziemskiego):

Księżyc 64 i 1/6
Merkury 167
Wenus 1 120
Słońce 1220
Mars 8 867
Jowisz 14 405
Saturn 20 110

URANIA
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Do równie ciekawych wniosków na te
mat budowy Układu Słonecznego doszli 
także inni uczeni arabscy. Wystarczy wspom
nieć o poglądach działającego w Egipcie 
optyka i astronoma A b u  A l i  a l - H a -  
s a n a, w średniowiecznej Europie znane
go jako A l ha z e n  (987-1038). Pocho
dził on z Basry w Mezopotamii, lecz znacz
ną część swego życia spędził w Kairze, gdzie 
tworzył i nauczał. Opracował model budo
wy Układu Słonecznego, który mial kształt 
kulisty i składał się z 9 powłok sferycz
nych. Ślizgały się one jedna po drugiej i 
wewnątrz każdej z nich osadzone miały 
być mniejsze powłoki, zawierające na swych 
powierzchniach planety. Liczba owych po
włok była tak dobrana, aby kombinacja 
ich jednostajnych ruchów obrotowych do-

KRONIKA

Nowa „polska” planetoida

W Cyrkułami Małych Planet nr 22247 dato
wanym 4 czerwca 1993 roku ukazała się wia
domość, że Międzynarodowa Unia Astrono
miczna nadała planetoidzie o numerze katalo
gowym 4114 nazwę Jasnorzewska dla uczcze
nia wybitnej polskiej poetki Marii J a s n o r z e -  
w s k i e j  - P a w l i k o w s k i e j  (1910-1945). 
Planetoida Jasnorzewska została odkryta 19 
sierpnia 1982 roku w Obserwatorium Astro
nomicznym na górze Klet koło Czeskich Bu- 
dziejowic przez znaną czeską obserwatorkę ko
met i planetoid Z. V a v r o v ą  otrzymując pro
wizoryczne oznaczenie 1982 QB1. W 1988 ro
ku amerykański astronom D. W. E. G r e e n  
zidentyfikował ją z obiektami obserwowanymi 
w latach 1970 i 1978, a jej orbitę wyznaczył 
ostatnio E. B o w e l  1 na podstawie 24 pozycji 
uzyskanych podczas 5 opozycji w latach 1970- 
1990. Okazało się, że (4114) Jasnorzewska o- 
krąża Słońce po typowej dla tych ciał niebies
kich orbicie. Jej wielka półoś jest równa 2.5 j. 
a., a mimośród wynosi 0.20. Płaszczyzna orbity 
jest nachylona do płaszczyzny ekliptyki pod ką
tem 7°. Okres obiegu wokół Słońca wynosi 4 
lata. Planetoida ma jasność absolutną 13.7 mag. 
Zgodnie ze zwyczajem nazwę planetoidy za
proponowała jej odkrywczyni.

K  Z

koła różnych osi wyjaśniała obserwowane 
na niebie ruchy planet, Słońca i Księżyca. 
Ogółem model Alchazena zawierał 47 wza
jemnie stycznych sfer, czyli ich liczba była 
prawie taka sama, jak w modelu Arystote
lesa. Nie był to więc pomysł zbyt nowator
ski i nie miał większego wpływu na rozwój 
astronomii, a wspominamy o nim jedynie 
jako o jeszcze jednej ciekawostce w dzie
jach myśli ludzkiej.

Alhazen w pełni jednak zasłużył na mia
no znakomitego uczonego arabskiego. Po
zostawił przecież w spadku znakomite, wy
soko cenione przez średniowiecznych u- 
czonych Europy dzieło o optyce. Tb na nim 
głównie opierał się nasz W i t e l o  przy 
opracowaniu swej Optyki (Perspectiva).

Finał misji Mars Observer

21 sierpnia 1993 roku, na trzy dni przed do
tarciem do Marsa, NASA utraciła kontakt z 
sondą Mars Observer (MO). Oczekiwany syg
nał nie dotarł do żadnej z naziemnych stacji 
śledzących pojazd! Co 20 minut nadawano se
rie poleceń nakazujących ponowne nawiązanie 
łączności — bez skutku. Przez parę dni liczo
no jeszcze na to, że zostanie uruchomiony spe
cjalny system awaryjny włączający nadawanie 
automatycznie po dotarciu do Czerwonej Pla
nety. Niestety i te nadzieje zawiodły. Dziś już 
wiadomo, że należy się pogodzić z utratą son
dy. Stało się to prawdopodobnie na skutek za
montowania wadliwego tranzystora na jej po
kładzie — tranzystor z tej samej serii spowo
dował wstrzymanie (w czerwcu br.) wystrzele
nia innej sondy NASA. Ale wtedy Mars O b
server był już oddalony o zaledwie 55 dni od 
Marsa. Wadliwy tranzystor zamontowany był 
w tzw. centralnym zegarze. Źle odmierzany czas 
spowodował złe wykonywanie rozkazów przez 
komputer i stąd kłopoty. A  zapasowego zega
ra zabrakło! Co jednak się stało z sondą? Al
bo doleciała do celu i nie dowiemy się, co mie
rzy, albo przeleciała koło Marsa (i za około 2 
lata znów koło niego przeleci), albo wybuchła 
(bo umilkła w momencie wyhamowywania przed 
Marsem, kiedy trzeba było do silników dostar-
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czyć sprężone paliwo). Biorąc pod uwagę tę 
ostatnią możliwość — obserwatorium na H a
wajach próbowało szukać wybuchu w podczer
wieni, ale gęste chmury uniemożliwiły obser
wacje. Strata tej akurat sondy spowoduje ta
kże stratę około połowy naukowych wyników 
marsjańskiej sondy rosyjskiej, która, po wystrze
leniu w 1994 roku, miała skorzystać z danych 
MO. Pocieszać się można tym, że NASA pla

nuje wystrzelenie w 1996 roku „duplikatu” MO  
zbudowanego z zapasowych części. M oże wte
dy wszystkie wadliwe elementy zostaną wymie
nione PRZED startem — warto bowiem pod
kreślić, że NASA od lat, dokładniej od czasu 
awarii w 1967 roku, nie miała kłopotów PO 
starcie sond.

MSK

KRONIKA HISTORYCZNA

Helena Kazimierczak-Połońska 
(1902- 1992)

Niedawno minął rok od śmierci, w dniu 30 
sierpnia 1992 roku w St. Petersburgu, H e
leny K a z i m i e r c z a k - P o ł o ń s k i e j .  
Była wybitnym astronomem i to wystar
czyłoby już za uzasadnienie ukazania jej 
postaci na łamach Uranii. Chęć przybliże
nia jej naszym czytelnikom wynika jednak 
przede wszystkim stąd, że aż do roku 1945 
los związał ją w przedziwny sposób z Pol
ską, a także dlatego, że przez całe życie 
obdarowywała swą przyjaźnią wielu Pola
ków, w tym oczywiście niejednego z pol
skich astronomów. Mając szczęście do nich 
należeć czuję się w obowiązku utrwalić — 
choćby w zarysie — jej ciekawą biografię 
oraz próbować uchylić rąbka niezwykłości 
jej życia i dzieła.

