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Pięć lat temu, w Bambergu (Niem
cy), odbyło się sympozjum Międzynaro
dowej Unii Astronomicznej poświęcone
podsumowaniu wiedzy o kometach po
ostatnim powrocie w pobliże Słońca słyn
nej komety Halleya, które — ja k pam ię
tamy — miało miejsce w 1986 roku. Każ
de pojawienie się tej komety wzbudza ta
kie zainteresowanie i stwarza tyle możli
wości badań, że staje się zwykle jakby
krokiem milowym w rozwoju dziedziny
astronomii zajmującej się małymi cia
łami i kosmogonią Układu Słonecznego.
Komety sq bowiem najprawdopodobniej
pozostałością budulca, z którego cztery i
pół miliarda lat temu utworzyło się Słoń
ce i jego układ planetarny. Poproszony o
ocenę rezultatów tego sympozjum, sędzi
wy już i bodaj najbardziej ze współczes
nych zasłużony badacz komet, uczony amerykański Fred L. Whipple rozpoczął
kończący konferencję referat, zatytułowa
ny tajemniczo „Las i drzewa”, od inte
resującego porównania, które nasunął mu
na myśl obejrzany kiedyś spław drewna
p o Amazonce. Badający komety astro
nom wydaje się być w sytuacji analogi
cznej do obserwatora pni drzew spływa
jących rzeką, który na podstawie tego co
dostrzeże próbuje dociec skąd wycięto te
drzewa, oraz ja k wyglądał i ja ki był ro
dzaj lasu, w którym rosły. Warto pam ię
tać o tej paraleli, gdy w nadchodzących
tygodniach będziemy czytać różne wia
domości i słuchać bieżących doniesień
o zderzeniu komety Shoemaker-Levy 9
z Jowiszem, które — ja k już informo
waliśmy — będzie trwało od 16 do 22
lipca tego roku. Na publikowany w tym
numerze artykuł, ukazujący czym są i
ja k powstały komety, oraz opisujący od
krycie niezwykłej przedstawicielki tych
ciał niebieskich, budzącej ostatnio tak
wiele emocji, składają się dwa fragmen
ty książki o lipcowym wydarzeniu, która
niebawem ukaże się na rynku księgar
skim.

\_____________________)
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Przemysław Woźniak — Poznań

FOTOMETRYCZNY CENZUS WSZECHŚWIATA
O testowaniu modelu kosmologicznego za pomocą zliczeń galaktyk
1. Wstęp
Najlepszy opis ewolucji Wszechświata na
jaki stać współczesną kosmologię to tzw.
model standardowy. Osnową, na której
został utkany są rozwiązania równań pola
grawitacyjnego w Ogólnej Teorii Względ
ności Einsteina. A więc globalne cechy
Wszechświata i jego ewolucji w tym opisie
w dużej mierze zależą od charakteru wspo
mnianych rozwiązań. I tak np. w połą
czeniu z obserwacjami udało się ustalić, że
najprawdopodobniej Wszechświat był kie
dyś niezwykle mały i gęsty (bo chcielibyś
my żeby energia była zachowana), że obe
cnie przechodzi fazę rozszerzania, a jego
przyszłość zależy od tak zwanego parame
tru krzywizny k. Jeśli k - 4-1 Wszechświat
zatrzyma się w swej ekspansji i zacznie się
kurczyć, jeśli k = -1 ekspansja będzie trwać
wiecznie, natomiast przy k = 0 Wszech
świat również będzie puchnąć nieograniczenie, ale z prędkością asymptotycznie
malejącą do zera. Ale czy Wszechświat nie
jest dany naszym zmysłom tylko raz? Za
tem powinniśmy być w stanie podać jed
noznaczną odpowiedź na pytanie który mo
del kosmologiczny (rozwiązanie równań
Einsteina) jest realizowany w przyrodzie.
Rozwiązania równań OTW dają się „po
numerować” kilkoma parametrami, z któ
rych najważniejsze są stała Hubble’a Ho
(miara prędkości ekspansji) oraz parametr
deceleracji q» (mierzący spowolnienie tej
ekspansji przez grawitację). Niestety jak
dotąd parametry te dla naszego Wszech
świata znamy z bardzo małą dokładnością
(w przypadku stałej Hubble’a błąd jest
rzędu samej stałej).
W zagadnieniu wyznaczania parame
trów kosmologicznych operuje się tzw. te
stami kosmologicznymi. Nietrudno się do

myśleć, że wielkości występujących w rów
naniach kosmologii teoretycznej takich jak
k czy q0 nie mierzy się bezpośrednio. Test
to coś w rodzaju przepisu co należy zaob
serwować, żeby wyznaczyć pewien para
metr kosmologiczny. Tfest tłumaczy język
teorii na wielkości obserwowalne. W dal
szej części postaram się przybliżyć pewne
idee na temat wyznaczania qo. Będę dość
swobodnie używał pewnych nie bardzo zre
sztą zaawansowanych pojęć z kosmologii.
Czytelników, którzy się z nimi nie spotkali
odsyłam do książek popularyzujących kos
mologię.
2. Standardowy model nieewolucyjny
zliczeń galaktyk
Objętość kuli o danym promieniu zależy
od krzywizny przestrzeni. Parametr krzy
wizny k, stała Hubble’a Ho oraz parametr
deceleracji qo są powiązane pewnymi rów
naniami wyprowadzanymi z OTW. ^fo<0.5
odpowiada k = +1, <70 = 0.5 odpowiada k
= 0 i wreszcie f/o>0.5 odpowiada k = -1.
Przyjmując jednorodny rozkład galaktyk
w przestrzeni możemy więc dowiedzieć się
czegoś o geometrii Wszechświata, a tym
samym o qo ze zliczeń galaktyk o określo
nej jasności występujących na jednostce
powierzchni sfery niebieskiej.
Co to takiego model zliczeń? Otóż do
testowania q0 można posłużyć się symu
lacją komputerową. Obserwuje się prze
cież średnie liczby galaktyk w określonych
obszarach nieba. Można więc wygenero
wać za pomocą komputera sztuczny roz
kład galaktyk, ale taki, którego statystycz
ne własności są identyczne z własnościami
rozkładu realnie występującego w przyro
dzie, ustalić parametry kosmologiczne i
policzyć jakie liczby galaktyk m-tej wiel
kości gwiazdowej powinno się obserwować
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na stopniu kwadratowym nieba przy ta
kim doborze parametrów. Następnie zmie
niając parametry (w tym q0), sprawdzamy
czy dla jakichś ich wartości nie otrzymu
jemy czasem liczb zgodnych z obserwa
cjami.
Kosmologia teoretyczna pozwala obli
czyć obserwowaną wielkość gwiazdową ga
laktyki w zależności od jej wielkości abso
lutnej oraz przesunięcia ku czerwieni z.
Chodzi tu o uwzględnienie jak strumień
promieniowania emitowany przez galak
tykę o przesunięciu ku czerwieni z trans-

Rys. 1. Liczba galaktyk na stopień kwadratowy nieba
na przedział jasności 1 mag (oś pionowa) w zależ
ności od obserwowanej jasności fotograficznej bj (oś
pozioma).

