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Pierwszy w tym roku numer rozpo
czynamy artykułem o badaniach kos
micznych czyli interdyscyplinarnej dzie
dzinie współczesnego przyrodoznaw
stwa, która — poprzez metodykę ba
dawczą opartą na wykorzystaniu tech
nik kosmicznych — łączy różne ele
menty poznawcze i aplikacyjne astro
nomii, fizyki i nauk o Ziemi. Publiko
wany tu tekst jest skrótem referatu wy
głoszonego przez przewodniczącego 
Komitetu Badań Kosmicznych i Sate
litarnych Polskiej Akademii Nauk pod
czas L X X X  sesji Zgromadzenia Ogól
nego PAN w dniu 10 grudnia 1993 ro
ku w Warszawie. Korporacja najwybit
niejszych polskich uczonych w przyję
tej na tym posiedzeniu uchwale pozy
tywnie oceniła dotychczasowy udział 
naszego kraju w eksploracji przestrze
ni kosmicznej oraz nakreślony w refe
racie prof. Roberta R. G A ŁĄ ZK I pro
gram dalszych działań w tym zakresie; 
uznała ponadto za wskazane utworze
nie Polskiej Agencji Kosmicznej. L ek
turę wstępnego artykułu proponujemy 
uzupełnić informacją w Kronice o naj
nowszym projekcie satelitarnym CE
SAR, w którym aktywnie uczestniczą 
nasi naukowcy i technicy.

W  Poradniku Obserwatora zamie
szczamy krótką instrukcję, ja k  obser
wować gwiazdy zmienne. Mamy na
dzieję, że zachęci ona i ułatwi młodym 
adeptom astronomii podjęcie systema
tycznych obserwacji stanowiących od 
lat domenę aktywności miłośników as
tronomii, która przynosi nauce ogrom
ne korzyści Poczynając od tego nume
ru będziemy też publikować mapki o- 
kolic gwiazd zmiennych szczególnie p o 
lecanych do obserwacji amatorskich.
A  w tym miesiącu dodatkowa atrak
cja: możliwość śledzenia zmian bla
sku nowej gwiazdy nowej w gwiazdoz
biorze Kasjopei 

V -_________________________________________ /
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Robert R. Gałązka — Warszawa

TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ LAT DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA 
W KOSMOSIE
Obszerne fragmenty referatu przewodniczącego Komitetu Badań Kosmicznych 
i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk podczas LX X X  sesji Zgromadzenia 
Ogólnego PAN w dniu 10 grudnia 1993 roku w Warszawie

Od 36 lat przestrzeń kosmiczna jest ob
szarem intensywnej i ciągle rosnącej ak
tywności ludzkiej. Rezultaty tej aktywnoś
ci są już obecnie widoczne w życiu co
dziennym (telekomunikacja satelitarna, me
teorologia, nawigacja), wpływają na go
spodarkę krajów i rozwój cywilizacji, mają 
swój wyraźny wpływ na postęp techniczny 
i międzynarodową współpracę naukowo- 
techniczną. Już obecnie prawie każdy kraj 
świata korzysta w większym lub mniej
szym stopniu z urządzeń satelitarnych. Nie 
ulega wątpliwości, że udział światowej ak
tywności kosmicznej w życiu, gospodarce i 
polityce wielu krajów będzie szybko wzra
stał. (...) W chwili obecnej w przestrzeni 
kosmicznej znajduje się ponad 7000 obie
któw o rozmiarach powyżej 10 cm oraz 
około 500 czynnych satelitów i stacji kos
micznych.

Działalność kosmiczna
Międzynarodową działalność kosmiczną 
można podzielić na trzy części:

1) Działalność kosmiczną skierowaną 
ku Ziemi i bezpośrednio powiązaną z róż
nymi obszarami działań nauki, techniki i 
technologii na Ziemi. Jest to największy 
obszar działalności kosmicznej angażują
cy ponad 60% kosztów wszystkich progra
mów kosmicznych. W ramach tej działal
ności rozwija się teledetekcja i meteoro
logia satelitarna, telekomunikacja, geolo
gia, geodezja i grawimetria satelitarna, sy
stemy nawigacji, technologia materiałowa 
w warunkach mikrograwitacji, biologia i 
medycyna kosmiczna itp.

Dziesiątki programów krajowych i mię
dzynarodowych korzysta z pracy setek sa

telitów umieszczonych na różnych orbi
tach. Wszystkie satelity wojskowe również 
ukierunkowane są na ten rodzaj działal
ności.

Jako przykład można wymienić komer
cyjny program telekomunikacyjny INTEL
SAT, do którego należy 121 krajów. Pro
gram ten dysponuje 17 satelitami, w tym 5 
dużymi obiektami pracującymi na orbicie 
geostacjonarnej. Ostatni satelita z tej serii 
zapewnia możliwość uzyskania 120 tys. po
łączeń telefonicznych równocześnie. (...) 
Z  dużych programów będących w trakcie 
realizacji należy wymienić największy i naj
dłuższy czasowo program kompleksowe
go badania Ziemi — atmosfery, powierz
chni Ziemi, powierzchni mórz i oceanów, 
lodów, stanu biologicznego, zasobów na
turalnych, jak również promieniowania do
chodzącego do Ziemi ze Słońca i kosmosu 
i co bardzo ważne, zmian wszystkich tych 
podmiotów badań w funkcji czasu. Pro
gram zakłada ścisłe powiązanie badań sa
telitarnych z równolegle prowadzonymi ba
daniami na Ziemi i obserwacjami lotni
czymi. Nazwa programu: Misja do Planety 
Ziemia, dobrze charakteryzuje cele i za
mierzenia tego przedsięwzięcia obliczone
go na 25 lat. Za datę rozpoczęcia reali
zacji programu można przyjąć 1991 rok, 
kiedy to w ramach tego programu wy
strzelono dwa duże satelity obserwacyjne, 
UARS przez NASA i ERS-1 przez ESA 
(patrz zdjęcia na trzeciej i czwartej stronie 
okładki), chociaż zostaną również wyko
rzystane dane z wcześniej działających sa
telitów. (...)

W 1993 roku skompletowany został u- 
kład 24 satelitów (21 operacyjnych i 3 za-
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pasowe) nawigacyjnych (GPS) pozwalają
cych na precyzyjne określanie współrzęd
nych geograficznych. Względna dokładność 
wyznaczania współrzędnych w sieciach o 
rozmiarach około 100x 100 km jest lepsza 
niż 2 cm. Najmniejszy ostatnio skonstruo
wany odbiornik sygnałów GPS, na którym 
odczytuje się współrzędne ma wymiary 
10x7.5 cm i waży 110 g. Wprowadzenie 
systemu GPS zmienia zasadniczo sposób 
wykonywania typowych pomiarów geode
zyjnych, a dokładność odczytów pozwala 
na precyzyjne śledzenie ruchów kontynen
tów, zmian rzeźby skorupy ziemskiej, sta
nu lodowców itp.

2) Drugim rodzajem działalności kos
micznej są badania naszego układu plane
tarnego. W chwili obecnej są to tylko pro
gramy badawcze, ale już obecnie zwraca 
się uwagę na różnorakie korzyści wyni
kające z eksploatacji Księżyca czy Marsa.

Wyniki dotychczasowych badań wpro
wadziły wiele korekt do obrazu naszego 
układu planetarnego jaki istniał przed roz
poczęciem działalności kosmicznej. Dzięki 
sondom kosmicznym odkryto 23 nowe na
turalne satelity planet Układu Słonecznego. 
Wiele faktów dotyczących zarówno planet 
jak i ich naturalnych satelitów nie mieści 
się w ramach naszych wyobrażeń o układzie 
planetarnym, jego genezie i ewolucji. Moż
na zaryzykować twierdzenie, że jedna tyl
ko misja amerykańskiego Voyagera (1977 
r.) do granic Układu Słonecznego dostar
czyła więcej informacji o planetach i ich 
satelitach niż trwające tysiące lat obser
wacje astronomów prowadzone z Ziemi.

Oprócz szeroko znanego programu 
Apollo, wykonano szereg lotów, część z 
nich z lądowaniem, na najbliższe Ziemi 
planety: Marsa i Wenus. W obecnej chwili 
trwa, rozpoczęta w 1990 r., misja Ulysses 
opracowana przez ESA. Głównym celem 
programu jest okrążenie Słońca po orbi
cie biegunowej. Tym samym po raz pier
wszy zostaną dostarczone dane o struktu
rze korony Słońca w okolicy jego biegu
nów, dane o polu magnetycznym Słońca,

strukturze promieniowania słonecznego i 
kosmicznego w tych rejonach oraz wiele 
innych informacji.

Największym programem, którego re
alizacja już się rozpoczęła, jest program 
lądowania człowieka na Marsie. We wrze
śniu 1992 r. amerykański Mars Observer 
zapoczątkował realizację tego programu. 
Następne loty są planowane na 1994 r. 
przez Rosję, w 1995 r. wystartuje następny 
amerykański statek kosmiczny, w 1996 r. 
rozpocznie się lot japońskiego orbitera 
marsjańskiego i następny rosyjski statek 
kosmiczny. Lądowanie ludzi na Marsie pla
nuje się na około 2015 r. Przygotowania 
do realizacji tegaprogramu trwają od wie
lu lat, oba projekty, rosyjski i amerykań
ski, realizowane są w szerokiej współpracy 
z innymi krajami. Program marsjański u- 
lega ciągłym zmianom. Jedna z wersji tego 
programu przewiduje ścisłą współpracę 
USA i Rosji oraz wykorzystanie rosyjskiej 
rakiety Energia — najpotężniejszej obec
nie rakiety nośnej, która może wynieść na 
niską orbitę ładunek 100 ton.

Innym ważnym programem, którego re
alizacja rozpocznie się w końcu dekady jet 
program założenia stałej bazy na Księży
cu. Oprócz Stanów Zjednoczonych włas
ny, podobny program lądowania na Księ
życu ma Japonia, która niezależnie od sze
rokiej współpracy międzynarodowej, inten
sywnie rozwija narodowy program kosmi
czny. Realizacja programu księżycowego 
rozpocznie nowy etap w historii działal
ności kosmicznej. Po raz pierwszy zosta
nie założona stała stacja badawcza poza 
Ziemią, człowiek będzie żył i pracował na 
innym niż Ziemia naturalnym obiekcie kos
micznym.

Tłwają intensywne prace nad budową 
największej sztucznej stacji kosmicznej 
Wolność (SSF — Space Station Freedom). 
Realizacja tego programu rozpocznie się 
również w tej dekadzie. Będzie to obiekt 
przeznaczony zarówno do badań Ziemi jak 
i układu planetarnego i Wszechświata, ze 
stałą załogą zmienianą co jakiś czas. Na
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1997 r. NASA planuje wysłanie stacji ba
dawczej Cassini do Saturna, którego 17 
satelitów i słynne pierścienie od wieków 
intrygują badaczy. W drodze do Jowisza 
znajduje się pojazd kosmiczny Galileo, któ
rego dotarcie w pobliże planety planowa
ne jest w końcu 1995 roku.

Wymienione tutaj przedsięwzięcia nie 
wyczerpują całości programu badań Ukła
du Słonecznego. Wiele satelitów krążących 
wokół Ziemi również dostarcza informacji 
o innych planetach, wietrze słonecznym, 
plazmie kosmicznej i innych obiektach na
szego układu planetarnego. Tb informacje 
uzupełniają, jak również stymulują dalsze 
programy i misje międzyplanetarne.

3) Trzecim nurtem  działalności kosmi
cznej są badania Wszechświata, obiektów 
położonych poza Układem Słonecznym aż 
do granic możliwości obserwacyjnych. Pra
wie wszystkie informacje o Wszechświecie 
czerpiemy z analizy promieniowania, któ
re do nas dociera. Oprócz promieniowa
nia korpuskularnego, którego analiza jest 
bardzo trudna ze względu na jego oddzia
ływanie z wiatrem słonecznym, polami 
magnetycznymi i elektrycznymi, dociera do 
nas promieniowanie elektromagnetyczne 
w stosunkowo nieskażonej postaci i ono 
też jest głównym źródłem naszej wiedzy o 
Wszechświecie. Zakres widmowy tego pro
mieniowania jest bardzo szeroki i obej
muje około 18 rzędów wielkości długości 
fali (lub częstotliwości): od fal bardzo krót
kich promieniowania gamma do fal dłu
gich o częstotliwościach radiowych. Atmo
sfera Ziemi jest przezroczysta tylko dla 
stosunkowo niewielkiego zakresu promie
niowania elektromagnetycznego docho
dzącego z kosmosu, stąd potrzeba budowy 
orbitalnych teleskopów i analizatorów pro
mieniowania.

Stany Zjednoczone docelowo planują 
budowę czterech satelitarnych automaty
cznych obserwatoriów astronomicznych, 
niezależnie od już działających mniejszych 
analizatorów promieniowania. Są one prze
znaczone do analizy promieniowania gam

ma, promieniowania X, światła widzialne
go oraz bliskiej podczerwieni i nadfioletu, 
a także promieniowania podczerwonego 
aż do fal milimetrowych. Dwa z tych la
boratoriów satelitarnych już działają. W 
1990 r. rozpoczął pracę na orbicie tele
skop Hubble’a (NASA) pracujący głów
nie w obszarze widzialnym, w 1991 r. na 
orbicie umieszczono analizator prom ie
niowania gamma (NASA) tzw. G R O  lub 
Compton y-ray Observatory. Analizator 
promieniowania X planuje się zainstalo
wać w końcu lat 90-tych, a spektrom etr 
podczerwieni po 2000 roku. Z  mniejszych 
działających obecnie analizatorów prom ie
niowania można wymienić COBE (Cos
mic Background Explorer). Rezultaty ba
dań anizotropii promieniowania resztko
wego w obszarze mikrofalowym dostar
czone przez tego satelitę pozwoliły na i- 
lościowe oszacowanie energii wyproduko
wanej w pierwszych chwilach istnienia 
Wszechświata.

Mimo stosunkowo krótkiego okresu 
pracy oba laboratoria Hubble’a i Comp- 
tona dostarczyły wielu nowych danych o 
naszej galaktyce i innych dalekich ukła
dach gwiezdnych. Niektóre z tych infor
macji, jak na przykład bardzo silne i krót
kotrwałe rozbłyski promieniowania gam
ma obserwowane średnio raz na dobę, nie 
były nigdy wcześniej zauważone, a ich po
chodzenie stanowi zagadkę dla astrono
mów i fizyków.

Inne agencje i organizacje kosmiczne 
również realizują własne lub międzyagen- 
cyjne programy badania Układu Słonecz
nego i Wszechświata, jako przykład moż
na wymienić niemiecko-amerykańsko-bry- 
tyjską misję ROSAT (patrz zdjęcie na pier
wszej stronie okładki). Dzięki niej ska
talogowano blisko 100 tys. źródeł promie
niowania X, większość z nich odkryto po 
raz pierwszy. Europejska Agencja Kosmi
czna realizuje program Horizon 2000, w 
którego ramach przewiduje się wysłanie 
kilku analizatorów promieniowania, w tym 
ISO (Infrared Space Observatory), najbar-
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dziej technicznie zaawansowany program 
badania Wszechświata w obszarze podczer
wieni (patrz zdjęcie na drugiej stronie o- 
kładki). Praca tych orbitalnych obserwa
toriów może w istotny sposób skorygować 
nasze wyobrażenia o Wszechświecie, a na
wet spowodować gruntowne przewartoś
ciowanie naszej wiedzy na ten temat. Nie 
byłoby to możliwe bez rozwoju badań kos
micznych i technik satelitarnych.

