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f  '  Tym, co przede wszystkim rzuci się w
oczy biorącemu do ręki ten numer Uranii, 
będą prawdopodobnie intrygujące, kolo
rowe zdjęcia. Przedstawiają one powierz
chnię najbliższej nam planety Wenus, któ
rej glob jest spowity gęstą warstwą chmur
i do niedawna jeszcze pozostawał zupeł
nie nieznany ziemskim obserwatorom. 
Możliwość podziwiania dziś krajobrazów 
tajemniczej sąsiadki zawdzięczamy son
dzie kosmicznej Magellan, która przez kil
ka ostatnich lat, jako sztuczny satelita 
Wenus, penetrowała za pomocą radaru i 
innych technik pomiarowych niewidocz
ną dla instrumentów optycznych powierz
chnię planety. Magellan zakończył już za
sadniczą część swej misji, ale służy jesz
cze do badań pola grawitacyjnego Wenus. 
Artykuł Stanisława R. BRZOSTKIEWI- 
CZA jest próbą podsumowania dotych
czasowych rezultatów junkcjonowania te
go niezwykłego aparatu.

Drugi temat, który proponujemy w 
tym miesiącu, należy do tych spośród li
cznych zagadek astrofizyki, które dopie
ro oczekują rozwiązania. Na pytanie po 
stawione w tytule wstępnego artykułu M i
chał OSTROWSKI nie daje odpowiedzi. 
Przedstawia jednak dotychczasowe kon
cepcje pochodzenia promieniowania kos
micznego o najwyższych energiach oraz 
ukazuje sposoby jego obserwacji. Zdo
bycie klucza do odczytania informacji, 
którą niosą cząstki tego promieniowa
nia, wydaje się budzić wśród astronomów 
coraz większe nadzieje.

W  niniejszym numerze rozpoczyna
my ponadto serię artykułów Andrzeja 
PILSKIEGO o polskich meteorytach. Ja
ko pierwszy prezentujemy meteoryt Bia
łystok, który mimo że najcenniejszy wy
daje się jednak najmniej znany. Zachę
camy też do prześledzenia zebranych w 
Kronice ostatnich wiadomości o lipco
wym zderzeniu komety Shoemaker-Levy 
9 z Jowiszem, które — ze zrozumiałych 
przecież względów — budzi coraz większe 
zainteresowanie chyba nie tylko w świe- 
cie astronomicznym.
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Michał Ostrowski — Kraków

SKĄD SIĘ BIORĄ PROMIENIE KOSMICZNE 
O NAJWYŻSZYCH ENERGIACH?

W promieniowaniu kosmicznym dociera
jącym do Ziemi z głębin Wszechświata 
rejestrujemy cząsteczki o energiach zna
cznie większych od energii cząstek termi
cznej plazmy, zarówno tej rozrzedzonej, 
wypełniającej obszary „pustki” między 
gwiazdami, jak i materii z centrum gwiaz
dy. W zeszłorocznym artykule (Urania 6, 
162 i 7/8, 200) omówiliśmy podstawowe 
pojęcia i wiadomości dotyczące promie
niowania kosmicznego i przedstawiliśmy 
pewne koncepcje teoretyczne odnoszące 
się do źródeł wytwarzających takie cząstki 
w przestrzeni kosmicznej. Myślę, że przy
pomnienie sobie wiadomości z tego arty
kułu byłoby dobrym wstępem, pomocnym 
przy czytaniu o cząstkach najwyższych e- 
nergii, którymi zajmiemy się obecnie.

Pojęcie promieniowania kosmicznego 
odnosi się do cząstek wysokich energii do
cierających do Ziemi z kosmosu. Wśród 
tych cząstek rejestruje się między innymi 
protony (czyli jądra atomów wodoru) i 
elektrony, jądra cięższych pierwiastków, a 
także niektóre antycząstki, takie jak anty- 
protony i pozytony. Energie tych cząstek 
mierzy się zwyczajowo w elektrono-wol- 
tach (w skrócie: eV), z tym, że energie 
składowej jądrowej (czyli protonów i „go
łych” jąder atomowych) promieniowania 
kosmicznego rozpoczynają się od wielu 
keV (1 keV = 103 eV), przez MeV (106), 
GeV (109), TfeV (1012), PeV (1015) i sięgają 
olbrzymich energii rzędu 100 EeV (1 EeV 
= 1018 eV). Energie elektronów nie sięga
ją tak daleko, co najwyżej do setek GeV z 
powodu strat związanych z promieniowa
niem elektronów w galaktycznym polu mag
netycznym. W poprzednim artykule mó
wiliśmy, że cząstki o energiach nie prze
kraczających skali PeV mogą być produ
kowane w falach uderzeniowych powsta

jących przy wybuchach gwiazd superno
wych. Przy próbach wyjaśnienia pochodze
nia cząstek wyższych energii zaczynają się 
kłopoty. Tutaj opowiemy o problemach 
związanych z cząstkami super-wysokich e- 
nergii, powyżej skali EeV.

Co to oznacza, że cząstka 
ma energię 100 EeV?
Bardzo łatwo przetłumaczyć skalę elek- 
trono-woltów na zwykłe jednostki SI: po
nieważ ładunek jednego elektronu (e) wy
nosi 1.6x 1 0 19 kulomba (C), więc 100 EeV 
= 1020 eV = 16 J. Każdy czuje, że to ol
brzymia energia jak na cząsteczkę elemen
tarną, taką jak proton. Spróbujmy to jed
nak zobrazować bardziej poglądowo ope
rując wielkościami znanymi ze świata ma
kroskopowego wokół nas. Wyobraźmy so
bie, że stawiamy na powierzchni Ziemi 
olbrzymi sześcian z żelaza o krawędzi dłu
giej na 1000 km, a następnie wycinamy z 
niego malutki sześcianik o krawędzi 1 cm. 
Gdybyśmy rozpędzili ten malutki sześcia
nik do takiej energii, że każdy proton w 
nim miałby energię 100 EeV, to byłaby to 
energia wystarczająca do podrzucenia ol
brzymiego sześcianu na kilkanaście me
trów w górę. Innego interesującego obraz
ka ilustrującego tę skalę energii może do
starczyć ocena ilości cząstek o masie pro
tonu /?ip jakie by mogły powstać z jednego 
protonu promieniowania kosmicznego. Po
nieważ nipC2 ~  GeV, więc zamiana energii 
100 EeV na masę spoczynkową cząstek 
(zgodnie ze wzorem Einsteina E  = mc2) 
dałaby 10n (sto miliardów) cząstek. Spo
ro, prawda?

Przypomnijmy, że ruch naładowanych 
cząstek promieniowania kosmicznego w 
przestrzeni międzygwiazdowej jest zdeter
minowany przez strukturę pola magnety-
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Rys. 1. Rozmiary orbit cyklotronowych dla cząstek 
promieniowania kosmicznego o  energii 100 EeV  w 
polu magnetycznym 10-10 tesli. Przedstawiono tory 
protonu p (Z  =  1), jądra atomu tlenu O (Z  =  8 ) i 
jądra atomu żelaza Fe (Z  =  26) w porównaniu do 
rozmiaru dysku naszej Galaktyki.

C ząs tka  p rom ien iow an ia  kosm icznego^
o w ię k sz e j e n e rg i i o  m n ie js z e j  e n e rg i i

N az iem n e  d e t e k t o r y  
c z ą s t e k

Rys. 2. Metody obserwacji kaskad cząstek wtórnych 
generowanych w atmosferze ziemskiej przez cząstki 
promieniowania kosmicznego o  najwyższych ener
giach. Skrótem U V  oznaczono fotony z zakresu fal 
ultrafioletowych wypromieniowane dzięki fluorescen- 
cji powietrza pobudzonego przez cząstki kaskady.

cznego, przez to jakie jest silne i jak bar
dzo poplątane. Z  licznych ocen indukcji 
pola magnetycznego B, dokonywanych 
głównie metodami radioastronomiczny
mi, wynika, że w przestrzeni międzygwiaz- 
dowej wynosi ona kilka razy 10-’° tesli. 
Dla protonu promieniowania kosmiczne
go o energii 1 GeV jego orbita w takim 
polu jest spiralą o promieniu około jednej

dziesiątej jednostki astronomicznej. Jak 
pamiętamy, maksymalny promień spirali 
(tzw. promień cyklotronowy lub promień 
Larmora) dla cząstki o energii E  i ładun
ku Ze wynosi

r = E/ZeB, 
a zatem dla protonów (Z = 1) o energiach 
rzędu 100 EeV rozmiar promienia cyklo
tronowego sięgałby 1010 jednostek astro
nomicznych, czyli setek kiloparseków (kpc). 
Jak widzimy na rys. 1, jest to rozmiar zna
cznie większy od rozmiarów naszej Galak
tyki. W dodatku, daleko od płaszczyzny Ga
laktyki pole magnetyczne musi być znacz
nie słabsze, a promień toru cząstki jeszcze 
o wiele większy.

Obserwacje cząstek najwyższych energii
Promienie kosmiczne o najwyższych ener
giach obserwuje się w bardzo pomysłowy 
sposób, przedstawiony schematycznie na 
rys. 2. Cząstka, która trafia do naszej at
mosfery zderza się wiele kilometrów nad 
powierzchnią Ziemi z jądrem któregoś z 
atomów wchodzących w skład atmosfery. 
W trakcie zachodzącego wtedy oddziały
wania jądrowego wytwarza się kilka czą
stek wtórnych, które dzielą między sobą 
energię oryginalnej cząstki. Cząstki wtór
ne niosą również olbrzymie energie i zde
rzając się z kolejnymi atomami wytwa
rzają następne pokolenie cząstek wtór
nych. Proces ten powtarza się wciąż i wciąż, 
a kaskada cząstek wtórnych rozwija się aż 
do momentu, gdy energie kolejnych czą
stek staną się zbyt małe aby wytworzyć 
nowe cząstki, lub gdy pęk cząstek dotrze 
do powierzchni Ziemi i zostanie pochło
nięty. Mamy dwie dopełniające się meto
dy obserwacji takich kaskad. Starsza pole
ga na rozmieszczeniu na powierzchni Zie
mi wielkich zestawów detektorów, które 
rejestrują cząstki kaskady. Z  pomocą do
kładnych pomiarów czasu dotarcia czą
stek do detektorów można ocenić kieru
nek, z którego nadleciała kaskada, a więc i 
kierunek oryginalnej cząstki. Z  kolei po
miary ilości cząstek docierających do de-
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tektorów pozwalają ocenić jej energię, a 
rodzaj cząstek pozwala wnioskować o tym 
jaka cząstka zapoczątkowała kaskadę. Oczy
wiście wyznaczanie energii tej cząstki to 
zadanie bardzo skomplikowane. Trzeba tu
taj dokładnie wyliczyć, jaka część począt
kowej energii zamieniła się na cząstki sła- 
boodziaływujące z materią (np. neutrina), 
ile cząstek umknęło obserwacji w detekto
rach, itp. Największy detektor tego typu 
działa w Akeno w Japonii i jest rozłożony 
na olbrzymiej powierzchni około 100 km2, 
oczywiście nie w sposób ciągły, ale na ta
kim obszarze są rozmieszczone, oddalone 
od siebie, zespoły detektorów. Podobne 
pomiary są też dokonywane w Polsce, w 
Instytucie Fizyki Jądrowej w Łodzi. Dla 
cząstek o energiach znacznie mniejszych niż 
1 EeV wytworzone kaskady mogą ulec 
wyhamowaniu przed dotarciem do Ziemi 
i dla ich pomiaru umieszcza się tablice 
detektorów wysoko nad poziomem morza, 
na przykład na wyżynach Tybetu czy w 
Andach Boliwijskich.

Inna, bardzo wydajna metoda obser
wacji atmosferycznych pęków naładowa
nych cząstek opiera się na zupełnie innej 
zasadzie. Cząstki lecące w kaskadzie po
ruszają się w powietrzu z prędkością więk
szą, niż prędkość światła (tak, tak, niż pręd
kość światła, ale w powietrzu, a nie w próż
ni!). W  takich warunkach naładowane czą
stki wysyłają tak zwane promieniowanie 
Czerenkowa (które jest ukierunkowane 
wzdłuż torów cząstek), a także powodują 
izotropowe świecenie fluorescencyjne at
mosfery. Tb promieniowanie w dużym sto
pniu przypada na widzialny zakres fal w 
ultrafiolecie i może być obserwowane zwy
kłymi, specjalnie do tego celu zbudowany
mi teleskopami. Jeśli teleskopy patrzą z 
różnych, oddalonych od siebie o kilka ki
lometrów punktów na Ziemi, to stereo
skopowy obraz pozwala wyznaczyć kieru
nek lecącego pęku, a jego rozmiar służy 
do oceny energii. Metoda ta jest bardzo 
efektywna, bo przeszukuje się w danej 
chwili znaczną przestrzeń nad powierzch

nią Ziemi. Najbardziej znane obserwato
rium tego typu działa obecnie w USA Skła
da się z kilkuset specjalnych teleskopów 
zgrupowanych w oddalone od siebie „gniaz
da”. Teleskopy z jednego gniazda patrzą 
na wszystkie strony podobnie do muchy i 
dlatego nazwano ten instrument Oko Mu
chy (po angielsku „Fly Eye”).

0.01 0.1 1 10 100
Energia cząstki w [EeV]

Rys. 3. Rozkład obserwowanego widma energetycz

nego promieniowania kosmicznego w zakresie naj
wyższych energii na składową lekką, złożoną z proto
nów p i jąder helu He, oraz składową złożoną z cięż

szych jąder, głównie żelaza Fe. Należy zwrócić uwa

gę, że na obu osiach rysunku mamy skale logarytmi
czne.

Dodajmy tu ciekawą informację, że ob
serwacje cząstek promieniowania kosmi
cznego o najwyższych energiach to nie tyl
ko metoda badania kosmosu, ale także 
wspaniała możliwość badania oddziały
wań cząstek elementarnych przy najwyż
szych energiach, znacznie wyższych niż u- 
zyskiwane w najpotężniejszych akcelera
torach cząstek na Ziemi. Najwyższa, zare
jestrowana dotąd w promieniowaniu kos
micznym energia cząstki sięga 300 EeV, 
natomiast maksymalne energie zderzeń w 
akceleratorach z wiązkami przeciwbieżny
mi — przeliczone do układu spoczynko
wego jednej z cząstek — osiągają zakres 
PeV, czyli o pięć rzędów wielkości mniej. 
Wspaniała zaleta pomiarów promieniowa
nia kosmicznego, nawet przy niższych e- 
nergiach, to to, że budowa detektora pro-
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mieni kosmicznych jest setki, lub nawet 
tysiące razy tańsza niż budowa akcelerato
ra cząstek. Niestety, mają te pomiary tak
że istotne minusy w porównaniu z ziem
skimi akceleratorami, w których można z 
góry dokładnie określić rodzaj, ilość i e- 
nergię cząstek w eksperymencie. W przy
padku promieni kosmicznych parametry 
te można próbować określić dopiero po 
dokonaniu rejestracji (nie zawsze się to 
udaje), a dostępne strumienie cząstek są 
niewielkie i bardzo maleją wraz ze wzro
stem energii cząstek. Na przykład przy e- 
nergiach powyżej 10 EeV strumień czą
stek docierających do Ziemi jest rzędu 1 
cząstki na kilometr kwadratowy na stule
cie. Kształt widma energetycznego cząstek 
promieniowania kosmicznego w pełnym 
zakresie energii zobrazowano we wspo
mnianym na początku artykule. TUtaj, na 
rys. 3 przedstawiamy najświeższe wyniki 
uzyskane przez grupy Todora S t a n e w a 
i Tbma G e i s s e r a  w trakcie opubliko
wanych w poprzednim roku analiz wielo
letnich obserwacji instrumentów Akeno i 
Fly Eye. Udało się mianowicie przy najwyż
szych energiach rozseparować strumienie 
lekkich jąder (protonów i jąder helu) od 
cięższych jąder, głównie jąder żelaza. O ile 
przy energiach poniżej kilku EeV wyraź
nie dominują w promieniowaniu kosmi
cznym ciężkie jądra, to przy przejściu do 
wyższych energii wzrasta zawartość pro
tonów tak, że mogą one stanowić nawet 
100% promieniowania przy najwyższych 
energiach. O znaczeniu tego faktu będzie
my jeszcze mówili poniżej. Dodajmy jesz
cze, że cząstki najwyższych energii nie przy
chodzą do Ziemi z jakiegoś wyróżnionego 
kierunku, a przynajmniej nie daje się tego 
stwierdzić w oparciu o dostępną dzisiaj 
ilość danych obserwacyjnych.