Helena Iwanowna Połońska urodziła 
się 21 listopada 1902 roku w miejscowości 
Sielec na Wołyniu w rodzinie ziemiańskiej. 
Szkołę ukończyła w Łucku. W roku 1922 
rozpoczęła studia astronomiczne na U ni
wersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a 
po ich ukończeniu w 1928 roku została 
asystentką prof. Marcina E r n s t a  w 
Obserwatorium Lwowskim. W 1931 roku 
przeniosła się do Warszawy i rozpoczęła 
pracę w Obserwatorium Astronomicznym 
Uniwersytetu Warszawskiego. Ówczesny 
dyrektor tego Obserwatorium prof. Michał 
K a m i e ń s k i  tak to odnotowuje w „Za
rysie dziejów Obserwatorium Warszaw
skiego 1815-1945” (Studia i Materiały z

Dziejów Nauki Polskiej, Zeszyt 2, 1959): 
„Mieszkając w jednym z pokoików gma
chu, wykonywała z tego tytułu pewne pra
ce dla Obserwatorium. Brała mianowicie 
udział w obliczeniach efemeryd par Piew- 
cowa dla dokładnych wyznaczeń szerokoś
ci geograficznych oraz w badaniach nad 
ruchem komety Wolf I w sferze oddziały
wania Jowisza w roku 1922. Zastosowała 
do tego przypadku zmodyfikowaną przez 
siebie metodę całkowania liczbowego Nu-
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merowa. Za pomocą tej metody obliczyła 
perturbacje w ruchu jowicentrycznym ko
mety za rok 1922, wywołane przez Słońce 
i inne planety. Zaletą tej metody jest to, iż 
pochłania ona zaledwie 20% tego czasu, 
który jest potrzebny do obliczenia pertur
bacji w ruchu heliocentrycznym komety 
dla tego samego okresu. Główne wyniki 
jej obliczeń podane są w Warsaw Reprint 
nr 30,1935 r.” Uwieńczeniem tej pracy był 
stopień naukowy doktora filozofii w za
kresie astronomii uzyskany na Uniwersy
tecie Warszawskim w 1936 roku na pod
stawie rozprawy pt. O planetocentrycznym 
ruchu komet.

Drugim ważnym wydarzeniem w życiu 
Heleny Połońskiej w 1936 roku był ślub z 
Polakiem, Leonem K a z i m i e r c z a -  
k i e m, o czym jednak oficjalne biografie 
publikowane w wydawnictwach radzieckich 
nie wspominają. W maju 1937 roku uro
dził się ich syn Sergiusz. W życiu Heleny 
Kazimierczak-Połońskiej otwiera to no
wy okres naznaczony troskami macierzyń
stwa i tragicznymi wydarzeniami, które 
przyniósł wybuch wojny we wrześniu 1939 
roku. Trudno dziś już odtworzyć szczegóły 
losów wojennych młodego małżeństwa z 
dzieckiem. Wiadomo tylko, że od stycznia 
1940 roku Helena Kazimierczak-Połoń- 
ska figuruje na liście pracowników ówczes
nego Instytutu Astronomicznego Uniwer
sytetu Lwowskiego. Na początku 1944 ro
ku ulega usilnym prośbom przebywające
go wówczas w Warszawie męża i przyjeż
dża do niego z dzieckiem oraz chorą mat
ką. Ale wybuch Powstania Warszawskiego 
ponownie rozdziela rodzinę: Helena z syn
kiem znajdują schronienie na wsi pod War
szawą, podczas gdy jej mąż z teściową po
zostają w og< miętej powstaniem stolicy. 
Gehennę tamtych dni — walki o przeży
cie, bezskutecznych poszukiwań męża wy
wiezionego przez Niemców po upadku po
wstania do obozu jenieckiego pod Wied
niem, niemal cudownego odnalezienia mat
ki i wreszcie jakże trudnej decyzji wyjazdu 
do Związku Radzieckiego na początku

1945 roku — Helena Kazimierczak-Po- 
łońska upamiętniła w dotychczas nie opu
blikowanych opowiadaniach, stanowiących 
zbeletryzowane wspomnienia spisane już 
u schyłku życia w połowie lat osiemdzie
siątych.

Czytelników Uranii może zaintereso
wać ciekawy szczegół tych wspomnień. 
Okazuje się, że ich Autorka była jeśli nie 
pierwszym, to z pewnością jednym z pier
wszych astronomów, który stanął na rui
nach Obserwatorium Astronomicznego w 
Alejach Ujazdowskich w Warszawie po u- 
padku powstania. Warto przytoczyć jej sło
wa, którymi opisuje to co zobaczyła: „Ob
serwatorium było kompletnie zburzone. 
Nie pozostało nawet śladu po kopułach 
astronomicznych, pracowniach, mieszka
niach, głównym wejściu. Odsłonięte zo
stały podziemia gdzie poniewierały się po
gruchotane i bezkształtnie powyginane 
części metalowe teleskopów, potłuczone i 
roztopione szkła obiektywów i okularów, 
od których rozchodziły się w najrozmait
szych kierunkach świetliste smugi, jak 
przy stapianiu się mettoroidów przelatu
jących przez atmosferę ziemską podczas 
deszczu gwiazd spadających. Tb był prze
rażający obraz, przy którym widok włas
nego domu wysadzonego dynamitem wy
dawał się czymś błahym.”

Wyjazd z Warszawy w końcu kwietnia 
1945 roku był jedną z najtrudniejszych de
cyzji w życiu Heleny Kazimierczak-Połoń
skiej. Mąż, z którym zdołała wprawdzie 
nawiązać kontakt korespondencyjny, po
zostawał jeszcze w niemieckim obozie je
nieckim. Pomna wcześniejszych z nim uz
godnień uznała jednak, że niezależnie od 
dalszego rozwoju sytuacji jej miejscem, ja
ko prawosławnej, jest Ruś. Skorzystała 
więc z jedynej nadarzającej się okazji wy
jazdu i po długiej oraz uciążliwej podróży, 
w pierwszym dniu po kapitulacji Niemiec, 
wysiadła z pociągu w Chersonie nad Dnie
prem. Tam szybko i bez przeszkód zna
lazła zatrudnienie w Instytucie Pedagogi
cznym, czyli wyższej szkole kształcącej na-
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uczycieli. Rozpoczął się okres wyczerpu
jącej pracy, zmagań z trudnościami powo
jennej radzieckiej codzienności, usilnych 
starań o przyjazd męża i wreszcie walki o 
życie coraz bardziej zapadającego na zdro
wiu dziecka. Sukcesom w działalności pe
dagogicznej towarzyszą jednak absurdal
ne i nie do pokonania bariery w sprawach 
życiowych. Mimo niewiarygodnych wysił
ków z obu stron nie połączyła się już nigdy 
z mężem, który nie otrzymał pozwolenia 
na wyjazd do Związku Radzieckiego. Nie 
zdołała też uratować syna, który w tra
gicznych okolicznościach zmarł w czerwcu 
1948 roku.