Wymienione tutaj przykłady działal
ności kosmicznej mają raczej ilustracyjny 
charakter. Pominięto całe szerokie obsza
ry badań jak np. badania biologiczno-me- 
dyczne, technologię materiałów w warun
kach mikrograwitacji, nie uwzględniono 
rozwoju techniki rakietowej w tym plano
wanych rakiet o napędzie jądrowym i ter
mojądrowym, nie zajmowano się sprawa
mi ochrony środowiska kosmicznego, które 
stają się coraz bardziej istotne, nie om ó
wiono szeregu innych programów kosmi
cznych równie ważnych i angażujących wie
lu naukowców, techników i znaczne środ
ki finansowe. Pominięto również bardzo 
istotną sprawę edukacji młodzieży w dzie
dzinie badań i technik kosmicznych. Tylko 
w Stanach Zjednoczonych 1200 szkół jest 
wyposażonych w urządzenia pozwalające 
samodzielnie odbierać i analizować dane 
satelitarne (w Wielkiej Brytanii 250 szkół, 
w Niemczech 150).

Mimo, że obraz działalności kosmicz
nej przedstawiony w tym artykule jest tyl
ko fragmentaryczny i niekompletny to jed
nak nie ulega wątpliwości, że działalność 
kosmiczna to ogromne, międzynarodowe 
przedsięwzięcie o nieporównywalnej ska
li. Kosmos jest wielkim wyzwaniem dla 
ludzkości, wyzwaniem stymulującym pos
tęp cywilizacyjny, zmieniającym obraz świa
ta i wpływającym na życie i świadomość 
społeczeństw.

Udział Polski w badaniach kosmicz
nych i propozycje programowe
W okresie PRL działania dotyczące kos
mosu związane były z programem INTER-

KOSMOS, który powstał w 1967 r. Pro
gram ten, mimo różnych ograniczeń po
zwolił wytworzyć strukturę naukową i tech
niczną i wykształcić kadrę. W zakresie ba
dań polskie zespoły uczestniczyły w kilku 
misjach kosmicznych na radzieckich obie
ktach. Na odnotowanie zasługuje wysłany 
w 1973 r. satelita Kopernik-500 (Inter- 
kosmos 9) według projektu i z aparaturą 
w większości wykonaną w Polsce. Ważne 
wyniki dał udział w misji do komety Hal- 
leya (projekt VEGA) w 1984 r. i udział w 
wyprawie do Phobosa w 1988 r. Szereg 
projektów dotyczyło badań przestrzeni o- 
taczającej Ziemię i zjawisk tam zachodzą
cych. W sumie do roku 1992 wyniesiono 
na pokładach rakiet i sond kosmicznych 
49 polskich przyrządów do eksperymen
tów typu fizycznego. Lot kosmiczny M. 
Hermaszewskiego, mimo propagandowe
go nadużywania, miał swój interesujący ła
dunek naukowy. Po raz pierwszy przez pol
ski zespól przeprowadzony został wówczas 
eksperyment krystalizacji w warunkach mi
krograwitacji.

W ramach dotychczasowego programu 
dokonano również unikalnych badań me
dycznych i fizjologicznych, w tym 10 eks
perymentów na orbicie. Nauczono się wy
korzystywać dane teledetekcyjne, stosować 
satelitarne metody telekomunikacji, na
wigacji i geodezji. Zorganizowany został 
ośrodek opracowywania danych dotyczą
cych powierzchni Ziemi i środowiska oraz 
drugi przetwarzający dane dla potrzeb me
teorologii. Oba pracują z pożytkiem dla 
gospodarki i społeczeństwa.

Obok uczestnictwa w programie IN- 
TERKOSMOS utrzymywane były różne 
kontakty na poziomie instytutów z pla
cówkami krajów Europy Zachodniej i 
U SA  (...) O iłe badania naukowe legity
mowały się dobrym poziomem i wynika
mi, zastosowania systemów kosmicznych 
nie przynosiły wyników na miarę zapotrze
bowania społecznego. Prawie nie było — 
tak istotnego w programach krajów za
chodnich — sprzężenia programu kosmi-
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cznego z postępem technicznym w prze
myśle. Do wyjątków można zaliczyć kon
strukcję satelitarnego dalmierza lasero
wego, w której uczestniczyło wiele labo
ratoriów technicznych i zakładów przemy
słowych.

Reasumując, dotychczasowa praca stwo
rzyła wartościowe przesłanki do angażo
wania się Polski w działalność w przestrze
ni kosmicznej. Rozproszenie tego poten
cjału byłoby wielkim błędem. Jednocześ
nie oczywista staje się konieczność restruk
turyzacji programu, zmiana orientacji tak 
w sensie tematycznym jak i politycznym, 
zbliżenie się do form stosowanych w kra
jach Europy Zachodniej.

Cztery państwa na świecie posiadają i 
rozwijają własną technikę kosmiczną: USA, 
Rosja, Japonia i Chiny. Dwa inne, Francja 
i Indie, rozwijają wprawdzie własny po
tencjał, jednakże będąc ograniczone w za
sobach, intensywnie współpracują z inny
mi. Niektóre bogatsze kraje trzeciego świa
ta, jak Indonezja, Iran czy kraje arabskie, 
zakupują usługi lub całe systemy satelitar
ne, natomiast rozwinięte kraje europej
skie stosują model polegający na współ
działaniu między sobą i korzystaniu z po
tencjału zaprzyjaźnionego silnego partne
ra. Tak więc w Europejskiej Agencji Kos
micznej (ESA) zjednoczone są: Austria, 
Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpa
nia, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwe
gia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania 
i Włochy.

Zasadne jest pytanie, czy Polsce po
trzebny jest program kosmiczny. N iepo
kój budzi zwłaszcza sprawa kosztów, co do 
których istnieje rozpowszechnione mnie
manie, że są bardzo wysokie.

Patrząc z bliska na działalność kosmi
czną widzi się ogromną różnorodność ce
lów. W badaniach naukowych przedmio
tem mogą być tak odległe od siebie zagad
nienia jak radioźródła pozagalaktyczne, 
wnętrze Ziemi i struktura molekularna 
kryształu. Rozpiętość zastosowań sięga od 
transmisji igrzysk olimpijskich do stero

wania ruchem samochodów w mieście i od 
prognoz pogody do wykrywania schorzeń 
liści na drzewach. Elementem wiążącym 
między sobą tak różne sprawy jest stru
ktura organizacyjna i techniczna, której 
podstawą jest system wynoszenia obiek
tów na orbitę.

Dla państwa takiego jak Polska ozna
cza to konieczność współpracy z partnera
mi zewnętrznymi. Dzięki współpracy, naj
droższy czynnik — wynoszenie na orbitę 
— rozkłada się na wielu partnerów, naj
mocniej obciążając najbogatszych. Aby ta 
współpraca była możliwa musi istnieć struk
tura krajowa, która ją organizuje i ułat
wia. Tb pierwszy powód, dla którego kraje 
rozwinięte powołały krajowe agencje kos
miczne.

Powodem drugim jest racjonalizacja wy
datków. Określone elementy infrastruk
tury jak laboratoria, ośrodki testowe, sta
cje naziemne, bazy danych etc. służą roz
maitym celom badawczym i użytkowym. 
Nie mogłyby być one stworzone i wyko
rzystane samodzielnie przez jednostki ma
łe, ale mogą być racjonalnie użytkowane 
wspólnie. Wymaga to decyzji i inwestycji 
centralnych.

Istotnym jest również fakt, że zespoły 
ludzkie, choć realizują odmienne zadania, 
merytorycznie się przenikają i uzupełnia
ją. Tu może potrzeba formalnej struktury 
jest mniej ewidentna, ale doświadczenie 
poucza, że najlepszym sposobem integra
cji merytorycznej jest przymus finansowy.

Jeśli idzie o koszty badań, to oczywiś
cie badania eksperymentalne są zawsze 
droższe od badań teoretycznych. Jedna
kże eksperymentowanie w kosmosie wca
le nie musi być droższe od eksperymento
wania na Ziemi, właśnie dzięki współpra
cy międzynarodowej. Podobna organiza
cja i rozkład kosztów ma miejsce np. w 
fizyce, gdzie duże instalacje mają chara
kter międzynarodowy. T&k więc badania 
kosmiczne podejmowane w Polsce nie są 
ze swej natury droższe czy tańsze od ba
dań w innych dyscyplinach.
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Program kosmiczny, tak jak jest formu
łowany w krajach Europy Zachodniej, po
krywa zwykle trzy główne obszary działań:

1) Badania naukowe. Badania kosmo
su, w kosmosie i z kosmosu dostarczają 
obecnie i będą dostarczać fundamental
nych odkryć. Dotyczy to dyscyplin pod
stawowych jak fizyka i astrofizyka, nauk 
przyrodniczych jak geofizyka, oceanolo
gia i aeronomia, fizyka Słońca i ciał Ukła
du Słonecznego, wreszcie fizyka materia
łów, biologia i medycyna.

2) Zastosowania. Obecnie rozwinęły się 
one co najmniej w trzech dziedzinach: te
ledetekcja (zdalne badanie Ziemi) — głów
nie dla potrzeb ochrony środowiska, me
teorologii i rolnictwa; telekomunikacja tak 
w dziedzinie przekazu (telewizja) jak i łą
czności; nawigacja — morska lotnicza i 
lądowa, pomiary geodezyjne. Wszystkie te 
trzy dziedziny mają również znaczenie mi
litarne.

3) Postęp techniczny. Czynne uczestni
ctwo w programach kosmicznych jest jed
nym z najsilniejszych stymulatorów rozwo
ju techniki i technologii. Tfcn argument był 
decydującym przy podejmowaniu progra
mu kosmicznego przez Europę Zachodnią.
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Podobny układ można zastosować do 
programu polskiego. Te trzy, różniące się 
od siebie, rodzaje działalności uzupełnia
ją się i razem tworzą spójną konstrukcję 
programową. Część badawcza jest najbar
dziej zapładniającą intelektualnie, jedno
cześnie jest wizytówką w światowej spo
łeczności zaangażowanej w eksploracji kos
mosu. Zastosowania — to czerpanie ko
rzyści z dotychczasowych wyników tej eks
ploracji. TYzeci segment — inwestowanie 
w rozwój techniczny za pomocą sprawdzo
nego i wydajnego mechanizmu jest, być 
może, najistotniejszy dla Polski. (...)

Dla zarządzania programem należy u- 
tworzyć Polską Agencję Kosmiczną. For
ma agencji kosmicznej jest szeroko stoso
wana w krajach zachodnich, aczkolwiek 
ich uprawnienia i organizacja są różne. 
(...) Działania podjęte przez Komitet Ba
dań Naukowych świadczą o zrozumieniu 
rangi badań kosmicznych w Polsce, wyda
je się jednak, że dopiero powołanie struk
tury typu agencji z odpowiednimi środ
kami i uprawnieniami zapewni normalne 
i skuteczne działanie polskich naukowców i 
techników w dziedzinie badania i wyko
rzystywania przestrzeni kosmicznej.

URANIA

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza 

CZAPY POLARNE MARSA

Pisarz angielski Herbert George W e l l s  
(1866-1946) to niewątpliwie jeden z naj
bardziej popularnych ludzi pióra schyłku 
XIX wieku i pierwszej połowy kończą
cego się właśnie stulecia. Napisał ponad 
sto książek, wiele z nich przetłumaczono 
na inne języki, wszędzie cieszyły się one 
dużą poczytnością. Największy jednak roz
głos przyniosła Wellsowi wydana w roku 
1898 powieść fantastyczno-naukowa Woj
na światów (The War of the Worlds), uka
zująca apokaliptyczny najazd Marsjan na 
Ziemię, której radiowa adaptacja z roku 
1938 wywołała w Stanach Zjednoczonych

panikę. Dziś może to wydawać się śmiesz
ne; dzięki sondom kosmicznym sporo już 
o Marsie wiemy, o wiele więcej niż astro
nomowie sprzed pół wieku. W każdym 
razie na podstawie uzyskanych w ostatnim 
ćwierćwieczu danych można śmiało twier
dzić, że na tej planecie nie ma i nigdy nie 
było życia rozumnego. Co więcej — współ
cześni astronomowie wątpią, by w panują
cych na Marsie warunkach mogły naro
dzić się i istnieć nawet najprymitywniejsze 
mikroorganizmy. A przecież nie tak daw
no jeszcze taką możliwość dopuszczało wie
lu poważnych uczonych.
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Czym uzasadnić ten nierealny — przy
najmniej w świetle współczesnej wiedzy
— pogląd dawniejszych badaczy? Otóż 
przede wszystkim musimy sobie uzmysło
wić, że opierali się oni wyłącznie na m ate
riale uzyskanym podczas naziemnych ob
serwacji teleskopowych Marsa, a te wy
raźnie wykazywały, iż na marsjańskim glo
bie zachodzą zmiany sezonowe, odbywające 
się przy tym dokładnie w rytmie tamtej
szych pór roku. Dostrzeżono po prostu 
wiele zjawisk, zdających się przypominać 
znane nam dobrze na Ziemi zjawiska, re
szty zaś dopełniła ludzka fantazja. Doty
czy to zwłaszcza słynnych kanałów, o któ
rych odkryciu w roku 1877 zakomuniko
wał astronom włoski Giovanni V. S c h i a 
p a r e l l i  (1835-1910). Jego doniesienie 
mocno poruszyło opinię publiczną, wzbu
dziło także duże zainteresowanie wśród 
astronomów, stając się od razu powodem 
zażartych sporów i ożywionych dyskusji. 
Na ich temat wypowiadało się wielu zna
komitych uczonych, napisano o nich tysią
ce mniej lub bardziej poważnych prac, to
też nie bez racji niektórzy rok 1877 uwa
żają za przełomową datę w dziejach badań 
Marsa. A całą tę burzę wywołała mapa 
planety, opracowana przez Schiaparelle- 
go na podstawie obserwacji wykonanych 
w obserwatorium mediolańskim. Można 
na niej wyróżnić kilkadziesiąt liniowych 
utworów, łączących ciemne plamy na po
wierzchni Marsa, przez dawnych badaczy 
zwanych „morzami” i „jeziorami”. Jedni 
owe linie uznali za drogi komunikacyjne, 
drudzy za sieć irygacyjną, zbudowaną przez 
Marsjan celem nawadniania tamtejszych 
pustyń. Miały nimi być właśnie wspomnia
ne ciemne plamy, których już wtedy nie 
uważano za zbiorniki wody, lecz za obsza
ry pokryte bujną roślinnością. A  ponie
waż znajdują się one głównie w najcieplej
szej strefie Marsa, gdzie — jak sądzono — 
powinien występować niedobór wody, mie
szkańcy planety musieli ją doprowadzić z 
topniejących wiosną i latem czap polar
nych. Te bowiem — jak słusznie zauważo

no — do złudzenia przypominają obszary 
podbiegunowe naszej planety.

Czapy polarne Marsa znane były astro
nomom na długo przed odkryciem kana
łów Schiaparellego. Są to po prostu naj
wyraźniejsze utwory na powierzchni pla
nety i chociaż należą jednocześnie do naj
mniej trwałych jej tworów, to jednak w 
dogodnej opozycji i w sprzyjających warun
kach atmosferycznych można je dostrzec 
już za pomocą małej lunety. Nie należy się 
przeto dziwić, że zostały odkryte dość wcze
śnie i że dokonali tego astronomowie, któ
rzy posługiwali się jeszcze skromnymi in
strumentami. Czapę południową pierwszy 
zaobserwował w roku 1655 astronom ho
lenderski Christian H u y g e n s  (1629- 
1693), północną zaś kilkadziesiąt lat póź
niej dostrzegł astronom włoski Giacomo 
Filippo M a r a 1 d i (1665-1729), który
— jak wiadomo — był kuzynem i współpra
cownikiem Giovanniego Domenico C a s - 
s i n i e g o. Już ci obserwatorzy zwrócili 
uwagę na niezwykłą białość tych tworów 
Marsa i oni też pierwsi wystąpili z wnio
skiem, iż najprawdopodobniej są to na
gromadzone przy biegunach planety masy 
lodów i śniegu. Tfczę powyższą jeszcze bar
dziej podbudował astronom angielski Frie
drich Wilhelm H e r s c h e l  (1738-1822), 
który w roku 1777 dokonał wyjątkowo cie
kawego odkrycia. Stwierdził mianowicie, 
że czapy polarne Marsa nie są tworami 
trwałymi i że ich wielkość zmienia się w 
zależności od tamtejszych pór roku. Cza
pa jest największa wtedy, gdy na danej pół
kuli planety panuje zima, a wraz z na
dejściem wiosny szybko się zmniejsza i la
tem niekiedy znika zupełnie. Jesienią na
tomiast zaczyna ponownie wzrastać i pod 
koniec zimy osiąga największe rozmiary.