Tajemnica pochodzenia cząstek 
promieniowania kosmicznego 
o najwyższych energiach

Piszemy w tytule rozdziału „tajemnica”, 
bo jest to zagadka dla astrofizyków. Z

tego co wiemy o cząstkach z energiami 
rzędu 100 EeV i co wiemy o warunkach 
panujących w rozmaitych obiektach we 
Wszechświecie, bardzo trudno jest wymy
ślić miejsce, gdzie te cząstki mogłyby po
wstawać i zaproponować mechanizm przy
spieszania do super-wielkich energii. Trud
ności biorą się z kilku powodów. Pier
wszy, to fakt olbrzymich rozmiarów pro
mieni cyklotronowych rozpatrywanych czą
stek w międzygwiazdowych polach mag
netycznych. Powoduje to, że na pewno 
cząstki te nie są wytwarzane wewnątrz na
szej Galaktyki, w którymś ze znanych me
chanizmów przyśpieszania. Po prostu ucie
kłyby znacznie szybciej niż zostałyby przy
spieszone. Oczywiście, możnaby szukać 
możliwości przyśpieszania cząstek w bar
dzo silnych polach, powiedzmy w takich 
jak w gwieździe neutronowej. TUtaj jed
nak zaczyna grać rolę inny problem: przy 
rozpatrywanych, wielkich energiach nawet 
ciężkie cząstki silnie promieniują synchro- 
tronowo oraz tracą energię na skutek zde
rzeń z fotonami. W związku z tym, nawet 
gdyby cząstka mogła być przyśpieszona ja 
kimś nieznanym mechanizmem działają
cym w silnym polu magnetycznym, straciła 
by znaczną część energii przed oddale
niem się od źródła swego powstania. Wszy
stkie modele wewnątrz-Galaktyczne cier
pią na jeszcze jedną słabość: przy rozpa
trywanych energiach cząstki z obszaru na
szej Galaktyki powinny docierać do nas 
prawie po liniach prostych, a więc chyba 
głównie z kierunków, gdzie widać na nie
bie Drogę Mleczną. Jak wspomnieliśmy 
wcześniej czegoś takiego się nie obserwuje.

Więc może należy rozpatrzyć hipotezę 
przyśpieszania poza naszą Galaktyką? Po
mysł taki pojawił się już dawno, gdy za
proponowano, że cząstki te mogą być wy
twarzane w kwazarach i innych aktywnych 
jądrach galaktyk. Taka hipoteza zdaje się 
być poparta wspomnianym pomiarem wzro
stu obfitości protonów w promieniowaniu 
kosmicznym przy najwyższych energiach, 
co sugeruje, że cząstki te mogą stanowić
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osobną populację, oddzielną od niżej-e- 
nergetycznych, o których sądzimy, że po
chodzą z naszej Galaktyki. Niestety hipo
teza powstania w kwazarach napotyka sze
reg istotnych przeszkód. Jak wspomnie
liśmy wyżej, zderzenia z fotonami mogą 
przejąć znaczną część energii cząstki, za
nim wydostanie się ona z obszaru przy
spieszania. Stanowi to szczególny prob
lem gdy rozpatrujemy kwazary czy aktyw
ne jądra galaktyk, bo gęstości fotonów w 
ich pobliżu są ogromne. W dodatku więk
szość galaktyk z aktywnymi jądrami znaj
duje się tak daleko od nas, że promienie 
kosmiczne, które jakimś sposobem by się 
z nich wyrwały, nie mogłyby dotrzeć do 
nas, tracąc wcześniej całą energię w zde
rzeniach z fotonami promieniowania mi
krofalowego tła. Widać w związku z tym, 
że wytwarzanie promieniowania kosmicz
nego o najwyższych energiach poza naszą 
Galaktyką wymaga spełnienia równocześ
nie kilku warunków:

1) Cząstki muszą być przyspieszane bar
dzo szybko, tak, aby osiągnęły rozpatrywa
ne energie zanim straty spowodowane zde
rzeniami z fotonami i związane z promie
niowaniem synchrotronowym w obszarze 
akceleracji mogłyby zahamować proces ak
celeracji,

2) Muszą powstawać w obszarach o w 
miarę słabych polach magnetycznych i ma
łej gęstości fotonów, aby mogły z nich u- 
ciec zachowując energię,

3) Obszary wspomniane w punkcie 2 
muszą być na tyle rozległe, aby utrzymać 
cząstki o olbrzymich promieniach cyklo
tronowych w trakcie przyśpieszania,

4) Miejsce, gdzie to promieniowanie 
powstaje musi być — w skali Wszechświa
ta — bardzo blisko od nas ( 10 Mpc), tak, 
aby cząstki miały szanse dotrzeć do naszej 
Galaktyki bez znacznej utraty energii w 
zderzeniach z fotonami promieniowania 
tła.

Sytuacja jest trudna ale — jak ostatnio 
pokazano — nie beznadziejna. Zapropo
nowano mianowicie możliwość pogodze

nia wszystkich tych warunków w rozcią
głych obszarach silnych radioźródeł poza- 
galaktycznych. Radioźródła takie są zwią
zane z dużą aktywności jądra galaktyki, 
które wyrzuca w postaci tzw. dżetów ma
terię, której częścią są elektrony prom ie
niowania kosmicznego i pola magnetycz
ne. Mieszanka tych składowych tworzy w 
trakcie ewolucji radioźródła rozległe ob
szary namagnetyzowanej plazmy na odle
głościach dziesiątek, setek, a czasami na
wet tysięcy kiloparseków od aktywnego ją 
dra, i jest źródłem synchrotronowego pro
mieniowania radiowego (rys. 4). Niektóre

Rys. 4. Schematyczny obraz silnego radioźródła po- 
zagalaktycznego. Orientacyjną skalę przestrzenną na 
rysunku pokazuje naszkicowany dysk galaktyczny, któ
rego średnica może być rzędu 30 kpc.

obserwacje sugerują, że plazma w dżetach 
porusza się do najodleglejszych rejonów 
tych obszarów z porównywalnymi z pręd
kością światła, czyli relatywistycznymi pręd
kościami. Na końcu swej drogi, w tak zwa
nych „gorących plamach”, formują one bar
dzo silne fale uderzeniowe. W ubiegłym 
roku dwaj astrofizycy z Instytutu Maxa Plan
cka w Bonn, Joerg R a c h e n i Peter 
B i e r m a n n, pokazali, że w falach tych 
protony mogą być przyspieszane do ener
gii rzędu 100 EeV, czyli tyle, ile wymagają 
obserwacje, a strumień cząstek docierają
cych do Ziemi mógłby być wytłumaczony
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przez kilka najbliższych radioźródeł. Oce
ny energii w tym procesie zależą jednak w 
istotny sposób od pewnych mało znanych 
charakterystyk procesu przyśpieszania w 
relatywistycznych falach uderzeniowych i 
od wiary, że prędkości dżetów są rzeczy
wiście relatywistyczne na całej ich długoś
ci. W oparciu o to samo założenie, na os
tatniej Międzynarodowej Konferencji Pro
mieniowania Kosmicznego autor tego ar
tykułu zaproponował alternatywny mecha
nizm przyspieszania na brzegach przepły
wów tworzących dżety.

Zaleta wspomnianych propozycji to 
bardzo efektywny, szybki mechanizm przy
spieszający cząstki, działający w obszarach 
względnie słabego pola magnetycznego i 
słabego pola promieniowania w dużych od
ległościach od galaktyki. W literaturze na
ukowej można spotkać szereg innych, cza
sami bardzo egzotycznych hipotez doty
czących generacji cząstek o super-wyso- 
kich energiach, ale żadna z nich nie zo
stała naprawdę porządnie dopracowana i 
trudno o nich w tym momencie poważnie 
dyskutować.
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Refleksja nu zakończenie
Dziedzina badań, którą powyżej przed
stawiliśmy, w wielkim skrócie zresztą, jest 
na pewno odległa od „normalnego” za
kresu zainteresowań miłośnika astrono
mii. Należy jednak zdać sobie sprawę, że 
czasy gdy poważny astrofizyk mógł ogra
niczyć swe zainteresowania jedynie do fa
któw badanych w widzialnym zakresie wid
ma, a potem w widzialnym i radiowym, już 
dawno minęły. Badając dzisiaj Wszech
świat musimy brać pod uwagę wszystkie 
źródła informacji, cały zakres widma ele
ktromagnetycznego, a także takie „abstra
kcyjne” pomiary, jak dotyczące strumieni 
promieniowania kosmicznego. Cząstki te, 
będąc gdzieś przyśpieszane, a potem wę
drując przez przestrzeń Wszechświata, 
zbierają i niosą dalej informacje o swym 
losie. Jeśli potrafimy je odczytać, to mogą 
się okazać równie ważne, jak dane, uzy
skane z analizy linii Fraunhofera w wid
mie słonecznym. Promienie kosmiczne o 
super-wysokich energiach stwarzają tu wy
jątkową szansę na odkrycie czegoś bardzo 
ciekawego.

URANIA

Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza 

WENUS CORAZ MNIEJ TAJEMNICZA

W ostatnich latach najdokładniej „inwigi
lowaną” planetą Układu Słonecznego by
ła niewątpliwie Wenus. Przecież w tym 
czasie wokół niej wciąż jeszcze krążyła i 
przekazywała na Ziemię pewne informa
cje sonda Pioneer Venus Orbiter, a w lu
tym 1990 roku obleciała glob wenusjański 
sonda Galileo, która wykorzystując siłę 
przyciągania grawitacyjnego naszej sąsiadki 
kosmicznej zwiększyła odpowiednio swą 
prędkość i obecnie mknie na spotkanie z 
potężnym Jowiszem. Przelot tej sondy w 
pobliżu Wenus wykorzystano do wypró
bowania kamer, otrzymując za ich pomo
cą obrazy zewnętrznej warstwy obłoków 
planety o dość dużej zdolności rozdziel

czej (widać na nich szczegóły o średnicy 70 
km). Były one przekazane na Ziemię w 
listopadzie 1990 roku, kiedy sonda Gali
leo przelatywała obok globu ziemskiego. 
Na podstawie wnikliwej analizy tych obra
zów stwierdzono między innymi, że obłoki 
wenusjańskie przesuwają się z prędkością 
około 100 m/s i że ich ruch odbywa się w 
kierunku wstecznym. Jest to zresztą zgod
ne z kierunkiem ruchu wirowego planety.

I ten skromny przyczynek ułatwi pla- 
netologom lepsze zrozumienie procesów 
przebiegających na Wenus. Ale prawdzi
wie rewelacyjnych i przy tym niezmiernie 
ważnych informacji o tej planecie dostar
czyła sonda Magellan, której misja powoli



136 URANIA 5/1944

zbliża się do końca. Przede wszystkim ba
dania te zdecydowanie potwierdzają wy
suwaną od pewnego czasu sugestię, że cho
ciaż pod względem rozmiarów i masy We
nus może uchodzić za bliźniaczą siostrę 
Ziemi, to jednak występują między obu 
planetami także duże różnice. Wenusjań- 
ska atmosfera ma — o czym od dawna 
wiadomo — aż 90 razy większą gęstość od 
atmosfery ziemskiej i składa się głównie z 
dwutlenku węgla, toteż na panujące tam 
warunki klimatyczne ogromny wpływ wy
wiera efekt cieplarniany, który wymknął 
się spod kontroli naturalnych mechaniz
mów regulacyjnych i zdaje się nadal wzra
sta. W atmosferze naszej planety ilość dwu
tlenku węgla utrzymuje się prawie na ta
kim samym poziomie, do czego przyczy
niają się opady atmosferyczne i skład che
miczny skał ziemskiej skorupy, zwłaszcza 
zaś występujący w niej wapień. Wenus jest 
pozbawiona takiego regulatora, a ponie
waż od czasu do czasu budzą się tamtejsze 
wulkany, ilość dwutlenku węgla w wenu- 
sjańskiej atmosferze wciąż wzrasta i skut
kiem tego efekt cieplarniany staje się co
raz bardziej wydajny. W rezultacie tem pe
ratura rośnie, a przecież już dziś wynosi 
około 500° C i chociaż przez gęstą po
włokę chmur przebija się niewiele światła 
słonecznego, to w panującym tam półmro
ku może się topić cynk i ołów. Czegoś 
podobnego nie spotykamy na żadnej innej 
planecie ziemskiej grupy i już z tego choć
by powodu Wenus stanowi dla planetolo- 
gów tak atrakcyjny obiekt, co zresztą nie 
jest całkiem bezinteresowne. Im bowiem 
lepiej poznamy przebiegające tam proce
sy, tym więcej będziemy mogli uczynić dla 
ekologii naszej planety, by pod tym wzglę
dem zachować ją w możliwie najlepszej 
kondycji dla przyszłych pokoleń. I już z 
tego choćby powodu wydatki na badania 
Wenus i innych planet są w pełni uzasa
dnione.

Wyjątkowo cenne dla planetologów o- 
kazały się uzyskane za pomocą kamer son
dy Magellan obrazy radarowe naszej są-

4

Fot. 1. Zdjęcie sondy wenusjańskiej Magellan wyko
nane z pokładu promu kosmicznego Atlantis, który w 
maju 1989 roku wyniósł ją w przestrzeń kosmiczną; 
wysokość sondy wynosi 6.4 m, a średnica jej anteny 
3.7 m (fot. NASA/JPL).

siadki kosmicznej. Mają one stosunkowo 
dużą zdolność rozdzielczą, niekiedy bo
wiem widać na nich obiekty wielkości boi
ska piłkarskiego, a przy tym pokrywają aż 
98% powierzchni Wenus. Posłużyły oczy
wiście do opracowania dokładnej mapy, 
na której znalazły się zarówno od dawna 
znane już utwory, jak i setki zupełnie no-
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wych, dzięki misji sondy Magellan odkry
tych struktur topograficznych (około 900 
kraterów meteorytowych, blisko 550 pól z 
wulkanami tarczowymi, prawie 420 wul
kanów innego typu, ponad 80 samotnych 
kalder wulkanicznych, około 175 koron, 
259 struktur wulkanicznych przypomina
jących sieci pająka, ponad 50 potomków 
zastygłej lawy i 50 niezwykłych kanałów 
lawowych). Tych ostatnich — jak się prze
konamy — nikt nie oczekiwał na Wenus.