formuje się w ekspandującym Wszechświecie na strumień zarejestrowany przez de
tektor. Do równania q0 wchodzi jako pa
rametr. Ekspansja Hubble’a wpływa na tę
zależność poprzez tzw. K-korekcję, na któ
rą składają się dwa człony: jeden odpowie
dzialny za „rozciągnięcie” widma na sku
tek przesunięcia ku czerwieni, drugi po
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zwala uwzględnić skończoną szerokość za
kresu czułości detektora (szerokość ta jest
inna w układzie spoczynkowym galaktyki
niż w układzie obserwatora).
Na obserwowaną wielkość gwiazdową
galaktyk wpływa również ich ewolucja. W
modelu nieewolucyjnym przyjmuje się, że
ewolucja zmienia zliczenia w sposób zaniedbywalny. W modelu ewolucyjnym wpro
wadza się odpowiednie poprawki.
Liczba galaktyk danego typu morfolo
gicznego (najczęściej rozważa się E, SO,
Sa, Sb, Sc i Sdm) i o danej jasności m
zaobserwowanych na jednostce powierz
chni sfery niebieskiej otrzymamy oblicza
jąc dla każdego przesunięcia ku czerwieni
z ile jest galaktyk o takim z, które dają
się zaobserwować jako m -tej wielkości
gwiazdowej. Można to zrobić mając funk
cję świecenia, czyli liczbę galaktyk w jed
nostce objętości Wszechświata w zależnoś
ci od ich jasności absolutnej oraz wyżej
wspomnianą zależność obserwowanej wiel
kości gwiazdowej od jasności absolutnej.
Funkcja świecenia jest znana z innych ob
serwacji. Następnie należy zsumować wy
niki w rozsądnym przedziale przesunięć
ku czerwieni, tzn. takim, w którym galak
tyki występują. Jeżeli interesuje nas cał
kowita liczba galaktyk na jednostkę po
wierzchni sfery niebieskiej jaśniejszych niż
m magnitudo, to należy zsumować wkłady
od wszystkich typów proporcjonalnie do
ich procentowego udziału i wszystkich in
teresujących nas jasności. Choć opisane
tu rachunki są dosyć skomplikowane, to
jednak można sobie z nimi poradzić przy
użyciu komputerów i metod monte carlo.
Następnie wyniki należałoby porównać z
obserwacjami. I tu powstaje problem.
W jego przedstawieniu pomogą nam
trzy diagramy. Rys. 1 przedstawia liczbę
galaktyk na stopień kwadratowy na prze
dział jasności 1 mag w zależności od ob
serwowanej jasności fotograficznej by Róż
nego rodzaju „punkty” to dane otrzymane
przez kilka zespołów obserwatorów. Linie
oznaczone NE (no evolution) przedsta-
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wiają przewidywania modelu nieewolucyjnego dla dwóch wartości qa. Widać, że ob
serwowane liczby galaktyk znacząco prze
wyższają przewidywania modelu w obsza
rze m >21 mag. Rys. 2 to analogiczny dia
gram, ale w barwie podczerwonej K. I\i
można powiedzieć, że krzywa q0 = 0.05 z
grubsza oddaje dane obserwacyjne! Rów
nież liczba galaktyk na jednostkę powierz
chni sfery niebieskiej w zależności od z
którą przedstawia rys. 3 zdaje się być nie
najgorzej opisana modelem nieewolucyjnym. Linia ciągła oznaczona NE repre
zentuje przewidywania modelu nieewolucyjnego, a histogram obserwacje. Dodaj
my, że model ewolucyjny przewiduje pik
na tym wykresie w okolicy z = 1.1, który
nie jest obserwowany.
Pojawia się więc pytanie: czy model nieewolucyjny jest zły dlatego, że jest nieewolucyjny (czyli włączenie ewolucji jest
konieczne), czy też z innego powodu. Do
konstrukcji modelu potrzeba znać bowiem
zgrubne widma galaktyk poszczególnych
typów, czyli SED’y, (ang. Spectral Energy
Distributions). Otóż standardowy model
nieewolucyjny oparty jest na zaledwie czte
rech (!) SED’ach otrzymanych z fotome
trii garstki galaktyk (klasyczne wyniki Colemana). Tb pokrywa około połowę spo
śród głównych wyróżnianych typów mor
fologicznych. Ponadto przyjmuje się, że
SED’y są takie same dla wszystkich gala
ktyk danego typu, niezależnie od jasności,
co jest sprzeczne z obserwowanymi zależ
nościami kolor — jasność absolutna w lo
kalnym Wszechświecie. Tak więc widzimy,
że model nieewolucyjny ma poważne bra
ki i jest ostatnio coraz częściej krytykowa
ny, ale bynajmniej nie z tego względu, że
jest nieewolucyjny. Zarzuty dotyczą w głów
nej mierze innych cech.
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Rys. 2. Liczba galaktyk na stopień kwadratowy nieba
na przedział jasności 1 mag (oś pionowa) w zależ
ności od obserwowanej jasności podczerwonej K (oś
pozioma).

3. Model nieewolucyjny z zależnością od
jasności

Rys. 3. Liczba galaktyk na stopień kwadratowy nieba
w jednostkowym przedziale przesunięć ku czerwieni
w zależności od przesunięcia ku czerwieni z.

TU również pomijamy ewolucję gwiazdo
wej zawartości galaktyk, jasność absolut
na konkretnej galaktyki nie zależy od cza-

su. Nowym elementem jest zależność od
jasności. Dysponując próbką galaktyk z lo
kalnego Wszechświata (z>0.02), dla któ-
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rych znamy kolory (np. wskaźnik barwy
U-B czy też inne z udziałem pasm w nad
fiolecie lub podczerwieni) oraz jasności
absolutne, z jasności obserwowanych i
przesunięć ku czerwieni szukamy korela
cji między wskaźnikami barwy, a np. abso
lutną wielkością gwiazdową Mb (w barwie
B). Okazuje się, że w wielu przypadkach
można doszukać się zależności liniowej.

E

Mb
Rys. 4. Wskaźnik U -V w zależności od absolutnej
wielkości gwiazdowej M a dla galaktyk eliptycznych.