Odkrycie dokonane przez Herschela 
jeszcze bardziej ugruntowało pogląd o po
dobieństwie czap polarnych Marsa do ob
szarów podbiegunowych naszej planety. 
Dalsze obserwacje wykazały ponadto, że 
szybkość topnienia marsjańskich czap po
larnych i osiągane przez nie rozmiary są
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różne. Większa jest czapa południowa, któ
ra pod koniec zimy sięga zazwyczaj do 60° 
południowej szerokości areograficznej, kie
dy ma około 4 tys. km średnicy i zajmuje 
obszar o powierzchni około 10 min km2, 
co w przybliżeniu odpowiada powierzchni 
Europy. Zdarza się jednak niekiedy, iż cza
pa ta osiąga o wiele większe rozmiary i 
sięga poza 40° południowej szerokości a-

Fot. 1. Wykonane za pomocą sondy Viking zdjęcie 
pozostałości północnej czapy polarnej Marsa uka
zujące wirową strukturę pokrywy śnieżnej.

reograficznej. Jest to w pełni uzasadnio
ne, tworzy się ona bowiem podczas długiej 
i ostrej zimy, która na południowej pół
kuli Marsa wypada w okresie przejścia pla-
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nety przez aphelium orbity. Za to wiosną 
ta czapa szybko się zmniejsza i prawie za
wsze znika podczas lata, bo chociaż na 
południowej półkuli są one krótsze niż na 
północnej półkuli, to jednak w tym czasie 
Mars przechodzi przez peryhełium orbity 
i w związku z tym jest tu wtedy nieco cie
plej aniżeli latem na północnej półkuli. 
Na tej bowiem półkuli planety lata dla 
odmiany trwają dłużej, lecz są chłodniej
sze, gdyż wypadają podczas przejścia M ar
sa przez aphelium orbity. W następstwie 
tego czapa północna nie osiąga tak dużych 
rozmiarów jak czapa południowa, lecz za 
to znacznie wolniej ustępuje i nigdy nie 
znika do końca. W środku lata jest oczy
wiście bardzo mała i przypomina wówczas 
perłę nadzianą na oś rotacyjną marsjań- 
skiego globu.

Krótko mówiąc — przebieg poszcze
gólnych pór roku na Marsie jest bardzo 
podobny do przebiegu pór roku na Ziemi. 
Przecież lata na północnej półkuli nasze
go globu też są dłuższe, a zimy krótsze i 
łagodniejsze, ponieważ w tym czasie (po
czątek stycznia) Ziemia znajduje się naj
bliżej Słońca i najszybciej się porusza po 
swej orbicie. Na południowej półkuli glo
bu ziemskiego sytuacja jest odwrotna, lata 
bywają krótkie, zimy zaś dłuższe i ostre, bo 
w tym czasie (początek lipca) nasza plane
ta najbardziej oddala się od Słońca i naj
wolniej porusza po orbicie. W przypadku

URANIA

Tabela 1. Przebieg i długość poszczególnych pór roku na Marsie

Długość heliocen- 
tryczna Marsa*

Pora roku na półkuli Długość danej pory roku w dniach
północnej południowej marsjańskich ziemskich

84° -  174° wiosna jesień 194 199
174° -  264° lato zima 177 182
264° -  354° jesień wiosna 142 146
354° -  84° zima lato 156 160

* Współrzędne hełiocentiyczne (długość i szerokość) mówią nam o położeniu planety na niebie tak, jakby widział to 
obserwator znajdujący się w środku Słońca. Długość heliocentiyczną wyrażamy w mierze kątowej (od 0° do 360°) z 
zachodu na wschód (patrząc z północnego bieguna Słońca w przeciwnym kierunku niż odbywa się nich wskazówek 
zegara) od punktu równonocy wiosennej.
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Marsa te różnice są naturalnie większe, 
gdyż — jak wiadomo — ma on najbardziej 
eliptyczną orbitę i jego odległość od Słoń
ca zmienia się w szerszych granicach. Ale 
ponieważ osie rotacyjne obu planet są pra
wie tak samo nachylone względem płasz
czyzn ich orbit, to nie tylko zmiany pór 
roku muszą na nich w taki właśnie sposób 
przebiegać, lecz i rozkład stref klimatycz
nych też musi być podobny. Co więcej — 
już w ubiegłym stuleciu zauważono, że „bie
guny zimna” na Marsie są — tak samo jak 
na Ziemi — nieco przesunięte względem 
biegunów areograficznych. W roku 1926 
zainteresował się tym bliżej astronom a- 
merykański William Henry P i c k e r i n g  
(1858-1938) i na podstawie wnikliwej a- 
nalizy obserwacji z lat 1783-1924 stwier
dził, iż środek północnej czapy polarnej 
znajduje się w odległości około 100 km od 
północnego bieguna planety, a środek czapy 
południowej jest względem bieguna po
łudniowego przesunięty aż o około 400 
km. Widocznie — zdaniem niektórych pla- 
netologów — w tych miejscach, na skutek 
odpowiedniego ukształtowania terenu, pa
nują niższe temperatury i tu też najdłużej 
utrzymują się ostatnie skrawki zanikają
cych czap polarnych Marsa.

Czy jednak czapy polarne Marsa moż
na bez zastrzeżeń identyfikować z kraina
mi podbiegunowymi naszej planety? Nie, 
chociaż niegdyś wydawało się to być w peł
ni uzasadnione, lecz dokonywane od po
nad dwóch stuleci obserwacje wykazały, iż 
wnioski dawniejszych badaczy były w zna
cznym stopniu błędne. Gdyby bowiem cza
py polarne Marsa faktycznie tworzyły gru
be warstwy lodu i śniegu, to z nadejściem 
ciepłej pory roku wprawdzie by się topiły, 
ale odbywałoby się to wolno i proces ten 
nie mógłby doprowadzić do ich zupełnego 
zanikania. Tymczasem wspomniane obser
wacje wykazały, iż wiosną czapy szybko 
ustępują, brzegi ich cofają się o 50-100 
km w ciągu doby. A  zatem czapy polarne 
Marsa tworzy jedynie cienka, nie przekra
czająca kilku milimetrów grubości warstwa

szronu. Tak więc w miejsce arktycznych 
lodowców, mogących przetrwać wiele ge
ologicznych okresów planety, czapy po
larne to dosłownie jej „zamarznięte po
wietrze”. Mamy oczywiście na myśli mar- 
sjańskie powietrze, składające się głównie 
z dwutlenku węgla, który stanowi aż 95% 
zawartości tamtejszej atmosfery. Gdy w re
jonie podbiegunowym Marsa tem peratu
ra odpowiednio się obniży, część atm o
sferycznego C 0 2 zamarza i opada na po
wierzchnię planety w postaci „suchego 
śniegu”, do złudzenia przypominającego 
zwyczajny śnieg.

Pomiary barometryczne wykonane za 
pomocą aparatury sond Viking tezę powyż
szą zdają się w pełni potwierdzać. W każ
dym razie wykazały one, że wraz z nadej
ściem jesieni i zimy wyraźnie spada ciśnie
nie atmosferyczne na danej półkuli M ar
sa, a wiosną powoli wzrasta i latem osiąga 
pierwotną wartość. Marsjańska atmosfera 
składa się jednak — jak wiadomo — nie 
tylko z dwutlenku węgla, lecz i z innych 
gazów, a nawet zawiera niewielkie ilości 
pary wodnej. Można zatem zakładać, że 
wprawdzie głównym składnikiem czap po
larnych Marsa jest wspomniany wyżej „su
chy śnieg”, to jednak powinna tam rów
nież występować zamarzła woda. Idzie tu 
oczywiście o bardzo małe jej ilości, cho
ciaż — jak się ocenia — zapewne prze
wyższa ona 1000 lub nawet 100 000 razy 
ogólną ilość H 20  w marsjańskiej atmosfe
rze. Niektórzy sądzą zresztą, iż w podbie
gunowych okolicach Marsa mogą znajdo
wać się potężne lodowce, ukrywające się 
pod warstwą pyłu. Do obserwacji dostęp
ny jest jedynie osiadający na tej warstwie 
szron, który pojawia się jesienią i zimą, 
szybko zaś zanika wiosną i latem.

Ale — co koniecznie trzeba podkreślić 
— hipoteza o podbiegunowych lodowcach 
Marsa to na razie tylko abstrakcyjne rozu
mowanie i w przyszłości może ona podzie
lić los równie nęcących domysłów. Prze
cież nie tak dawno temu przyjmowano, iż 
w pewnych okolicznościach może na Mar-
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sie zachodzić zwykły proces topnienia, po
wstająca zaś w ten sposób woda zdawała 
się tworzyć tam płytkie jeziorka. Miał o 
tym rzekomo świadczyć fakt, że czasem 
wokół jednej lub drugiej czapy polarnej 
obserwuje się ciemną obwódkę. Począt
kowo wprawdzie tłumaczono to złudze
niem optycznym, powstającym w wyniku 
kontrastu między jasną powierzchnią lo
dowca a ciemniejszym otoczeniem, to jed
nak w końcu owa obwódka okazała się być 
zjawiskiem realnie istniejącym i w roku 
1941 udało się po  raz pierwszy to sfoto
grafować za pomocą teleskopu obserwa
torium Pic du Midi (francuskie Pireneje). 
Trzy lata później Gerard de V a u c o u -  
1 e u r s stwierdził, iż obwódka najwyraź
niej widoczna jest wówczas, gdy dana cza
pa polarna wyjątkowo szybko ustępuje. Po
wietrze nad obszarami biegunowymi — jak 
sądził — miało być wtedy najsilniej nasy
cone wilgocią, toteż ciśnienie atmosfery
czne wzrastało i nadmiar wody z topnieją
cej czapy przez krótki czas mógł się utrzy
mywać na powierzchni planety w stanie 
ciekłym. Ona to właśnie — dodawał astro
nom radziecki Wsiewołod W. S z a r o -  
n o w  (1901-1964) — rzekomo wsiąkała 
do marsjańskiego gruntu, powodując jego

pociemnienie. Niestety wszystkie te spe
kulacje okazały się niepotrzebne i oparte 
były na błędnych przesłankach, gdyż ciem
ne obwódki czap polarnych Marsa nie ma
ją nic wspólnego z topnieniem lodu i wsią
kaniem wody do gruntu planety. Po pro
stu wiatr wiejący od bieguna zwiewa wo
kół danej czapy jaśniejszy pył i tym samym 
odsłania ciemniejsze podłoże.

A tymczasem woda — biorąc pod uwa
gę marzenia ludzkości o kolonizacji pla
nety — to temat szczególnie podniecający 
badaczy Marsa. Wszystko bowiem prze
mawia za tym, iż po Księżycu będzie on 
następnym ciałem niebieskim, na którym 
człowiek postawi swą stopę i później ze
chce go odpowiednio do swych potrzeb 
zagospodarować. A ponieważ woda — ten 
pospolity na Ziemi związek chemiczny — 
niezbędny jest dla życia, planetologowie 
usilnie starają się ustalić, czy występuje 
ona na Marsie i ewentualnie w jakich i- 
lościach. W stanie ciekłym jej tam prawie 
na pewno nie ma, bo marsjańska atmosfe
ra jest blisko 100 razy rzadsza od atmosfe
ry ziemskiej i panuje tam zbyt niskie ciś
nienie, by H 20  mógł się utrzymywać w ta
kim stanie. Należy raczej oczekiwać, że 
woda na Marsie może występować tylko w

Fot. 2. Mozaika zdjęć wykonanych za pomocą sondy Viking 2 ukazująca fragment północnej czapy polarnej 
Marsa.
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postaci lodu lub śniegu, a także jako para 
wodna wchodzić w skład tamtejszej atm o
sfery, co zresztą zostało już potwierdzone 
obserwacyjnie. Niestety, w atmosferze mar- 
sjańskiej — jak wykazały te badania — 
jest bardzo mało pary wodnej, o wiele 
mniej niż w ziemskiej atmosferze. Ostat
nio planetolodzy amerykańscy stwierdzili, 
że gdyby w całości uległa ona kondensacji 
i opadła na powierzchnię planety, utwo
rzyłaby na niej szronowy dywan zaledwie o 
grubości 0.003 milimetra. Wartość powyż
sza odnosi się do pomiaru wykonanego 
wiosną 1993 roku i jest o połowę mniejsza 
od wartości, którą otrzymano pod koniec 
1970 roku za pomocą aparatury Vikingów, 
a o jedną trzecią niższa od wartości uzy
skanej w roku 1988 na podstawie nazie
mnych obserwacji teleskopowych.

Czym wytłumaczyć te stosunkowo du
że rozbieżności w ocenie zawartości pary 
wodnej w marsjańskiej atmosferze? Nie
dokładnością pomiarów, okresową zmia
ną składu tamtejszej atmosfery, czy też — 
czego nie można wykluczyć — wysycha
niem Marsa? Nie są to jedyne wątpliwoś
ci, planetolodzy zadają sobie więcej podo
bnie trudnych pytań i na razie nie znajdują 
na nie odpowiedzi. Chcieliby na przykład 
wiedzieć, co się stało z wodą na Marsie, 
która dziś występuje tam w nadzwyczaj ską
pych ilościach, chociaż w odległej prze
szłości najprawdopodobniej było jej dużo 
i mogła nawet wywołać lokalne powodzie?
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Świadczy o tym rzeźba pewnych rejonów 
planety, zwłaszcza zaś odkryte na obra
zach otrzymanych za pomocą sond kosmi
cznych tajemnicze rozpadliny, przypomi
nające koryta wyschniętych rzek i zdające 
się być wyżłobione przez płynącą wartko 
wodę. Wystarczy wspomnieć o dolinach 
Mauma, Vedra i Maja, łączących Lunae 
Planum z niżej leżącą Chryse Planitia. Być 
może w nadchodzących latach dowiemy 
się czegoś więcej, badania Marsa za po
mocą sond kosmicznych będą przecież kon
tynuowane, a ponadto ostatnio uczonym 
amerykańskim udało się opracować nową 
metodę detekcji wody na tej planecie. Do 
niedawna było to prawie niewykonalne, 
atmosfera ziemska zawiera bowem duże 
ilości pary wodnej, co „rozmazuje” wyniki 
naziemnych pomiarów. Ale i ten problem 
— jak już wspomniano — udało się po
myślnie rozwiązać, na podstawie obserwa
cji radioastronomicznych wykonanych przy 
użyciu 27 „talerzy” interferom etru Very 
Large Array w Nowym Meksyku opraco
wano nawet pierwszą hydrologiczną mapę 
Marsa, ukazującą „wodne wyspy” nad po
wierzchnią „suchej planety”. Jej rozdziel
czość jest bardzo mała, wynosi zaledwie 
sekundę kątową, co odpowiada 400 km na 
powierzchni marsjańskiego globu, podczas 
dokonywania pomiarów (grudzień 1990 
rok) oddalonego od Ziemi o 0.54 j.a. Na
stępne mapy hydrologiczne Marsa będą 
niewątpliwie dużo dokładniejsze.