Przygnieciona ciężarem nieszczęść He
lena Kazimierczak-Połońska korzysta z 
zaproszenia ówczesnego dyrektora Insty
tutu Astronomii Teoretycznej Akademii 
Nauk ZSRR w Leningradzie prof. M. F. 
S u b b o t i n a  i we wrześniu 1948 roku 
opuszcza Chersoń rzucając się w wir pracy 
naukowej w placówce, uchodzącej wtedy 
za jeden z najsilniejszych ośrodków astro
nomicznych Związku Radzieckiego. Ponie
waż władze radzieckie nie uznały jej dok
toratu uzyskanego na Uniwersytecie War
szawskim w 1936 roku, szybko przygoto
wuje kolejną dysertację pt. Ciasne zbliże
nia komet z planetami, na podstawie któ
rej Rada Naukowa Głównego Obserwato
rium Astronomicznego Akademii Nauk 
ZSRR w Pułkowie nadaje jej we wrześniu 
1950 roku stopień kandydata nauk.

Ogromne zaangażowanie się w pracę 
naukową nie trwa jednak długo. W 1952 
roku Helena Kazimierczak-Połońska zo
staje oskarżona o szpiegostwo i areszto
wana. Rozprawa sądowa wykazuje jednak 
absurdalność stawianych jej zarzutów i po 
ośmiomiesięcznej więziennej poniewierce 
zostaje zwolniona. Nie może jednak wró
cić do pracy w Instytucie Astronomii Tfeo- 
retycznej lecz zostaje zatrudniona jako wy
kładowca analizy matematycznej i astro
nomii w katedrze fizyki Instytutu Peda
gogicznego w Odessie. Powrót do Lenin
gradu i działalności naukowej w zakresie

badań ruchów komet stał się możliwy do
piero w październiku 1956 roku.

Ruch komet okresowych od dawna in
trygował astronomów. Jest to jeden z kla
sycznych problemów mechaniki nieba, któ
remu — od czasu ukazania się słynnej roz
prawy Edmunda H a l  le y  a — poświę
cono wiele trudu udokumentowanego li
cznymi publikacjami. Dogłębna znajomość 
literatury naukowej dotyczącej tego zaga
dnienia oraz doświadczenie zdobyte prze
de wszystkim podczas pracy w Warszawie 
pod kierunkiem prof. Michała Kamień
skiego umożliwiły Helenie Kazimierczak- 
Połońskiej dostrzeżenie i wykorzystanie 
możliwości, które stwarzało pojawienie się 
na przełomie lat pięćdziesiątych i sześć
dziesiątych elektronicznej techniki obli
czeniowej. Była ona jednym z nielicznych 
astronomów swego pokolenia, którzy nie 
tylko zrozumieli specyfikę narzędzia, ja
kim jest komputer, ale również szybko po
siedli praktyczną umiejętność programo
wania (które nie było takie proste jak dzi
siaj, gdyż musiało być wykonywane w tzw. 
kodzie wewnętrznym maszyny). Ogromna 
energia i niewiarygodna wprost pracowi
tość doprowadziły więc wkrótce do wyni
ków, które Helenie Kazimierczak-Połoń- 
skiej i ośrodkowi leningradzkiemu przy
niosły rozgłos i uznanie światowej społecz
ności astronomicznej. Dowodem tego mo
że być bardzo wysoko oceniona dysertacja 
pt. Teoria ruchu komet krótkookresowych i 
zagadnienie ewolucji ich orbit, na podsta
wie której Helena Kazimierczak-Połoń
ska uzyskała w czerwcu 1968 roku stopień 
naukowy doktora (co jest mniej więcej rów
noważne naszej habilitacji), a także wy
różnienie jej w 1968 roku prestiżową w 
Związku Radzieckim nagrodą im. F. A. 
Bredichina, którą Prezydium Akademii 
Nauk ZSRR przyznawało co trzy lata jed
nemu szczególnie zasłużonemu dla nauki 
astronomowi. Do tych sukcesów można 
jeszcze dodać powierzenie Helenie Kazi- 
mierczak-Połońskiej naukowego kierow
nictwa i redakcji materiałów z 45 Sympo-
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zjum Międzynarodowej Unii Astronomi
cznej na temat ruchu, ewolucji orbit i po
chodzenia komet, które odbyło się w Le
ningradzie w sierpniu 1970 roku.

Przedmiotem szczególnych zaintereso
wań Heleny Kazimierczak-Połońskiej byl 
wpływ zbliżeń komet krótkookresowych 
do wielkich planet na ewolucję ich orbit. 
Spośród licznych jej publikacji na ten te
mat wspomnieć warto przede wszystkim o 
prawie dwustustronicowej monografii, któ
ra ukazała się w 1961 roku jako tom VII 
Prac Instytutu Astronomii Teoretycznej (Tru
dy ITA). Zawiera ona szczegółowy prze
gląd i analizę wszystkich zbliżeń do Jowi
sza znanych komet krótkookresowych, ja 
kie nastąpiły w latach 1770-1960. Do dziś 
jest to kopalnia najprzeróżniejszych wia
domości o badaniach ruchów komet. Naj
więcej trudu w swych pracach poświęciła 
komecie Wolfa I, którą zaczęła się zajmo
wać jeszcze w Warszawie pod kierunkiem 
prof. Michała Kamieńskiego, wybitnego ba
dacza jej ruchu, i pozostała jej wierna przez 
wszystkie lata swej aktywności naukowej. 
Dawniej, gdy obliczenia trzeba było wyko
nywać ręcznie, wnikliwe poznanie ruchu 
jednej komety okresowej pochłaniało nie
raz całe życie poświęcającego się takiej pra
cy astronoma. Dzieło M. Kamieńskiego 
może być tego najlepszym przykładem. 
Kontynuatorką jego dokonań była H. Ka- 
zimierczak-Połońska. Do najbardziej zna
nych jej prac na ten temat należą artykuły 
opublikowane w 1967 roku w XII tomie 
Prac Instytutu Astronomii Teoretycznej oraz 
monografia ruchu tej komety w okresie 
stu lat od odkrycia w roku 1884, która 
ukazała się w 1982 roku jako tom XVIII 
Prac Instytutu Astronomii Teoretycznej. M o
nografia ta, poświęcona pamięci M. Ka
mieńskiego, jest jakby zwieńczeniem as
tronomicznej twórczości osiemdziesięcio
letniej już Autorki.

Helena Kazimierczak-Połońska nie za
pisała się w historii astronomii jakimś błys
kotliwym odkryciem. Ttwałej wartości jej 
bogatego dorobku należy jednak upatrywać

przede wszystkim w niezwykle głębokich 
analizach procesów numerycznych zwią
zanych z badaniem ruchu komet okreso
wych. Sięgać do nich powinni dziś badacze, 
oszołomieni nieraz współczesnymi możli
wościami obliczeniowymi, aby dostrzec i 
zrozumieć różne subtelności i niebezpie
czeństwa, które kryją w sobie tak skompli
kowane zagadnienia rachunkowe, jak np. 
wyznaczanie orbity komety na podstawie 
wielu jej obserwacji pozycyjnych czy też 
całkowanie równań ruchu komety z uw
zględnieniem wszystkich czynników zakłó
cających ten ruch. Ogromna erudycja i do
świadczenie Autorki tych dociekań mogą 
wiele nauczyć i ustrzec przed zbyt pocho
pnym formułowaniem wniosków.