Najwyraźniej zaznacza się ona dla galak
tyk wczesnych typów morfologicznych (E,
SO). Rys. 4 przedstawia wskaźnik U -V w
funkcji absolutnej wielkości gwiazdowej
M b dla galaktyk eliptycznych na podsta
wie danych z pracy Griersmitha i innych,
Astronomical Journal vol. 87 no. 3 p. 462.
W przypadku stwierdzenia korelacji dopa
sowujemy do danych prostą, której współ
czynniki służą potem po uwzględnieniu
przepuszczalności filtrów i widma czułości
detektora do obliczenia SED’u dla galak
tyki konkretnego typu i konkretnej jas
ności. W ten sposób mamy nie cztery SED’y
dla czterech typów galaktyk, ale całe kon
tinuum SED’ów podzielone na tyle ro
dzin, ile typów galaktyk pragniemy uw-
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zględnić (przeważnie 5-6). Zatem, żeby
móc odpowiedzieć na pytanie czy ewolu
cja galaktyk jest konieczna do wyjaśnienia
zliczeń galaktyk i może wreszcie powie
dzieć coś o qo (!) potrzeba:
— Skonstruować jednorodną bazę da
nych o SED’ach dla galaktyk z z = 0 (cho
dzi o tu i teraz, czyli lokalny Wszechświat).
Sprowadza się to do fotometrii galaktyk,
ściślej do wyznaczenia kolorów, czyli róż
nic jasności w dwóch spośród kilku barw,
które służą jako dane wejściowe do pro
gramów symulujących zliczenia. Jest to jed
nak nietrywialne zadanie obserwacyjne, po
nieważ musi objąć spory zakres widma od
nadfioletu (i tu trzeba uciekać się do ob
serwacji satelitarnych), do podczerwieni.
Jak dotąd wyniki obliczeń zależą od zbio
ru danych, z którego się korzysta, co świad
czy o ich dużej niejednorodności.
— Skonstruować bardziej realistycz
ny model nieewolucyjny, który by wiary
godnie oddawał obserwowaną zależność
kolor — wielkość gwiazdowa. Zależność
ta jest wyraźna w zakresie widzialnym,
zwłaszcza dla galaktyk wczesnych typów,
natomiast własności galaktyk w nadfiole
cie żadną miarą nie można uznać za po
znane. Warto podkreślić, że za pozornie
niewinną propozycją, co trzeba skonstruo
wać, kryje się opracowanie ogromnej iloś
ci danych, przedsięwzięcie na lata. Na
szczęście, jak uczy praktyka, to nie zraża
kosmologów i prace takie trwają. Między
innymi Anglik Harry F e r g u s o n , które
mu miałem okazję pomagać przez około
pół roku, zmierza w tym kierunku.
Na zakończenie dodam tylko, że oprócz
oczywistego wyjaśnienia niezgodności mo
delu nieewolucyjnego z obserwacjami, i
które zawsze mamy w zanadrzu, a miano
wicie takiego, że ewolucja galaktyk będą
ca skutkiem ewolucji gwiazd, z których są
zbudowane jest niezaniedbywalna, można
wskazać co najmniej dwa inne. Pierwsze z
nich to herezja: stwierdzenie, że standar
dowy model kosmologiczny jako całość jest
zły (bo przecież wszystkie omawiane wy-
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niki otrzymano przy założeniu jego słusz
ności). Jest to chyba ostatnia hipoteza ja
kiej by się chwytano. Inną możliwością jest,
że istnieje duża klasa galaktyk z 0.4 < z< 1,
której brak w naszym bezpośrednim sąsie
dztwie. Taki niedobór mógłby być spowo
dowany sklejaniem się (ang. merging) ga
laktyk w pewnym okresie dziejów Wszech
świata. Tk ostatnia hipoteza napotyka jed
nak trudności związane ze skalą procesu.
Po prostu sklejanie musiałoby być dość
wydajne.
Wniosek, który można wyciągnąć z tych
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kilku uwag na temat testowania q0jest taki,
iż jak dotąd nie można odrzucić nieewolucyjnego modelu zliczeń galaktyk. Tłz.eba
przedtem dowiedzieć się, co jest tak na
prawdę źródłem jego dotychczasowej nie
zgodności z obserwacjami. M ożna też
stwierdzić, że jednym ze sposobów na
przybliżenie się do wiedzy jaką wartość
może mieć q0 jest dokonanie swego ro
dzaju spisu ludności w lokalnym Wszechświecie. W stosownej ankiecie pojawiłyby
się pytania jaką jasność ma Pan/Pani w
filtrze U, B, V, R, J, H, K...

Krzysztof Ziołkowski — Warszawa

RODOWÓD KOMETY SHOEMAKER-LEVY 9
J a k powstały i czym są komety
Cztery i pół miliarda lat temu, w jednym z
licznie występujących w naszej Galaktyce
obłoków m aterii międzygwiazdowej, za
częło się tworzyć zgęszczenie. Wśród chao
tycznie poruszających się cząstek pojawiła
się bowiem tendencja ruchu o charakterze
swobodnego spadania w kierunku obsza
ru o wzrastającej gęstości. Nie wiadomo
co było tego przyczyną. Podejrzewa się, że
mógł nią być np. impuls pochodzący od
wybuchu jakiejś pobliskiej gwiazdy. Wia
domo natom iast, że tak właśnie rozpoczął
się proces, który doprowadził do powsta
nia Słońca, jego układu planetarnego i nas
samych.
Pierwotny obłok składał się przede wszy
stkim z atomów wodoru, ale występowały
w nim też atomy helu i niewielkie ilości
atomów cięższych pierwiastków (głównie
w postaci ziaren pyłu o rozmiarach poniż
ej ICH m). Gęstość tej mgławicy gazowopyłowej nie przekraczała 105 atomów/cm3
(około 10 21g/cm3), a temperatura była rzę
du 10 K (tzn. 10 stopni powyżej zera bez
względnego). W obrębie zgęszczenia wzra
stało oczywiście ciśnienie, którego działa
nie rozprężające było jednak tłumione si

łami grawitacyjnymi skupiającej się masy.
Sprężany gaz ogrzewał się, a powstające
ciepło było emitowane w postaci prom ie
niowania podczerwonego. Początkowo więc
temperatura kurczącego się obłoku nie ule
gała zmianie, rosła natomiast jego gęstość.
Ale w miarę wzrostu gęstości gaz stawał
się coraz mniej przezroczysty dla prom ie
niowania i wobec tego gromadzącemu się
ciepłu coraz trudniej było znaleźć ujście.
Tfcmperatura gazu zaczęła się więc pod
wyższać. Gdy po pewnym czasie unoszona
promieniowaniem energia nie mogła już
się wydostań na zewnątrz, powstający obiekt charakteryzował się temperaturą rzę
du 102 K i gęstością około 10n atomów/cm3.
Z początkowo bezkształtnej mgławicy ma
terii międzygwiazdowej zaczął wyłaniać się
w ten sposób kulisty twór, którego stan
fizyczny stawał się już niezależny od oto 
czenia. Nazywa się go dziś Protosłońcem.
Dalsze kurczenie się Protosłońca po
wodowało stosunkowo szybki wzrost tem 
peratury w jego wnętrzu wskutek zamiany
energii grawitacyjnej na energię cieplną.
Transport tej energii na powierzchnię od
bywał się już nie za pomocą prom ieniowa
nia jak dotychczas, ale drogą konwekcji
czyli przemieszczania się mas gazu. Gdy
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powierzchnia została w ten sposób ogrza
na do temperatury 103-104 K Protosłońce
zaczęło świecić. Jego rozmiary przekracza
ły wtedy kilkadziesiąt razy dzisiejsze roz
miary Słońca. Proces kurczenia się trwał
oczywiście nadal ale przebiegał wolniej.
W miarę postępowania kontrakcji grawi
tacyjnej coraz bardziej wzrastała gęstość i
temperatura we wnętrzu Protosłońca. Gdy
temperatura osiągnęła wartość około 106
K rozpoczęły się reakcje jądrowe przemia
ny wodoru w hel. Pojawiło się nowe, bar
dzo wydajne źródło energii. Po pewnym
czasie gęstość i temperatura w centrum
wzrosły na tyle, że energia reakcji jądro-

Zdjęcie komety Shoemaker-Levy 9 (1993e) wyko
nane przez Jane Luu z Uniwersytetu Kalifornijskie
go w Berkeley za pomocą 2.2 m teleskopu w Obser
watorium Astronomicznym Mauna Kea na Hawa
jach w dniu 27 marca 1994 roku.