URANIA

Tabela 2. Dane o najbliższych opozycjach Marsa

Data opozycji 12I I 1995 17 III 1997 24 IV 1999

Data największego zbliżenia 
Marsa do Ziemi 11I I 1995 20 III 1997 IV  1999

Najmniejsza odległość 
Marsa od Ziemi 101.1 min km 98.6 min km 86.5 min km

Średnica kątowa Marsa podczas 
największego zbliżenia do Ziemi 13.9” 14.2” 16.2”

Jasność Marsa podczas opozycji -1.0” - i . - r —1.4®
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Tabela 3. Średni zasięg czap polarnych 
Marsa w różnych położeniach planety na 
orbicie (zestawił E. M. Antoniadi na pod
stawie obserwacji z lat 1856-1930)

Długość helio-
centryczna
Marsa

Szerokość areograficzna brzegu 
czapy polarnej

południowej północnej

0° 14° __

10 12 -

20 10 -

30 9 -

40 8 -

50 7 -

60 6 50°
70 5 48
80 — 46
90 — 44

100 — 42
110 — 40
120 — 37
130 — 34
140 — 31
150 — 27
160 — 24
170 — 21
180 — 18
190 — 16
200 — 14
210 — 12
220 — 11
230 — 10
240 60° 9
250 58 8
260 56 7
270 54 6
280 52 -

290 49 -

300 45 -

310 40 -

320 34 -

330 27 —

340 22 —

350 17 -

Dzięki nowej metodzie detekcji pary 
wodnej w marsjańskiej atmosferze powin
niśmy w najbliższych latach uzyskać sporo 
nieznanych dotąd informacji o warunkach 
klimatycznych Marsa. Miłośnik astrono
mii nie musi jednak być tylko biernym 
świadkiem tych badań, bo — uwzględnia
jąc swoje skromne możliwości — może 
brać w nich czynny udział. Wystarczy prze-
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cież w okresie nadchodzących opozycji 
Marsa obserwować jego czapy polarne, do 
czego — jak już wspomniano — wystarczy 
niewielka luneta. Jest zrozumiałe, że im 
większym będziemy dysponowali telesko
pem, tym dokładniejsze będą wyniki na
szych obserwacji. Polegają one zaś na śle
dzeniu sezonowych zmian rozmiarów czap 
polarnych Marsa, bo wprawdzie powtarza
ją się one w każdym roku marsjańskim, to 
jednak od czasu do czasu ich przebieg wy
kazuje pewne nieregulamości. Przejawia się 
to w ten sposób, że niekiedy „topnienie” 
danej czapy rozpoczyna się wcześniej niż 
zwykle i szybciej ustępuje. Innym razem 
dla odmiany czapa wolniej zanika i dłużej 
niż normalnie można ją obserwować.

Przyczyny opisanych wyżej nieregular- 
ności nie zostały dotąd w pełni wyjaśnio
ne. Jedni tłumaczą to wpływami procesów 
zachodzących we wnętrzu planety, drudzy 
natomiast widzą w tym oddziaływanie zew
nętrznych czynników (wahania aktywnoś
ci Słońca). Już z tego choćby powodu war
to śledzić ustępowanie czap polarnych Mar
sa, co w zasadzie jest osiągalne dla miłoś
nika astronomii i może mu dać niemało 
satysfakcji. Obserwacje takie będą już bo
wiem miały pewną wartość naukową i mo
gą w jakimś stopniu przyczynić się do roz
wiązania powyższej zagadki. Wystarczy, aby 
obserwator możliwie najdokładniej zazna
czył na rysunku granicę danej czapy polar
nej i żeby — w miarę możliwości — naj
wierniej oddał na nim jej rozmiary. Im zaś 
takich obserwacji wykonamy więcej pod
czas tej lub innej opozycji Marsa i im spo
rządzone przez nas rysunki będą dokład
niejsze, tym osiągniemy lepsze wyniki i bę
dą one miały większą wartość naukową. 
Ponieważ czapy polarne Marsa mają nie
regularne kształty i ich brzegi na różnych 
południkach osiągają różne szerokości a- 
reograficzne, należy przyjmować wartości 
średnie. Swego czasu tak właśnie postępo
wał astronom francuski Eugenios Marie 
A n t o n i a d i  (1870-1944), który na pod
stawie obserwacji z lat 1856-1930 wyzna-
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czyi średnie szerokości areograficzne brze
gów obu czap polarnych Marsa, uwzględ
niając przy tym jego położenie na orbicie 
okołosłonecznej. Badania te wyraźnie wy
kazały, że pod koniec zimy czapa osiąga 
największe rozmiary, o czym mówi nam 
odległość jej środka od brzegu na danym 
południku. Chcąc wyznaczyć szerokość a- 
reograficzną tego brzegu, możliwie naj
dokładniej mierzymy zarówno średnicę cza
py na naszym rysunku, jak i średnicę na
rysowanej tarczy planety, a poszukiwaną 
szerokość areograficzną otrzymamy za po
mocą wzoru:

| |  =  sin (R-<p),

gdzie <p oznacza szerokość areograficzną 
brzegu czapy polarnej, 2p  — jej średnicę 
na rysunku, a 2R — średnicę narysowanej 
tarczy planety.

Początkujący obserwatorzy nie powin
ni oczywiście zbyt wiele obiecywać sobie 
po obserwacjach czap polarnych Marsa. 
Obserwacje te — podobnie jak w ogóle 
obserwacje planet — są bowiem bardzo 
trudne, o wiele trudniejsze od obserwacji 
plam na Słońcu, meteorów lub nawet 
gwiazd zmiennych. Wymagają one od ob
serwatora dużej cierpliwości, ruchy turbu- 
lentne ziemskiej atmosfery rozmazują prze
cież obrazy i trzeba umieć wykorzystywać 
każdą chwilę jej spokoju, aby na maleń
kiej tarczy planety dostrzec słabo zaryso-

K RONIKA

Zderzenie komety z Jowiszem

Kometa Shoemaker-Levy 9, o  której informo
waliśmy już czytelników Uranii w numerze 
wrześniowym z ubiegłego roku, budzi coraz 
większe zainteresowanie. Główną tego przyczy
ną jest spodziewane w lipcu 1994 roku jej zde
rzenie z Jowiszem. Obecnie nie ulega już ra
czej wątpliwości, że to zderzenie nastąpi, po
zostaje więc tylko problem, jakie efekty i zja
wiska będą mu towarzyszyć i czy uda się je z 
Ziemi dostrzec. Po raz pierwszy astronomowie 
uzyskują szansę przygotowania się do obser-

wane szczegóły. Nanosimy je ołówkiem na 
przygotowany szablon (tarcza Marsa nie 
powinna na nim mieć więcej niż 5 cm śred
nicy), co nawet obserwatorowi posiadają
cemu pewne zdolności rysunkowe (mówić

Południowa czapa polarna Marsa na rysunkach pla
nety wykonanych 25 VIII 1956 roku (wielka opozy
cja) za pomocą teleskopu o średnicy 300 mm (na 
lewo) i teleskopu o  średnicy 200 mm (na prawo).

raczej wypada o szkicowaniu) może spra
wiać nie lada problemy, gdyż zazwyczaj 
wypada to robić w niezbyt wygodnej po
zycji i właściwie w półmroku (podczas ob
serwacji oświetlenie rysunku musi być bar
dzo słabe). W miarę jednak nabywanej 
wprawy wyniki naszych obserwacji będą 
coraz lepsze i niewątpliwie zechcemy po
dzielić się nimi z innymi obserwatorami, 
bo wtedy dopiero nasza praca będzie mia
ła jakiś głębszy sens. A na łamach Uranii 
na pewno nie zabraknie miejsca na zamie
szczenie sprawozdań z obserwacji czap po
larnych Marsa.

wacji czegoś, co można określić mianem ka
tastrofy kosmicznej. Jeśli bowiem potwierdzą 
się wnioski z dotychczasowych badań komety 
Shoemaker-Levy 9, to oczekiwane jej zderze
nie z Jowiszem będzie można porównać z wy
darzeniem jakie prawdopodobnie spotkało Z ie
mię 65 min lat temu, o  którym sądzi się, że 
było przyczyną m. in. zagłady dinozaurów. Mia
rą emocji, jakie wzbudziła niezwykła kometa, 
są nie tylko liczne doniesienia prasowe o  niej 
(wśród których nie brak też niestety np. bzdur
nych zapowiedzi „końca świata”), lecz także co
raz częściej ukazujące się w czasopismach fa-
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Fot. 1. Zdjęcie komety Shoemaker-Levy 9 wykonane za pomocą 2.2 m teleskopu na Mauna Kea na Hawajach 

przez znanych amerykańskich badaczy komet Jane Luu i Davida Jewitta.

Fot. 2. Zdjęcia komety Shoemaker-Levy 9: z lewej — wykonane 30 marca 1993 roku za pomocą kamery 
Spacewatch w Obserwatorium na Kitt Peak w Arizonie (USA) przez J. V  Scotti’ego; w środku — uzyskane 1 

lipca 1993 roku za pomocą teleskopu kosmicznego Hubble’a przez H. A. Weavera i T E. Smitha (NASA); z 

prawej — powiększenie najjaśniejszego fragmentu zdjęcia środkowego.

chowych różne opracowania naukowe na jej 
temat, oraz — a może nawet przede wszystkim 
— specjalna sesja jej poświęcona zorganizowa
na 18 października 1993 roku w Boulder (Co
lorado, USA) podczas dorocznego zjazdu Od
działu Badań Planetarnych Amerykańskiego Tb- 
warzystwa Astronomicznego. Kolejne spotka
nie badaczy tej komety i naukowców zaintere
sowanych jej zderzeniem z Jowiszem jest za
planowane 10 i 11 stycznia 1994 roku w Uni
versity of Maryland (USA). Z  inicjatywy astro
nomów amerykańskich organizuje się także spe
cjalną służbę obserwacji Jowisza pod nazwą In
ternational Jupiter Watch na wzór zakończo
nej kilka lat temu wielkim sukcesem akcji o

nazwie International Ilalley Watch poświęco
nej badaniu komety Halleya.

Najbardziej spektakularnym rezultatem do
tychczasowych badań komety Shoemaker-Le
vy 9 przedstawionym podczas konferencji w 
Boulder były jej zdjęcia wykonane 1 lipca 1993 
roku za pomocą teleskopu kosmicznego Hub
ble’a. Wynika z nich, że składa się ona z co 
najmniej 22 brył, z których każda otoczona jest 
sferycznym na ogół obłokiem gazowo-pyłowym. 
Rozłożone są one w przestrzeni mniej więcej 
wzdłuż linii prostej, która w marcu 1993 roku 
(w momencie odkrycia komety) tworzyła z we
ktorem jowicentrycznej prędkości komety kąt 
około 20°. Odległość między skrajnymi bryła-
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mi wynosiła w tym czasie około 165 tys. km 
(około 50 sekund łuku w projekcji na niebie) i 
wzrosła do około 270 tys. km w końcu czerw
ca 1993 roku. Najwięcej kontrowersji wzbudza 
sprawa wielkości fragmentów, na które — jak 
większość badaczy sądzi — rozpadło się pier
wotne jądro komety najprawdopodobniej pod
czas bardzo bliskiego przelotu koło Jowisza w 
lipcu 1992 roku. Oszacowania różnych bada
czy wahają się od kilkunastu kilometrów do 
kilkuset metrów. Oceny rozmiarów pierwotne
go jądra nie przewyższają wartości 20 km.

Od tego jak wielkie bryły będą spadać na 
Jowisza zależy ilość energii wyzwolonej pod
czas spodziewanej eksplozji. Przypomnijmy, że 
kometa wtargnie w atmosferę Jowisza po nie
widocznej z Ziemi stronie planety z prędkością 
około 60 km/s. Przyjmując, że rozmiary frag
mentów, z których składa się kometa nie prze
wyższają 3-4 km (na co wskazują obserwacje 
wykonane za pomocą teleskopu kosmicznego 
Hubble’a), można oczekiwać, że rezultat wy
buchu będzie mógł być dostrzeżony w postaci 
„echa świetlnego” czyli promieniowania odbi
tego od satelitów Jowisza. Ewentualnych zmian 
w wyglądzie powierzchni Jowisza będzie nato
miast można poszukiwać w kilka godzin po wy
buchu gdyż — jak pamiętamy — okres obrotu 
globu największej planety wynosi niespełna 10 
godzin. Być może uda się także stwierdzić skutki 
wybuchu w chemii atmosfery Jowisza oraz za
obserwować wzbudzone w niej fale sejsmicz
ne. Jeśli jednak rozmiary obserwowanych frag
mentów komety nie przewyższają 1 km, jak 
uważa np. znany amerykański badacz ruchów 
komet B. G. M a r s d e n ,  to może w ogóle 
nie dojść do żadnego wybuchu gdyż kometa 
ulegnie całkowitej dezintegracji jeszcze zanim 
osiągnie Jowisza.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że takim 
„echem świetlnym” jakiegoś wybuchu na Jo
wiszu H. B. H a m m e 1 i R. M. N e l s o n  
próbują wyjaśnić krótkotrwałe pojaśnienie sa
telity Jowisza Io, które zaobserwowano 26 lip- 
ca 1983 roku i które do dziś nie znalazło za
dowalającego wyjaśnienia.

Zupełnie niespodziewanie kometa Shoema- 
ker-Levy 9 umożliwiła podanie wiarygodnego, 
jak się wydaje, wytłumaczenia genezy tajemni
czych kilkunastu łańcuszków kraterów, które 
znaleziono na zdjęciach powierzchni satelity Jo
wisza Callisto uzyskanych za pomocą sondy 
Voyager 1 w 1979 roku. Tb niezwykłe twory

zawierają od 4 do 25 kraterów i mają długość 
do 620 km. Astronomowie amerykańscy H. J. 
M e l o s h  iP.  S c h e n k  pokazali, że mogą 
być one efektem spadku na powierzchnię sa
telity komet, które — podobnie jak najpraw
dopodobniej obecnie obserwowana kometa — 
rozpadły się wskutek sił pływowych Jowisza pod
czas bardzo dużego zbliżenia do planety. Z  ana
lizy wybuchu, który mógł doprowadzić do u- 
tworzenia się obserwowanych łańcuszków kra
terów wywnioskowano, że rozpadowi ulegały 
komety o średnicach nie większych niż 10 km. 
Oszacowano, że taki rozpad może następować 
średnio raz na sto lat.

Oprócz przewidywań skutków zderzenia ko
mety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem w lipcu 
1994 roku jej badaczy nurtuje problem prze
szłości tego niezwykłego obiektu na niebie. Jak 
już informowaliśmy wiele wskazuje na to, że 8 
lipca 1992 roku kometa przeleciała w odległości 
zaledwie 0.8 promienia planety od powierzch
ni Jowisza, co spowodowało jej rozpad na wie
le obserwowanych dziś części. Dotychczas nie 
znaleziono natomiast na archiwalnych kliszach 
żadnego śladu pierwotnego obiektu i w ogóle 
żadnych wcześniejszych obserwacji tej komety. 
Wydaje się więc, że dopiero ów hipotetyczny 
rozpad, któremu towarzyszyła emisja gazów i 
pyłów, umożliwił zaobserwowanie komety. Obli
czenia jeszcze wcześniejszej trajektorii komety 
wskazują, że mogła być ona przechwycona przez 
Jowisza w 1971 roku z typowej dla komet krót
kookresowych orbity heliocentrycznej. Trzeba 
jednak podkreślić, że te informacje są jednak 
obarczone bardzo dużym stopniem niepewnoś
ci ze względu na niemożliwość wyznaczenia z 
dotychczasowych obserwacji odpowiednio wia
rygodnych dla takiej ekstrapolacji wyjściowych 
elementów orbity.

O postępach w badaniach komety Shoe- 
maker-Levy*9 i o przygotowaniach do obser
wacji jej zderzenia z Jowiszem w lipcu tego 
roku będziemy na bieżąco informować czytel
ników Uranii.