W dalszej części artykułu postaramy się 
nieco więcej powiedzieć o poszczególnych 
strukturach topograficznych Wenus. Z a
nim się jednak tym zajmiemy warto może 
dać krótką wzmiankę o nowych, ogólnych 
danych na temat tej planety, bo chociaż są 
one od dawna znane, to dzięki misji sondy 
Magellan niektóre z nich udało się do
kładniej wyznaczyć. I tak na przykład wie
my obecnie, że długość doby wenusjań- 
skiej wynosi 243.01185±0.0001 dnia ziem
skiego i że gwiazdą polarną jest delta Dra 
— Nodus II (północny biegun tamtejsze
go nieba ma następujące współrzędne: rek- 
tascensja = 272.76°, deklinacja =  18h03m 
02s). A oto najnowsze dane o rozmiarach 
globu wenusjańskiego: 6051.84 km — 
średni promień planety (poziom zerowy), 
6062.57 km — promień liczony od najwy
ższego punktu, 6048.0 km — promień li
czony od najniższego punktu. Z  danych 
powyższych wynika, że różnica między 
skrajnymi poziomami Wenus wynosi oko
ło 14 km, a zatem i pod tym względem 
ustępuje ona Ziemi. W przypadku naszej 
planety różnica między najwyższym szczy
tem górskim (Mt Everest) a dnem naj
większej głębi oceanicznej (Rów M ariań
ski) dochodzi do 20 km, lecz — co w da
nym przypadku ma duże znaczenie — glob 
ziemski osiągnął wyższy stopień ewolucyj
ny chociażby przez to, że posiada płyty 
litosferyczne, których zdaje się brak na We
nus. Nie ma tam również oceanów i trud
no dziś powiedzieć, czy kiedykolwiek w 
przeszłości były i czy w ogóle na tej pla
necie choćby przez krótki czas była woda.

W każdym razie od wielu milionów lat na 
Wenus jej nie ma i charakter tamtejszemu 
krajobrazowi nadawały głównie procesy 
wulkaniczne.

Z  przejawami wulkanizum w tej lub in
nej postaci na Wenus spotykamy się właści
wie na każdym kroku. Wcale nie trzeba być 
geologiem, bo nawet zupełny laik w tej dzie
dzinie dojdzie sam do takiego wniosku po 
dokładnym obejrzeniu obrazów planety, 
uzyskanych oczywiście za pomocą przyrzą
dów sondy Magellan. Szczególnie zaś sil
ne wrażenie na każdym robią opubliko
wane przez NASA barwne widoki niektó
rych okolic Wenus, oddających ich plasty
kę w wyniku komputerowej obróbki „zwy
kłych” obrazów radarowych i danych z po
miarów grawimetrycznych. Jedno z nich 
przedstawia jakby „z lotu ptaka” okolicę 
planety pod wieloma względami przypo
minającą Hawaje, które swe istnienie — 
jak wiadomo — także zawdzięczają prze
de wszystkim aktywności wulkanicznej glo
bu ziemskiego. Tb przecież znajdują się 
największe na Ziemi wulkany tarczowe, 
charakteryzujące się głównie tym, że spo
kojne erupcje ograniczają się w zasadzie 
do wylewów lawy. Jest ona przy tym wyjąt
kowo rzadka, bardzo ruchliwa i łatwo spły
wa po rozległych i łagodnych zboczach. Za 
przykład może służyć właśnie główna wy
spa Hawajów ze znajdującymi się na jej 
szczycie wulkanami Mauna Kea i Mauna 
Loa, mająca wyrastającą z dna oceanu pod
stawę o średnicy około 400 km i osiąga
jącą bezwzględną wysokość do 9 km. Śmia
ło może z nią konkurować przedstawiona 
na wspomnianym wyżej widoku wenusjań- 
ska Góra Maat (współrzędne afrodyto- 
graficzne: -2° szerokości i 196° długości), 
wznosząca się ponad przyległy teren o bli
sko 7 km. Tfen największy na Wenus wul
kan tarczowy pod względem wysokości us
tępuje tylko Górom Maxwella (współrzę
dne afrodytograficzne: +61/+69° szero
kości i 345/10° długości).

Magma przypuszczalnie może wydo
bywać się na powierzchnię Wenus także
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przez pęknięcie w jej skorupie — szczeli
ny. Z  tego rodzaju aktywnością wulkani
czną spotykamy się i na Ziemi, występo
wała ona zwłaszcza w dawnych epokach 
geologicznych, kiedy wytworzyły się roz
ległe wyżyny, zwane przez geologów plate
au bazaltowymi. Należy do nich między 
innymi słynny „trap dekański” w Indiach, 
zajmujący powierzchnię prawie dwa razy 
większą od powierzchni naszego kraju. Po
dobne struktury odkryto również na We
nus, a ponieważ mają różną zdolność od
bijania fal radiowych, to na tej podstawie 
można wnioskować, że w niektórych przy
padkach powierzchnia takiej pokrywy la
wowej jest jeszcze jednolita, w innych na
tomiast już mniej lub bardziej zerodowa- 
na. Planetolodzy wnikliwie to badają, chcąc 
dowiedzieć się czegoś bliższego na temat 
zmian, którym ulega zastygła lawa w wa
runkach panujących na Wenus. Podobnych 
informacji mogą dostarczyć również nie
zwykłe z wyglądu, występujące między in
nymi na obszarze Krainy Alfa (współrzęd
ne afrodytograficzne: -9/-31° szerokości i 
358/10° długości), okrągłe struktury wul
kaniczne. Na pierwszy rzut oka przypomi
nają one „kruche ciasteczka” lub „babki z 
piasku”, zrobione za pomocą odpowied
niej foremki przez bawiące się w piaskow
nicy dziecko. W rzeczywistości są to „zwy
czajne” kopuły wulkaniczne, mające po o- 
koło 25 km średnicy, lecz nie więcej niż 
750 m wysokości. Po prostu — jak sądzą 
wulkanolodzy — tworząca je materia na 
skutek wysokiej temperatury była wyjąt
kowo plastyczna, toteż w wyniku potężne
go ciśnienia atmosferycznego uległy spłasz
czeniu, wewnętrzne zaś procesy odpowie
dnio uformowały stygnącą lawę i ostatecz
nie nadały utworom ten niezwykły wygląd.
I z tego już choćby powodu odkryte na 
Wenus kopuły wulkaniczne zasługują na 
bliższe poznanie. Pod wieloma względami 
podobieństwo między wulkanizmem ziem
skim a wulkanizmem wenusjańskim jest 
tylko pozorne. I tak na przykład współ
czesne wulkany na Ziemi (jest ich około

500) grupują się wzdłuż wybrzeży Pacyfiku 
(Andy, Japonia) i w pasie ciągnącym się 
przez Iran, Azję Mniejszą, rejon Morza 
Śródziemnego, Wyspy Kanaryjskie i Azor
skie. Wulkany te są po prostu związane z 
obszarami, gdzie w skorupie ziemskiej do
konują się wielkie przesunięcia. Tymcza
sem na Wenus nie ma takich „uprzywile
jowanych” obszarów, utwory wulkaniczne 
występują tam wszędzie i — jak się ocenia 
— około 85% powierzchni planety jest 
nimi pokryta. Co więcej — wysoka tem
peratura, duże ciśnienie atmosferyczne i 
brak wody wykluczają zdaje się możliwość, 
by na naszej sąsiadce kosmicznej mogło 
dziś dochodzić do eksplozywnych wybu
chów wulkanicznych, podobnych do nie
dawnej erupcji wulkanu Pinatubo na Fili
pinach. Natomiast odkryto na Wenus stru
ktury pochodzenia wulkanicznego, które 
nie występują na Ziemi, przynajmniej tej 
wielkości. Chodzi tu o kanały, z wyglądu 
przypominające meandrujące rzeki, po
wstałe najprawdopodobniej w niezbyt od
ległej przeszłości. Na szczególną zaś uwa
gę zasługuje kanał Hildr, biorący swój po
czątek na Równinie Rusałki (współrzędne 
afrodytograficzne: -10/ +10° szerokości i 
160/185° długości), przecinający Równinę 
Vellamo (współrzędne afrodytograficzne: 
+40/+530 szerokości i 150/170° długości)
1 po zatoczeniu wielkiego łuku urywający 
się w jej północnej części. Ma on około
2 km szerokości, ale długość dochodzącą 
do 7000 km, czyli dorównujący najdłuż
szym rzekom na Ziemi. Wyżłobiła go o- 
czywiście gorąca, bardzo rzadka i wartko 
spływająca lawa.

Odkryto też na Wenus kanały zasłu
gujące na wzmiankę z całkiem z innych 
powodów. Jeden z nich na przykład prze
chodzi przez tak ukształtowany teren, iż 
na tej podstawie możnaby śmiało sądzić, 
że żłobiąca go lawa płynęła pod górę, co 
oczywiście przeczyło by prawu powszech
nego ciążenia. A  tymczasem nie mamy tu 
do czynienia z jakimś „wybrykiem” natu
ry, bo wystarczy przecież założyć, iż w okre-
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Fot. 2. Mapa jednego z wulkanów w równikowym obszarze Wenus opracowana na podstawie wykonanych za 
pomocą sondy Magellan sondowań radarowych i pomiarów emisji radiowej powierzchni planety; kolorem 
czerwonym oznaczono obszary najsilniejszej emisji, a niebieskim słabej (fot. NASA/JPL).
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sie powstawania danego kanału ukształ
towanie terenu było zupełnie inne niż dziś 
i lawa zgodnie z tym podstawowym pra
wem przyrody spływała z góry w dół. Do
piero w późniejszym czasie sytuacja się 
zmieniła, gdyż na skutek ruchów tektoni
cznych wyżej leżące niegdyś partie om a
wianego terenu zapadały się i tylko dlate
go miejsce wypływu lawy znajduje się ni
żej niż wyżłobiony przez nią kanał. Nie 
znaczy to jednak wcale, by powierzchnię 
Wenus — podobnie jak powierzchnię Z ie
mi — modelowała tektonika płyt konty
nentalnych. W każdym razie opisany po
wyżej kanał nie daje podstaw do wyciąg
nięcia tego rodzaju wniosków i mówi ra
czej o małych, lokalnych ruchach tektoni
cznych.

Wenus — wbrew dawniejszym oczeki
waniom — najprawdopodobniej jest „jed- 
nopłytową” planetą. Tak przynajmniej u- 
waża większość współczesnych planetolo- 
gów, którzy swe sądy opierają przede wszy
stkim na wynikach badań wykonanych przez 
aparaturę sondy Magellan. A przecież za
ledwie parę lat temu różnie z tym bywało, 
obrazy radarowe otrzymane zarówno za 
pomocą sondy Pioneer Venus Orbiter, jak 
też przekazane przez sondy Wenera-15 i 
Wenera-16 zdawały się sugerować, że ist
nienie płyt litosferycznych na Wenus jest 
możliwe. Obecnie większość badaczy przyj
muje, iż topografię tej planety kształto
wały głównie zjawiska wulkaniczne i ruchy 
pionowe materii w jej wnętrzu. Mają o 
tym świadczyć między innymi przedziwne 
struktury koliste, osiągające dość duże roz
miary (średnica największej z nich wynosi 
aż 2100 km), zwane przez planetologów 
koronami lub wieńcami. Z  całą pewnością 
nie są to twory powstałe w wyniku uderzeń 
brył meteorytowych, ale trudno je również 
uznać za twory pochodzenia wulkaniczne
go, chociaż z tymi ostatnimi wydają się być 
w jakimś stopniu spokrewnione. Główną 
bowiem rolę w formowaniu tych niezwy
kłych struktur odgrywa przypuszczalnie go
rąca materia, która z płaszcza Wenus prze

dostaje się do jej litosfery, lecz nie ma już 
na tyle siły, by ją przebić i przez powstałą 
szczelinę wydostać się na powierzchnię. 
Silnie jednak ogrzewa skorupę planety, w 
danym miejscu tworzy się coś w rodzaju 
„ciepłej plamy”, materia staje się tu mniej 
lub bardziej plastyczna. Pod wpływem wy
wieranego od spodu ciśnienia miękka sko
rupa wydyma się i w ten oto sposób „cie
pła plama” przyjmuje postać ogromnej ko
puły. A  ponieważ grunt wokół niej się za
pada, z czasem zostaje otoczona dość sze
rokim rowem tektonicznym, upodobnia
jącym ją do wieńca lub korony. Materia 
kopuły bowiem stygnie, kurczy się i mar
szczy, tworząc koncentrycznie ułożone fał
dy i bruzdy.

Ślady intensywnej aktywności tektoni
cznej znajdujemy w wielu miejscach na po
wierzchni Wenus. Występują one również 
w zachodniej części Ziemi Isztar (współ
rzędne afrodytograficzne: +79/4-45° sze
rokości i 290/80° długości), gdzie widać 
nie tylko gęstą sieć rowów i szczeliny ale 
także zmarszczki i fałdy. Warto także przyj
rzeć się Krainie Beta (współrzędne afro
dytograficzne: +15/4-40° szerokości i 272/ 
297° długości), na powierzchni której znaj
dują się dwa potężne wulkany (Góra Rhea 
i Góra Theia), a które rozdziela wyraźnie 
z nimi związana Dolina Devany (współ
rzędne afrodytograficzne: 4-35/0° szerokoś
ci i 284/289° długości). Niektórzy planeto- 
lodzy porównują ją do słynnych dolin ryf- 
towych w Afryce, mających — jak wiado
mo — ogólną długość równą 1/6 obwodu 
kuli ziemskiej. Jest to naturalnie porów
nanie nieco na wyrost, bo: po pierwsze — 
dolina wenusjańska pod względem długości 
znacznie ustępuje tym afrykańskim, a po 
drugie — nie ma nic wspólnego z tekto
niką płyt. Wydaje się natomiast wielce pra
wdopodobne, że Dolina Devany to następ
stwo takich samych lub bardzo zbliżonych 
procesów, w wyniku których powstała Do
lina Marinerów na Marsie. W jednym i 
drugim przypadku mamy do czynienia z wy
dostaniem się na powierzchnię ogromnych
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ilości lawy, dowodem czego są nie tylko 
istniejące w ich sąsiedztwie grube pokry
wy lawowe, ale i sterczące na nich potężne 
stożki wulkaniczne. Tego nadmiernego ob
ciążenia nie wytrzymały zdaje się skorupy 
odu planet i w rezultacie powstały wspo
mniane doliny.

Ale jaki mechanizm doprowadzi! do 
pojawienia się masywu Gór Maxwella na 
Wenus? U ich podnóża znajduje się Wyży
na Lakszmi (współrzędne afrodytograficz- 
ne: +59/+730 szerokości i 315/0° długoś
ci), przypominającą Wyżynę Tybetańską, u 
czoła której położone są najwyższe na Z ie
mi góry — Himalaje. Wiele faktów prze
mawia za tym, że i Góry Maxwella po
wstały w podobny nieco sposób, czyli w 
wyniku izostatycznego wydźwignięcia o- 
gromnej ilości materii z płaszcza Wenus. 
Ich najwyższe szczyty wznoszą się wzglę
dem poziomu zerowego planety o blisko 
11 km, chociaż w stosunku do otaczające
go je terenu tylko o około 7 km. Na zesta
wionej z obrazów radarowych Magellana 
mozaice północnej półkuli Wenus góry te 
widoczne są w postaci białej plamy, co — 
zdaniem planetologów — dowodzi, iż po
kryte muszą być jakąś tajemniczą substan
cją, posiadającą wyjątkowo dużą zdolność 
odbijania fal radiowych. Może to być siar- 
czak lub tlenek żelaza, tworzący na powie
rzchni tamtejszych skał cienką, metalicz
ną powłokę. Mogła ona powstać jedynie 
na dużych wysokościach, gdzie panuje niż
sza tem peratura i gdzie jest nieco mniej
sze ciśnienie atmosferyczne. Ale zgodnie 
z powyższą koncepcją „błyszczeć” powin
ny nie tylko Góry Maxwella, lecz także i 
Góra Maat, bo pod względem wysokości 
niewiele im ustępuje. A tymczasem na ob
razach radarowych przekazywanych przez 
sondę Magellan jest ona ciemna i na razie 
brak konkretnego rozwiązania tej zagad
ki, chociaż pojawiły się już interesujące 
pomysły na ten temat. Być może — jak 
niektórzy przypuszczają — górę tę pokry
wa zbyt świeża lawa, która nie zdążyła się 
dotąd przemienić w ową tajemniczą sub

stancję, dobrze odbijającą fale radiowe, z 
tego zaś wynikałoby, że Góra Maat to mło
dy wulkan, powstały dużo później od Gór 
Maxwella. A może wulkan ten nadal jest 
czynny i jego najwyższe partie są wciąż 
pokrywane nową warstwą lawy?