wych przewyższyła dominującą dotychczas
energię zapadania grawitacyjnego i wobec
tego kurczenie się Protosłońca ustało. Po
wstały obiekt miał promień około 700 tys.
km, a jego średnia gęstość wynosiła 1.4
g/cm3. Od momentu utworzenia się pier
wszego zgęszczenia w obłoku materii międzygwiazdowej minęło kilkadziesiąt milio
nów lat.
W mgławicy gazowo-pyłowej, z której
zaczął się tworzyć Układ Słoneczny, wy
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stępowały zapewne jakieś wielkoskalowe
ruchy materii. Są też powody by przypusz
czać, że suma chaotycznych ruchów po
szczególnych cząstek w tym obłoku nie by
ła równa zeru. Istnienie takich początko
wych, choćby nawet minimalnych ruchów
miało bardzo daleko idące konsekwencje.
W trakcie kondensacji mgławicy charak
teryzujący je tzw. moment pędu musiał
być bowiem albo zachowany, albo przeka
zany w jakiś sposób otoczeniu. W wyniku
grawitacyjnego kurczenia się obłok uzys
kiwał więc coraz większą prędkość obro
tową (co powodował ten sam mechanizm,
który np. przyspiesza rotację łyżwiarza ścią
gającego wyciągnięte wcześniej ramiona).
Wirując zaś coraz szybciej mgławica przyj
mowała stopniowo kształt dysku z central
ną kondensacją Protosłońca. Mogłoby się
więc wydawać, że uformowane w drodze
kurczenia się Słońce powinno bardzo szyb
ko rotować. Wiemy jednak, że jest prze
ciwnie: dziś okres jego obrotu trwa prawie
miesiąc. Procesem, który odebrał powsta
jącemu Słońcu około 97% momentu pędu
zmagazynowanego początkowo w pierwot
nym obłoku materii międzygwiazdowej, by
ło tworzenie się planet.
Przyjmowaniu przez rotującą mgławi
cę gazowo-pyłową kształtu dysku z cen
tralną kondensacją Protosłońca towarzy
szyło skupianie się ziaren pyłu w płasz
czyźnie prostopadłej do osi obrotu. Powo
dowało to coraz częstsze zderzenia mię
dzy nimi, które prowadziły do zlepiania
się poszczególnych drobin w większe brył
ki o rozmiarach rzędu milimetrów. Ich
skład zależał od miejsca powstania. Naj
bliżej Protosłońca, gdzie panowały najwy
ższe temperatury, w pozbawionych sub
stancji lotnych ziarnach dominowały trudnotopliwe metale i krzemiany. Dalej, w
obszarach o niższej temperaturze, mogły
już być one pokryte warstwą lodów wody i
dwutlenku węgla, a jeszcze dalej również
metanu i amoniaku, a więc związków wo
doru, tlenu, węgla i azotu. Tfe wszystkie
grudki materii, rozmieszczone w cienkiej,
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płaskiej warstwie pokrywającej się z głów
ną płaszczyzną dysku i stanowiące niespeł
na 5% masy całej mgławicy, były jakby za
nurzone w gazie złożonym przede wszy
stkim z wodoru oraz — w znacznie m niej
szych ilościach — z helu, a także neonu i
argonu. Siły wzajemnego przyciągania gra
witacyjnego między poszczególnymi grud
kami prowadziły do kolejnych zgęszczeń,
które zapoczątkowywały dalszy wzrost co
raz to większych brył. Powstanie w ten spo
sób obiektu o kilometrowych rozmiarach
trwało kilkaset tysięcy lat. Równocześnie
ze Słońcem utworzyło się więc w ten spo
sób wiele krążących wokół niego tzw. planetezymali. Ich ruchy były niestabilne. Czę
sto więc dochodziło do zderzeń, których
konsekwencją było bądź to zlepienie sty
kających się brył, bądź też ich fragmentacja. Powstawały też skupiska planetezymali, które wzajemnie się przenikając mogły
utworzyć coraz silniej związane grawita
cyjnie obiekty. Po paru milionach lat wy
krystalizowało się w ten sposób kilka wy
raźnie gęstniejących centrów, wychwytu
jących z otoczenia coraz więcej materii.
Nazywamy je protoplanetam i.
W wewnętrznych rejonach tworzącego
się Układu Słonecznego, czyli blisko Protosłońca, wyłoniły się cztery protoplanety,
z których w stosunkowo długim (rzędu stu
milionów lat) procesie akrecji powstały ist
niejące dziś tzw. planety ziemskiej grupy
(lub planety wewnętrzne): Merkury, We
nus, Ziem ia i Mars. Zróżnicowanie skła
du ziaren pyłu pierwotnej mgławicy zna
lazło odzwierciedlenie w ich budowie. Naj
bliższy Słońca Merkury, którego konde
nsacja rozpoczynała się w tem peraturze
około 1400 K, uzyskał największe jądro
złożone głównie z żelaza w stanie m etali
cznym z domieszkami niklu. Żelazo sta
nowi prawdopodobnie 80% masy M erku
rego, który wobec tego charakteryzuje się
największą wśród planet gęstością. Inne
pierwiastki ciężkie jak magnez i krzem nie
zdołały się w tych warunkach skondenso
wać i pozostały w mgławicy w stanie lot
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nym. Wenus zaczynała akrecję w tem pera
turze około 900 K, przy której mogła już
nastąpić kondensacja magnezu i krzemu.
Planeta ta ma więc mniejszy od M erkure
go stosunek żelaza metalicznego do krze
mianów, a tym samym charakteryzuje się
mniejszą gęstością. Ziemia tworzyła się w
obszarze o tem peraturze około 600 K do
puszczającej istnienie, oprócz żelaza m eta
licznego, także utlenionych postaci żela
za, co mogłoby sugerować jeszcze m niej
szą jej gęstość. Gęstość Ziemi jest jednak
prawie taka sama jak gęstość Wenus z po
wodu obecności w jej jądrze dużych ilości
stosunkowo ciężkiego pierwiastka jakim
jest siarka. W przypadku Marsa, którego
akrecja następowała w rejonie mgławicy o
tem peraturze około 450 K, całe żelazo wy
stępowało w postaci siarczków lub krze
mianów i wobec tego nie ma on już rdzenia
zbudowanego z żelaza metalicznego. Jego
średnia gęstość jest więc wyraźnie m niej
sza od gęstości planet bliższych Słońca.
W bardziej odległych od centrum, zna
cznie chłodniejszych obszarach powstają
cego Układu Słonecznego także utworzyły
się cztery protoplanety, które zapoczątko
wały proces akrecji tzw. planet jowiszo
wych (planet zewnętrznych lub wielkich
planet): Jowisza, Saturna, U rana i N eptu
na. W przeciwieństwie do planet wewnę
trznych ich głównym budulcem były planetezymale bogate w zamrożone związki
pierwiastków lekkich. Temperatury, które
panowały w tych rejonach były na tyle ni
skie, że dopuszczały kondensację lub umożliwiały przetrwanie przede wszystkim
lodu wodnego, a także lodów dwutlenku
węgla, metanu, amoniaku. Obfitość sub
stancji lodowych (a było ich tu prawdopo
dobnie czterokrotnie więcej niż m inera
łów, z których powstawały planety ziem
skiej grupy) zwiększyła wydajność procesu
akrecji planetarnej m. in. dzięki większej
zdolności zawierających je planetezymali
do zlepiania się. Szybki wzrost masy tych
protoplanet powodował, że wychwytywały
one coraz więcej gazu mgławicy. Przypu-