Krzysztof Ziołkowski

Co nowego „pod” Słońcem?
Sonda ULYSSES, wystrzelona z wahadłowca 
Discovery w październiku 1990 roku, jest obe
cnie głęboko pod płaszczyzną ekliptyki: znaj
duje się na szerokości heliograficznej około -  
45 stopni. A co już zdążyła zarejestrować?
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W obecnym cyklu aktywności pole magne
tyczne Słońca skierowane jest na zewnątrz na 
półkuli północnej i do środka na południowej. 
Oddziela je tzw. warstwa prądowa. Nie jest ona 
jednak „plaska”; przypomina raczej kryzę Pier- 
rota, faluje w przestrzeni dlatego, że oś obrotu 
Słońca jest nachylona do ekliptyki pod kątem 
trochę różnym od 90 stopni. ULYSSES, zanim 
znalazł się tam, gdzie jest teraz, kilkakrotnie 
przecinał różne „fale kryzy”; magnetometry re
jestrowały szybkie zmiany pól. Notowano po
nadto liczne szoki. Powstają one np. wtedy, 
gdy szybki strumień wiatru słonecznego doga
nia strumień wolniejszy. Od takiego „zderze
nia” w przód i w tył rozchodzi się fala uderze
niowa i takie właśnie zjawiska ULYSSES ob
serwował wielokrotnie (podobne procesy przy
spieszają cząstki w wielu innych przypadkach 
w astrofizyce).

Tćim gdzie teraz znajduje się ULYSSES 
wiatr słoneczny wieje z prędkością około 800 
km/s, czyli 2 razy szybciej niż w okolicach rów
nikowych, ale jest nieco rzadszy. Jak zapewne 
Czytelnicy Uranii pamiętają głównym celem 
ULYSSESA jest badanie pozaekliptycznej ma
terii międzyplanetarnej: w czerwcu sonda prze
leci nad biegunem południowym, a w 1995 ro
ku nad biegunem północnym Słońca (maksy
malne zbliżenie do Słońca — około 200 000 
km). Zobaczymy co wówczas mierzyć będzie 
aparatura ULYSSESA.

MSK

Projekt CESAR

Z  inicjatywy Austrii, Czech i Słowacji, Polski, 
Węgier oraz Włoch Grupa Badań i Technologii 
Kosmicznych Inicjatywy Środkowo-Europejskiej 
(czyli międzynarodowej organizacji mającej na 
celu promocję współpracy między rozwinięty
mi krajami Europy Zachodniej i postkomunis
tycznymi krajami Europy Środkowo-Wschod
niej) opracowała program wspólnych badań z 
wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej. Jednym 
z jego pierwszych i dotychczas najpoważniej
szym przedsięwzięciem jest projekt budowy i 
umieszczenia na orbicie okołoziemskiej małe
go satelity do badań naukowych CESAR (ang. 
Central European Satellite for Advanced Re
search). Koordynacją współpracy zajmuje się 
Włoska Agencja Kosmiczna realizując ją po
przez włoską firmę Alenia-Spazio, która po
nosi jednocześnie odpowiedzialność za stronę

techniczną całego przedsięwzięcia. W Polsce 
głównym wykonawcą tego projektu jest Cen
trum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii 
Nauk.

Zasadniczym celem naukowym projektu 
CESAR jest badanie kosmicznego otoczenia 
Ziemi. Wprawdzie przestrzeń okołoziemska już 
od dawna jest przedmiotem penetracji wielu 
sztucznych satelitów, niemniej jednak ciągle jesz
cze pozostają niewyjaśnione liczne zjawiska i 
procesy zachodzące w tym obszarze, a także 
nieznane są lub niepewne różne jego chara
kterystyki. Złożoność systemu magnetosfera- 
jonosfera-termosfera, oraz jego zależność od 
stale zmieniającej się aktywności Słońca, po
wodują konieczność systematycznego śledzenia 
i kompleksowej analizy całego układu. Ekspe
rymenty naukowe przygotowywane dla misji 
CESAR obejmują badania plazmy jonosfery- 
cznej, atmosfery oraz emisji elektromagnety
cznej. Celem technicznym projektu jest nawią
zanie współpracy i integracja przemysłów po
szczególnych krajów w projektowaniu i budo
wie satelity oraz przy tworzeniu niezbędnej do 
tego infrastruktury naziemnej. Przewiduje się, 
że satelita o masie około 300 kg będzie krążył

Ogólny widok projektowanego satelity CESAR.

po orbicit, położonej w płaszczyźnie nachylo
nej do płaszczyzny równika ziemskiego pod ką
tem 70°, której minimalna odległość od po
wierzchni Ziemi wyniesie około 400, a maksy
malna około 1000 km. Start satelity spodzie
wany jest w 1997 roku, a czas jego życia okre
ślono na 2 lata.

Wkład Polski do programu naukowego CE- 
SARa, oprócz współautorstwa całego projek
tu, obejmuje udział w trzech eksperymentach, 
do których zostaną zbudowane cztery urządze
nia: zestaw diagnostyki fal plazmowych, detek-
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tor wyładowań elektrycznych w atmosferze, 
spektrometr do badań śladowych składowych 
atmosfery i system sterowania do spektrome
tru jonów. W zakresie technicznym nasz kraj 
będzie uczestniczyć w konstrukcji struktury noś
nej satelity i podsystemu wyznaczania jego po
zycji, w opracowywaniu koncepcji i projekto
waniu technologii odpowiednich mechanizmów 
wykonawczych oraz elektrycznego i mechanicz
nego wspomagania, a także w tworzeniu opro
gramowania do oceny kompatybilności i od
porności elektromagnetycznej układów całego 
systemu.

Diagnostyka fal plazmowych w jonosferze 
jest elementem badań jednego z ogniw łań
cucha procesów transferu energii ze Słońca na 
Ziemię. Dotyczy więc zupełnie podstawowych 
zagadnień naszej egzystencji. Będzie uzupeł
nieniem programu wielkiego międzynarodowe
go eksperymentu kosmicznego CLUSTER, któ
rego celem ma być zbadanie mikroprocesów 
plazmowych w magnetosferze ziemskiej dla po
znania mechanizmów przekazu energii, masy i 
pędu z wiatru słonecznego do wnętrza magne- 
tosfery. Satelity pracujące w projekcie CLU
STER będą penetrować odległe obszary prze
strzeni okołoziemskiej, a satelita CESAR wzbo
gaci ich działania pomiarami na wysokościach 
jonosferycznych. Badanie fal plazmowych w jo 
nosferze jest dziś jednym z podstawowych za
gadnień fizyki plazmy. Przestrzeń kosmiczna mo
że być bowiem traktowana jako doskonałe la
boratorium fizyczne, w którym nie możemy 
wprawdzie narzucać warunków doświadczenia, 
ale otrzymujemy w zamian sytuacje nieosiągal
ne w laboratoriach ziemskich, jak np. długie 
skale czasowe charakterystycznych zjawisk czy 
też brak ścianek „naczynia” niszczących samo
istne procesy.

Śledzenie rozkładu czasowo-przestrzenne- 
go wyładowań elektrycznych w atmosferze mo
że być użyteczne w prognozowaniu warunków 
meteorologicznych (zwłaszcza dla nawigacji lot
niczej), w ostrzeganiu przed zagrożeniami pio
runowymi systemów energetycznych, w lokali-
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zowaniu pożarów lasu oraz określaniu ich przy
czyn itp. Informacje uzyskane w projekcie CE
SAR za pomocą detektora wyładowań elektry
cznych pozwolą na analizę wzajemnych zależ
ności i oddziaływań między wielkoskalowymi 
procesami atmosferycznymi (które zależą m. 
in. od aktywności Słońca), a pojawianiem się 
wyładowań atmosferycznych. Jednym z głów
nych zadań odpowiedniego eksperymentu bę
dzie badanie wpływu globalnej aktywności bu
rzowej na różnicę potencjałów elektrycznych 
między powierzchnią Ziemi a jonosferą.

Satelitarne wykrywanie zawartości i okre
ślanie koncentracji gazowych oraz aerozolowych 
składników atmosfery Ziemi za pomocą spe
ktrometrii fourierowskiej w podczerwieni bę
dzie wykorzystane do analizy globalnych zmian 
np. obfitości ozonu w stratosferze. Jest to is
totny problem badań środowiska naturalnego 
Ziemi. Eksperyment planowany w ramach pro
jektu CESAR jest kontynuacją realizowanego 
w naszym kraju eksperymentu Istok-1 należą
cego do kompleksu satelitarnego P R Z Y R O 
DA, którego praca na stacji orbitalnej MIR 
rozpocznie się w 1994 roku. Polski spektro
metr będzie rejestrował widmo atmosfery łą
cznie z powierzchnią Ziemi, widma absorpcyj
ne podczas obserwacji Słońca prowadzonych 
przez atmosferę oraz widma emisyjne samej 
atmosfery.

Na zakończenie podkreślmy, że oprócz re
alizacji atrakcyjnego programu naukowego u- 
dział w projekcie CESAR daje możliwość zro
bienia przez Polskę kolejnego kroku na dro
dze opanowywania technologii kosmicznych. D o
tychczas posiedliśmy umiejętności wykorzysty
wania zdobyczy technik satelitarnych. Obecnie 
natomiast przystępujemy do projektowania pod
systemów satelitarnych oraz stajemy się koope
rantem w ich konstrukcji. Narzędzia i umiejęt
ności jakie trzeba w związku z tym opanować 
zmuszają do technologicznego rozwoju uczest
niczących w tym przedsięwzięciu instytutów i 
ośrodków badawczo-rozwojowych przemysłu.

Krzysztof Ziołkowski

URANIA

PORADNIK OBSERWATORA 

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych
Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych ków i do mniej więcej połowy dziewięt- 
są prowadzone od prawie czterech wie- nastego stulecia były jedynym źródłem in-
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formacji o zmianach jasności gwiazd 
zmiennych.

Obecnie mimo coraz lepiej rozwijają
cej się techniki obserwacyjnej opartej na 
elektronice, wizualne obserwacje gwiazd 
zmiennych nadal cieszą się powodzeniem 
i są poszukiwane, a to z tego powodu, iż 
astronomów zawodowo zajmujących się 
gwiazdami zmiennymi jest znacznie mniej 
niż gwiazd zmiennych.

Same obserwacje gwiazd zmiennych są 
proste i nie wymagają żadnego specjalne
go sprzętu. Już gołym okiem można ob
serwować kilkanaście gwiazd zmiennych, 
a dysponując nawet niewielką lunetą czy 
lornetką możemy mieć ich w zasięgu kil
kadziesiąt. W sumie do tej pory skatalo
gowano około 30 tys. gwiazd zmiennych 
oraz kilkanaście tysięcy obiektów podej
rzanych o zmienność (NSV).

1. M etody obserwacji gwiazd 
zmiennych
Podane poniżej metody obserwacji gwiazd 
zmiennych opierają się na porównywaniu 
jasności gwiazdy zmiennej z gwiazdami o 
stałej jasności, zwanymi gwiazdami po
równania. Różnice jasności między gwiaz
dami porównania, a zmienną zapisujemy 
w stopniach. Aby otrzymać jak największą 
dokładność w ocenie jasności zmiennej do 
oceny wybieramy jedną gwiazdę porówna
nia jaśniejszą od zmiennej, a drugą słab
szą. Mając oceny jasności w stopniach i 
jasności gwiazd porównania w wielkoś
ciach gwiazdowych, możemy wyznaczyć 
jasność gwiazdy zmiennej również w wiel
kościach gwiazdowych.

Metoda Argelandera polega na ocenie 
różnicy jasności między zmienną, a gwia
zdą (gwiazdami) porównania. Oznaczmy 
gwiazdy porównania małymi literami alfa
betu np: a, b, c.., zaś gwiazdę zmienną li
terą v. Gdy zmienna jest jaśniejsza od gwia
zdy porównania to piszemy ją z lewej stro
ny oceny np: via, v3b. Jeśli jest słabsza to 
z prawej, np: a4v. Zapis a4v oznacza, że 
zmienna jest o cztery stopnie słabsza od

gwiazdy a. Poniższa tabela pomaga przy
pisać stopnie do subiektywnych ocen róż
nic blasku widzianych przez obserwatora.

Obserwacja Ocena w 
stopniach

Gwiazdy mają tę samą jasność 
lub czasami raz jedna raz druga 
zdaje się być jaśniejsza.

fl0v

Przy dłuższej obserwacji 
gwiazda a czasami zdaje się być 
jaśniejsza od gwiazdy v.

a \v

Gwiazda a wydaje się być nieco 
jaśniejsza od v, choć czasami 
zdają się być równe blaskiem.

a2v

Gwiazda a jest bez wątpienia 
jaśniejsza od v

a3v

Gwiazda a jest już na pierwszy 
rzut oka jaśniejsza od gwiazdy v.

«4v

Formalnie skalę stopniową można roz
szerzyć na większe różnice blasku, jednak
że maleje wtedy bardzo szybko dokład
ność obserwacji, co owocuje dużym prze
działem błędu otrzymywanej jasności gwia
zdy zmiennej.

Pojedyncza ocena blasku nie pozwala 
jeszcze na wyliczenie jasności gwiazdy 
zmiennej. Należy zatem dokonać podo
bnych ocen z kilkoma innymi gwiazdami 
porównania starając się aby były wśród nich 
gwiazdy jaśniejsze od zmiennej jak i słab
sze od niej. Im więcej mamy bowiem ocen 
blasku tym dokładniej możemy ocenić fa
ktyczną jasność gwiazdy zmiennej.

Mając już poszczególne oceny blasku 
tworzymy z nich tzw. oceny dwustronne: 
anivnb, gdzie m i n  — różnice blasku w 
stopniach. Mając tak utworzone oceny 
dwustronne możemy obliczyć jasność gwia
zdy zmiennej korzystając ze wzoru:

v =  a+ m
m+n (jb-a), (1)

gdzie jasności gwiazd a, b i v są wyrażone
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w wielkościach gwiazdowych (magnitu- 
do), a następnie wyliczyć średnią jasność 
zmiennej, ze wzoru:

- = y1+v2+...+vt > (2)

gdzie A: jest liczbą wyznaczonych z (1) o- 
cen jasności zmiennej w wielkościach gwia
zdowych.

Przykład:
Mamy następujące oceny stopniowe: 

v2n, v3p, m lv.
Jasności gwiazd porównania:

m  = 8.8m, n = 9.2m, p  = 9.6m. 
TVvorzymy wszystkie możliwe oceny dwu
stronne:
m lv ln , stąd jasność zmiennej ze wzo
ru (1) v = 8.93m.
mlv3p, stąd jasność zmiennej v = 9.0m. 
Średnia jasność gwiazdy zmiennej wynosi 
zatem (wzór (2)):

Metoda Pickeringa jest zbliżona do 
metody Argelandera, gdyż tutaj również 
dokonujemy oceny różnicy blasku w sto
pniach. Jednakże w tej metodzie od razu 
posługujemy się parą gwiazd porównania, 
jedną słabszą, a drugą jaśniejszą od zmien
nej. Następnie różnicę blasku między gwia
zdami porównania dzielimy zawsze na 10 
stopni, a jasność zmiennej staramy się u- 
mieścić między gwiazdami porównania za
pisując różnicę w stopniach, np: alv9b, 
a5v5b, a8v2b itd. Dobierając kilka par 
gwiazd porównania tworzymy kilka ocen 
dwustronnych i obliczamy jasność zmien
nej korzystając ze wzorów (1) i (2).

Metoda Nijlanda-Błażko jest uogól
nieniem metody Pickeringa. Wybieramy 
również parę gwiazd porównania, ale dzie
limy różnicę blasku między nimi już nie 
na 10 stopni, tylko na tyle stopni ile nam 
pasuje. Następnie staramy się „wpasować” 
z jasnością zmiennej między gwiazdy po
równania. Stąd otrzymujemy ocenę dwu
stronną. Chcąc zwiększyć dokładność, wy
bieramy kilka par gwiazd porównania, a

jasność zmiennej wyliczamy ze wzorów 
(1) i (2).