Erozja chemiczna to nie jedyny czyn
nik niszczący skały na powierzchni We
nus. Mamy tam do czynienia również z 
erozją eoliczną, co było dużym zaskocze
niem dla planetologów, ponieważ pręd
kość wiatru przy powierzchni tej planety 
wynosi zaledwie 1-2 metry na sekundę. 
Ale w gęstej atmosferze Wenus może on
— jak się okazuje — przenosić z miejsca 
na miejsce drobne cząstki pyłu, dowodem 
czego są obrazy otrzymane za pomocą 
sondy Magellan, gdyż na niektórych wy
raźnie widać naniesione przez wiatr smugi 
piachu. Występują one głównie na równi
nach położonych z obu stron równika (w 
pasie leżącym między 5-53° szerokości 
północnej i w pasie leżącym między 17- 
30° szerokości południowej), a co ciekawe
— smugi te układają się przeważnie w kie
runku równika, ukazując tym samym kie
runek tamtejszej cyrkulacji atmosferycz
nej. Wynika z tego, że na Wenus wystę
pują eoliczne osady, choć na razie nie jest 
znane pochodzenie pyłu. Pewne jego iloś
ci mogły oczywiście powstać w wyniku 
kruszenia się skorupy planety na skutek 
uderzeń dużych brył meteorytowych, dla 
których nawet tak gęsta atmosfera nie sta
nowi przeszkody. Świadczą o tym po pro
stu odkryte na powierzchni Wenus krate
ry uderzeniowe.

Utwory tego rodzaju nie są na Wenus 
zbyt liczne i wszystkie najprawdopodob
niej powstały -  mając oczywiście na myśli 
geologiczną skalę czasu — w niezbyt odle
głej przeszłości. Pod tym względem glob 
wenusjański różni się bardzo nie tylko od 
naszego Księżyca, ale także od M erkure
go i Marsa, na powierzchni których do 
dziś zachowały się kratery meteorytowe z 
okresu „wielkiego bombardowania”. Po 
prostu na powierzchni Wenus — tak sa-
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mo jak na powierzchni Ziemi — ślady wy
darzeń sprzed miliardów lat zostały całko
wicie zatarte w wyniku różnych procesów, 
przede wszystkim zaś na skutek silnej ak
tywności wulkanicznej. Niektórzy plane- 
tolodzy uważają, że szczególnie duże nasi
lenie tego procesu wystąpiło tam — po
dobnie jak na Marsie i Ziemi — około 
0.5 x  109 lat temu i że był to jednorazowy 
epizod w dziejach planety. Nie brakuje 
jednak planetologów, którzy opowiadają 
się za stałą lub cyklicznie powtarzającą się 
aktywnością wulkaniczną Wenus, co — 
jak sądzą — rozpoczęło się wkrótce po 
zastygnięciu jej skorupy i w jakimś sto
pniu utrzymuje się do obecnych czasów. 
Jedno nie ulega wątpliwości — około 
85% powierzchni tej planety pokrywają u- 
twory pochodzenia wulkanicznego, a na 
pozostałych 15% silne piętno wywarły zja
wiska tektoniczne. Krótko mówiąc — na 
Wenus mogły się zachować tylko młode 
kratery meteorytowe, powstałych w ostat
nich 500 milionach lat na skutek uderzeń 
wyjątkowo dużych brył meteorytowych, bo 
mniejsze po prostu „rozpłynęły się” w gę
stej atmosferze. Z  tego też powodu da
remnie byśmy tam szukali małych krate
rów uderzeniowych, mających mniej niż 
kilka kilometrów średnicy, choć nie bra
kuje olbrzymów, a największy z nich ma aż 
275 km średnicy (jest nim krater Mead). 
Interesujące, że wszystkie bez wyjątku po-

Andrzej Pilski — Frombork 

METEORYT BIAŁYSTOK

Dnia 24 października 1827 r. na posiedze
niu Wydziału Nauk Tbwarzystwa Króle
wskiego Przyjaciół Nauk w Warszawie pod 
przewodnictwem hr. Platera, Wincenty hr. 
K r a s i ń s k i  okazał aerolit spadły w do
brach knyszyńskich według jego słów dnia 
6 października pomiędzy 11 a 12 godz. 
przed południem podczas „wielkiej burzy, 
przez kwadrans trwającej”.

siadają jasne obwódki, przez niektórych 
planetologów zwane kołnierzami. Najpraw
dopodobniej tworzy je drobno pokruszo
ny materiał skał wyrywanych ze skorupy 
planety podczas formowania się danego 
krateru.

I tak oto na wzmiance o kraterach me
teorytowych Wenus wypadałoby zakończyć 
to omawianie najważniejszych osiągnięć 
misji sondy Magellan. Przekazany przez 
nią materiał jest nadzwyczaj bogaty i nie 
ulega najmniejszej wątpliwości, że na peł
ną jego analizę będziemy musieli długo 
czekać. Ale już w najbliższym czasie mo
żemy spodziewać się napływu nowych in
formacji, wyjaśniających niejedną zagad
kę Wenus. Planetolodzy chcieliby na przy
kład wiedzieć, czy rzeczywiście skorupę tej 
planety tworzą głównie bazalty i czy w cią
gu ostatnich 500 milionów lat faktycznie 
doszło do jej całkowitego odgazowania. 
Wyniki dotychczasowych badań zdają się 
dowodzić, iż w jednopłytowej planecie — 
za jaką uważa się Wenus — wypływ ciepła 
i gazu u jej wnętrza odbywa się głównie 
przez „ciepłe plamy”. Już z tego choćby 
powodu tak ważne są pomiary grawime
tryczne, bo one przecież mogą dostarczyć 
bezcennych informacji o budowie wnętrza 
naszej sąsiadki kosmicznej i o przebiega
jących tam procesach. Dotąd na powyższy 
temat można było jedynie snuć mniej lub 
bardziej prawdopodobne domysły.

Niewiele wiemy o tym, co spadło z nie
ba w Polsce. Każdy słyszał o meteorycie 
tunguskim lub o kraterze meteorytowym 
w Arizonie, ale mało kto potrafi powie
dzieć, gdzie spadł największy deszcz me
teorytów kamiennych. Ttochę więcej osób 
wie, gdzie spadł drugi co do wielkości deszcz 
meteorytów żelazno-kamiennych. Zdarzy
ło się to nie tak dawno, a ponadto miesz-
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kańcom okolic Łowicza przypominają o 
tym fakcie kolekcjonerzy meteorytów z kra
jów zachodnich dopytujący się, czy nie wy- 
orano nowego okazu i proponujący so
witą zapłatę w twardej walucie.

nasze zbiory zostaną wzbogacone. Prezen
tację polskich meteorytów rozpoczniemy 
od meteorytu Białystok.

Ten najcenniejszy polski meteoryt jest 
chyba najmniej znany. Dr Jerzy P o k r zy -

X. Okaz meteorytu Białystok o wadze 45.6 g. znaj
dujący się w zbiorach Museum fiir Naturkunde der 
Hum boldt-Universitat w Berlinie. Przekazał go w 
darze, w roku 1829, prof. Alexander von Humboldt, 
który otrzymał go ze zbiorów Akademii Nauk w St. 
Petersburgu.

2. Okaz meteorytu Białystok ze zbiorów Naturhisto- 
risches Museum w Wiedniu. Górną powierzchnię po
krywa czarna skorupa.

3. Widok okazu ze zbiorów Naturhistorisches Muse
um w Wiedniu od góry. Widoczna charakterystycz
na, lśniąco czarna skorupa na powierzchni utworzo
na podczas przelotu przez ziemską atmosferę.

Olsztyńskie Planetarium pragnie więc 
bliżej przedstawić skarby, które dosłow
nie spadły nam z nieba. Nie zawsze tereny, 
na które spadły meteoryty, zostały dokład
nie przeszukane. Często sądzono, że ob
szar spadku meteorytów był mniejszy, niż 
w rzeczywistości. Mieszkańcy tych terenów 
mogą więc nadal natknąć się na przybysza 
z Kosmosu. Jeśli potrafią go rozpoznać,

4. Zmiana barwy skorupy pokrywającej powierzchnię 
m eteorytu po dłuższym leżeniu na ziemi. Zdjęcie 
przedstawia eukryt Millbillillie z kolekcji Olsztyń
skiego Planetarium.

w n i c k i, którego iśde benedyktyńskiej pra
cy zawdzięczamy dzisiejszą wiedzę o pol
skich meteorytach, stwierdził w 1955 roku 
w Białymstoku, Fastach i Knyszynie, że nikt 
już nie pamięta ani o deszczu meteorytów, 
ani co się stało z kamieniami, które zostały 
przekazane do gimnazjum białostockiego 
lub pozostały u miejscowych gospodarzy.

Meteoryt Białystok trudno w Polsce o-
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bejrzeć. Jedynie Muzeum Ziemi PAN w 
Warszawie posiada w swych zbiorach nie
spełna 4 gramy jego fragmentów pieczoło
wicie strzeżone i rzadko pokazywane. Za
mieszczone tutaj zdjęcia tego meteorytu 
są po raz pierwszy publikowane w Polsce 
dzięki uprzejmości Naturhistorisches M u
seum w Wiedniu i Museum fiir Naturkun- 
de der Hum boldt-Universitat w Berlinie.

Meteoryt Białystok jest meteorytem ka
miennym zaliczanym do typu achondry- 
tów howardytów. Spadają one na Ziemię 
bardzo rzadko. Nazwa tego typu meteory
tów pochodzi od nazwiska angielskiego ba
dacza meteorytów, Howarda, jednego z 
tych, którzy w początkach XIX wieku prze
konali uczonych, że meteoryty pochodzą 
spoza Ziemi. Howardyty pochodzą pra
wdopodobnie z powierzchni planetki (4) 
Westa, jednej z największych, krążących 
między Marsem a Jowiszem. Składają się z 
okruchów skał drobnokrystalicznych wy
stępujących na powierzchni planetki, wy
mieszanych z okruchami skał o większych 
kryształach, które utworzyły się pod jej po
wierzchnią. Uderzenia fragmentów innych 
planetek miejscami wybiły tak głębokie kra
tery, że zgruchotane zostały nie tylko ska
ły powierzchniowe, ale i te położone głę
biej. Wymieszany gruz skalny został sce- 
mentowany kolejnymi uderzeniami m ete
orytów i tak utworzyła się skała, której 
fragmenty przy następnych uderzeniach zo
stały wyrzucone w przestrzeń i w końcu 
trafiły na Ziemię spadając m. in. pod Bia- 
łymstokiem. W niektórych meteorytach te
go typu można znaleźć drobinki metalicz
nego żelaza z niklem, a także okruchy me
teorytów, które spadły na planetkę (4) Westa.

Howardyty składają się z tego samego 
rodzaju minerałów jak ziemskie zasadowe 
skały magmowe nazywane „bazalt” i „ga
bro”. Mają jednak znacznie jaśniejsze za
barwienie i są bardziej kruche. Odmien
nie niż większość meteorytów na magnes 
nie reagują wcale lub bardzo słabo. Zaraz 
po spadku są bardzo łatwe do rozpozna
nia ze względu na bardzo charakterysty

czną, lśniącą, jakby lakierowaną skorupę 
na powierzchni. Później jednak, pod wpły
wem wilgoci skorupa ta staje się rdzawa 
tak samo, jak powierzchnia ziemskich ka
mieni bazaltowych. Ponadto wilgoć wdziera 
się szczelinami do wnętrza meteorytu po
wodując przeobrażanie minerałów, które 
też stają się rdzawe, oraz rozkruszanie me
teorytu. Dlatego, choć między Fastami, a 
Knyszynem leży wciąż wiele okazów me
teorytu Białystok, ich odnalezienie i roz
poznanie jest obecnie trudne.

O tym, co zdarzyło się we wsi Fasty, 
możemy dowiedzieć się ze sprawozdania 
złożonego dyrektorowi szkół obwodu bia
łostockiego przez Jana W o l s k i e g o ,  na
uczyciela fizyki białostockiego gimnazjum:

Dnia 23 września 1827 r. (w piątek) mię
dzy godziną 9 a 10 rano, gdy po większej 
części mieszkańcy wsi Fastów zajęci byli wy
bieraniem warzywa w ogrodach, dała się 
słyszeć wielka eksplozja w powietrzu wcale 
wypogodzonym i naraz wiele innych powtó
rzonych jakby wystrzałów karabinowych, co 
zwróciło uwagę obecnych na ogrodach i w 
różnych miejscach na polu pracujących lu
dzi, po czym nastąpił mocny świst połączo
ny z dźwiękiem ciał szybko spadających i 
silne uderzenia w kilku miejscach o ziemię. 
Zjawisko to zatrwożyło na czas niejaki wszy
stkich ludzi, ale po przejściu strachu, kiedy 
jeden z nich odważył się zbliżyć do miejsca 
spadku i podjął kamień czarny i ukazał sku
pionemu ludowi, ten ośmielony rozbiegł się 
na inne przez podniesiony pył zanotowane 
miejsca i poznachodził podobne kamienie. 
Za świadectwem ledwo nie całej wsi miesz
kańców, spadło wiele innych kamieni na bło
ta i rzekę Supraśl pod samą wsią płynącą.

Sprawozdanie to dotyczy tego samego 
zdarzenia, o którym hrabia Krasiński po
wiadomił Tbwarzystwo Królewskie Przy
jaciół Nauk. Meteoryty spadły 5 paździer
nika 1827 r. Wolski podaje datę według 
kalendarza juliańskiego, hrabia Krasiński 
prawdopodobnie omylił się o jeden dzień. 
W Fastach niebo było pogodne, z wyjąt
kiem gęstej, czarnej chmury stojącej w ze-
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nicie, z której spadały kamienie. Prawdo
podobnie więc „burza” z informacji hra
biego Krasińskiego, to był grom dźwię
kowy i odgłosy pękania spadającego me- 
teoroidu, oraz obłok z jego materii rozpy
lonej w powietrzu. Dobra knyszyńskie, bę
dące własnością hrabiego Krasińskiego, nie 
obejmowały jednak wsi Fasty leżącej ponad 
20 km na południowy wschód od Kiiyszy- 
na i będącej wówczas wsią skarbową. Pra
wdopodobnie więc meteoryty spadły nie 
tylko we wsi Fasty ale i w innych wsiach i w 
lasach między Fastami a Knyszynem. Ze
brano jednak tylko niewiele okazów, któ
re znajdują się obecnie w zagranicznych 
kolekcjach.

W sprawozdaniu Jana Wolskiego zna
lazł się również opis meteorytu, który war
to porównać ze zdjęciami:

Postać zewnętrzna mniej więcej kulista, 
powierzchnia nierówna, czarna, lśniącą się 
lawą pokryta, masa wewnętrzna popielata, 
mocno przepalona, krucha, wejrzenie pu
meksu zbitego mająca, kryształami oliwi- 
nów i chlorytu przecięta, odłam drobno ziar
nisty, nierówny, ciężkość gatunkowa mierna.

Kwas solny wiele z nich wydobywa gazu 
wodorodnego siarczystego, a nawet przez po
tarcie zapach siarki czuć się daje, magnes 
na rozkruszone cząstki działa bardzo słabo.