6/1994

URANIA

szcza się, że gdy masa Protojowisza osiąg
nęła wartość co najmniej dzisięciokrotnie
większą od masy Ziemi, to wtedy dalsza
akrecja tego coraz bardziej gazowego obiektu zaczęła przebiegać w sposób analo
giczny do opisanej już wyżej kondensacji
Protosłońca. Ponad 80% masy uformowa
nego w ten sposób Jowisza przypada na
wodór i hel. Jego gęstość jest więc cztero
krotnie mniejsza od gęstości Ziemi i nie
mal identyczna jak średnia gęstość Słońca.
Maksymalna temperatura wnętrza plane
ty nie osiągnęła jednak nigdy wartości umożliwiającej zapoczątkowanie reakcji ją
drowych; aby mogło do tego dojść masa
Jowisza musiałaby być znacznie większa.
Jowisz nie stał się więc gwiazdą ale po
został planetą mimo, że pod względem skła
du chemicznego niewiele różni się od Słoń
ca. W podobny sposób przebiegała też praw
dopodobnie akrecja Saturna. Obie te naj
większe planety, wraz ze swymi satelitami
ukształtowanymi zapewne w procesie analogicznym do opisanego, tworzą więc
jakby miniatury Układu Słonecznego. W
dalszych obszarach mgławicy, gdzie gęs
tość materii gazowo-pyłowej była mniejsza
niż w rejonach bliższych Słońca, proces
akrecji nie mógł już być tak wydajny i pew
nie dlatego Uran i Neptun nie zdołały osiągnąć rozmiarów i mas Jowisza i Saturna.
Ostatnim etapem formowania się Ukła
du Słonecznego było jakby wielkie sprzą
tanie terenu budowy z resztek budulca.
Istotną rolę odegrało w tym Słońce, które
w pierwszej fazie swej ewolucji —gdy głów
nym źródłem jego energii stała się termo
jądrowa przemiana wodoru w hel — oka
zało się szczególnie aktywne emitując w
postaci tzw. wiatru słonecznego ogromne
ilości materii. Początkowe podmuchy te
go wiatru, znacznie silniejsze od obecnie
obserwowanych, w ciągu zaledwie kilku
set tysięcy lat rozproszyły gazy i pyły, które
pozostały nieskondensowane w przestrze
ni międzyplanetarnej. Drugim czynnikiem
oczyszczającym Układ Słoneczny były od
działywania grawitacyjne coraz bardziej
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masywnych planet, przede wszystkim Jo
wisza i Saturna. One to zapewne spowo
dowały wyrzucenie daleko poza obszar ru
chu planet dużej części planetezymali, któ
re uniknęły wchłonięcia przez protoplanety lub spadku na planety już uformowa
ne. Dziś te pozostałości budulca planetar
nego tworzą prawdopodobnie tzw. chmu
rę Oorta czyli sferyczny obłok zawierający
— jak się przypuszcza — 1012-1013 obie
któw, poruszających się wokół Słońca w
odległościach od około 3 tys. j. a. do być
może nawet ponad 100 tys. j. a. Oddziały
wanie grawitacyjne największej planety jest
też przypuszczalnie odpowiedzialne za uwięzienie między orbitami Marsa i Jowi
sza planetezymali, z których nie zdołała
się uformować planeta. Pozostałościami po
nich jest dziś pierścień planetoid. Usuwa
nie przez wiatr słoneczny i oddziaływania
grawitacyjne planet resztek materiału, z
którego powstał Układ Słoneczny, nie do
sięgło planetezymali pozostałych na ob
rzeżach dysku pierwotnej mgławicy. T\vorzą dziś one najprawdopodobniej tzw. pierś
cień Kuipera zawierający — według naj
nowszych ocen — lOMO10obiektów i roz
pościerający się od odległości mniej wię
cej 40 j. a. od Słońca. Być może jednym z
jego członków była kiedyś dziewiąta (li
cząc od Słońca) planeta Pluton, której za
równo własności fizyczne jak i nietypowa
orbita wydają się uzasadniać to przypusz
czenie.
Efektem wtórnym tego czyszczenia i
porządkowania oraz jakby końcowym akordem procesu powstawania Układu Sło
necznego, którego ślady przetrwały do dziś
na wielu obiektach, było tzw. wielkie bom
bardowanie. Ziarna pyłu niesione wiatrem
słonecznym i planetezymale poruszające
się po torach ulegających nieraz radykal
nym zmianom wskutek zderzeń i oddzia
ływań grawitacyjnych większych mas, sto
sunkowo często trafiały w powierzchnie
planet i ich satelitów wybijając w nich tzw.
kratery uderzeniowe. Szczególnie wyraź
nie widać je na pozbawionym atmosfery
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Merkurym i naszym Księżycu. Mniej wię
cej cztery miliardy lat temu te wszystkie
gwałtowne procesy powoli wygasły. Od te
go czasu Układ Słoneczny na ogół spokoj
nie ewoluuje nie przeżywając żadnych więk
szych wstrząsów.
Nie znaczy to oczywiście, że lokalnie,
np. na jakiejś planecie lub w określonym
rejonie układu planetarnego, nie zacho
dziły, czy też nie zachodzą, różne przypad
kowe wydarzenia bądź procesy, w tym ta
kże mające charakter katastrof. Przeciw
nie, wydaje się, że dotychczasowa ewolu
cja Układu Słonecznego wręcz obfituje w
tego typu sytuacje. Ale nie miały one nig
dy zasięgu globalnego i nie zmieniły w spo
sób radykalny ukształtowanej cztery mi
liardy lat tem u struktury i zasadniczego
kierunku jej ewolucji.
Ciekawego przykładu wydarzeń, uatrak
cyjniających monotonny — jakby się mo
gło wydawać — żywot Układu Słonecz
nego, dostarczają właśnie te obiekty, któ
re w czasie końcowych porządków zostały
odrzucone na dalekie peryferia. Od czasu
do czasu zdarza się bowiem, iż — być mo
że wskutek oddziaływań grawitacyjnych
gwiazd sąsiadujących ze Słońcem, czy też
przechodzących blisko naszego Układu ja
kichś masywnych obłoków m aterii międzygwiazdowej — pojedynczy członkowie
chmury O orta uzyskują takie prędkości i
kierunki ruchu, że po wielu tysiącach, a
nawet milionach lat znowu trafiają w po
bliże Słońca. I wtedy z dawnymi planetezymalami zaczynają dziać się różne dziw
ne rzeczy. Gdy taka bryła pierwotnej ma
terii dotrze mniej więcej do obszaru ruchu
planet ziemskiej grupy to promieniowa
nie słoneczne zdoła na tyle już ogrzać jej
powierzchnię, że zamrożone w niej gazy i
drobiny pyłu zaczynają się uwalniać. W
miarę zbliżania się do Słońca wokół takie
go obiektu tworzy się więc coraz większa
otoczka gazowo-pyłowa, z której z kolei
wiatr słoneczny wydmuchuje strugi m ate
rii. Dzięki rozproszeniu na jej cząstkach
światła słonecznego można czasem dos
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trzec na ciemnym tle nocnego nieba taki
niezwykły twór przypominający wyglądem
gwiazdę z warkoczem. Jest to kometa.
Na przelatujące przez układ planetar
ny komety czyhają różne niebezpieczeń
stwa. Oddziaływania grawitacyjne planet,
głównie najmasywniejszego Jowisza, zmie
niają ich ruch. Są to na ogół niewielkie
odkształcenia pierwotnego toru. Czasem
może się jednak zdarzyć, że kom eta dość
znacznie zbliży się do którejś z wielkich
planet i wtedy może dojść do radykalnej
zmiany jej orbity. Nawet takiej, która nie
pozwoli już komecie powrócić w rejony, z
których została wytrącona, tylko zmusi ją
albo do okrążania Słońca po orbicie elip
tycznej z okresem rzędu kilku, kilkunastu
lub nawet kilkudziesięciu lat, albo wyrzuci
ją już na zawsze z Układu Słonecznego.
Komety uwięzione we wnętrzu układu pla
netarnego, czyli tzw. komety okresowe, sto
sunkowo szybko tracą swą masę, gdyż pod
czas każdego przejście w pobliżu Słońca
ubywa z nich trochę, głównie lotnych, sub
stancji. Jeśli zbliżenie komety do planety
było bardzo duże, to może także nastąpić
jej rozpad. Tłudno wreszcie wykluczyć ewentualność zderzenia komety z planetą i
tym samym gwałtownego końca jej życia,
chociaż oczywiście liczba kom et ulegają
cych takiej katastrofie, w porównaniu z
liczbą kom et przelatujących przez układ
planetarny, jest bardzo mała.
Również obiekty krążące wokół Słoń
ca w pierścieniu Kuipera mogą być źród
łem komet. W tym przypadku mechani
zmem skierowującym dawne planetezymale do wnętrza układu planetarnego są za
kłócenia ich ruchu pochodzące od wiel
kich planet. Wprawdzie wpływ ten jest bar
dzo mały ze względu na duże odległości
dzielące je od planet, ale działając w dłu
gich okresach czasu może niekiedy dopro
wadzić nawet do znacznych zmian niektó
rych orbit.
Z naszego (tzn. ludzi) punktu widze
nia komety są zupełnie wyjątkowymi cia
łami Układu Słonecznego. Choć czasem
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bywają traktowane jak odpadki tworzywa
planetarnego, czy też przybłędy z kosmo
su - a w świetle tego, co o nich wiemy,
trudno zaprzeczyć trafności tych niezbyt
miłych określeń — to jednak musimy pa
miętać, że właśnie kometom zawdzięcza
my poniekąd swoje istnienie. Okazało się
bowiem, że to one dostarczyły tworzącej
się Ziemi ogromnych ilości materii orga
nicznej niezbędnej przecież dla zaistnie
nia życia. Dziś jeszcze nasza planeta jest
wzbogacana rocznie około 300 tonami ma
terii bogatej w złożone związki węgla, któ
ra została rozproszona w przestrzeni mię