Metoda stopniowa Pogsona jest podo
bna do metody Argelandera z tym, że tu
taj jednemu stopniowi przypisujemy war
tość w wielkościach gwiazdowych np. 0.1m, 
a następnie ćwiczymy oko w wychwyty
waniu różnic blasku 0.1m, 0.2m, 0.3m, 0.4m. 
Metoda ta, mimo, że pozwala niemal od 
razu znaleźć jasność gwiazdy zmiennej, to 
jednak nie pozwala na wiarygodną ocenę 
przy większych różnicach tłlasku.

W metodzie mieszanej Pogsona wy
bieramy pary gwiazd porównania o zna
nych jasnościach, jedną jaśniejszą, drugą 
słabszą od zmiennej, a następnie różnicę 
jasności między nimi dzielimy na stopnie 
przyjmując za 1 stopień 0.1m. I tak różnica 
blasku o 0.5m będzie odpowiadała 5 sto
pniom, 0.4ra — 4 stopniom itp. Po ustale
niu interwału w stopniach znowu podob
nie jak w metodzie Nijlanda-Blażko „wpa- 
sowujemy” jasność zmiennej między jas
ności gwiazd porównania i do wyliczenia 
jasności zmiennej korzystamy ze wzorów 
(1) i (2).

2. Instrumenty
Jak już była mowa na początku obser
wować gwiazdy zmienne można nawet go
łym okiem, lecz tak jasnych gwiazd zmien
nych jest zaledwie kilkanaście co daje nie
wielki wybór obserwatorowi. Jednak już 
użycie niewielkiego instrumentu (lornet
ki, małej lunety) poszerza znacząco liczbę 
osiągalnych gwiazd zmiennych. Rzecz jas
na im większą średnicę ma luneta czy tele
skop tym więcej i coraz słabsze gwiazdy 
możemy obserwować. Jasność najsłabszej 
gwiazdy dostrzegalnej przez dany instru
ment możemy wyliczyć korzystając ze 
wzoru:

= 2+5 log(Z)), (3) 
gdzie D  jest średnicą obiektywu w milime
trach, a ni/r jest wyrażone w wielkościach 
gwiazdowych.

W poniższej tabeli podane są przykła
dowe zasięgi dla kilku średnic obiektywu
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teleskopu. Zasiąg gołego oka wynosi o- 
koło 6.0™.

D(mm) 30 65 110 150 200 250

mgr 9.4™ 11.0™ 12.2m 12.9™ 13.5™ 14.0™

3. Błędy obserwacji i ich unikanie
Oko ludzkie nie jest, mimo swoich zalet, 
instrumentem najdoskonalszym i aby u- 
niknąć pewnych błędów systematycznych 
przy ocenie jasności zmiennej trzeba przy 
obserwacjach przestrzegać kilku zasad, któ
re co prawda nie eliminują ich całkowicie, 
ale pozwalają zminimalizować ich wpływ.

1) Przed przystąpieniem do obserwa
cji należy przez co najmniej 10-15 minut 
przyzwyczaić oczy do ciemności.

2) Za pomocą mapki z okolicą zmien
nej odnajdujemy naszą gwiazdę i gwiazdy 
porównania. Przy odczytywaniu mapki mo
żemy posłużyć się bardzo słabo świecącą 
latarką.

3) Jeśli wybrana gwiazda porównania 
ma tę samą jasność co zmienna, to do oce
ny wybieramy jeszcze dwie gwiazdy, jedną 
słabszą, a drugą jaśniejszą od zmiennej.

4) Przy ocenie blasku między zmien
ną, a gwiazdą porównania nie patrzymy na 
nie równocześnie, tylko patrzymy raz na 
jedną gwiazdę raz na drugą.

5) Przy porównywaniu blasku gwiazd 
staramy się aby linia łącząca gwiazdy na 
niebie była równoległa do linii łączącej o- 
czy obserwatora.

6) Staramy się unikać obserwacji w o- 
kolicach pełni Księżyca, zwłaszcza gwiazd 
czerwonych (tzw. błąd tła).

7) Obserwacji staramy się dokonywać 
tym samym instrumentem, a gdy zachodzi 
potrzeba zmiany instrumentu to wykonu
jemy przez pewien czas oceny przez oby
dwa (żeby je móc później ewentualnie sko
relować).

8) Obserwacji dokonujemy gdy gwiaz
da jest co najmniej 20° nad horyzontem.

Niżej skutki wpływu ekstynkcji atmosfery
cznej są trudne do wyeliminowania.

9) Momenty obserwacji notujemy z do
kładnością odpowiednią do długości ok
resu zmienności danej gwiazdy. Dla gwiazd 
o okresach większych od około 20 dni wy
starczy dokładność 0.1 doby. Dla okresów 
między 2-20 dni, przyjmujemy dokładność 
0.01 doby. Dla gwiazd o okresach poniżej 
2 dni (zmienne kataklizmiczne, gwiazdy 
nowe, szybkie układy zaćmieniowe) mo
menty obserwacji notujemy z dokładnoś
cią 0.001 doby (tj. około 1 minuty).

4. Raport AAVSO.
AAVSO (American Association of Va
riable Star Observers) jest organizacją 
zrzeszającą obserwatorów gwiazd zmien
nych z całego świata. Stowarzyszenie to 
powstało na krótko przed 1 wojną świato
wą w USA i przez 70 lat działalności zdo
łało zebrać 6 milionów obserwacji gwiazd 
zmiennych w ogromnej większości wizual
nych. Większość obserwacji przysyłanych 
do AAVSO to obserwacje takich typów 
gwiazd zmiennych jak: zmienne katakli
zmiczne, zmienne półregularne SR, dłu
gookresowe typu Mira Ceti czy gwiazdy 
zaćmieniowe. Aby zostać członkiem tego 
towarzystwa wystarczy swoje obserwacje 
regularnie wysyłać do AAVSO w formie 
raportu zawierającego obserwacje za o- 
kres miesiąca (wysyłanego do 10 każdego 
miesiąca). W zamian można, za niewielką 
opłatą, otrzymać mapki okolic gwiazd 
zmiennych, biuletyn AAVSO lub inne 
materiały i informacje dotyczące gwiazd 
zmiennych. Do AAVSO wysyłamy tylko 
oceny dwustronne z wyliczonymi jasnoś
ciami zmiennej.

Oznaczenia w nagłówku formularza są 
następujące:
Sheet numer arkusza of ilość arkuszy. 
Report No. numer kolejny raportu.
For month of miesiąc (January, February, 
March, April, May, June, July, August, Sep
tember, October, November, December.) 
Year rok



22 URANIA 1/1994

:' X yV7 r  'i TH E AM ERICAN ASSOCIATION OF V A R IA B LE  STAR O BSERVERS 
V A R IA B LE  STAR OBSERVATIONS

Shoet 1 of ^ . Report No. ^
For Month ol A o y / (_________________  Year ^ 9 3
Observer_____Tbl/noiSZ JZ/ysyC_________________________

Street___ L i  /tQ / J k ' b __________________________________

C ity___b f o m ctr/G_________________  State______________

Country______ 'VOLĄ __________  £ip Code ~ >̂4
Tim* Used, GMAT or 7- D _________________________

Instrument (>) TelfijCope

DESIGNATION V A R IA B LE JU L . DAY + DEC MAGN. COMP STARS REM ARKS

'tiLiO+O/ ii  \Zi>y 2 4 4 9  j o i . h 9"<o PG
55 JoS.ti f i Pi .
R v'iV Jo ł .* r i / 6 . 9 3

Ą W b  +0 ? P  V ,V Aoę.łi w w , 9$

a 5 bć> R  óer AO'l. *i G“1 6*1 W

rzędnych równikowych na rok (epokę) 
1900.0
Variable nazwa zmiennej tj. oznaczenie 
literowe plus skrót łacińskiej nazwy gwia
zdozbioru, w którym się znajduje.
Jul. day data juliańska.
Magn. Jasność gwiazdy zmiennej w wiel
kościach gwiazdowych.
Comp, stars Jasności gwiazd porównania 
w dziesiątych częściach wielkości gwiaz
dowych np: 5.9m=59.
Remarks uwagi

Data juliańska — jest to ciągła rachu
ba dni począwszy od roku 4713 p. n. e. 
utworzona w celu ułatwienia obliczeń as
tronomicznych. Dzień juliański zaczyna się 
nie o północy lecz w południe. Zatem w 
południe dnia 26.04.1993 mamy 2449103.0 
dzień juliański, a o północy z 26 na 27 
kwietnia 1993 r. mamy datę 2449103.5. 
Aby uniknąć galimatiasu ze strefami cza
sowymi i zmianą czasu zimowego na letni 
nasze momenty obserwacyjne wyrażamy w

Observer imię, nazwisko 
Street ulica (wieś) i numer domu 
City miasto lub poczta 
Country kraj 
Zip Code kod pocztowy 
Time used używany czas. Przeważnie uży
wamy daty juliańskiej w odniesieniu do 
czasu Greenwich więc wpisujemy krótko 
J.D .
Instrument(s) typ i średnica instrumentu. 
Ttitaj podajemy typ instrumentu np: bi
nocular (lornetka), refractor (luneta so
czewkowa), telescope (teleskop zwiercia
dlany), naked eye (gołe oko) i średnicę 
jego obiektywu w milimetrach lub calach. 
Uwagi odnośnie instrumentów można za
wrzeć również w rubryce remarks — uwa
gi. Resztę nagłówka po prawej stronie wy
pełnia AAVSO.
Poniżej znajdują się rubryki w które wpi
sujemy nasze obserwacje.
Designation numeryczne oznaczenie zmien
nej pochodzące od jej przybliżonych współ

AAVSO Obtervor Inrttcls

For AAVSO HQ Uie Only
Received____________________
Entered____________ i________

Verified___________________ _
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czasie Greenwich. Aby odczytać z zegarka 
pokazującego w Polsce czas Greenwich 
trzeba od godziny wskazywanej przez nasz 
zegarek odjąć 1 godzinę gdy obowiązuje 
w Polsce czas zimowy i 2 godziny gdy 
obowiązuje czas letni (wschodnio-euro- 
pejski).

A  oto przykład przeliczenia obserwa
cji i wypełnienia raportu AAVSO.

Mamy następujące obserwacje trzech 
gwiazd długookresowych w kwietniu:
26.04.93 R  Vir (86) h'5 (93) 19h45m
26.04.93 SS Vir (83) 5vl (86) 19h48m
28.04.93 SS Vir (83) 5vl (86) 19h42m
28.04.93 R  Vir (86) 3v5 (93) 19h48m
28.04.93 R  Ser (64) lv2 (74) 20h30m

Przeliczamy moment obserwacji na datę 
juliańską (tutaj zaokrąglając do 0.1 doby)

/3 P ersei, p  P ersei

fi Persei
a = 3 h01m40s <5=+40°34\ 2 (1900.0)
A: 2.13m-3.40mV Min =  2439479.647 + 
2.86739“ D =0.14 Typ: EA Sp. B7.7V+ 
G8III

i wyliczamy jasność ze wzoru (1) również 
zaokrąglając do 0.1m.

•n

# 29
7

• 18
• a .40 • •

* .  30 • 
*6

•

• 38 
K

.2 ?

• ?
•

O•

0

•i

• lS - . 5° i

2449103.4 R  Vir
2449103.4 SS Vir
2449105.4 SS Vir
2449105.4 R  Vir
2449105.4 R  Ser

8.7"
8.6"
8.6"
8.9"
6.7"

0  i p Persei

Tfc dane wpisujemy następnie do formula
rza według wzrastającej rektascensji (de
signation). Jeżeli w danym miesiącu nie 
zrobiliśmy żadnych obserwacji raportu nie 
wysyłamy. Mapki AAVSO okolic gwiazd 
zmiennych z jasnościami gwiazd porów
nania są zamieszczane w różnych nume
rach Uranii, można też dowiadywać się o 
nie i inne materiały w ZG  PTMA.

Tomasz Krzyt

Około 9° na południowy zachód od Mir- 
faka (a  Per) znajduje się najwcześniej od
kryta zmienna zaćmieniowa: /? Persei czyli 
Algol. Układ ten dał nazwę licznej klasie 
zmiennych zaćmieniowych liczącej kilka
naście tysięcy członków. U Algola obser
wujemy głębokie minimum głównie (oko
ło 1.5m) i bardzo płytkie minimum wtórne 
(ok. 0.1m). Zaćmienia w układzie powta
rzają się mniej więcej co trzy doby. Algol 
znajduje się w odległości około 88 lat 
świetlnych. 
p  Persei
a  =  2h58m46s <5 =  38°27\ 1 (1900.0)
A: 3.3ra-4.0mV P=40d'iyp: SRb Sp. M4III

W odległości zaledwie 2 stopni na po
łudniowy zachód od Algola znajduje się 
kolejna jasna gwiazda zmienna — p  Per
sei, która została odkryta przez Schmidta. 
Jest to gwiazda półregularna, olbrzym o 
wyraźnej czerwonej budowie. U gwiazdy 
tej obserwujemy zmiany blasku z okresem 
około 30-40 dni na który nakładają się 
prawdopodobnie zmiany z okresem 1100 
dni. Gwiazda ta znajduje się w odległości 
około 400 lat świetlnych.

Na mapce północ jest u góry.
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Nova Cassiopeae 1993
Jak się dowiadujemy z Cyrkularza Między
narodowej Unii Astronomicznej nr 5902 
w dniu 7 grudnia 1993 roku K. K a n a -  
t s u (Japonia) zaobserwował w gwiazdo
zbiorze Kasjopei gwiazdę nową o jasności 
6.4 mag. Nowa rozbłysła w miejscu o współ
rzędnych: ai950=23h39m23.36s, /3i9so=+57° 
14’23.7”, blisko gwiazdy Cas. Gorąco 
zachęcamy wszystkich obserwatorów do 
pilnego podjęcia obserwacji. Załączmy 
mapkę, która będzie pomocna przy oce

nach jasności nowej. Mapka obejmuje trzy 
wycinki nieba, kolejno o polach 30°, 10° i 
3°. Podajemy jedynie jasności gwiazd na
dających się do porównań z nową (mło
dych typów widmowych) w systemie wi
zualnym.

Oceny i raporty w postaci: dzień z u- 
łamkiem, miesiąc, rok, jasność, średnica 
obiektywu, instrument (L — newton, B — 
lorneta, R — refraktor, C — cassegrain, 
M — maksutow), najsłabsza widoczna go-

\  •
\

• \
• '  - r

%  •

o
>3 •

Gwiazdy porównania:

1) 4 .9” 11) 8 .4“
2) 5.7 12) 8.6
3) 6.1 13) 8.8
4) 6.5 14) 9.1
5) 6.7 15) 9.5
6) 7.1 16) 9.7
7) 7.4 17) 9.9
8) 7.7 18) 10.2
9) 7.9 19) 11.2

10) 8.1
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tym okiem gwiazda, uwagi, prosimy nad- Zmiennych PTMA, Oddział Krakowski, 
syłać na adres: Sekcja Obserwacji Gwiazd ul. Św. Tbmasza 30/8,31-027 Kraków.

Jawisz Płeszka

OBSERWACJE

Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca 
PTMA, wrzesień 1993

Wyniki obserwacji Słońca we wrześniu 
1993 r. przysłało 14 obserwatorów: Mar
cin 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, Bartosz D ą b r o w s k i ,  Marcin 
J a r s k i ,  Jerzy Ł ą g i e w k a, Wiktor 
M a j e w s k i ,  Mariusz S a w i n e 1, Seba
stian S o b e r s k i ,  Krzysztof S o c h a ,  
Mieczysław Sz u l c ,  Stanisław Ś w i e r -  
c z y ń s k i ,  Jerzy Z a g r o d n i k .  Obser
watorzy wykonali w sumie 142 obserwacje 
w 30 dniach.