Wątpliwości nie ulega, że są przez ogień 
utworzone (tak nazywano wówczas skały 
magmowe — przyp. aut.) i że spadła wiel
ka bryła z bardzo znacznej wysokości (może 
z księżyca) dostawszy się zaś do zagęszczo
nej atmosfery dla chyżości i tarcia rozpaliła 
się i pękła: stąd powstała pierwsza silna eks
plozja o kilka mil naokoło słyszana, po czym 
nastąpiły cząstkowe pękania podobne do wy
strzałów karabinowych, z czego zrobił się huk

KRONIKA

Przygotowania do obserwacji zderzenia 
komety z planetą

Czekające nas w lipcu tego roku niezwykłe wy
darzenie polegające na zderzeniu komety Shoe-

i szum w powietrzu; że zaś ciepło bardzo 
wielkie być musiało, powierzchnia przeto ich 
stopiła się i lawą całkowicie się oblała.

Jak widać, już w 1827 roku nauczyciel 
białostockiego gimnazjum umiał dobrze 
wyjaśnić zjawisko. Oto współczesny opis 
okazu ze zbiorów w Berlinie:

Meteoryt Białystok składa się w przewa
żającym stopniu z drobnoziarnistego, sza- 
robiałego ciasta skalnego (wygląda jak be
ton ), w którym znajdują się pojedyncze ziar
na oliwinu (zielonkawe, brązowe, czarne) i 
skalenia (białe). Wielkość tych ziaren sięga 
1-2 mm. Ponadto zdarzają się jeszcze, rzad
ko występujące, gruboziarniste, ciemne frag
menty o wielkości do 1 cm, stanowiące tyl
ko 10% meteorytu. Te fragmenty składają 
się przede wszystkim z oliwinu, ale zawie
rają też trochę skalenia i, jako osobliwość, 
żelazo niklonośne, które bardzo rzadko zda
rza się w tym typie meteorytu. Meteoryt jest 
pokryty piękną, czarną skorupą. Gęstość me
teorytu wynosi 3.17g/cm3.

Meteoryt Białystok ma ogromną war
tość nie tylko dla naukowców ale i dla 
kolekcjonerów. Co pewien czas podejmo
wane są próby odnalezienia okazów, któ
re pozostały na miejscu spadku. Zdarzają 
się i tacy fanatyczni poszukiwacze, którzy 
niemal każdy kamień leżący pod Białym- 
stokiem uważają za meteoryt.

Olsztyńskie Planetarium zaprasza za
interesowanych meteorytami do obejrze
nia wystawy, na której można zobaczyć pra
wie wszystkie ich rodzaje, w tym także po
dobne do meteorytu Białystok. Oferuje też 
wysokie nagrody za okazy meteorytu Bia
łystok i innych meteorytów, dla znalazców, 
którzy zechcą je przekazać, aby wzbogacić 
wystawę.

maker-Levy 9 z Jowiszem, o którym informo
waliśmy już naszych czytelników w numerach 
9/1993 oraz 1 i 3/1994, budzi coraz większe 
zainteresowanie astronomów i oczywiście mi
łośników astronomii na całym świecie. Chyba
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Obraz komety Shoemaker-Levy 9 uzyskany za pomocą teleskopu kosmicznego Hubble’a z zaznaczonymi 
oznaczeniami najjaśniejszych fragmentów (północ jest u góry zdjęcia, a wschód z lewej strony). Fragmenty P i 
Q są podwójne, co widać wyraźnie na powiększeniu tej części obrazu reprodukowanej w numerze 3/1994 na str. 78.

wszystkie obserwatoria astronomiczne przygo
towują się do obserwacji tego wyjątkowego zja
wiska, a wielu naukowców intensywnie pracuje 
nad stworzeniem wiarygodnych prognoz jego 
przebiegu i skutków. Do tych obserwacji włą
czone będą naturalnie również obserwatoria or
bitalne, spośród których największe nadzieje łą
czy się z krążącym wokół Ziemi teleskopem 
kosmicznym Hubble’a i lecącą do Jowisza son
dą Galileo. Galileo osiągnie Jowisza niestety 
dopiero w grudniu 1995 roku, ale okazało się, 
że jest praktycznie jedynym instrumentem na
ukowym, który będzie mógł bezpośrednio ob
serwować zderzenie. Przypomnijmy, że kome
ta, a właściwie cała seria ponad 20 obiektów, 
na które kometa Shoemaker-Levy 9 rozpadła 
się w lipcu 1992 roku, dotrą do powierzchni 
Jowisza po jego niewidocznej z Ziemi stronie 
z prędkością około 60 km/s. Uderzenia poszcze
gólnych części komety będzie więc można ob
serwować z Ziemi i z orbity okołoziemskiej je 
dynie pośrednio, poprzez efekty jakie te zjawi
ska wywołają w otoczeniu i w atmosferze Jo
wisza oraz ewentualnie na jego powierzchni, 
co będzie mogło być dostrzeżone po obróce
niu się — dzięki stosunkowo szybkiej rotacji 
globu planety -  odpowiedniego fragmentu tak, 
że będzie już z Ziemi widoczny.

Plan obserwacji przez sondę Galileo trwa
jącego ponad 5 dni zjawiska zderzenia komety 
Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem musi uwzględ
niać specyfikę sondy, która nie była przecież 
przygotowywana do jego śledzenia. A więc prze
de wszystkim nie będą mogły być obserwowa
ne uderzenia 8 fragmentów komety (A  B, H, 
L, Q, S, T, U), które nastąpią w czasie, kiedy 
sonda nie będzie widoczna przez żadną z na
ziemnych stacji odbiorczych, poprzez które u- 
trzymywany jest z nią kontakt. Podczas braku 
łączności z Ziemią większość instrumentów son
dy nie pracuje. Kolejne ograniczenie jest spo

wodowane trudnościami transmisji danych z son
dy na Ziemię. Jak pamiętamy (patrz Urania 
nr 12/1992 i 7-8/1993) Galileo jest pozbawio
ny szybkiej łączności z Ziemią z powodu nie 
otworzenia się jego głównej anteny. Wszystkie 
dane pomiarowe trzeba więc najpierw maga
zynować na pokładzie sondy by dopiero później, 
za pomocą małej anteny operacyjnej, powoli 
przekazywać je na Ziemię. Wprawdzie prze
widuje się, że prawie wszystkie pomiary będą 
zarejestrowane w pamięci sondy, ale tylko nie
wielki ich procent będzie mógł być sprowadzo
ny na Ziemię. Wymaga to precyzyjnego okre
ślenia, które dane są najważniejsze i zawierają 
najciekawsze informacje. Co więcej, trzeba to 
z góry przewidzieć, gdyż praktycznie nie będzie 
możliwości bieżącego analizowania danych. D o
dajmy, że na kilka dni przed początkiem zjawi
ska, kiedy trzeba będzie przekazać sondzie pro
gram wykonywania obserwacji, momenty zde
rzeń poszczególnych fragmentów komety będą 
znane z dokładnością kilku minut.

Wstępne analizy wskazują, że Galileo za
rejestruje przebieg spadku na Jowisza najpra
wdopodobniej 6 fragmentów komety Shoema
ker-Levy 9 (D, E, K, N, V i W) za pomocą 
kamery telewizyjnej pracującej w dwóch róż
nych reżymach oraz 5 fragmentów (C, F, G, P 
i R ) za pomocą spektrometru bliskiej podczer
wieni, fotopolarymetru i spektrometru ultra
fioletowego. Wszystkie przyrządy będą zbiera
ły informacje nie tylko o samym zderzeniu ale 
także podczas przelotu przez atmosferę plane
ty, gdy poszczególne części komety będą jakby 
ogromnymi meteorami jowiszowymi. Dodajmy, 
że zdolność rozdzielczą obrazów zjawiska, któ
re zarejestruje kamera sondy Galileo, określa 
np. liczba 60 pikseli na średnicę tarczy Jowisza.

Obraz Jowisza, ale z dokładnością tylko 2 
pikseli, mogłaby też zarejestrować sonda Voya
ger 2, która -  podobnie jak Galileo — będzie
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widzieć tę stronę Jowisza, w którą uderzy ko
meta. Niestety sonda (znajdująca się obecnie 
w odległości około 40 j. a. od Jowisza) pracuje 
teraz w modzie bardzo wolnej transmisji da
nych. Zarejestrowanie i przekazanie na Zie
mię obrazu wymagałoby przeprogramowania a- 
paratu, co jest już dziś podobno bardzo trud
ne i pociągnęłoby za sobą zbyt duże koszta w 
stosunku do oczekiwanych efektów. Voyager 2 
odbierze więc prawdopodobnie tylko promie
niowanie radiowe towarzyszące zjawisku w za
kresie częstotliwości od 1 do 300 kHz.

Emisje radiowe związane z przelotem ko
mety Shoemaker-Levy 9 przez magnetosferę 
Jowisza i jej zderzeniem z planetą będzie też 
rejestrować sonda Ulysses, która w drodze nad 
południowy biegun Słońca (gdzie znajdzie się 
we wrześniu 1994 roku) porusza się obecnie 
„pod” płaszczyzną ekliptyki i w drugiej poło
wie lipca będzie w odległości około 5.3 j. a. od 
Jowisza. Opracowywane są też plany wykorzy
stania sondy Clementine, która w drugiej po
łowie lipca będzie mniej więcej w połowie dro
gi między Księżycem (wokół którego obecnie 
krąży), a planetoidą Geographos (do której 
się zbliży 31 sierpnia) i będzie prawdopodob-
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nie mogła skierować wtedy swe kamery na Jo
wisza.

W miarę napływu nowych obserwacji po
zycyjnych każdego fragmentu komety coraz do
kładniej wyznacza się elementy ich orbit i na 
tej podstawie prognozuje momenty uderzenia 
w Jowisza. W tabeli 1 podajemy najnowsze da
ne dotyczące zderzeń 19 najjaśniejszych frag
mentów komety, obliczone z obserwacji wyko
nanych od momentu odkrycia komety do 23 
lutego 1994 roku. Zawiera ona ponadto naj
nowsze oszacowania możliwości obserwacji e- 
wentualnych odbić promieniowania towarzyszą
cego zderzeniu od księżyców galileuszowych Jo 
wisza (Io — J l,  Europa — J2, Ganimedes — 
J3, i Callisto — J4) i od Amaltei (J5). Liczby w 
tabeli oznaczają długości orbitalne satelitów (w 
stopniach) liczone od górnej koniunkcji dla mo
mentów zderzeń poszczególnych fragmentów. 
Znakiem „ + ” zaznaczono możliwość widocz
ności z Ziemi echa wybuchu na księżycu, literą 
„e” — zaćmienie satelity i literą „o” — zakry
cie satelity przez tarczę Jowisza. Wprawdzie 
tabela zawiera dane dotyczące najdalszego sa
telity Callisto, ale ze względu na jego odleg
łość od Jowisza wydaje się mało prawdopo-

U R A N IA

Informacje o widoczności na satelitach Jowisza skutków zderzeń 19 fragmentów komety Shoema
ker-Levy 9

Oznaczenie
fragmentu

M oment zderzenia 
(lipiec 1994) UT

Długości orbitalne satelitów
J5 J l J2 J3 J4

A =  21 16.81 193 340 103 + 75 + 35 +
B =  20 17.11 50 + 41 + 133 + 90 + 42 +
C =  19 17.27 165 74 + 149 + 98 + 45 +
D =  18 17.48 317 116 + 171 109 + 50 +
E  =  17 17.61 51 + 143 + 184 116 + 52 +
F  =  16 18.02 347o 226 225 136 + 61 +
G  =  15 18.30 190 283 254 150 + 67 +
H  =  14 18.78 177 21 + 302 174 78 +
K =  12 19.42 279 151 + 7 e 207 91 +
L =  11 19.89 259 246 55 + 230 101 +
N = 9 20.41 274 352o 107 + 256 113 +
P = 8 20.61 59 + 33 + 128 + 266 117 +
Q =  7 20.80 196 72 + 147 + 276 121 +
R =  6 21.28 183 169 + 196 300 131 +
S =  5 21.61 61 + 236 229 317 138 +
T  =  4 21.75 162 265 243 324 141 +
U =  3 21.88 256 291 256 330 144 +
V =  2 22.18 113 + 352o 287 345 151 +
W =  1 22.32 214 21 + 301 352 + 154 +
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dobne by udało się zaobserwować promienio
wanie odbite od jego powierzchni. 'la sama wąt
pliwość może dotyczyć też Ganimedesa. Ist
nieją natomiast duże szanse dostrzeżenia po
jaśnienia zaćmionej Europy podczas zderzenia 
z Jowiszem jasnego fragmentu K = 12; zjawi
sko to może być widoczne na ciemnym niebie 
z Australii, Nowej Zelandii i z Hawajów. Uw
zględniając niepewność dotychczasowej znajo
mości orbit fragmentów komety, można — z 
prawdopodobieństwem 50% — spodziewać się, 
że podczas zaćmienia Io uda się dostrzec skut
ki uderzeń w Jowisza jasnego fragmentu II = 
14 oraz W = 1. Pierwsze z tych zjawisk będzie 
widoczne ze wschodniej i południowej Afryki 
oraz Środkowego Wschodu, a drugie z Nowej 
Zelandii i Hawajów. W tabeli 2 podajemy po
nadto przedziały długości orbitalnych satelitów 
podczas ich zaćmień i zakryć przez Jowisza.

Tabela 2
Długości orbitalne satelitów Jowisza podczas 
zakryć i zaćmień

Satelita Za krycie Zaćmienie
J5: Amaltea 
J l: Io 
J2: Europa 
J3: Ganimedes 
J4: Callisto

337-23 
351-9 
355-5 
358-2 
nie ma

23-34 
9-20 
5-16 
9-13 

nie ma

Przewidywania przebiegu zderzeń poszcze
gólnych części komety Shoemaker-Levy 9 z Jo 
wiszem różnią się między sobą czasem nawet 
dość znacznie. Wynika to nie tylko z ciągle nie
pewnych wartości rozmiarów i mas fragmen
tów komety, lecz także z braku jakichkolwiek 
doświadczeń planetologów w tym zakresie i wo
bec tego nieznajomości wartości wielu para
metrów fizycznych opracowywanych modeli zja
wiska; dotychczas nigdy przecież nie obserwo
wano tak wielkiej katastrofy tego rodzaju. Jeśli 
jądra komety mają rozmiary takie, jak udało 
się wywnioskować z obserwacji wykonanych tele
skopem Hubble’a (patrz Urania nr 3/1994, str. 
79) i jeśli mają one gęstość lodu (a głównym 
składnikiem jąder komet jest jak wiadomo lód), 
to każde z nich będzie niosło energię kinety
czną rzędu 10M-10M ergów, która jest równo
ważna energii wybuchu około 10 min megaton 
TNT. Nie wiadomo jak głęboko w nie mający 
stałej powierzchni glob planety zanurzą się po
szczególne fragmenty komety. Najdalej idące

oceny wskazują wartość kilkuset kilometrów po
niżej widocznej warstwy obłoków uznawanej za 
powierzchnię. Jeśli głównym mechanizmem de
zintegracji komety będzie fragmentacja i abla
cja (topnienie i parowanie), to większość ener
gii zostanie rozproszona jeszcze w atmosferze 
i niewiele materii kometarnej dotrze do po
wierzchni. Jeśli frontowa fala uderzeniowa o- 
toczy także boki jądra, to uderzająca część ko
mety przybierze kształt jakby wielkiej kropli pły
nu i być może wedrze się dość znacznie w głąb 
planety. Przelotowi każdego fragmentu kome
ty przez atmosferę towarzyszyć będzie kilkuse
kundowy błysk. Jego jasność będzie oczywiście 
zależeć od tego, jak wiele energii zostanie wte
dy uwolnionej.