Obraz postaci Heleny Kazimierczak- 
Połońskiej byłby niepełny gdyby pominąć 
kwestię jej religijności. Była osobą głębo
ko wierzącą i niewątpliwie to właśnie sta
nowiło główne źródło niespożytej energii 
i niezwykłej pogody ducha, które — mimo 
tylu przeciwności losu — zawsze z niej 
emanowały. Swą wiarę i przynależność do 
cerkwi prawosławnej traktowała bardzo po
ważnie i nigdy nie próbowała jej ukrywać. 
Nie ułatwiało to oczywiście życia w ów
czesnej rzeczywistości rosyjskiej i wiele nie
stety kosztowało. Pozostała jednak wierna 
swym przekonaniom i swemu powołaniu, 
którym — jak sama sformułowała we wspo
mnianych już wyżej opowiadaniach — by
ła „pełna poświęcenia służba Bogu, Oj
czyźnie, nauce i młodzieży”. Tak posta
wione sobie cele realizowała z zadziwia
jącą konsekwencją, czym zyskiwała szacu
nek i uznanie nawet tych, którzy takiej 
postawy nie rozumieli.

Zasadniczy wpływ na duchowość H e
leny Kazimierczak-Połońskiej wywarł wy
bitny rosyjski filozof i teolog prawosław
ny pierwszej połowy XX wieku Sergiusz 
B u ł g a k o w ,  z którym w młodości się ze
tknęła. Zaciągnięty wtedy wobec niego dług 
wdzięczności, o którym niejednokrotnie 
wspominała, spłaciła pod koniec życia pi
sząc obszerną jego biografię. Pierwsza jej
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część została opublikowana pod pseudo
nimem „Monachinia Jelena” w periodyku 
Patriarchatu Moskiewskiego Bogosłowskije 
Trudy w 1986 roku (tom 27, str. 107-194). 
Po wycofaniu się z aktywnego życia nau
kowego w Instytucie Astronomii Teorety
cznej na początku lat osiemdziesiątych po
świecą się już całkowicie pracy dla kościo
ła. Świadoma ogromu spustoszeń w cerk
wi rosyjskiej, która zamiast rozwoju jest 
skazana na walkę o przetrwanie, usiłuje 
przede wszystkim działać na rzecz podnie
sienia poziomu intelektualnego i formacji 
duchowieństwa m. in. prowadząc wykłady 
w leningradzkiej Akademii Duchownej i 
pisząc do nich skrypty. Głosi za Bułgako- 
wem prymat wolności i miłości nad władzą 
i posłuszeństwem, potrzebę wychowywa
nia człowieka do odpowiedzialności, ko
nieczność odejścia od polityki i powrotu 
do korzeni chrześcijaństwa, otwartość ha 
dążenia ekumeniczne w świecie.

Warto wreszcie wspomnieć, że Helena 
Kazimierczak-Połońska była wielką miło
śniczką muzyki. Nie tylko należała do sta

łych bywalców petersburskich sal koncer
towych ale również współorganizowała wy
stępy różnych artystów. Stąd zapewne przy
jaźń, która ją łączyła z Witoldem M a ł - 
c u ż y ń s k i m ,  zmarłym w 1977 roku wy
bitnym polskim pianistą. Wiadomo, że p ro
wadzili bogatą korespondencję ale czy ich 
listy się zachowały?

W końcu 1987 roku Helena Kazimier
czak-Połońska straciła wzrok, a postępu
jący niedowład nóg wkrótce przykuł ją na 
stałe do łóżka. Osobie tak zawsze czynnej 
i pełnej energii trudno było się pogodzić z 
całkowitym uzależnieniem od przyjaciół w 
podaniu czegoś do zjedzenia, przeczyta
niu książki lub ciągle napływającej kore
spondencji, napisaniu pod dyktando ja
kiegoś listu itp. Nigdy jednak z jej ust nie 
padły jakieś skargi czy żale. Gdy po raz 
ostatni odwiedziłem ją w maju 1991 roku 
usłyszałem wypowiedziane z uśmiechem 
na twarzy słowa: „teraz całą duszą żyję już 
na Golgocie i stamtąd biorę siły”.

Krzysztof Ziolkowski

PORADNIK OBSERWATORA 

Całkowite zaćmienie księżyca 1993 XI 29
Pod koniec listopada br. dojdzie do zać
mienia Księżyca, które w Polsce będzie 
ostatnim tego rodzaju zjawiskiem przed 
dłuższą przerwą.

Nad ranem 29 listopada Księżyc zacz
nie się zanurzać w cieniu Ziemi (tab. 1, 
rys. 1). Niestety, już w tym czasie nasz 
satelita będzie się znajdować dość nisko 
nad zachodnim horyzontem, zniżając się 
coraz bardziej. Zaćmienie częściowe bę
dzie zatem obserwowane w pogarszających 
się z każdą chwilą warunkach, zaś zaćmie
nie całkowite rozpocznie się krótko przed 
zachodem Księżyca (tab. 2, rys. 2). Ponie
waż w dodatku zbliża się wschód Słońca, 
na rozjaśnionym niebie całkowicie zaćmio
nego Księżyca może się w ogóle nie uda 
dostrzec.

Mimo to warto obserwować przynaj
mniej zaćmienie częściowe i wędrówkę cie
nia po tarczy księżycowej (rys. 3).

Rys. 1. Przejście Księżyca przez cień i półcień Ziemi 
w dniu 29 listopada 1993 r.
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Rys. 2. Widok zaćmienia nad horyzontem w środkowej Polsce. Zaznaczono pozycje Księżyca od 5h45m do 
7h00m c. s. e. co 15 minut. Tarcza Księżyca powiększona na rysunku 3 razy.

W czasie trwania zaćmienia częściowe
go, gdy jego faza będzie już znaczna, doj
dzie do ciekawego zakrycia gwiazdy przez 
tarczę Księżyca. Zakryciu ulegnie miano
wicie dość jasna gwiazda ZC 628 (+4.8 
mag.) z konstelacji Byka.

Blask Księżyca będzie znacznie ogra
niczony, co ułatwi obserwację. Z  drugiej 
jednak strony poważną przeszkodą może 
się stać mala wysokość nad horyzontem, 
szczególnie przy lekko zachmurzonym nie
bie lub zamgleniach.

Gwiazda skryje się na niezbyt długo za 
północnym brzegiem tarczy Księżyca (tab. 
3). Zjawisko będzie jeszcze ciekawsze w 
skali kuli ziemskiej. Będzie je bowiem moż
na obserwować jako brzegowe i to zara
zem przy północnym i południowym ciem
nym brzegu Księżyca. Sytuacja taka może 
mieć miejsce jedynie podczas zaćmień, bo
wiem normalnie zakrycie brzegowe może 
być obserwowane przy ciemnym brzegu 
tylko z jednej strony tarczy — przy brzegu 
przeciwległym następuje już na tle oświet
lonych fragmentów powierzchni Księżyca.

Tym razem północna granica zakrycia 
przebiega przez Norwegię, Szwecję i Li
twę (na Litwie jednak Księżyc będzie tuż

Rys. 3. Izochrony wejścia Księżyca w cień w czasie 
środkowo-europejskim.
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Tabela 1. Efemeryda całkowitego zaćmienia Księżyca 29 listopada 1993 r. Momenty w 
czasie środkowo-europejskim.

Lp. Zjawisko Moment Hk Ak Hs

1. Początek zaćmienia półcieniowego 4h27n'l +24° + 93° -26°
2. Początek zaćmienia częściowego 5 40.4 + 14 + 105 -15
3. Początek zaćmienia całkowitego 7 02.2 + 3 + 121 - 4
4. Maksimum zaćmienia (1.092) 7 26.1 0 + 125 0

Dalsze fazy zaćmienia następują w Polsce pod horyzontem.