KONFERENCJE I ZJAZDY

IV Seminarium
Meteorowo-Meteorytowe we Fromborku

Dnia 13 sierpnia (piątek!) 1993 roku od
było się IV Seminarium Meteorowo-Me
teorytowe we Fromborku. Tym razem spot
kaliśmy się w nieco bardziej kameralnym 
gronie. Obecni byli: Bartosz D ą b r o w 
s k i  z Tbrunia, Monika G a d o w s k a  z 
Kielc, Anna G a r n y s  z Głowna, Piotr 
G r z y w a c z  z Łodzi, Krzysztof K a s z e - 
w s k i z Radomia, Andrzej K o 1 a s i ń - 
s k i  z Poznania, Janusz K o s i ń s k i  z 
Fromborka, Urszula M a j e w s k a  z Cheł
ma, Arkadiusz O l e c h  z Pruszcza Gdań
skiego, Andrzej P i l s k i  z Fromborka, 
V i o l e t t a S a l a m a n d e r - K o s i n s k a  z 
Fromborka, Ireneusz S ł a w i ń s k i  z No
wej Rudy i Dorota S z y m a ń s k a  z Ma
kowa Nowego. Seminarium zaczęło się po 
południu, w budynku planetarium, wykła
dem Andrzeja Pilskiego na temat związku 
meteorytów z planetoidami. Autor naj
pierw krótko przedstawił historię Układu

Średnie dzienne względne liczby Wolfa:
1... ....28 9 .......... ...16 17......... . . . .7.9 25......... 59

? .... ....33 10..............0 18.............18 26 ......... 80
3 ....24 11..............0 19......... 17 27 .......... 79
4 ......... ....22 12.......... ,, , ,0 20 ......... . . . .  18 28 ......... . . .  71
5 . . . . ....18 13.......... 0 21 ......... . . . . . .9 29 ......... 57
6 ......... ....13 14..............0 22 .............7 30 ......... 51
7 ......... ...........3 15.......... 13 23 ......... . . . .  16
8 ......... ...........3 16..............14 24 .............28

Średnia miesięczna względna liczba 
Wolfa we wrześniu 1993 r. wyniosła 22.4 
(21.5). Średnia względna liczba Wolfa dla 
obrotu Słońca No. 1873 wyniosła 19.7 
(18.7). W nawiasach podano średnie li
czone bez współczynników obserwatorów.

Bartosz P. Dąbrowski

Słonecznego i zarysował na jej tle dzieje 
meteorytów, następnie omawiał obserwa
cje widm odbiciowych planetoid, ich kla
syfikację i związek budowy planetoid z 
budową meteorytów. Wykład był obficie 
przetykany pokazami kamieni z nieba, ko
lekcjonowanych przez autora. Mieliśmy 
okazję obejrzeć materię, która przed u- 
padkiem na Ziemię była być może powie
rzchnią Westy lub innej planetoidy, a tak
że wiele innych odłamków znajdowanych 
na całym świecie.

Następnie krótką pogadankę o obser
wacjach meteorów wygłosił Janusz Kosiń
ski. Usłyszeliśmy relację o obserwacjach 
Perseid (patrz Urania 12/92 i 7-8/93) z lat 
ubiegłych i o wnioskach, jakie można z 
nich wyciągnąć. Wskazane zostały też głó
wne zalety obserwacji grupowych i wyniki 
poszukiwań rojów meteorów związanych 
z planetoidami. Autor, opierając się na 
wieloletnich doświadczeniach Pracowni 
Komet i Meteorów, wskazał na zalety prac 
wykonywanych przez wyspecjalizowanych
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obserwatorów zgodnie z jednolitymi pro
gramami.

Seminarium zakończyło się w późnych 
godzinach wieczornych „Muzyką pod gwia
zdami” wybraną przez Janusza Kosińskie
go. Tym razem słuchaliśmy utworów Mi- 
ke’a Oldfielda pochodzących z płyty „Is
lands”. Po tej nastrojowej muzyce czekały 
nas niestety dwa kilometry drogi do Ob
serwatorium Astronomicznego w Żurawiej 
Górze, a że niektórzy zgłodnieli — prze
byli tę trasę biegiem. Następnie odbył się

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Mikołaj Kopernik, Dzieła wszystkie. Tom 
IV — Rękopisy pism pomniejszych Mi
kołaja Kopernika. Facsimile źródeł. Red. 
tomu: Paweł Czartoryski. Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1992. 
ISBN 83-01-10564-X. Str. 24, 1 k. nlb., 
166 k. facsimiliów, 2 nlb. Cena: 170 000 zł.

Wydanie Dzieł wszystkich Mikołaja 
Kopernika rozpoczęte zostało w 1972 r., 
przed obchodami pięćsetnej rocznicy uro
dzin wielkiego astronoma. Początkowo 
miało ono składać się z trzech tomów, wy
dawanych równolegle w trzech wersjach 
językowych. Zdecydowano się na rozsze
rzenie edycji do czterech tomów w pięciu 
wersjach językowych. Zawartość poszcze
gólnych tomów jest następująca:

Tbm I — Rękopis dzieła Mikołaja Ko
pernika O obrotach. Facsimile (wersje: łac. 
1973, poi. 1972, ang. 1972, fr. 1973, ros. 
1973),

Tbm II — Mikołaja Kopernika O obro
tach (wersje: łac. 1975, poi. 1976, ang. 
1978, fr. planowana — ukaże się w wydaw
nictwie Editions des Belles Lettres w Pa
ryżu, ros. 1986),

Tbm III — Mikołaj Kopernik. Pisma 
pomniejsze (wersje: łac. w przygotowaniu, 
poi. w druku, ang. 1985),

Tbm IV — Rękopisy pism pomniej
szych Mikołaja Kopernika. Facsimile źró
deł (wersje: łac., poi., ang., fr., ros. 1992).

pokaz nieba dla grupy dzieci, a później, 
korzystając z rewelacyjnej pogody, wyszli
śmy na obserwacje Perseid (co trwało do 
godz. 2.30).

Urszula Majewska 
Arkadiusz Olech

Najbliższe seminarium Pracowni Komet i 
Meteorów odbędzie się w dniach 19 i 20 
lutego (sobota-niedziela) w Centrum  
Astronomicznym Mikołaja Kopernika w 
Warszawie, ul. Bartycka 18.

(Uwaga: w wersji fr. jest inna num era
cja tomów — facsimile pism pomniejszych 
ukazały się jako t. II.)

Omawiana edycja dzieł Kopernika u- 
kazuje się jako owoc pracy Zakładu Ba
dań Kopernikańskich Instytutu Historii 
Nauki Oświaty i Tfechniki PAN w Warsza
wie oraz krajowych i zagranicznych współ
pracowników poszczególnych tomów i wer
sji językowych.

Wydany obecnie ton IV nie był pier
wotnie planowany. Zawiera on facsimilia 
autografów pism Kopernika (oprócz głów
nego dzieła „O obrotach”), rękopiśmien
nych kopii pism monetarnych i astrono
micznych, których kopernikowskie auto
grafy nie zachowały się oraz reprodukcje 
dwóch druków, wydanych za życia Koper
nika („Listy” T  Symokatty w łacińskim 
przekładzie astronoma wydane w 1509 r. 
oraz „O bokach i kątach trójkątów” z 
1542 r.).

Strona techniczna tomu nie budzi za
strzeżeń. Zachowano charakterystyczne ce
chy edycji — estetyczną płócienną oprawę 
wraz z obwolutą, wysokiej jakości papier, 
wyklejki z astronomicznymi fotografiami. 
Facsimilia reprodukowanych dokumentów 
wykonano w Drukarni Narodowej w Kra
kowie techniką skanerową, opracowaną 
przez Władysława Trojanowskiego. Repro
dukcje są wykonane starannie, w rzeczy
wistych rozmiarach lub nieznacznie zmniej-
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szone (jeśli wymiary oryginału przekracza
ją format książki). Z  przyczyn technicz
nych nie udało się zachować pełnej wier
ności kolorystycznej na kilku tablicach; do
tyczy to fragmentów dokumentów zapisa
nych w oryginale czerwonym atramentem.

W omawianym tomie na 166 kartach 
znajduje się 399 facsimiliów dokumentów 
związanych z Kopernikiem, których ory
ginały przechowywane są w 21 bibliote
kach i archiwach w siedmiu krajach Euro
py. Szczególnie istotne jest zamieszczenie 
w tym tomie facsimiliów dokumentów, któ
re zaginęły w 1945 r.; ich zreprodukowa- 
nie było możliwe dzięki fotokopiom H an
sa Schmaucha przechowywanym obecnie 
w Deutsche Copernicus-Forschungsstelle 
w Monachium.

Na początku zamieszczono powięks
zenie pieczęci sygnetowej Kopernika oraz 
znaki wodne papieru, używanego przez as
tronoma. Reprodukowane dokumenty po
grupowane zostały w następujących dzia
łach (najpierw rękopisy Kopernika, potem 
rękopiśmienne kopie nie zachowanych do
kumentów, a na końcu druki):

— listy osobiste M. Kopernika opa
trzone jego podpisem,

— kopie nie zachowanych listów oso
bistych M. Kopernika,

— listy kapituły warmińskiej pisane 
przez M. Kopernika,

— tablice astronomiczne i recepty pi
sane na książkach przez M. Kopernika,

— dokumenty działalności administra
cyjnej,

— kopie pism monetarnych M. Ko
pernika,

— kopie drobnych pism astronomicz
nych M. Kopernika,

— prace przekładowe i matematyczne, 
wydane drukiem za życia M. Kopernika.

Jak już wspomniałem, w tomie III 
znajdą się przekłady dokumentów na po
szczególne języki wraz z komentarzem, ale 
uporządkowane w układzie chronologicz- 
no-rzeczowym. W wersji angielskiej t. III 
(dotychczas jedynej) wydanej w r. 1985,

nie znalazły się listy kapituły warmińskiej 
pisane przez uczonego oraz tablice astro
nomiczne i częściowo recepty, a także tab
lice trygonometryczne dołączone do wspo
mnianej już pracy Kopernika „O bokach i 
kątach trójkątów” (będą one w wersjach 
poi. i łac. t. III). Natomiast w tomie IV 
brak kilku dokumentów, co prawda nie 
napisanych ręką Kopernika, ale w jego 
imieniu. Chodzi tu mianowicie o zawarte 
w t. III (wersja ang.) trzy rachunki z lat 
1531-1532, związane z pełnionymi przez 
Kopernika i Tiedemanna Giesego funk
cjami „opiekunów stołu kapituły warmiń
skiej”. W t. IV zreprodukowano tylko drugi 
z tych dokumentów (autograf astronoma), 
zaś pom inięto pozostałe dwa napisane 
przez Giesego także w imieniu Koperni
ka. Nie zamieszczono też facsimile instru
mentu notarialnego z 10 lutego 1503 r. 
napisanego przez Stefana Venturato z Pa
dwy, a dotyczącego ustanowienia przez Ko
pernika pełnomocnictwa dla objęcia na
danej mu scholasterii we Wrocławiu (tłu
maczenie ang. jest w III tomie). Tbm trze
ci w wersji ang. zawiera częściowo błędne 
odsyłacze do facsimiliów dokumentów w 
t. IV (np. potwierdzenie transakcji finan
sowej z 15 marca 1518 r. jest zamieszczo
ne jako tablica XLI, a nie XLIII jak poda
no w t. III na str. 254), co świadczy o tym, 
że układ dokumentów w planowanym od 
kilku lal tomie IV uległ zmianie w ostat
nim czasie.

Największe moje zastrzeżenia budzi jed
nak sam dobór dokumentów do tomów 
III i IV, obejmujących „Dzieła pomniej
sze”. Redaktor tomów prof. Paweł C z a r 
t o r y s k i  nie wyjaśnia w przedmowach 
dokładnie jakie kryteria zadecydowały o 
włączeniu do edycji tych, a pominięciu in
nych dokumentów związanych z osobą M i
kołaja Kopernika.

Z  niewiadomych przyczyn nie ma w 
tomie IV facsimiliów aż pięciu listów, pi
sanych własnoręcznie przez astronoma po 
niemiecku w imieniu kapituły warmińskiej. 
Dwa z nich adresowane do Albrechta Ho-
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henzollerna (z 11 maja 1513 i 18 grudnia 
1519 r., oryginały w Geheimes Staatsar- 
chiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie) 
wspomina nawet P. Czartoryski we wstę
pie do recenzowanego tomu na str. 10. 
TYzy dalsze pominięte niemieckie listy do 
rady miasta Gdańska (z 18 listopada 1519, 
29 marca 1524 i 24 czerwca 1534 r.) znaj
dują się dziś w Wojewódzkim Archiwum 
Państwowym w Gdańsku o czym zresztą P. 
Czartoryski wie doskonale, bo zamieszcza 
jako tablicę XX pieczęć kapituły warmiń
skiej wyciśniętą pod tekstem ostatniego z 
podanych listów.

W niedostatecznym stopniu wykorzy
stano notatki Kopernika na marginesach 
książek, z których korzystał, a które znaj
dują się dzisiaj w zbiorach bibliotek szwe
dzkich (poza jednym woluminem przecho
wywanym w Olsztynie). P. Czartoryski jest 
autorem  szczegółowego opracowania do
tyczącego biblioteki astronoma („The Li
brary of Copernicus” [w: ] „Science and 
History. Studies in H onor of Edward Ro
sen” Studia Copernicana XVI, Wrocław 
1978, s. 355-396. W swej pracy wyszcze
gólnia 18 woluminów, które bez wątpie
nia należały do Kopernika, lub w których 
pozostawił zapiski na marginesach, zaś dal
szych 6 woluminów klasyfikuje jako wy
magające dalszych badań porówńawczo- 
identyfikacyjnych. W recenzowanym IV to
mie Dzieł wszystkich Kopernika wykorzy
stano zaledwie 5 z tych woluminów (w tym 
jeden nie należący do omawianych grup 
druków — nie zawierający notatek astro
noma) i to fragmentarycznie. Zabrakło fac- 
similiów istotnych notatek uczonego, do
tyczących wykonanych przez niego obser
wacji astronomicznych, np. odnotowanej

Z KORESPONDENCJI

Przełom roku to zwykle okazja do porząd
kowania zaległych spraw — także w reda
kcji Uranii. Z  prawdziwą przykrością mu
simy przyznać, że nie jesteśmy w stanie

w Efemerydach Regiomontana obserwacji 
zaćmienia Księżyca z 6 listopada 1500 r. i 
dwóch obserwacji planet wykonanych w 
1538 r., dziesięciu obserwacji planet z r. 
1537 umieszczonych w Almanach nova 
Stoefflera i Pflauma, a także dwunastu ob
serwacji zaćmień wpisanych do Calenda- 
rium Stoefflera. Warto zauważyć, że część 
z tych zapisek — o ile mi wiadomo — nie 
była jeszcze w ogóle opublikowana w po
staci facsimiliów.

Istotne dla badacza ewolucji poglądów 
Kopernika są jego notatki i komentarze 
na marginesach przeczytanych książek. Nie
stety, do dnia dzisiejszego nie ma defi
nitywnego rozstrzygnięcia autorstwa wie
lu not marginesowych na pochodzących z 
Warmii obiektach, znajdujących się obec
nie w Uppsali, StrSngnass, Linkóping i 
Sztokholmie. Tb samo dotyczy klocka z 
dwoma inkunabułami o treści medycznej, 
przechowywanego w Muzeum Warmii i 
Mazur w Olsztynie. Dotychczasowe trady
cyjne metody badawcze są zbyt subiektyw
ne, a ich wyniki dyskusyjne i łatwe do za
kwestionowania.

Omawiany IV tom Dzieł wszystkich, a 
zarazem ostatni w zamierzeniach Wydaw
ców, nie zawiera zatem całości spuścizny 
po wielkim uczonym. A może warto wy
dać jeszcze jeden tom, zawierający facsi- 
milia i przekłady (wraz z komentarzem) 
tych rozproszonych w różnych miejscach 
myśli Kopernika, które krok po kroku do
prowadziły go do wiekopomnego odkry
cia? Czekamy także na ukazanie się zapo
wiadanego od dawna tomu III, który we
dług notki zamieszczonej w tomie IV jest 
już w druku.