dzyplanetarnej przez komety, a ocenia się,
że w początkowym okresie jej ewolucji tej
materii docierało do Ziemi aż 10 tys. ton
rocznie. Obecnie wiadomo, że znajdujące
się w kometach różne skomplikowane mo
lekuły organiczne są starsze od Układu
Słonecznego, a więc musiały już istnieć w
pierwotnym obłoku materii międzygwiazdowej (dziś w takich obłokach obserwuje
się ich bardzo wiele). Dzięki kometom
przetrwały burzliwy okres tworzenia się
Słońca i układu planetarnego oraz zostały
dostarczone planecie, na której znalazły
warunki odpowiednie do dalszego rozwo
ju. Jego konsekwencją było pojawienie się
na Ziemi życia prawdopodobnie już trzy i
pół miliarda lat temu.
Odkrycie niezwykłej komety
Carolyn S. S h o e m a k e r jest niezwykłą
kobietą. Nie dość, że jest astronomem,
nie dość, że należy do grona najlepszych
obserwatorów małych ciał Układu Słonecz
nego, to jeszcze od niedawna dzierży prym
w liczbie odkrytych komet. W marcu 1986
roku, po odkryciu swej ósmej komety, wy
sunęła się na czoło listy kobiet — odkrywczyń komet, wyprzedzając nie pokonaną
od 200 lat Caroline H e r s c h e 1 (17501848), siostrę słynnego astronoma angiel
skiego Williama H e r s c h 1 a (17381822), która jako pierwsza kobieta od
kryła kometę (1786 II), i później powtó
rzyła ten sukces jeszcze sześciokrotnie. W
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maju 1993 roku Carolyn Shoemaker od
kryła swą trzydziestą kometę stając się tym
samym absolutną rekordzistką wśród łow
ców komet. Większość obserwacji wyko
nuje razem ze swym mężem Eugene i —
jak często podkreśla — jeśli w nazwie
jakiejś komety występuje nazwisko Shoe
maker, to trzeba pamiętać, że odnosi się
ono do nich obojga. Eugene M. S h o e 
m a k e r jest geologiem planetarnym szcze
gólnie zasłużonym w badaniu krateru me
teorytowego w Arizonie.
Dzień 24 marca 1993 roku będzie z
pewnością należał do najbardziej pamięt
nych dni Państwa C. i E. Shoemakerów.
Wprawdzie odkrycie nowej komety nie by
ło już dla nich czymś niezwykłym, ale nie
zwykłość odkrycia, którego dokonali tego
dnia, przeszła wszelkie oczekiwania. Po
czątkowo nic nie zapowiadało sensacji. Noc
z 23 na 24 marca spędzili jak zwykle przy
0.46 m teleskopie w Obserwatorium As
tronomicznym na Mount Palomar w Kali
fornii (znanym ze znajdującego się w nim
5 m teleskopu, będącego przez wiele lat
największym instrumentem astronomicz
nym na świecie), fotografując starannie do
brane fragmenty nieba dla poszukiwania,
stanowiących dziś przedmiot szczególne
go zainteresowania, osobliwych planetoid
i komet. W obserwacjach jak zwykle po
magali im David H. Le v y , zapalony mi
łośnik astronomii i również odkrywca wie
lu komet, oraz technik Philippe B e n d j o y a. Niezbyt sprawnie przebiegała tym
razem ich praca. Szybko wyczerpał się za
pas klisz fotograficznych i pozostały im
tylko płyty nieco prześwietlone (przez nie
uwagę) poprzedniej nocy. Potem zaczęło
się trochę chmurzyć i wydawało się, że bę
dzie można pójść spać. Ale na niebie pięk
nie jaśniał Jowisz. Zawsze pełen entuzja
zmu dla obserwacji nieba David Levy za
proponował więc wykorzystanie tych tro
chę uszkodzonych klisz do ofotografowania jeszcze przynajmniej otoczenia Jowi
sza. Zanim przesłoniły go chmury zdążyli
wykonać kilka zdjęć.
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Następnego dnia po południu Carolyn
1 David zajęci byli żmudnym przeglądem
klisz, eksponowanych minionej nocy, wy
konywanym za pomocą specjalnego urzą
dzenia ułatwiającego dostrzeżenie poszu
kiwanych obiektów. Ciszę i skupienie ogar
niające ich pracownię przerwał nagle okrzyk Carolyn: „Widzę coś dziwnego, coś
jakby... rozgniecioną kometę!” Zdumieni
nietypowym wyglądem tego, co zarejestro
wali w pobliżu Jowisza, natychmiast za
wiadomili telefonicznie o tym swego kole
gę Jamesa V S c o 11 i, także zajmującego
się obserwacjami komet i planetoid w Ob
serwatorium Astronomicznym na Kitt Pe
ak w Arizonie, ale mającego dostęp do
znacznie lepszego instrumentu, specjalnie
przystosowanego do tego rodzaju obser
wacji 0.91 m teleskopu, zwanego „Spacewatch Tfclescope”. Jeszcze tego samego dnia
późnym wieczorem nadeszło od niego po
twierdzenie: „Macie kometę! Składa się z
co najmniej pięciu odrębnych kondensa
cji”. W nocy przygotowali więc komunikat
o swym nowym odkryciu i natychmiast prze
kazali go do Biura Tfelegramów Międzyna
rodowej Unii Astronomicznej mieszczą
cego się w Cambridge (USA). Następne
go dnia świat astronomiczny został powia
domiony cyrkularzem nr 5507 o odkryciu
dziwnej komety, która otrzymała prowi
zoryczne oznaczenie 1993e i nazwę Shoemaker-Levy 9, gdyż była już dziewiątą ko
metą odkrytą przez ten tandem obserwa
torów.
Nowa kometa wzbudziła natychmiast
ogromne zainteresowanie astronomów. Już
bowiem pierwsze obliczenia jej toru —
mimo, iż obarczone sporą dozą niepew
ności ze względu na skromny materiał ob
serwacyjny będący ich postawą — wska
zywały na zupełną wyjątkowość tego obie
ktu. Przede wszystkim okazało się, że ko
meta Shoemaker-Levy 9 jest... satelitą Jo
wisza. Porusza się bowiem po silnie wy
dłużonej orbicie eliptycznej wokół najwięk
szej planety, obiegając ją w okresie ponad
2 lat. Oczywiście razem z Jowiszem obiega
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także i Słońce, a jej chwilowa orbita heliocentryczna niewiele różni się od okręgu i
położona jest niemal w płaszczyźnie ru
chu planet. Kometę zaobserwowano gdy
znajdowała się daleko od Jowisza, blisko
punktu jowicentrycznej orbity zwanego apojowium (najbardziej oddalonego od Jo
wisza).
Największe zaskoczenie przyniosły jed
nak pierwsze wyniki badań jej ruchu przed
odkryciem i w bliskiej przyszłości. Stwier
dzono mianowicie, że podczas ostatniego
przejścia przez peryjowium (punkt orbity
jowicentrycznej najbliższy Jowisza), które
znajdowało się bardzo blisko powierzchni
planety (dziś wiemy, że w odległości 0.3
promienia planety, ale z pierwszych obli
czeń wynikało, że ta odległość wynosiła
0.8 promienia Jowisza), doszło do rozpa
du komety na wiele części. Z rozważań
teoretycznych wiadomo, że przy tak du
żym zbliżeniu maleńkiej komety i ogrom
nej planety, powinno było do tego dojść.
Ponieważ skutki tego rozpadu dziś widzi
my, więc musiał on rzeczywiście nastąpić,
co świadczy o tym, że jądro komety nie
było zbyt silnie związane wewnętrznymi
siłami spójności. Ale największego zasko
czenia dostarczyły przewidywania przyszło
ści komety. Okazało się bowiem, że orbita
komety ulega takim zmianom, że odleg
łość najbliższego peryjowium od środka
Jowisza będzie mniejsza od promienia pla
nety. A to oznacza, że zanim kometa znaj
dzie się w tym punkcie swej orbity, musi
napotkać przeszkodę w postaci powierz
chni planety. W lipcu 1994 roku kometa
Shoemaker-Levy 9 zderzy się więc z Jowi
szem.
Czegoś takiego nigdy jeszcze nie ob
serwowano. Choć wiadomo, że małe ciała
Układu Słonecznego stale bombardują pla
nety, to jednak obecnie zdarza się to tak
rzadko, że prawdopodobieństwo dostrze
żenia zjawiska zderzenia komety z planetą
jest zupełnie znikome. Zaskoczenie jest
tym większe, że dowiedzieliśmy się o tym z
ponad rocznym wyprzedzeniem. Stawia to
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astronomów w wyjątkowo komfortowej sy
tuacji, dając możliwość odpowiedniego
przygotowania się do śledzenia niezwykłe
go wydarzenia. Zainteresowanie nim po
tęguje ponadto fakt, że pierwsze szacunki
i prognozy wydają się wskazywać, że dla
Jowisza może to być katastrofa kosmiczna
analogiczna do tej, jaka prawdopodobnie
spotkała Ziemię 65 min łat temu powo
dując wielkie zmiany i spustoszenia znane
pod umownym określeniem wyginięcia di
nozaurów.
Kometa Shoemaker-Levy 9 spowodo
wała więc mobilizację astronomów na ca
łym świecie w stopniu chyba jeszcze więk
szym niż kilka lat temu kometa Halleya.
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Dzięki współczesnym możliwościom szyb
kiej wymiany informacji za pomocą sieci
komputerowej wiadomo kto, co i kiedy,
oraz za pomocą jakich narzędzi i metod
zamierza obserwować. Istnieje też możli
wość natychmiastowej wymiany wyników
obserwacji, oraz rezultatów ich interpre
tacji, przez co każdy zainteresowany nie
mal na bieżąco może śledzić rozwój badań
intrygującego obiektu. Ogromnie to ułat
wia i przyspiesza pracę oraz eliminuje ewentualne powtórzenia. Organizacją głów
nego banku danych o komecie, oraz koor
dynacją przepływu wszelkiej informacji o
niej, zajmują się astronomowie z Uniwer
sytetu stanu Maryland w USA.