Oznaczenia:
Ht, At -  wysokość i azymut Księżyca dla Łodzi; azymut liczony od południa. 
Hs — wysokość Słońca dla Łodzi.

Tabela 2. Zachód Księżyca i wschód Słońca dla wybranych miejscowości w Polsce. 
Momenty w czasie środkowo-europejskim (zimowym).

Lp. Miasto Zachód Księżyca Wschód Słońca

1 Warszawa 7h23m 7h20m
2 Łódź 7 27 7 26
3 Wrocław 7 34 7 32
4 Poznań 7 40 7 38
5 Kraków 7 17 7 16
6 Gdańsk 7 44 7 41
7 Olsztyn 7 33 7 31
8 Lublin 7 12 7 10
9 Szczecin 7 56 7 53

Tabela 3. Efemeryda zakrycia gwiazdy ZC 628 przez Księżyc dla wybranych miast w 
Polsce. Momenty w czasie środkowo-europejskim (zimowym).

Lp. Miasto Zakrycie Odkrycie
1. Warszawa 6h24.8m 6 h50.2ra
2. Łódź 6 24.2 6 52.8
3. Wrocław 6 23.6 6 56.6
4. Poznań 6 23.4 6 53.5
5. Kraków 6 24.5 6 56.5
6. Gdańsk 6 24.5 6 46.6
7. Olsztyn 6 25.2 6 46.4
8. Lublin 6 25.1 6 51.2
9. Szczecin 6 22.6 6 52.9

Kąt pozycyjny od północnego brzegu tarczy Księżyca wyniesie odpowiednio 35° dla 
zakrycia i 330° dla odkrycia, zaś kąt pozycyjny od zenitu — 357 i 290°.
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nad horyzontem) zaś granica południowa 
— przez Saharę. Miłośnicy astronomii pla
nują przeprowadzenie obserwacji na obu 
granicach zakrycia.

Obserwacje tego typu zakryć umożli
wiają precyzyjne ustalenie widomej śred
nicy Księżyca na kierunku N-S, czyli tej, 
której nie można określić z obserwacji stan
dardowych zakryć gwiazd.

„As” — niebo na ekranie I*C
„As” jest programem opartym na znanym 
i cenionym katalogu gwiazd Bright Star 
Catalogue. Katalog ten zawiera prawie 
10 000 gwiazd w tym oczywiście wszystkie 
widoczne gołym okiem.

Program zapewnia dostęp do pełnej in
formacji katalogu, w którym podane są 
między innymi: oznaczenie gwiazdy, jej 
współrzędne, jasność, typ widmowy, ruch 
własny, odległość, prędkość radialna, pręd
kość rotacji, zaś dla gwiazd wielokrotnych 
różnica jasności, separacja, ilość składni
ków. Wyszczególnione są także gwiazdy 
zmienne i zaćmieniowe.

Możliwy jest również dostęp do bardzo 
obszernego uzupełnienia katalogu (Re
marks) gdzie znajduje się wiele cennych, 
szczegółowych informacji na temat gwiazd. 
Bogactwo dostępnej informacji to wielki 
atut programu. Zazwyczaj podaje się tyl
ko to co jest niezbędne do sporządzenia 
mapy, czyli danych o współrzędnych i jas
ności nieba.

Dodatkowym źródłem danych są nie
wielkie katalogi ważnych dla miłośników 
astronomii obiektów. Wśród nich są kata
logi: gwiazd zmiennych, gwiazd zaćmie
niowych, gromad gwiazdowych, mgławic, 
galaktyk, gromad galaktyk, katalog Mes- 
siera, katalog rojów meteorów, lista nazw 
gwiazdozbiorów oraz liczący 600 pozycji 
spis nazw gwiazd.

Istotną cechą programu jest ciągle ak
tywna dwukierunkowa łączność między ka
talogiem i mapą. Możliwe jest więc zo
rientowanie się w położeniu na niebie do-

O ile listopadowe zaćmienie nie bę
dzie możliwe do zaobserwowania (co w 
naszym klimacie jest, niestety, prawdopo
dobne), do następnego dobrze widoczne
go trzeba będzie poczekać aż do 3/4 kwiet
nia 1996 r.

Marek Zawilski

wolnej pozycji katalogu lub też sięgnięcie 
po dane katalogowe dowolnego wskaza
nego na mapie obiektu.

W programie dostępne są obszerne ob
jaśnienia dotyczące jego obsługi, a także 
objaśnienia przedstawianych danych. Do 
programu dołączony jest obszerny spis.

Świadomym założeniem autorów pro
gramu było wielkie zróżnicowanie jego mo
żliwości. Od astronomicznego elem enta
rza do poziomu Uniwersytetu czyli po
cząwszy od umożliwienia poznania nieba 
zupełnie początkującym poprzez pomoc 
w zaplanowaniu obserwacji czy lekcji (przy
gotowanie wydruków mapek, wyciągów da
nych), aż po przebogaty w wiedzę o gwiaz
dach katalog, wyposażony w narzędzia po
zwalające na sprawne jego przeglądanie, 
wyszukiwanie gwiazd o zadanych własnoś
ciach, natychmiastową lokalizację gwiaz
dy na niebie itp.

W jakim stopniu zamierzenia zostały 
zrealizowane — ocenią użytkownicy. Być 
może jednak przedstawione (na drugiej i 
trzeciej stronie okładki oraz obok) stany 
programu pozwolą i Czytelnikom Uranii, 
choć częściowo, dokonać takiej oceny.

Wymagania sprzętowe: IBM (640 Kb) 
lub kompatybilny; Herkules, EGA/VGA; 
dysk twardy, koprocesor bardzo wskazane.

Program może być instalowany na twar
dym dysku (3 Mb miejsca) lub też może 
być uruchamiany ze stacji dyskietek. Praca 
programu zainstalowanego na dysku twar
dym jest znacznie szybsza i dostępne są 
wszystkie zbiory programu. Aby zapewnić
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Nr 1 RoJ«
Nazwa
Perseids

Meteorów
Okres Widz. 

23.VI - 22.VIII
Max. 

12.VIII
VCkm/s] NCn/h3

60 60

Nr 2 Gromady Otwarta 
RA -2000- DEC 
2 19.0 +57 9 
2 22.4 +57 7

Nr 3 Mgławice Planetarne 
RA -2000- DEC NGC(IC) Con Typ 

23 25.9 +42 30 7662 And IV+IIIa

NGC Mess Con DC' 3 mph rCkpc] DCpc] m5 N
869 Per 36 4.3 1.90 16.9 9.3 350
884 Per 36 4.3 2.0 14.2 9.3 300