Uderzenie komety w Jowisza — podobnie 
jak kamień rzucony w wodę — wywoła na je 
go powierzchni fale, których natężenie i pro
pagację będzie można śledzić mierząc emisję 
termalną planety (fala przemieszczająca się przez 
środowisko gazowe lub płynne zmienia lokal
nie jego ciśnienie, a tym samym także tempe
raturę). Jak pokazują analizy modelowe moż
na oczekiwać zmian temperatury w granicach 
0.004-1.2 stopnia, co będzie wykrywalne m. in. 
za pomocą specjalnego teleskopu do obserwa
cji promieniowania podczerwonego pracujące
go już od wielu lat na Hawajach. Wielkie na
dzieje wiąże się też z detekcją fal sejsmicznych 
będących następstwem uderzeń, które być mo
że powiedzą coś o wnętrzu Jowisza, o którym 
prawie nic dziś jeszcze nie wiadomo. Fale ude
rzeniowe mogą ponadto pobudzić naturalne os
cylacje globu planety, analogiczne do drgań 
dzwonu, ale nie jest jeszcze jasne czy za po
mocą dostępnych dziś instrumentów uda się je 
zaobserwować. Oczekuje się też powstania w 
powierzchniowych obłokach planety niewielkich, 
ale prawdopodobnie dostrzegalnych z Ziemi, 
wirów (podobnych do słynnej czerwonej plamy).

Każde uderzenie w Jowisza spowoduje wy
bicie do jego atmosfery piuropusza materii za
równo kometarnej jak też pochodzącej z obło
ków powierzchniowych planety. Większość struk
tur tej materii zostanie rozbitych i nastąpi jej 
jonizacja. Można też oczekiwać odwrotnych pro
cesów rekombinacji oraz formowania się no
wych obłoków. Śledzenie ich rozprzestrzenia
nia się dostarczy informacji o cyrkulacji mate
rii w atmosferze, a badanie ich widm powie 
coś o składzie chemicznym, w szczególności nie
dostępnych dotąd obserwacjom warstw podpo-
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wierzchniowych Jowisza. Ponadto cząsteczki ma
terii kometarnej wnikające do atmosfery pla
nety, utworzą w jej górnych warstwach jakby 
mgiełkę, która być może przyciemni normal
nie obserwowane z Ziemi struktury.

Wtargnięcie materii kometarnej w rnagne- 
tosferę Jowisza wywoła prawdopodobnie ob- 
serwowalne zmiany promieniowania radiowe
go planety, pobudzi do świecenia jej obszary 
zorzowe, zakłóci być może strukturę pierście
ni, pozostawi dostrzegalne zmiany w tzw. toru- 
sie plazmowym związanym z księżycem Jowi
sza Io. Formułowane są też przypuszczenia, że 
z materii kometarnej rozproszonej wokół Jo
wisza utworzy się — po mniej więcej 10 latach
— nowy pierścień.

Przedmiotem zainteresowania obserwatorów 
będą oczywiście także uderzenia w Jowisza nie
widocznych dotychczas, a niewątpliwie również 
istniejących mniejszych fragmentów komety. Na
wet przez teleskop kosmiczny Ilubble’a nie jest 
się bowiem w stanie stwierdzić obecności obie
któw o rozmiarach mniejszych niż sto metrów. 
Natomiast skutki ich wtargnięcia w atmosferę 
i obłoki powierzchniowe planety mogą się prze
cież ujawnić.

Na zakończenie podkreślmy, że wszystkie 
te przewidywania przebiegu zderzenia komety 
Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem obarczone są 
bardzo dużym stopniem niepewności. Za mało 
bowiem wiemy o samej komecie, a także o 
powierzchni planety, w którą ta kometa ude
rzy, by w sposób wiarygodny prognozować nie
zwykłe zjawisko. Ale z tym większym zaintere
sowaniem będziemy śledzić czekające nas już 
niedługo wydarzenia.

Krzysztof Zbikowski

Odkrycie księżyca planetoidy

Według mitologii greckiej w jednej z grot ma
sywu górskiego na Krecie, który nosił nazwę 
Ida, ukrywał się przed Kronosem mały Zeus. 
Planetoida o nazwie Ida też skrywała dotąd 
przed oczami astronomów małego satelitę, o 
czym niedawno dowiedzieliśmy się dzięki son
dzie kosmicznej Galileo. Przypomnijmy, że 28 
sierpnia 1993 roku zdążająca do Jowisza son
da minęła planetoidę (243) Ida w odległości 
około 2400 km wykonując wiele jej zdjęć i róż
nych pomiarów. Reprodukcję pierwszej foto
grafii, która została przekazana na Ziemię, o- 
publikowaliśmy w numerze 11/1993. Ponieważ

Fot. 1. Obraz planetoidy (243) Ida i jej księżyca uzy
skany 29 sierpnia 1993 roku za pomocą sondy Gali
leo z odległości 10760 km (fot. NASA/JPL).

Fot. 2. Powiększenie obrazu satelity z fot. 1.

— jak pamiętamy — nie udało się uruchomić 
głównej anteny sondy i wobec tego wszystkie 
uzyskane przez nią informacje są przekazywa
ne na Ziemię bardzo wolno za pomocą małej 
anteny pomocniczej, następne obrazy Idy za
częto transmitować dopiero w lutym tego ro
ku. Na jednym z nich (fot. 1) zauważono o- 
biekt, który okazał się być satelitą planetoidy. 
Oznaczono go 1993(243)1. Zdjęcie zostało zro
bione 29 sierpnia o godzinie 16.7 U T gdy son
da znajdowała się w odległości 10760 km od 
Idy i 538 min km (3.696 j. a.) od Ziemi. Roz
miary planetoidy oceniono na 56x24x21 km, 
a rozmiary satelity na 1.5 km. Księżyc znajdu
je się prawdopodobnie w odległości około 100 
km od środka planetoidy. Precyzyjniej będzie 
można to określić po odebraniu z sondy dal-
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szych obrazów i rezultatów innych jej pomia
rów. Dodajmy, że znajomość okresu obiegu 
satelity wokół planetoidy umożliwi wyznacze
nie jej masy, a tym samym i gęstości, co bę
dzie bardzo istotnym przyczynkiem do pozna
nia struktury tych obiektów. Pomiary parame
trów fizycznych wskazują ponadto, że księżyc 
Idy zbudowany jest z tego samego materia
łu co planetoida. Sugeruje to wspólne ich po
chodzenie np. z rozpadu jakiejś większej pla
netoidy.

O tym, że planetoidy mogą mieć swoje księ
życe mówiło się od dawna. Dowodów na ich 
istnienie poszukiwano początkowo drogą analizy 
krzywych zmian blasku planetoid dopatrując się 
w nich analogicznych efektów jak w przypadku 
gwiazd podwójnych zaćmieniowych. Wiarygod
nych przesłanek o istnieniu satelitów małych 
planet dostarczyły ponadto obserwacje zakryć 
gwiazd przez planetoidy. Szczególnie ważne pod 
tym względem rezultaty przyniosło zakrycie 
gwiazdy przez (532) Herculinę, które obser
wowało wielu astronomów 7 czerwca 1978 ro
ku. Ale dopiero obrazy sondy Galileo w sposób 
bezpośredni potwierdziły dotychczasowe przy
puszczenia. Odkrycie to nie tylko przyczyni się 
do lepszego poznania budowy planetoid, o czym 
już wspomnieliśmy, ale będzie też miało, jak 
się zdaje, ważne implikacje kosmogoniczne. Na 
przykład, zdaniem amerykańskiego astronoma 
T. C. Van Flanderna, powszechność istnienia 
księżyców wokół planetoid podważy hipotezę 
powstania tych ciał niebieskich jednocześnie z 
całym układem planetarnym jako pozostałości 
— wspólnie z kometami — procesu akrecji pla
net. Doniosłość odkrycia, które zawdzięczamy 
sondzie Galileo, nie ulega więc wątpliwości.

Krzysztof Ziołkowski

Kometę Ilalleya jeszcze widać!

W Europejskim Obserwatorium Południowym 
w La Silla (Chile) jeszcze raz podjęto próbę 
dostrzeżenia słynnej komety Halleya, która — 
przypomnijmy — w 1986 roku przeszła przez 
peryhelium będąc wtedy przedmiotem bardzo 
intensywnych i wszechstronnych badań. Obec
nie znajduje się ona w odległości około 17 j. a. 
od Słońca i jest po prostu zmrożoną bryłą ma
terii o rozmiarach -  jak już wiemy — około 
16x8x7.5 km i nie ma oczywiście żadnej oto
czki ani warkocza. A jednak udało się ją jesz
cze zaobserwować! Dokonali tego wytrawni ob

serwatorzy i badacze komet O. H a i n a u t ,  
R. M. W e s t, B. G. M a r s d e n i K. J. 
M e e c h w dniu 11 stycznia 1994 roku za po
mocą 3.5 m teleskopu NTT (New Technology 
Telescope) z detektorem CCD. Znajduje się 
ona w miejscu nieba o rektascensji 9h15m i de
klinacji -3°22’. Jasność jądra komety oceniono 
na 26.5 mag. Jeszcze nigdy dotąd nie obserwo
wano komety w tak dużej odległości od Słoń
ca. Kometa Halleya przejdzie w 2023 roku przez 
aphelium odległe od Słońca o 35 j. a. by po
nownie powrócić w pobliże Słońca dopiero w 
2061 roku.

Krzysztof Zbikowski

Gwiezdne plamy

Od kilkuset lat astronomowie obserwują pla
my na Słońcu. Dobrze wiadomo, że ich liczba
i położenie na słonecznej tarczy zmieniają się 
okresowo. Średnia wartość tego okresu to oko
ło 11 lat, a można go wyznaczyć nawet z mi- 
łośniczych obserwacji. Ale wiadomo też, że pla
my są tylko jednym z wielu przejawów aktyw
ności słonecznej — w tym samym cyklu zmie
nia się, np. w promieniowaniu Słońca natęże
nie linii pojedynczo zjonizowanego wapnia. Po
dobną zależność w promieniowaniu gwiazdy Tiu 
Ceti zauważyli David G r a y z Western Onta
rio (w Kanadzie) i Sallie B a 1 i u n a s z Cam
bridge (w USA). Ti u Ceti leży w odległości 
11.4 lat świetlnych i jest dość podobna do Słoń
ca (np. jest żółta i na pewno pojedyncza) — 
na tyle, że w 1960 roku była obiektem pier
wszych radiowych poszukiwań cywilizacji poza
ziemskich.

Z drugiej strony między oboma gwiazdami 
istnieją także znaczące różnice: Ta u Ceti świe
ci 2.5 raza słabiej niż Słońce i ma znacznie 
mniej (30%) pierwiastków ciężkich węgla, azo
tu tlenu i żelaza Tfen ostatni fakt sugeruje, że 
raczej nie należy tam spodziewać się ziemio- 
podobnych planet.

Analiza wszystkich dostępnych dla tej gwiaz
dy danych spektroskopowych z lat 1968-1991 
pozwoliła znaleźć w jej promieniowaniu nie
mal identyczną (także z okresem 11 lat) co dla 
Słońca zmienność charakterystycznych linii wid
mowych (w 1980 i 1991 roku obserwowano 
maksimum natężenia linii).

Do pełnego potwierdzenia 11 letniego cy
klu aktywności i&u Ceti potrzeba oczywiście 
jeszcze dodatkowych danych. Jest to o tyle trud-
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ne, że linie wapnia są słabe, a poza tym akurat 
ta gwiazda jest ustawiona wyjątkowo niekorzy
stnie, bo jej oś obrotu prawie dokładnie po
krywa się z kierunkiem ku Ziemi. Tymczasem

plamy znajdują się raczej w okolicach równi
kowych niż biegunowych.

'Wg New Scientist, 1994,1911, 14
MSK

PORADNIK OBSERWATORA

Co obserwować podczas wakacji?
Powoli zbliżają się wakacje. Wiele osób 
wyjedzie, by spędzić ten czas poza do
mem, wiele jednak zostanie. Pozostanie 
wraz z nimi problem — co zrobić z wol
nym czasem. Można przewracać się z kąta 
w kąt i nudzić się przykładnie, można też 
spróbować zrobić coś pożytecznego. Pod
czas tych wakacji nadarza się bowiem oka
zja do obserwacji najaktywniejszego roju 
północnego nieba — Perseid.

Rok temu w prasie i telewizji rozpę
tała się istna burza wokół tego roju. Zwią
zana ona była z tym, że już od kilku lat 
obserwowano jego wzmożoną aktywność. 
Wiązano to z powrotem w okolice Słońca 
twórczyni Perseid, komety P/Swift-Tbttle. 
Gdy wreszcie udało się, po raz pierwszy w 
tym stuleciu, dojrzeć tę kometę okazało 
się, że przez peryhelium przejdzie ona 12 
grudnia 1992 roku, a na przełomie lutego 
i marca 1993 roku przetnie orbitę Ziemi. 
W miejscu tym Ziemia znajdzie się do
kładnie 12 sierpnia 1993 roku o godzinie 
1.15 UT. Już raz zdarzyła się podobna sy
tuacja, której efektem był legendarny deszcz 
Leonid z 1833 roku. Wszystko wskazywa
ło na to, że Perseidy swoją aktywnością 
przewyższą nawet tamto spektakularne zja
wisko. Rzeczywistość okazała się jednak 
smutna. Maksymalne liczby godzinne ja
kie obserwowano zawierały się w grani
cach 300-400 meteorów (szczegóły Ura
nia 2/94). Na pocieszenie pozostały nam 
obliczenia astronomów z Queen Mary and 
Westfield College w Londynie, którzy prze
widują możliwość deszczu właśnie w roku 
1994. Co prawda nie zgadza się z nimi 
inny astronom Brian G. M a r s d e n, we
dług którego prawdopodobieństwo takie

go zdarzenia jest znikome. Rój Perseid 
jednak nie raz potrafił płatać wymyślne 
figle, więc myślę, że warto poświęcić tro
chę czasu, by sprawdzić co pokaże w tym 
roku.

Chciałbym zatem zachęcić wszystkich, 
by spróbowali swoich sił w obserwacjach 
meteorów. Szczegółowy poradnik jak to 
robić można znaleźć w poprzednich nu
merach Uranii, tutaj więc przypomnę tyl
ko najistotniejsze rzeczy.

Zabierając się do obserwacji powin
niśmy przygotować zegarek, notatnik i ołó
wek (o wiele praktyczniejszy jest dykta
fon), latarkę ze słabym, czerwonym świa
tłem, leżak lub materac i najlepiej śpiwór. 
Bardzo wskazane jest by przed rozpoczę
ciem obserwacji poświęcić około 15-20 mi
nut na adaptację wzroku do ciemności. Po 
wykonaniu tych czynności jesteśmy goto
wi do pracy. Zaczynamy ją wybierając so
bie do obserwacji fragment nieba o śred
nicy około 60 stopni i zapisując orienta
cyjne współrzędne jego środka, widoczność 
najsłabszych gwiazd, uwagi o pogodzie i 
moment rozpoczęcia obserwacji. Następ
nie przez co najmniej godzinę staramy się 
zarejestrować pojawienie się każdego me
teoru. W momencie zaobserwowania ta
kiego zjawiska notujemy czas jego poja
wienia się (UT), jasność, wysokość nad 
horyzontem, barwę, przynależność do da
nego roju i wszelkie uwagi dotyczące prze
biegu zjawiska (smuga, ślad, rozbłysk). Po
nieważ dla Perseid położenie radiantu jest 
wyznaczone bardzo dokładnie, nie ma po
trzeby nanoszenia dróg meteorów z tego 
roju na mapę.