T. Zbigniew Dworak — Kraków

ASTRONOMIA W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ
Przed kilku laty na łamach Uranii były
publikowane materiały o działalności i osiągnięciach różnych ośrodków astrono
micznych w Polsce. Niniejszy artykuł ma
za zadanie zaznajomić Czytelników — z
okazji jubileuszu siedemdziesięciopięciolecia — ze specyficzną działalnością astro
nomiczną Akademii Górniczej (obecnie
Akademii Górniczo-Hutniczej) w Kra
kowie.
W 1945 r. powstał w Akademii Oddział
Geodezyjny na Wydziale Inżynierii. W ra
mach tego Oddziału została utworzona Ka
tedra Geodezji Wyższej i Astronomii. Na
jej kierownika powołano prof. Tadeusza
B a n a c h i e w i c z a , którego zaintereso
wania geodezją wyższą były znane z okre
su przed II wojną światową. Na przełomie
roku 1918/1919 Tadeusz Banachiewicz był
zastępcą profesora na Wydziale Geodezji
Politechniki Warszawskiej. Później Bana
chiewicz był organizatorem bądź współor
ganizatorem ekspedycji geodezyjnych, m.
in. prac mających na celu ścisłą niwelację
odcinka Kraków-Warszawa wzdłuż szosy
łączącej oba miasta. W 1923 roku zniwe