Paweł Sobotko

odpowiedzieć indywidualnie na wszystkie 
docierające do nas listy. Choć oczywiście 
zawsze je bardzo starannie czytamy i bar
dzo za nie dziękujemy! Często pomagają
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nam w pracy redakcyjnej. Na przykład dzię
ki sugestii pana Krzysztofa P o b r a t y - 
m a  (podpisującego się Orion; z Przeu- 
szyna) w tym roku ukaże się w Uranii 
wieloodcinkowy poradnik dla obserwato
rów gwiazd zmiennych. Dzięki listom wie
my co interesuje aktualnie Czytelników i 
szukamy autorów, którzy by się podjęli 
napisać artykuły na „zamówione” tematy. 
Przyjmujemy krytyczne uwagi — często 
niestety słuszne (np. komputerowe skła
danie tekstu spowodowało niejednorod
ność przy podawaniu liczb dziesiętnych — 
co wytknął nam pan Zygmunt J a w o r 
s k i  z Łagowa). I oczywiście nie ze wszy
stkimi uwagami się zgadzamy (np. wydaje 
nam się, że warto było opublikować ar
tykuł o Gwieździe Betlejemskiej, a jeden z 
naszych korespondentów uważał to za ab
surd) — co mamy nadzieję nie wpływa 
niekorzystnie na poziom naszego wspól

nego czasopisma. Dziękujemy za rozmai
te zdjęcia i rysunki — nie zawsze astrono
miczne, ale zawsze bardzo sympatyczne 
(pan Bogusław G o ł ę b i o w s k i  z War
szawy). Część ich publikujemy i wtedy do
kładnie piszemy od kogo je dostaliśmy. 
Dziękujemy więc raz jeszcze za wszystkie 
listy, pocztówki z pozdrowieniami i inne 
dowody pamięci! A że dobrych życzeń nig
dy za wiele — wszystkiego najlepszego 
naszym korespondentom — także przy
szłym!

Redakcja
PS. I przy okazji — często dostajemy 

listy z pytaniem o cenę ogłoszeń w Uranii. 
Urania jest pismem miłośników astrono
mii i dla miłośników astronomii. Dlatego 
cena amatorskich ogłoszeń nie jest wyso
ka — 2000 zł za słowo. Nie dotyczy to 
oczywiście reklam — ale to już zupełnie 
inna sprawa!

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Kwiecień 1994 r.

Słońce: W ruchu rocznym po ekliptyce 
Słońce wędruje ponad równikiem niebie
skim i w ciągu miesiąca dnia przybywa 
prawie o dwie godziny: w Warszawie 1 
kwietnia Słońce wschodzi o 5h12m, zacho
dzi o 18h9m, a 30 kwietnia wschodzi o 4h8m, 
zachodzi o 18h59m. W kwietniu Słońce wstę
puje w znak Byka.

Księżyc: Kolejność faz Księżyca jest w 
kwietniu następująca: ostatnia kwadra 
3d4h, nów l l dl h, pierwsza kwadra 19d4h, 
pełnia 25d21h. W apogeum Księżyc znaj
dzie się 12 kwietnia, a w perygeum 25 
kwietnia. W kwietniu tarcza Księżyca za
kryje Wenus oraz Kłos Panny (Spikę), 
najjaśniejszą gwiazdę w gwiazdozbiorze

Dane dla obserwatorów Słońca (na 13h czasu środk.-europ.)

Data
1994

P Bo Lo Data 
1994

P Bo Lo

IV 1 -26919 -6952 1494-5 - ^  IV 17 -25990 -5 ^2 163926
3 -26.26 -6.41 348.06 19 -25.74 -5.25 136.86
5 -26.30 -6.29 321.67 I 21 -25.54 -5.08 110.44
7 -26.30 -6.16 295.28 . ; 23 -25.31 -4.90 84.02
9 -26.28 -6.02 268.88 25 -25.06 -4.72 57.60

11 -26.22 -5.88 242.48 27 -24.76 -4.52 31.16
13 -26.15 -5.74 216.08 I I I  29 -24.46 -4.33 4.74
15 -26.04 -5.58 189.68 V 1 -24.11 -4.13 338.30

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
2d15h17ra i 29d21h36m — momenty, w których heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.



30 URANIA 1/1994

Panny, ale zjawiska te nie będą u nas wi
doczne.
Planety i planetoidy: Coraz wyżej nad 
zachodnim horyzontem świeci pięknym 
blaskiem W e n u s  jako Gwiazda Wie
czorna -3.9 wielkości. J o w i s z  świeci 
przez całą noc na granicy gwiazdozbiorów 
Wagi i Panny jako jasna gwiazda -2.5 wiel
kości; przez lunety możemy śledzić cieka
we zjawiska w układzie czterech galileu- 
szowych księżyców Jowisza. Nad ranem 
wschodzą S a t u r n  i M a r s  jako gwiaz
dy prawie tej samej jasności (ok. +1.2 
wielk. gwiazd.), a Uran (6wielk.) i N e p 
t u n  (8 wielk.) górują o wschodzie Słońca 
nisko nad horyzontem w gwiazdozbiorze 
Strzelca. P l u t o n  widoczny jest w dru
giej połowie nocy w gwiazdozbiorze Wę- 
żownika, ale jako słaba gwiazdka około 14 
wielk. dostępny jest tylko przez duże tele
skopy.

Przez większe lunety możemy odna
leźć planetoidę J u n o wśród gwiazd 10 
wielk. w gwiazdozbiorze Panny. Podajemy 
równikowe współrzędne planetki dla kil
ku dat: kwiecień l d: rekt. 13h58.8m, deki. 
-1°22’; l l d: rekt. 13h51.3m, deki. -0°5’; 21d: 
rekt. 13h43.3m, deki. +1°6’; maj l d: rekt. 
13h35.8m, deki. +2°5\
Meteory: Od 19 do 24 kwietnia promie
niują meteory z roju kwietniowych L i-  
r ydów.  Radiant meteorów leży w po
bliżu Wegi, najjaśniejszej gwiazdy w gwia
zdozbiorze Lutni i ma współrzędne: rekt. 
18h8m, deki. +32°. Maksimum aktywności 
przypada 21 kwietnia, ale w tym roku wa
runki obserwacji nie są dobre (Księżyc 
przed pełnią).

* * *

l/2d Księżyc 1 ukryty jest za tarczą Jo
wisza do 21h10m (w lunecie odwracającej 
księżyc 1 ukaże się spoza prawego brzegu 
tarczy planety). Księżyc 2 zbliża się do 
brzegu tarczy Jowisza i po północy wraz ze 
swym cieniem przejdzie na tle tarczy pla
nety; cień księżyca 2 pojawi się na tarczy 
Jowisza o 0h50m, a sam księżyc rozpocznie

przejście na jej tle o 2h10m, cień zakończy 
wędrówkę po tarczy planety o 3hl l m, a księ
życ zakończy przejście o 4h24m.

3d23h Neptun w złączeniu z Księżycem 
w odl. 4°. Księżyc 2 ukryty był w cieniu, a 
potem za tarczą Jowisza; o 23h26m obser
wujemy koniec zakrycia.

4d O 3h nastąpi złączenie Marsa z Mer
kurym w odl. 1.5°; rankiem możemy pró
bować odnaleźć obie planety nisko nad 
wschodnim horyzontem (Merkury jest jaś
niejszy od Marsa!). O 5h Księżyc znajdzie 
się w złączeniu z Uranem w odl. 5°.

7d O l h48m obserwujemy początek zać
mienia 1 księżyca Jowisza tuż przy brzegu 
tarczy planety; koniec zakrycia tego księ
życa nastąpi o 4h29m. O 17h złączenie Sa
turna z Księżycem w odl. 7°.

7/8d Księżyc 1 i jego cień przechodzą 
na tle tarczy Jowisza. Cień księżyca pojawi 
się na tarczy planety o 23h8m, a sam księ
życ rozpocznie przejście o 23h40m; cień za
kończy przejście o l h18m, a księżyc 1 o 
l h48ra.

8d Księżyc 1 przejdzie za tarczą Jowi
sza; początek zaćmienia (tuż przy brzegu 
tarczy planety) o 20h16m, a koniec zakrycia 
o 22h55m.

9s Księżyc znajdzie się w złączeniu z 
dwiema planetami: o 3h z Marsem w odl. 
6° (rankiem możemy obserwować Marsa i 
sierp Księżyca nisko nad wschodnim ho
ryzontem) i o 12h z Merkurym w odl. 7°. 
Wieczorem dwa księżyce przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Do 20h14m księżyc 1 jest 
niewidoczny na tle tarczy planety, nato
miast widać na niej cień księżyca 3, który 
dopiero zbliża się do brzegu tarczy. O 20h5 l m 
cień księżyca 3 kończy wędrówkę po tar
czy Jowisza, a o 20h57m księżyc 3 dopiero 
rozpoczyna swoje przejście na tle tarczy 
trwające aż do 22h30m.

10/1 l d Księżyc 2 przechodzi przez stre
fę cienia i za tarczą Jowisza. Obserwujemy 
początek zaćmienia (o 22h30m) i koniec 
zakrycia tego księżyca (o l h43m).

12d24h Bliskie złączenie Wenus z Księ
życem; zakrycie planety przez tarczę Księ-



1/1994

życa widoczne będzie na Grenlandii i w 
północno-wschodniej Azji.

15d O 2h planetoida Juno w przeciw
stawieniu ze Słońcem względem Ziemi (w 
opozycji). Księżyc 1 i jego cień przecho
dzą na tle tarczy Jowisza; początek przejś
cia cienia o l hl m, księżyca o l h24m, koniec 
przejścia cienia o 3h12m, a księżyca o 3h32m. 
Wieczorem księżyc 1 przechodzi za tarczą 
Jowisza: początek zaćmienia o 22h9m, a ko
niec zakrycia o 24h39m.

16/17d Księżyce 1 i 3 oraz ich cienie 
przechodzą na tle tarczy Jowisza. Wieczo
rem obserwujemy koniec przejścia cienia 
1 księżyca o 21h40m i samego księżyca 1 o 
21h58m. Cień księżyca 3 pojawi się na tar
czy planety o 22h42ro, a sam księżyc 3 roz
pocznie przejście o 0h16m; koniec przejś
cia cienia obserwujemy o 0h49m, a księżyca 
3 o l h49m.

17/18d O l h5m obserwujemy początek 
zaćmienia 2 księżyca Jowisza, a o 3h59m 
koniec jego zakrycia przez tarczę planety.

19d Księżyc 2 i jego cień przechodzą na 
tle tarczy Jowisza. Obserwujemy koniec 
przejścia: cienia o 21h36m i samego księ
życa o 22h3m.

20d8h34m Słońce wstępuje w znak By
ka, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 30°.

22/23d Księżyc 1 przechodzi za tarczą 
Jowisza; początek zaćmienia (przy samym 
brzegu tarczy planety) o 0h3m, koniec za
krycia o 2h23m.

23/24d Dwa księżyce Jowisza i ich cie
nie przechodzą na tle tarczy planety. Po
czątek przejścia cienia 1 księżyca o 21h24m, 
a samego księżyca 1 o 21h34m, koniec
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przejścia cienia o 23h34m, a księżyca 1 o 
23h42m. Po północy obserwujemy począ
tek przejścia cienia księżyca 3 (o 2h41m) i 
samego księżyca (o 3h32m).

24/25d Wieczorem (o 20h49m) obserwu
jemy koniec zakrycia księżyca 1 przez tar
czę Jowisza, a nad ranem (o 3h40m) po
czątek zakrycia księżyca 2.

25d O 3h bliskie złączenie Księżyca ze 
Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej 
wielkości w gwiazdozbiorze Panny; zakry
cie gwiazdy przez tarczę Księżyca widocz
ne będzie na Oceanie Spokojnym, w Po
łudniowej Ameryce, na południowym At
lantyku i na Antarktydzie. O 10h Neptun 
nieruchomy w rektascensji.

26d O 6h złączenie Jowisza z Księżycem 
w odl. 3°. Wieczorem księżyc 1 wraz ze 
swym cieniem przejdzie na tle tarczy Jo
wisza; początek przejścia cienia o 21h50m, 
księżyca 1 o 22h3m, koniec przejścia cienia 
o 24hl l ra, a księżyca o 24h18m.

29/30d Z  powodu bliskiej opozycji Jo
wisza obserwujemy ciekawe zjawisko po
czątku i końca zaćmienia 1 księżyca tuż 
przy samym brzegu tarczy planety: począ
tek zaćmienia nastąpi o l h57ra z lewej stro
ny tarczy (w lunecie odwracającej), a ko
niec zaćmienia o 4h7m z prawej strony tar
czy.

30* O 10h Jowisz w opozycji, a o l l h 
górne złączenie Merkurego ze Słońcem.

Momenty wszystkich zjawisk podane 
są w czasie środkowo-europejskim. Uwa
ga: jeśli nastąpi zmiana czasu na letni, na
leży do każdego momentu dodać l h.

Opracował G. Sitarski

URANIA

OGŁOSZENIA

Sprzedam Newtona </> 250 i 0 110. Kupię obiektyw achromatyczny <p 100 lub więcej. Henryk 
Bors, ul. Elektoralna 19 B m. 33, 00 137 Warszawa.



32 URANIA 1/1994

CONTENTS c o a e p >k a h m e

R. R. G a ł ą z k a P. P. r a ; i o H3 Ka
36 years of human activity 36 jieT fleHTejibHocTH

in space 2 HOJioBeica b KocMoce 2
S. R. B r z o s t k i e w i c z C. P. E j k o c t k c b h m

Polar caps on Mars 7 no^sipHbie tnan K H  Mapca 7
C h r o n i c l e : X p o H H k a :

Comet impact on Jupiter 14 CTOJIKHOBeHMe KOMeTH c
What’s new „sub Sole” 16 lOnHTepoM 14
The CESAR project 17 H t o  HOBO nOA C o jih u ,c m ? 16

V a d e - M e c u m  f o r FIpoeKT CESAR 17
O b s e r v e r s : C n p a B O M H H K
Visual observations of Ha6jiK)flaTe^a:

variable stars 18 B H 3 y a^b H b ie  H a6^ioaeH H H
Nova Cassiopeae 1993 24 n e p eM eH H H x  3Be3A 18

O b s e r v a t i o n s 25 HoBa KaccHoneH 1993 24
C o n f e r e n c e s  a n d H a 6 jn o a eH H 5 i 25

M e e t i n g s 25 K O H ( j ) e p e H U H M M CT>e3flH 25
N e w  b o o k s 26 H o B b i e  K H H T H 26
F r o m  c o r r e s p o n d e n c e 28 H  3 k o p p e c n o H a e H u h h 28
A s t r o n o m i c a l  C a l e n d a r 29 A C T p O H O M H H e C K H H

Kaj i eHf l apb 29

OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE
Pierwsza strona okładki: Wielce zasłużony dla astronomii satelita ROSAT, który od 1990 roku 

prowadzi obserwacje Wszechświata w promieniach rentgenowskich.
Druga strona okładki: Schematyczny obraz satelity ISO (Infrared Space Observatory) do badań 

Wszechświata w podczerwieni, który ma być umieszczony na orbicie wokółziemskiej w końcu 
1994 roku.

TVzecia strona okładki: Ostatnie prace w ośrodku badań kosmicznych w Touluzie (Francja) nad 
europejskim satelitą teledetekcyjnym ERS-1, który od lipca 1992 roku krąży wokół Ziemi w 
odległości około 780 km od jej powierzchni.

Czwarta strona okładki: Wykonana dzięki pomiarom radarowym satelity ERS-1 mapa powierz
chni północnych obszarów Oceanu Atlantyckiego; różnice poziomów powierzchni wody do
chodzą do 200 m odzwierciedlając m. in. rzeźbą dna oceanu.
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