DC' 3 
0.5

mc
8.9

mł Sp rCkpcD Uwagi 
12.5 Pe 0.6

Nr 4 Galaktyki 
RA -2000- DEC NGC(IC) 
2 34.1 +30 37 598

Mes* Con 
33 Tri

numer HRi 936
Oznacz i 26 2 PER

numer HDi 19356
Podczerwi 1

ADSi 2362
Var: 02 PER

RA (2000): 3 S 10.1
D E C (2000)i + 40 57 21

Vl 2.12 mag
B-Vi -0.05 mag
U—Bi -0.37 mag
R- I i -0.03 mag
Spi B8V

PM (RA): 0.003
PM(DEC)i 0.002

P a r : 0.045"
Vr i 4SB0 km/s

Vsin (i > i 65 km/s
ml-m2i 8.3 mag

Se p : 81.9"
Składniki i AD

Liczebni 6
Uwagi i *

Typ
Scd

Sp
A7

DC' 3 
83*53

mph
6 . 2

rCMpc] Mabs 
0.7 -18.70

Vr
-12

u w a g  i i 
936 Ni 

on Stari El 
C j 
S i

V A R i

ALGOL; Gorgona| Gorgonea Primal Dem 
Ghoul.
Color exceti E(B-V) “ +0.03.
BBV+G.
ADS 2362A is the prototype Algol st 

ar, first discovered as variable by Montanari i 
n 1669. The first period determined b Goodricke 
in 17B3 who also interpreted the variations as 
due to eclipses. The prototype star proves to 

be a more complicated system than most of the A 
lgol type stars. A compact triple system with s 
eparation of the components well under 0.1"; Th 
e components usually designated Algol A, B, C, 
sometimes A, a, P. Two formerly additionally de 
signated components D and E, inferred on the ba 
sis of an apparent 32 year apsidal motion, are 
now considered spurious. These various Algol co 
mponents must not be confused with the visual c 
omponents ADS 2362 B-E, optical companions at m 
uch greater distances from A. ADS 2362A, EA 2.1 
2 - 3.40V, 2.86732442d, abrupt period changes.
Orbital and rotation periods synchronized. Rot 

ational velocity 65k/s. Radio flares extending 
to about 1 A.U., not associated with X-ray act 

ivity. Radio flare activity appears correlated 
with period discontinuities, attributed to "sta 
rquakes." Mass flow from K to B8 component at r 
ate of 1.8x109+9-89 solar masses/year. Possible 
circumstel1ar material associated with radio o 

r H9Greek(a emission.
SBi Algol ABxCi 1.8613y, K 12.0k/s, VS- 

909 +3.7k/s, msin9+9391 3.91, asini 109. Spectr 
a B8V, G5IV, Am. Mass Algol AB, 5.3 suns| C, 1. 
8 suns. Circumstellar gas fills Roche lobe of h 
ot component. ADS 19356Ai 2.8673d, K 44.0k/s, 
V9-909 var., asini 1.73.

Di A* var. B8V, l.B73y, a ■ 0.015". A 
pparent apsidal period 2B.4y. Resolved by spec 
kle interferometryi sep. 0.0B6", 2-3v fainter t 
han primary. This may be Algol C. Four visual c 
ompanions all opticali B, 12.7v at 59"| C, 12.

Program daje możliwość robienia notatek na dysku lub bezpośrednio na drukarce. Mapa która powstaje ze 
skopiowania ekranu zawierać może wprowadzone na nią oznaczenia, pozwalające jednoznacznie kojarzyć 
wynotowane dane z  obiektem.

sobie możliwość pracy ze stacji dyskietek Autorami programu są: Andrzej Brani- 
w zamówieniu podać należy objętość obu cki i Lech Kaniowski, pracownicy Filii Uni- 
dyskietkowych napędów. wersytetu Warszawskiego w Białymstoku.
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Program został zakupiony przez firmę 
„Zephyr Services” do dystrybucji w USA.

Zainteresowani programem mogą skła
dać zamówienia pod adresem: KompAS, 
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 9/61, 15-888 
Białystok. Cena: nabywcy indywidualni —

OBSERWACJE

Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca 
PTMA, czerwiec 1993

Wyniki obserwacji Słońca w czerwcu 1993 
roku przysłało 14 obserwatorów. Byli to: 
Marcin B e t l e j ,  Mariusz C h i r o w s k i ,  
Krzysztof C z a r t ,  Grzegorz C z e p i -  
c z e k, Michał I z d e b s k i ,  Ireneusz L u - 
b i s z e w s k i ,  Jerzy Ł ą g i e w k a ,  Wik- 
t o r M a j e w s k i ,  Andrzej P i l s k i ,  Ma
riusz S a w i n e 1, Mieczysław Sz u l c ,  Se
bastian S o b e r s k i ,  Stanisław Ś w i e r -  
c z y ń s k i ,  Jerzy Z a g r o d n i k .

Obserwatorzy wykonali w sumie 182 
obserwacje w 30 dniach.

Średnie dzienne względne liczby Wolfa:

370 000 zł, szkoły i instytucje — 870 000 
zł. Jeśli nie jesteś posiadaczem własnego 
PC poszukaj programu w zasobach pra
cowni komputerowej swojej szkoły. Jeśli i 
tam go brak spróbuj spowodować aby się 
tam pojawił.

1.... ...107 9.... ..,.55 17.... .... 13 75.... 57
? ...109 10.... ....59 18.... .... 13 26.... 57

...105 11.... ....49 19.... .....?. 27.... .67.
4 ....95 12.... ....79 70.... ....71 28....„,,77
5 ....86 13.... .... 15 21.... ,,70 29.... 74
6 ....98 14.... n 77.... .... 7.4 30.... 67
7 ....65 15.... n 73.... 46
8 .... 61 16.... 75 74.... 5?

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa w czerwcu 1993 roku wyniosła 52.1 
(515)

Średnia względna liczba Wolfa dla ob
rotu Słońca No. 1869 wyniosła 62.8 (61.1).

W nawiasach podano średnie liczone 
bez współczynników obserwatorów.

Janusz W. Kosiński

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

W 1994 roku zdarzą się dwa zaćmienia 
Słońca: obrączkowe 10 maja i całkowite 3 
listopada oraz dwa zaćmienia Księżyca: 
częściowe 25 maja i półcieniowe 18 listo
pada. U nas widoczne będzie jako częścio
we majowe zaćmienie Słońca oraz majo
we zaćmienie Księżyca. W tym roku tar
cza Księżyca zakryje Spikę (Kłos Panny), 
gwiazdę pierwszej wielkości w gwiazdoz
biorze Panny, aż 13 razy przy czym dwu
krotnie w marcu i w listopadzie; ponadto 
Księżyc zakryje w tym roku także Wenus, 
Marsa i dwukrotnie Jowisza. Niestety, żad
ne z tych zakryć nie będzie u nas widocz
ne. W 1994 roku 17 komet okresowych 
przejdzie przez peryhelium, w tym 5 ko
met w dniach od 27 czerwca do 3 lipca, a 
dwie z nich nawet tego samego dnia, 29 
czerwca.

Styczeń 1994 r.

Słońce: Wznosi się już po ekliptyce w kie
runku równika niebieskiego, w związku z 
czym w ciągu miesiąca dnia przybywa o 
godzinę i kwadrans: w Warszawie 1 stycz
nia Słońce wschodzi o 7h45m, zachodzi o 
15h34ra, a 31 stycznia wschodzi o 7h19m, 
zachodzi o 16h21m. W styczniu Słońce wstę
puje w znak Wodnika. Warto też odnot
ować, że 2 stycznia Ziemia w swym ruchu 
rocznym znajdzie się najbliżej Słońca w 
odległości 147 min km, ale jak widzimy 
nie ma to większego wpływu na warunki 
klimatyczne, bo właśnie w tym czasie pa
nuje u nas zima.
Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest w sty
czniu następująca: ostatnia kwadra 5dl h, 
nów 12d0h, pierwsza kwadra 19d21h, pełnia 
27d14h. W perygeum Księżyc znajdzie się 
dwukrotnie, 6 i 31 stycznia, a w apogeum
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Dane dla obserwatorów Słońca (na 13h czasu środk.-europ.)