Z radiantem Perseid może wiązać się
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pewien problem. Otóż w czasie aktywno
ści tego roju tj. od 15 lipca do 21 sierpnia 
przemieszcza się on na niebie o dość spory 
kawałek. Poniżej podaję jego współrzędne 
na poszczególne dni aktywności (epoka
Tabela 1

1990.0): 27 VII l h49m 53.8°, 31 VII 2h07m 
55.0°, 4 VIII 2h26m 56.1°, 8 VIII 2h47m 
57.1°, 11 VIII 3h04m 57.7°, 12 VIII 3h09m 
57.9°, 13 VIII 3h15m 58.1°, 15 VIII 3h27ra 
58.4°, 17 VIII 3h39m 58.8°.

Nazwa Roju Współrzędne
Radiantu

Okres
Aktywności

Maksimum N/h
maks.

/c-Cassiopeidy
ó-Cassiopeidy
a-Camelopardalidy
CT-Pcrseidy
v-Perseidy
1-Cassiopeidy

00h36m +65° 
01 12 +59 
04 32 +65 
0212 +51 
0140 +48 
23 04 +56

23.07-08.08
20.07-12.09
10.08-20.08
28.07-13.08
05.08-11.08
10.08-24.08

31.07
10.08 
20. 08 
m. n. 
m. n 
m. n.

do 10

do 7 
do 5

T&bela 2

Nazwa Roju Współrzędne
Radiantu

Okres
Aktywności

Maksimum N/h
maks.

a-Cygnidy 20h40m+45° 17.06-31.07 m. n. 6-7
Capricornidy 2100 -15 10.07-20.08 15.07 9
a-Capricornidy I 20 28 -10 15.07-25.08 15.07
y-Delphinidy 20 56 + 14 21.07-13.08 28.07
y-Draconidy II 17 48 +49 VI-IX 29.07
a-Capricornidy II 20 32 -10 27.07-11.08 29.07
Ó-Aquarydy S 2218 -16 21.07-29.08 29.07 5
/3-Cepheidy 2108 +73 29.07-14.08 11.07
<3-Aquarydy N 22 36 -05 14.07-26.08 12.08 15
0-Cygnidy 19 28 +48 10.08-16.08 12.08
/c-Cygnidy II 19 24 +57 06.08-08.09 17.08 do 10
Cepheidy sierpniowe 20 42 +62 10.08-24.08 20.08 do 8
£~Draconidy 18 04 +59 06.07-24.07 m. n.
ó-Andromedyty 0012 +36 07.07-20.07 m. n.
A-Pegazydy 22 44 +21 19.07-31.07 b. m. do 9
a-Pegazydy 23 32 + 16 23.07-01.08 m. n.
A-Arietydy 0140 +24 28.07-13.08 m. n.
2-Lacertydy 22 08 +45 28.07-05.08 m. n.
a-Andromedydy 00 24 +36 29.07-13.08 m. n.
v-Pegazydy 23 20 +26 01.08-08.08 m. n.
%-Draconidy 17 44 +57 09.08-21.08 m. n.
R-Lirydy 19 00 +42 10.08-24.08 m. n.
34 H-Cepheidy 22 20 +82 11.08-24.08 m. n.
ó-Delphinidy 20 44 + 13 16.07-27.08 m. n.

m. n. — maksimum nieznane 
b. m. — brak maksimum
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Natura była na tyle łaskawa, że oprócz 
Perseid na wakacyjne miesiące zesłała nam 
jeszcze około 80 innych rojów. Prawie po
łowa z nich to roje słabo zbadane, o któ
rych wiemy mało i których obserwacje są 
bardzo pożądane. Doświadczony obserwa
tor może w ciągu jednej godziny obser
wować kilka rojów i jest to o tyle łatwiej
sze, że wiele radiantów leży blisko radian- 
tu Perseid. Z  tym może jednak wiązać się 
problem określenia przynależności mete
orów do danego roju. Bardzo pomocne 
jest tu podanie dokładnych współrzędnych 
radiantów aktywnych w czasie aktywności 
Perseid. Dane te zawarte są w tabeli nr 1.

Szczególnej uwadze polecam rój /3-Cas- 
siopeid. W maksimum, 28 lipca, możemy 
obserwować około 15-20 meteorów z te
go roju. Jest on aktywny od 17 lipca do 15 
sierpnia i co najciekawsze jego radiant też 
znacznie przemieszcza się na niebie. Oto 
jego współrzędne (epoka 1990.0): 20 VII 
0h00m 53.4°, 24 VII 0h16m 54,7°, 27 VII 
0h28ra 55.7°, 28 VII 0h32m 56.0°, 29 VII 
0h36m 56.4°, 2 VIII 0h52m 57.7°, 4 VIII 
l h00m 58.1°.

Widać więc, że rojów jest sporo, jeśli 
jednak komuś nadal mało to tabela 2 za
wiera dane o innych ciekawych rojach ak
tywnych w ciepłe wakacyjne miesiące. Jak 
widać jest się czym zająć.

Na pewno jednak przebojem tego lata 
będą Perseidy. Tym bardziej polecane ob
serwacjom, że w maksimum Księżyc bę
dzie kilka dni po nowiu i nie będzie prze
szkadzać w obserwacjach.

Co prawda patrząc na momenty wy
stąpienia maksimum aktywności w latach

poprzednich wydaje się, że tegoroczne ma
ksimum nastąpi w godzinach 8-11 UT. W 
Polsce niestety panuje wtedy dzień, trzeba 
brać jednak pod uwagę możliwość, że mo
ment ten może się przesunąć. Według 
Marsdena stanie się tak na pewno, tyle, że 
przesunięcie to nastąpi na godziny póź
niejsze, co także nie satysfakcjonuje ob
serwatorów w Europie. Miejmy jednak na
dzieję, że wszystkie te obliczenia okażą się 
błędne i maksimum wypadnie około pół
nocy czasu uniwersalnego, kiedy właśnie 
w Polsce jest środek nocy.

W roku 1995 nie będzie tak wesoło, 
bowiem na okolice maksimum przypada 
pełnia, która dość skutecznie uniemożliwi 
obserwacje słabszych zjawisk, a i tym jaś
niejszym zabierze sporo piękna. Dobre wa
runki do obserwacji Perseid powtórzą się 
dopiero w 1996 roku. Radzę więc wyko
rzystać okazję w tym roku i naobserwować 
się tyle by starczyło na dwa lata. Miejmy 
tylko nadzieję, że pogoda dopisze.

Więcej informacji na temat Perseid i 
innych rojów można zasięgnąć pisząc pod 
adres: Pracownia Komet i Meteorów, Ar
kadiusz Olech, ul. Żwirki i Wigury 11/34, 
83-000 Pruszcz Gdański (proszę przesłać 
znaczek i czystą kopertę). Pod ten adres 
można też przesyłać swoje obserwacje. Bę
dą one wykorzystane do opracowania wy
ników obserwacji Perseid w Polsce, a po
tem przesłane do International Meteor Or
ganization.

Arkadiusz Olech
P. S. Autor bardzo dziękuje Przemysła

wowi Woźniakowi za pomoc w pracy nad 
tym artykułem.

Olsztyńskie Planetarium zaprasza miłośników meteorytów
Bez wielkiego rozgłosu, niemal niepost
rzeżenie, Olsztyńskie Planetarium stało się 
centrum informacji o meteorytach w Pol
sce. Powstał katalog polskich meteorytów 
wciąż na bieżąco aktualizowany. Powstała 
biblioteka meteorytowa posiadająca cza
sopismo Meteońtics i większość najważ

niejszych książek poświęconych temu te
matowi, głównie w języku angielskim. Dzia
ła też Klub Kolekcjonerów Meteorytów 
liczący już ponad 60 kolekcjonerów. Trze
ci rok wydawany jest dla miłośników me
teorytów biuletyn informacyjny Meteoryt. 
Wreszcie powstała największa w Polsce
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wystawa meteorytów z jedynym w naszym 
kraju fragmentem meteorytu z Marsa. Brak 
rozgłosu spowodował, że wie o tym wszy
stkim tylko wąskie grono wtajemniczo
nych. pragniemy poszerzyć to grono o czy
telników Uranii.

Olsztyńskie Planetarium posiada nie 
tylko katalog meteorytów znajdujących się 
w polskich zbiorach, ale także wydany przez 
Natural History Museum w Londynie ka
talog wszystkich meteorytów znalezionych 
na Ziemi. Może więc udzielić informacji o 
każdym znalezionym i przebadanym me
teorycie. Warto przy tej okazji podkreślić, 
że w nauce meteoryt zaczyna się liczyć do
piero wtedy, gdy zostanie gruntownie prze
badany, sklasyfikowany i umieszczony w 
światowym katalogu. Póki to nie nastąpi, 
jest tylko pseudometeorytem lub przypu
szczalnym meteorytem. Dlatego jeśli ktoś 
twierdzi, że ma meteoryt, należy od razu 
spytać: jaki? Jeśli w odpowiedzi na to py
tanie nie padnie nazwa i typ meteorytu, 
lub jeśli ta nazwa i typ nie odpowiada da
nym katalogowym, to jest to w najlepszym 
przypadku niezamierzona próba wprowa
dzenia w błąd. W Olsztyńskim Planeta
rium każdy może sprawdzić, czy zdobyty 
okazyjnie „meteoryt” jest prawdziwy.

Członkowie Klubu Kolekcjonerów Me
teorytów, działającego przy Olsztyńskim 
Planetarium, mogą być pewni, że posia
dają prawdziwe meteoryty. Każdy okaz na
bywany za pośrednictwem Klubu jest spraw
dzany nawet, jeśli pochodzi ze źródła god
nego zaufania. Takie sprawdzanie może 
zresztą przynieść czasem niespodzianki. 
Właśnie sprawdzając eukryty Millbillillie 
znany poszukiwacz meteorytów Robert A. 
H a a g z Arizony odkrył, że jeden z rzeko
mych eukrytów jest w rzeczywistości me
teorytem z Księżyca. Niestety w Olsztynie 
nic podobnego jeszcze się nie wydarzyło.

Kolekcję meteorytów może założyć każ
dy. Okazy do kolekcji najprościej kupić, 
ale można też znaleźć. Tb ostatnie udało 
się tylko dwóm członkom Klubu, którzy 
sami odnaleźli nowe okazy meteorytu Mo-

rasko. Wraz z okazem członkowie Klubu 
otrzymują podstawowe informacje o tym 
meteorycie i wskazówki, gdzie można do
wiedzieć się więcej. W ciągu trzech lat ist
nienia Klubu powstało kilka interesują
cych kolekcji prywatnych. Wszystkie kole
kcje, nawet te złożone tylko z jednego me
teorytu, są wpisane do Katalogu Meteory
tów w Polskich Kolekcjach, co dla właś
ciciela jest dodatkowym potwierdzeniem 
wartości jego zbioru.

Biuletyn Meteoryt powstał jako polska 
wersja czasopisma Impactl wydawanego 
przez Society of Meteoritophiles. Gdy ta 
organizacja zaprzestała działalności wsku
tek ciężkiej choroby jej prezesa i wydaw
cy Impactl w jednej osobie, Philipa M. 
B a g n a l l a ,  i braku chętnych do zastą
pienia go, Olsztyńskie Planetarium posta
nowiło kontynuować wydawanie Meteory
tu wspólnie z Sekcją Meteorów i Meteory
tów PTMA. Biuletyn ten jest kwartalni
kiem wydawanym techniką kom puterowo- 
kserograficzną, informującym na popular
nym poziomie o nowościach w badaniach 
meteorytów i wynikających stąd wnioskach 
dotyczących budowy i historii Układu Sło
necznego, o historii meteorytów i badań 
nad nimi, podającym także wskazówki dla 
kolekcjonerów. Dostępny jest tylko w pre
numeracie.

Kolekcja meteorytów Olsztyńskiego 
Planetarium, połączona z prywatną kolek
cją autora, stała się największym zbiorem 
meteorytów w Polsce pod względem liczby 
różnych meteorytów, choć pod względem 
łącznej masy zgromadzonych okazów da
leko jej do zbiorów Polskiej Akademii 
Nauk, czy uniwersyteckich. Ze względu na 
różnorodność prezentowanych okazów i 
na fakt, że są one wystawione na widok 
publiczny, a nie schowane w szafach, jak w 
innych zbiorach, Olsztyńskie Planetarium 
jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie każ
dy, bezpłatnie może zobaczyć, jak wygląda 
całe bogactwo odmian meteorytów. Do
datkową zaletą olsztyńskiej wystawy jest 
możliwość poznania budowy meteorytów.
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Odmiennie niż w innych zbiorach meteo
ryty mają tu uwidocznione przekroje, w 
przypadku meteorytów żelaznych podda
ne trawieniu, aby uzyskać wszystkie sub
telności ich budowy. Zapraszamy.

Wszystkich zainteresowanych meteo
rytami, którzy nie mogą się wybrać do Ol
sztyna, zachęcamy do napisania do nas: 

Olsztyńskie Planetarium 
i Obserwatorium Astronomiczne 
Klub Kolekcjonerów Meteorytów 
Al. Piłsudskiego 38

10-450 Olsztyn 
albo

Sekcja Meteorów 
i Meteorytów PTMA 
skr. poczt. 6 
14-530 Frombork
Rozważana jest możliwość zorganizo

wania spotkania miłośników meteorytów 
w Olsztyńskim Planetarium, w sierpniu te
go roku. Zainteresowanych takim spotka
niem również prosimy o listy.

Andrzej S. Pilski

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych 
R Bootis, W Bootis
R Bootis
a  =  14h37m <5 = +26°44’ (J. 2000) 
A:6.2m-13.1m v Max: 2444518 +223.401 
Typ: M M-m = 0.46 Sp. M3e-M8e

Niedaleko R Bootis i tylko 44’ od gwiaz
dy e Bootis znajduje się znacznie jaśniej
sza od R Bootis zmienna — W Bootis. 
Gwiazda ta jest pulsującym czerwonym ol-

+ 30

+20

R i W Bootis
W gwiazdozbiorze Wolarza w odleg

łości około 1.5° na zachód od e Bootis 
znajduje się pierwsza odkryta w tym gwiaz
dozbiorze gwiazda zmienna. Jest to zmien
na długookresowa pulsująca z okresem o- 
koło 7.5 miesiąca. Chociaż niekiedy jej 
jasność w maksimum osiąga 6m to średnio 
wynosi 7.2m, zaś w minimum 12.3m.
W Bootis
a  =  14»43” ó =  +26°32’ (J. 2000)
A: 4.7m-5.4m v P = 450d: iyp:SRb?
Sp. M2-M4III

brzymem z amplitudą nie przekraczającą 
jednej wielkości gwiazdowej. Mimo że gwiaz
da jest dostępna obserwacjom okiem nie
uzbrojonym, jest raczej słabo zbadana. 
Zmienna należy prawdopodobnie do kla
sy zmiennych półregularnych ze słabo za
znaczonym okresem 450 dni. Najkorzyst
niejszym okresem do obserwacji jest wios
na, gdyż wtedy gwiazdozbiór Wolarza gó
ruje wysoko nad horyzontem.

Tomasz Krzyt
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OBSERWACJE

Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca 
PTMA, grudzień 1993

Wyniki obserwacji Słońca w grudniu 1993 r. 
przysłało 11 obserwatorów: Marcin B e t - 
le j,G rzegorz  C z e p i c z e k , A r t u r  G ł o 
g o w s k i ,  Marcin J a r s k i ,  Wiktor M a 
j e w s k i ,  Michał S i w i e c ,  Sebastian S o - 
b e r s k i, Krzysztof S o c h a ,  Mieczysław 
S z u l c ,  Stanisław Ś w i e r c z y ń s k i ,  Je
rzy Z a g r o d n i k .

Obserwatorzy wykonali w sumie 62 
obserwacje w 23 dniach. Średnie dzienne 
względne liczby Wolfa:

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Marcin Kubiak, Gwiazdy i m ateria mię- 
dzygwiazdowa, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1994,450 stron, 75 tys. zł 
w księgarni firmowej.