Data
1994

P Bo Lo Data
1994

P Bo Lo

I 1 + 1990 -3908 120901 1 17 -  5974 -4980 269932
3 +0.94 -3.30 93.66 19 -  6.67 ^t.98 242.98
5 -0.04 -3.54 67.33 21 -  7.58 -5.16 216.64
7 - 1.00 -3.76 41.00 23 -  8.47 -5.34 190.31
9 -1.97 -3.98 14.66 25 -  9.35 -5.52 163.98

11 -2.92 -4.19 348.32 27 -10.22 -5.68 137.64
13 -3.88 -4.40 321.98 29 -11.06 -5.84 111.31
15 -4.82 -4.60 295.64 31 -11.90 -5.98 84.98

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
10d15h42m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

19 stycznia. W styczniu tarcza Księżyca 
zakryje Klos Panny (Spikę), najjaśniejszą 
gwiazdę w gwiazdozbiorze Panny, ale zja
wisko to nie będzie u nas widoczne. 
Planety i planetoidy: Na styczniowym nie
bie widoczne są tylko dwie planety. Ran
kiem nad wschodnim horyzontem świeci 
J o w i s z  jak gwiazda -1.9 wielkości; 
przez lunety możemy obserwować cieka
we zjawiska w układzie czterech najjaś
niejszych księżyców Jowisza. Wieczorem 
zachodzi S a t u r n  widoczny na granicy 
gwiazdozbiorów Wodnika i Koziorożca ja
ko gwiazda +0.9 wielkości. Pozostałe pla
nety przebywają na niebie zbyt blisko Słoń
ca i są niewidoczne.

Przez lunety możemy próbować jesz
cze odnaleźć wieczorem planetoidę C e 
r e s  (około 8.5 wielk. gwiazd.). Podajemy 
współrzędne równikowe planetki dla kil
ku dat: l d: rekt. l h38.6m, deki. +2°14’; l l d: 
rekt. l h43.1m, deki. +3°28’; 21d: rekt. 
l h49.5m, deki. +4°48’; 31d: rekt. l h57.6"\ 
deki. +6°13\
Meteory: W dniach od 1 do 5 stycznia 
promieniują K w a d r a n t y d y .  Radiant 
meteorów leży w gwiazdozbiorze Smoka i 
ma współrzędne: rekt. 15h28m, deki. +50°. 
Nazwa roju pochodzi od nieistniejącego 
już na dzisiejszych mapach nieba gwiaz
dozbioru Quadrans Muralis, umieszczo
nego w początkach XIX w. na granicy

gwiazdozbiorów Smoka, Herkulesa i Wo- 
larza.

* * *

2d7h Ziemia w peryhelium w odl. 147 
min km od Słońca.

3d Do 3h37m księżyc 3 ukryty będzie w 
cieniu Jowisza (koniec zaćmienia obser
wujemy w lunecie odwracającej z lewej stro
ny tarczy planety), a potem zbliża się do 
brzegu tarczy by skryć się za nią o 5h49m. 
Do brzegu tarczy zbliża się także księżyc 2 
i rozpocznie przejście na jej tle dopiero o 
7h8m, ale o 5h0m na tarczy planety pojawi 
się cień tego księżyca. O 21h nastąpi górne 
złączenie Merkurego ze Słońcem.

4d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy początek 
przejścia: cienia o 4h4m i księżyca 1 o 5h10m. 
O 6d23h nastąpi złączenie naszego Księ
życa z Jowiszem w odl. 3°.

5d Po wschodzie Jowisza dwa jego księ
życe ukryte są za tarczą planety; obserwu
jemy koniec zakrycia (z prawej strony tar
czy w lunecie odwracającej): księżyca 2 o 
4h7m, księżyca 1 o 4h35m. O 18h Księżyc w 
bliskim złączeniu ze Spiką (Kłosem Pan
ny), gwiazdą pierwszej wielkości w gwiaz
dozbiorze Panny; zakrycie gwiazdy przez 
tarczę Księżyca widoczne będzie na A n
tarktydzie.

10d Obserwujemy początek zaćmienia
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3 księżyca Jowisza. Z  lewej strony tarczy 
planety do jej brzegu zbliżają się dwa księ
życe, 2 i 3; o 5h18m właśnie księżyc 3 skryje 
się w cieniu Jowisza i zniknie nam nagle w 
polu widzenia lunety.

l l d9h Złączenie Neptuna ze Słońcem.
12d Nad ranem w pobliżu Jowisza wi

dać tylko dwa księżyce, bowiem księżyce 1 
i 2 ukryte są w cieniu planety. O 4h28m 
powinniśmy uważnie obserwować lewy (w 
lunecie odwracającej) brzeg tarczy Jowi
sza, bo tuż przy samym brzegu tarczy błyś
nie nam na chwilę księżyc 2 (koniec zać
mienia), ale zaraz skryje się za tarczą pla
nety (początek zakrycia). O 18h Uran znaj
dzie się w złączeniu ze Słońcem.

13d Do 3h45m księżyc 1 przechodzi na 
tle tarczy Jowisza i jest niewidoczny.

15dl h Saturn w złączeniu z Księżycem 
w odl. 7°.

17d3h Górne złączenie Wenus ze Słoń
cem.

19d O 4h40m nastąpi początek zaćmie
nia 2 księżyca Jowisza; księżyc ten zniknie 
nagle w cieniu planety w odległości rów
nej średnicy tarczy od jej lewego brzegu 
(patrząc przez lunetę odwracającą).

20* Księżyc 1 wraz ze swym cieniem 
przechodzi na tle tarczy Jowisza; obser
wujemy koniec przejścia: cienia o 4h29m, a 
księżyca i o 5h40m. O 8h6m Słońce wstę

puje w znak Wodnika, jego długość eklip- 
tyczna wynosi wówczas 300°.

21d Nad ranem wszystkie księżyce znaj
dują się blisko brzegu tarczy Jowisza, przy 
czym księżyc 1 niedawno wyszedł spoza 
tarczy planety, a księżyc 2 przechodzi właś
nie na jej tle do 4h2m. Księżyc 3 także bę
dzie przechodził na tle tarczy planety od 
4h10m do 6h5m.

27d Księżyc 1 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy początek 
przejścia: cienia o 4h13m, a samego księ
życa dopiero o 5h26m.

28d Obserwujemy serię ciekawych zja
wisk w układzie księżyców Jowisza. Księ
życ 1 przechodzi przez strefę cienia i za 
tarczą planety, natomiast na tarczy Jowi
sza widać cień księżyca 2, a od 3h6m także 
cień księżyca 3. O 4h14m cień księżyca 2 
opuszcza tarczę planety, natomiast o 4h20m 
sam księżyc 2 rozpoczyna przejście na jej 
tle. O 4h48m obserwujemy koniec zakrycia 
księżyca 1 przez tarczę planety (ukaże się 
on spoza prawego brzegu tarczy w lunecie 
odwracającej). Cień księżyca 3 wędruje po 
tarczy Jowisza do 5h18m, a księżyc 2 prze
chodzi na jej tle aż do 6h37m:

Momenty wszystkich zjawisk podane 
są w czasie środkowo-europejskim.

Opracował G. Sitarski

OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA

Zbliża się rok 1994, dlatego podajemy warunki członkostwa w PTM A W roku 1994 
Urania będzie ukazywać się co miesiąc za wyjątkiem wakacji, kiedy ukaże się numer 
lipcowo-sierpniowy. Członkowie otrzymują Uranię w ramach składki członkowskiej. W 
roku 1994 wynosi ona 300 000 zł. Dla dzieci, młodzieży, studentów, emerytów i renci
stów 240 000 zł. Osoby dla których suma jest zbyt duża dla jednorazowego wpłacenia 
mogą podzielić ją na cztery części. Członkowie-korespondenci (prenumeratorzy Uranii) 
oraz instytucje za rok 1994 opłacają 240 000 zł. Za tak otrzymane wpłaty Urania będzie 
dostarczana pocztą do domu. Dla nowowstępujących do PTMA jednorazowe wpisowe 
20 000 zł. Członkowie PTMA, którzy rezygnują z otrzymywania Uranii mogą być zwol
nieni przez Zarządy Oddziałów lub Zarząd Główny z części opłaty i wtedy składka 
wynosi rocznie 200 000 zł, a posiadający prawo do zniżki 150 000 zł.

Prosimy o przekazanie pieniędzy na konto PTMA Blankiet wpłaty wydrukujemy w 
następnym numerze. Podane składki odnoszą się do tych, którzy opłacą należność do
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końca lutego 1994 r. Tbwarzystwo zastrzega sobie prawo podniesienia cen Uranii, o ile 
wzrosną koszty druku lub usług pocztowych. Jednakże Tbwarzystwo dołoży wszelkich 
starań, aby osoby, które wpłaciły składki nic musiały dopłacać.

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

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

W sprawie starych numerów Uranii prosimy o kontakt listowy.

(1) Białostocki — Kolonia Księżyno, 15-601 Białystok,
(2) Częstochowski,
(3) Fromborski — Muzeum Kopernika, ul. Katedralna 8, (jest to również adres Sekcji 

Obserwatorów Słońca i Sekcji Obserwatorów Meteorytów),
(4) Gliwicki -  ul. PKWN 23/1,44-100 Gliwice,
(5) Grudziądzki — Planetarium, ul. Krasickiego 5,86-300 Grudziądz,
(6) Jeleniogórski — Plac Piastowski 15,58-560 Jelenia Góra,
(7) Krakowski — ZG PTMA, ul. Św. Tbmasza 30/8, 31-027 Kraków (tymczasowo 

należy traktować ten adres jako adres Sekcji Obserwacji Gwiazd Zmiennych),
(8) Krośnieński — Czajkowskiego 92,38-400 Krosno,
(9) Lubelski — Instytut Fizyki, Plac M. Curie-Skłodowskiej p. 254 20-031 Lublin,

(10) Łódzki — Planetarium, ul. Pomorska 16, 91-416 Łódź, tel. 33-13-63 (jest to 
również adres Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć),

(11) Niepołomicki — Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne, Niepołomice
(12) Nowosądecki — ul. Śniadeckich 6/10,33-300 Nowy Sącz,
(13) Olsztyński — Obserwatorium, ul. Żołnierska 13,10-558 Olsztyn,
(14) Poznański — ul. Findera 37,61-772 Poznań,
(15) Puławski -  ul. Filtrowa 32,24-100 Puławy,
(16) Szczeciński D. K. „Hetman” ul. 9-go Maja 17,70-136 Szczecin,
(17) Śląski — Planetarium Śląskie, skr. poczt. 10,41-500 Chorzów,
(18) Tbruński — ul. Kopernika 42,87-100 Tbruń (jest to również adres Sekcji Obserwa

torów Komet),
(19) Warszawski — CAMK, ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa (jest to również adres 

Sekcji Instrumentalnej),
(20) Wrocławski
(21) Zielonogórski — Zakład Astrofizyki WSP, ul. Lubuska 2,65-069 Zielona Góra

Amatorski Teleskop Zwierciadlany 
Najdalsze Planety Układu Słonecznego 
Kalendarz Miłośnika Astronomii na rok 1994 
Obrotowa Mapa Nieba (z folią)
Obrotowa Mapa Nieba (karton)
Odznaka członkowska 
Przezrocza cz. I i cz. II (48 sztuk)
Paski ze zdjęciami — W Naszej galaktyce

13.000, -
15.000, -
36.000, -
17.000, -
13.000, -
27.000, -  

160.000, -
5.000,-
5.000,-Księżyc

Adresy Oddziałów PTMA
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OBJAŚNIENIA ZD JĘĆ NA OKŁADCE
Pierwsza strona okładki: Mgławica Eta Carinae (z materiałów NASA).
Druga strona okładki: zdjęcia ekranu komputera pokazujące kilka możliwości programu „As” 

(patrz notatka w Poradniku Obserwatora). U  góry — Po podaniu danych o czasie i miejscu 
sytuacji obserwatora może być przedstawiona w standardowy sposób. Położenie i wielkość 
pola obserwacji może być w sposób ciągły zmieniana. Na bieżąco podglądać można wybrany 
obszar nieba tak, jak widzi go położony w centrum sfery obserwator. W  dowolnym momencie 
możliwe jest przeniesienie podglądanego obszaru na cały ekran. Możliwe są także: zmiana 
układu współrzędnych, rysowanie siatki współrzędnych, kątów itp. W środku — Podczas prze
glądania nieba istnieje stała kontrola nad położeniem względem horyzontu wyświetlanego 
fragmentu nieba. Można to uzyskać tak jak sugeruje przedstawione zdjęcie, bądź też śledzić 
można bieżące współrzędne horyzontalne ruchomego, punktowego celownika. U  dołu — 
Dokładność katalogu wynosi około 1 sek. łuku co pozwala z łatwością „zobaczyć” Trapez w 
Wielkiej Mgławicy Oriona, podwójność Mizara czy wielu innych układów wielokrotnych. Tu 
przykład wykorzystania ruchomego powiększającego okienka — „Lupy” (do maksymalnego 
powiększenia jeszcze daleko).

Ttatecia strona okładki: zdjęcia ekranu komputera pokazujące kilka możliwości programu „As” 
(patrz notatka w Poradniku Obserwatora). U  góry — Przejście z listy gwiazdozbiorów do 
mapy (tu lista gwiazdozbiorów, ale może być każdy inny katalog). U  dołu — Sięgnięcie po 
dane katalogowe wskazanego na mapie obiektu (tu gromada gwiazd, ale może być inny 
obiekt).

Czwarta strona okładki: 32 m radioteleskop w Cambridge, Wielka Brytania (z materiałów NASA).

URANIA — Miesięcznik Polskiego Tbwarzystwa Miłośników Astronomii. Redaguje kolegium: 
Krzysztof Ziołkowski — redaktor naczelny, Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska — sekretarz 
redakcji. Adres redakcji: ul Bartycka 18, 00-716 Warszawa. Adres administracji: Zarząd Główny 
PTMA, ul. św. Tbmasza 30/8, 31-027 Kraków, tel. 22 38 92; nr konta PKO I OM Kraków 
35510-16391-132. Koszt wytworzenia tego zeszytu 22 000 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
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