Nakładem Wydawnictwa Naukowego 
PWN ukazała się druga książka z astrofi
zycznej trylogii (pierwszą były Galaktyki i 
budowa Wszechświata Michała Jaroszyń
skiego, patrz Urania 9/93, trzecią ma być 
książka Pawła Artymowicza o Układzie Sło
necznym). Autorzy obu wydanych podrę
czników są pracownikami Obserwatorium 
Astronomicznego Uniwersytetu Warsza
wskiego — ich dydaktyczne doświadcze
nia najwyraźniej przy pisaniu pomogły.

Gwiazdy i materia międzygwiazdowa to 
nie jest książka łatwa — do pełnego ko
rzystania z niej potrzebna jest dobra zna
jomość i matematyki i fizyki. Poza tym jest 
bardzo obszerna — na szczęście zaopa
trzona jest w szczegółowy indeks. 450 stron 
tekstu przypadkowo zapewne podzieliło 
się na trzy niemal równe porcje odpowia
dające w przybliżeniu tematom semestral
nych wykładów na astronomii: aż 133 stro
ny poświęcił Autor na opis zjawisk poma
gających zrozumieć atmosfery gwiazdowe, 
mniej więcej drugie i trzecie tyle — na

1 ..... 72 9......... 45 17.... ....28 25.... ....-

?............ 51 10.... ....39 18.... 36 26.... 61
3 - 11.... ....22 19.... 17 27.... 49
4 ... 70 12.... ....20 20.... 28....
5 ... 64 13.... 21.... ....34 29....
ń _ 14.... - 22.... ....36 30.... 5?
7 ... 68 15.... n 23.... ....44 31.... 60
8 ....58 16.... 77 24.... 38

Średnia miesięczna liczba Wolfa w 
grudniu 1993 r. wynosiła 43.6 (41.4). Śred
nia względna liczba Wolfa dla obrotu Słoń
ca Nr 1876 wynosiła 43.9 (40.7). W nawia
sach podano średnie liczone bez współ
czynników obserwatorów.

Bartosz Dąbrowski

dane obserwacyjne i na teoretyczne mode
le gwiazdowych wnętrz. Dokładniej wspom
niana książka składa się z 5 części (Pro
mieniowanie i materia, Parametry obser
wacyjne gwiazd, Gwiazdy jak je widzimy, 
Budowa wewnętrzna gwiazd i ich ewolu
cja, Gwiazdy zmienne) — myślę jednak, 
że część druga i trzecia powinny stanowić 
całość (tym bardziej, że trzecia zawiera za
ledwie jeden rozdział).

Oprócz wiadomości klasycznych poda
ne są w podręczniku również najnowsze 
(interferometria plamkowa, obserwacje w 
innych niż optyczne zakresach widmowych) 
co pozwala lepiej rozumieć współczesną 
astronomię. Bardzo wyraźnie eksponowa
ne są wzory. Tb znacznie upraszcza czyta
nie. Prezentowane liczne wykresy także o- 
gromnie ułatwiają korzystanie z podręcz
nika. W zwarty sposób, w tabelach, poda
no wiele przydatnych wiadomości takich 
jak np.: najważniejsze systemy fotometry- 
czne, kryteria klasyfikacji widmowej, pa
rametry gwiazd ciągu głównego, tempo e- 
wolucji gwiazd na różnych etapach w za
leżności od masy, zasadnicze cechy super
nowych różnego typu, typy gwiazd pulsu
jących. Taka forma podawania wiadomo
ści to zaleta dobrych podręczników.
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Z  uwag redakcyjnych — bardzo mało 
czytelne są stosowane wyróżniki (np. defi
nicje na str. 13, 24, 25,... mogłyby być wy
tłuszczone; giną w tekście napisy kursywą 
— np. str. 94 itd).

Gwiazdy i materia między gwiazdowa to 
nowoczesny podręcznik przeznaczony prze
de wszystkim dla studentów astronomii i 
fizyki, ale także dla nauczycieli i uczniów 
klas matematyczno-fizycznych. Polecam 
go także tym miłośnikom astronomii, któ
rzy chcieliby swoje wiadomości podbudo
wać zrozumieniem rozmaitych procesów

fizycznych i znajomością rządzących tymi 
procesami praw, w szczególności więc u- 
czestnikom Olimpiad i Konkursów Astro
nomicznych.

Reasumując — myślę, że mimo drob
nych niedociągnięć (jakie pewnie w niej 
znajdą uważni czytelnicy) jest to książka, 
którą każdy astronom i miłośnik astrono
mii będzie chciał mieć zawsze w zasięgu 
ręki (i dlatego szkoda, że jest wydana w 
miękkiej okładce).

Magdalena Kożuchowska

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY

Słońce: Nadal obniża się po ekliptyce w 
kierunku równika niebieskiego, w związ
ku z czym w ciągu miesiąca dnia ubywa o 
ponad półtorej godziny. W Warszawie 1 
sierpnia Słońce wschodzi o 4h56m, zacho
dzi o 20h27m, a 31 sierpnia wschodzi o 
5h45m, zachodzi o 19h27m. W sierpniu Słoń
ce wstępuje w znak Panny.

Sierpień 1994 r.

W sierpniu tarcza Księżyca zakryje Spi- 
kę (Kłos Panny), najjaśniejszą gwiazdę w 
gwiazdozbiorze Panny, ale zjawisko to nie 
będzie u nas widoczne.
Planety i planetoidy: Na wieczornym nie
bie widoczne są dwie najjaśniejsze plane
ty: Wenus i Jowisz. W e n u s  świeci pięk
nym blaskiem jak gwiazda -4.3 wielk. ni-

Dane dla obserwatorów Słońca (na 14h czasu wschod.-europ.)

Data
1994

P Bo Lo Data
1994

P Bo Lo

VIII 1 + 10992 +5981 201903 VIII 17 + 16976 +6975 349949
3 + 11.70 +5.96 174.58 19 + 17.41 +6.84 323.06
5 + 12.48 +6.08 148.13 21 + 18.04 +6.92 296.62
7 + 13.24 +6.22 121.69 23 + 18.65 +6.98 270.20
9 + 13.98 +6.34 95.24 25 + 19.24 +7.04 243.76

11 + 14.70 +6.45 68.80 27 + 19.81 +7.10 217.34
13 + 15.40 +6.56 42.36 29 +20.36 +7.15 190.92
15 + 16.09 +6.66 15.92 31 +20.88 +7.18 164.50

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
16d19h54m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

Księżyc: W pierwszej połowie miesiąca bę
dziemy mieli noce bezksiężycowe, bowiem 
kolejność faz Księżyca jest w sierpniu na
stępująca: nów 7dl l h, pierwsza kwadra 
14d8h, pełnia 21d9h i ostatnia kwadra 29d8h. 
W perygeum Księżyc znajdzie się 13, a w 
apogeum 27 sierpnia.

sko nad zachodnim horyzontem; znacznie 
słabszy J o w i s z  (-2  wielk.) widoczny 
jest jeszcze około dwóch godzin po zacho
dzie Słońca i przez lunety możemy ob
serwować jego cztery najjaśniejsze księ
życe. Przez całą noc widoczny jest S a - 
t u m  jako gwiazda +0.6 wielk. w gwiaz-
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dozbiorze Wodnika oraz przez lunety 
U r a n  6 wielk. i N e p t u n  8 wielk. na 
granicy gwiazdozbiorów Strzelca i Kozio
rożca. M a r s  wschodzi około północy i 
widoczny jest jako czerwona gwiazda +1.2 
wielk. wędrująca w ciągu miesiąca przez 
gwiazdozbiory Byka i Bliźniąt. P l u t o n  
dostępny jest jeszcze wieczorem, ale tylko 
przez duże teleskopy jako gwiazdka około 
14 wielk. na granicy gwiazdozbiorów Wa
gi, Węża i Wężownika. Żadna z jaśniej
szych planetoid nie jest w tym miesiącu 
widoczna.
Meteory: Od 15 lipca do 21 sierpnia pro
mieniują słynne P e r s e i d y, rój o najbar
dziej regularnej corocznej aktywności. Ra
diant meteorów leży w gwiazdozbiorze Per- 
seusza i ma współrzędne: rekt. 3h4m, deki. 
+58°. Maksimum aktywności przypada o- 
koło 13 sierpnia, a w tym roku warunki 
obserwacji są dobre (Księżyc przed pier
wszą kwadrą nie przeszkadza zbytnio swym 
blaskiem).

*  * *

l d Od 21hl m księżyc 1 ukryty jest za 
tarczą Jowisza.

2d Do 21h44m na tarczy Jowisza widocz
ny jest cień jego 1 księżyca.

3d6h Złączenie Marsa z Księżycem w 
odl. 3°.

5d Od 20hl l m do 22h31m księżyc 3 prze
chodzi za tarczą Jowisza.

7d Księżyc 1 zbliża się do brzegu tarczy 
Jowisza i o 22h3m rozpocznie przejście na 
jej tle.

9* O 16h Pluton nieruchomy w rekta- 
scensji. Wieczorem na tle tarczy Jowisza 
przechodzi jego księżyc 1, a od 21h30m po
jawi się na tarczy także cień tego księżyca;

tymczasem księżyc 2 ukryty jest w cieniu 
planety i o 21h49m obserwujemy koniec 
zaćmienia (księżyc pojawi się nagle w od
ległości równej średnicy tarczy od jej pra
wego brzegu, patrząc przez lunetę odwra
cającą).

l l dl h Wenus w złączeniu z Księżycem 
w odl. 3°.

12d9h Bliskie złączenie Księżyca ze Spi- 
ką (Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej wiel
kości w gwiazdozbiorze Panny; zakrycie 
gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne 
będzie w Indiach, na Oceanie Indyjskim, 
w Australii i w północnej części Nowej 
Zelandii.

13d O 3h górne złączenie Merkurego ze 
Słońcem. O 9h Jowisz w złączeniu z Księ
życem w odl. 2°.

16d Do 21h22m po tarczy Jowisza wę
druje cień jego 3 księżyca, natomiast księ
życ 2 ukryty jest za tarczą planety do za
chodu Jowisza w Polsce.

18d Księżyc znajdzie się w złączeniu z 
dwiema planetami: o 16h z Neptunem w 
odl. 4° i o 20h z Uranem w odl. 5°.

22d12h Saturn w złączeniu z Księżycem 
w odl. 7°.

23d10h42m Słońce wstępuje w znak Pan- 
ny, jego długość ekliptyczna wynosi 150°.

25dl h Wenus w największym wschod
nim odchyleniu od Słońca (w odl. 46°).

31d23h Wenus w złączeniu z Kłosem 
Panny (Spiką), najjaśniejszą gwiazdą w 
gwiazdozbiorze Panny (w odl. 0.7°).

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

Opracował G. Sitarski

Informujemy, że Krakowski Oddział PTMA organizuje w dniach 29 lipca do 15 
sierpnia br. obóz astronomiczny na Lubomirze (904 m n.p.m.). W programie obser
wacje gwiazd zmiennych, Perseidy, astrofotografia (niezbędny własny sprzęt biwa
kowy, a mile widziany własny obserwacyjny). Chętni do uczestniczenia w obozie 
proszeni są o kontakt z kol. Januszem Płeszką -  prezesem O. Krakowskiego 
PTMA, ul. św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do 20 
czerwca br. Pierwszeństwo uczestnictwa mają członkowie O. Krakowskiego.
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Announcement of 1AYC 1994
IAYC 1994, July 24th -  August 14th 1994 

30th International Astronomical Youth Camp 
in Schaephuysen, Germany

The International Astronomical Youth Camps celebrate a double jubilee in 1994. 
Not only is this years IAYC the 30th one, it will also be 25 years ago that the first IAYC 
took place. So if you didn’t join the camps so far, there is additional reason to do so 
this year. To participate in an IAYC is not only doing your favourite hobby for three 
weeks, but also to spend nice summer holidays, to meet many new friends from all 
over the world and to experience the fantastic camp atmosphere.

The IAYC is an international youth camp with participants from at least 12 
different countries from all over the world. Because it is an international camp, the 
camp language is English. You should be able and willing to speak English throughout 
the camp. Your English needn’t be perfect, normal school knowledge are sufficient.

For three weeks you work in one of the seven working groups, together with 
other participants, on astronomical projects; you can find everything between night 
observations and theoretical problems, depending on your own interests. The 
working groups will be lead by experienced amateur astronomers from the IAYC 
team.

In 1994 we offer working groups with the following themes:
• Ancient Astronomy •  Solar system
• Astrophysics •  Spectroscopy
• Cosmology •  Start of modern astronomy
• Exobiology

The participants may choose one of these working groups in their application. 
Apart from the astronomical program, there are many non-astronomical activities, 
like group games, singing evenings, hiking tours and an excursion. IAYC 1994 takes 
place in Schaephuysen, Germany, from July 24th until August 14th. Schaephuysen 
is a small village between Moers and Venlo. The accomodation will be in an old 
windmill and building besides it, that offers much space for all participants, working 
groups and our own darkroom. Next to the building is a big field, which in the 
daytime will be used for sporting activities, and in the nighttime for observing. There 
is enough space for all our telescopes. Because of the isolated location of the 
house, we can expect good observing conditions.

Everybody from 16 to 24 years, who is able to communicate in English can 
participate in the IAYC. The participation fee for accomodation, full board and 
program, including the excursion, will be DM 620.00.

If you are interested in a participation you can order — free of charge — detailed 
information and an application form from:

IWA e. V.
c/o Erwin van Ballegoij
Dirkje Marlastraat 17 bis
NL-3551 SK Utrecht
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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładki: Fragment powierzchni Wenus odtworzony w trójwymiarowej perspekty

wie z rezultatów sondowań radarowych wykonanych przez sondę Magellan; z prawej strony 
widoczny jest wulkan Sif Mons o wysokości około 2 km (fot. NASA/JPL).

Druga strona okładki: Fragment globu planety Wenus z uwidocznionymi (w sztucznych kolorach 
dla uwydatnienia szczegółów) strukturami powierzchni odtworzonymi na podstawie sondowań 
radarowych Magellana (fot. NASA/JPL).

TVzecia strona okładki: U góry — mapa fragmentu powierzchni Wenus, obejmującego obszar o 
rozmiarach około 1800x1200 km, opracowana na podstawie danych sondowań radarowych i 
altimetrycznych sondy Magellan; kolorami od czerwonego do niebieskiego oznaczono wyso
kości od największych do najmniejszych (fot. NASA/JPL). U dołu — dostępne na rynku i 
polecane miłośnikom astronomii najnowsze produkty firmy Uniwersał (ul. Poniatowskiego 9, 
34-300 Żywiec, tel. 61-3374): teleskopy Cassegraina o średnicy zwierciadła 250 mm i ogni
skowej 3400 mm (lewy) i o średnicy zwierciadła 150 mm i ogniskowej 2200 mm (prawy).

Czwarta strona okładki: Maxwell Montes — najwyższe góry na powierzchni Wenus, których 
sztucznie barwiony obraz uzyskano z radarowych sondowań Magellana; kolisty utwór po lewej 
stronie to krater Kleopatra o średnicy około 100 km (fot. NASA/JPL).

URANIA — Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Redaguje kolegium: 
Krzysztof Ziołkowski — redaktor naczelny, Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska — sekretarz 
redakcji. Adres redakcji: ul Bartycka 18, 00-716 Warszawa. Adres administracji: Zarząd Główny 
PTMA, ul. św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków, tel. 22 38 92; nr konta PKO I OM Kraków 
35510-16391-132. Koszt wytworzenia tego zeszytu 28 000 zł. Uranię rozprowadza się w ramach 
składki członkowskiej; w 1994 roku 300 000 zł (zniżka 240 000 zł).

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