lowano drogę na odcinku Kraków-Miechów, a w następnych dwóch latach wyko
nano pomiary z Miechowa do Kielc.
Geodeci dali dowody uznania dla pra
cy naukowej prof. Banachiewicza wybie
rając go w 1924 roku na stanowisko wice
prezesa Komisji Geodezyjnej Państw Bał
tyckich (w której pełnił również funkcję
oficjalnego przedstawiciela Polski aż do
wybuchu II wojny światowej).
Wiatach 1945-1951 Tkleusz Banachie
wicz, kierując Katedrą Geodezji i Astro
nomii w Akademii Górniczo-Hutniczej,
przewodniczył również Komisji egzaminów
dyplomowych na stopień magistra inży
niera geodety oraz brał udział w redago
waniu zeszytów naukowych pt. Prace Astronomiczno-Geodezyjne. Główną tematy
ką prac naukowych prof. Banachiewicza w
tym okresie był rozwój rachunku krako
wianowego, który znalazł bardzo szerokie
zastosowanie w różnych zagadnieniach geo
dezyjnych, szczególnie przy rozwiązywa
niu wielokątów sferycznych, wyrównywa
niu obserwacji itd.
W 1951 roku z inicjatywy Rektora AGH
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prof. Zygmunta K o w a 1czy ka, geode
ty górniczego, został utworzony (z połą
czenia Oddziału Geodezyjnego i Oddziału
Miernictwa Górniczego Wydziału Geolo
giczno-Mierniczego) samodzielny Wydział
Geodezji Górniczej Akademii GórniczoHutniczej. Jego pierwszym dziekanem zos
tał prof.Tkdeusz K o c h m a ń s k i , współ
pracownik prof. Tadeusza Banachiewicza.
Natomiast kolejnym dziekanem był prof.
Michał O d l a n i c k i - P o c z u b u t t , Pre
zes Polskiego Tbwarzystwa Miłośników As
tronomii w latach 1986-1989, który rów
nież żywo interesował się rachunkiem kra
kowianowym.
W ramach Wydziału Geodezji Górni
czej tematyką astronomiczno-geodezyjną
zajmowała się Katedra Geodezji Wyższej i
Obliczeń Geodezyjnych, którą kierował T
Kochmański. Po przeprowadzonej w 1969
roku reorganizacji Wydziału został utwo
rzony Zakład Geodezji Wyższej, którego
pierwszym kierownikiem został prof. Sta
nisław M i 1b e r t, również współpracow
nik Tadeusza Banachiewicza. Zakład ten
zajmował się opracowaniem metod zakła
dania triangulacji satelitarnej i balonowej
oraz opracowaniem algorytmów do rozwią
zywania zagadnień z geodezji satelitarnej.
Wyniki prac publikowane są w Zeszy
tach Naukowych AG H, seria Geodezja, a
także innych czasopismach naukowych jak
np. Artifical Satellites, Geodezja i Karto
grafia, Przegląd Geodezyjny, oraz w wydaw
nictwach zagranicznych.
W 1983 roku z okazji setnej rocznicy
urodzin Tadeusza Banachiewicza (przypa
dającej w poprzednim roku) została zor
ganizowana w Krakowie, przez Obserwa
torium Astronomiczne Uniwersytetu Ja
giellońskiego oraz Wydział Geodezji Gór
niczej Akademii Górniczo-Hutniczej, mię
dzynarodowa jubileuszowa sesja naukowa
na temat „Rozwój techniki i teorii obli
czeń astronomicznych i geodezyjnych”. Na
sesji wygłoszono kilkadziesiąt referatów i
komunikatów naukowych nawiązujących
do działalności Tadeusza Banachiewicza.
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Fot. 1. Budynek Wydziału Geodezji Górniczej i Inży
nierii Środowiska AGH w Krakowie (foto A. Kmieciński).

Referaty zostały następnie opublikowane
w specjalnym rocznicowym numerze Ze
szytów Naukowych AGH.
Nowa reorganizacja Wydziału nastąpi
ła w 1993 roku. Wydział otrzymał nazwę
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowis
ka. Jego dziekanem jest prof. Jan G o c a ł będący zarazem kierownikiem Zakła
du Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa.
W ostatnich latach Wydział wzbogacił się
o unikatową i nowoczesną aparaturę geo
dezyjną (m. in. o trzy odbiorniki sygnałów
globalnego systemu pozycyjnego — GPS).
Utworzono także Zakład Geodezji i Kar
tografii, którego kierownikiem jest prof.
Stanisław B o c z a r od dawna już prowa
dzący prace astronomiczno-geodezyjne.
Obecnie na Wydziale tematyką astro
nomiczną zajmują się cztery osoby: Wy-
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mieniony już prof. S. Boczar, dr hab. Wła
dysław G ó r a l (Zakład Geodezji i Kar
tografii), dr Henryk B r a n c e w i c z (Z a
kład Informacji o Tferenie), a także autor
niniejszego artykułu (Zakład Kształtowa
nia i Ochrony Środowiska). Dzięki temu
tematyka prac astronomicznych prowadzo
nych na Wydziale została — od 1980 roku
— znacznie poszerzona.

Fot. 2. A ntena i odbiornik sygnałów GPS ASHT E C H — X II LM zainstalowany na punkcie geode
zyjnym na budynku Wydziału Geodezji Górniczej i
Inżynierii Środowiska A G H (foto A Kmieciński).

Władysław G óral jest absolwentem as
tronom ii Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie. Zaraz po ukończeniu studiów
podjął pracę na Wydziale Geodezji G ór
niczej A G H (w 1963 roku). Jest autorem
licznych prac z dziedziny astronom ii geo
dezyjnej i geodezji satelitarnej. Zajm uje
się m. in. wyznaczaniem pozycji satelitów
oraz współrzędnych obserwatora, modyfi
kacją metody najmniejszych kwadratów (algoiytmu Gaussa-Banachiewicza) dla za-
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gadnień słabo uwarunkowanych, badaniem
możliwości zastosowania regularyzowanej
metody najmniejszych kwadratów do opracowywania obserwacji dopplerowskich,
wykorzystywaniem pom iarów GPS przy
rozwiązywaniu różnorodnych zadań geo
dezyjnych.
Henryka Brancewicza nie trzeba — jak
sądzę — przedstawiać Czytelnikom Ura
nii. Dodać jedynie należy, iż wspólnie zaj
mowaliśmy się gwiazdami zmiennymi zać
mieniowymi, ich param etram i geometry
cznymi i fizycznymi. Natom iast wspólnie z
dr. Edouardem O b 1a k i e m z Obserwa
torium Astronomicznego w Besanęon we
Francji (również absolwentem astronom ii
Uniwersytetu Jagiellońskiego) zgłosiliśmy
program obserwacyjny wyznaczania przez
satelitę HIPPARCOS paralaks dla 95 układów zaćmieniowych znajdujących się w
odległości do 100 pc od Słońca. Został on
przyjęty oraz zaakceptowany przez Kom i
tet Organizacyjny Projektu HIPPARCOS
i otrzymał nr 177. Wypada podkreślić, iż
do tego Projektu zostały również zgłoszo
ne programy geodezyjne i geofizyczne do
tyczące m. in. rotacji Ziemi, ruchów bie
gunów i dryfu kontynentów — można za
tem stwierdzić, że HIPPARCOS jest sate
litą astrometryczno-geodezyjnym, zwłasz
cza, że z wysoką dokładnością zostaną wy
znaczone systemy odniesienia (współrzęd
nych astronomicznych), na których bazują
przecież podstawowe pomiary geodezyj
ne. Również we współpracy z Obserwato
rium Astronomicznym w Bordeaux (Fran
cja) zostały określone odległości najdal
szych znanych gwiazd zaćmieniowych w na
szej Galaktyce.
A utor niniejszego artykułu zajmuje się
ponadto — w ramach prac naukow o-ba
dawczych Zakładu Kształtowania i O ch
rony Środowiska — interpretacją wielospektralnych, skanerowych zobrazowań
Ziemi, czyli astronomią... na opak. Z o 
brazowania te, pochodzące głównie z sa
telity LANDSAT, są wykorzystywane do
oceny stanu środowiska przyrodniczego, a
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zwłaszcza — środowiska atmosferyczne
go. Interpretacja zobrazowań powierzch
ni Ziemi okazała się w pewnych przypad
kach trudniejsza niż interpretacja podob
nych zobrazowań powierzchni innych pla
net, a to ze względu na niesłychanie boga
te zróżnicowanie i urozmaicenie powierz
chni naszego globu.
Podobna tematyka — tj. interpretacja
zobrazowań satelitarnych — jest prowa
dzona w Zakładzie Fotogrametrii i Tele
detekcji Informatycznej naszego Wydzia
łu. Prof. Zbigniew S i t e k zajmuje się teo
retycznymi podstawami fotogrametrii, te
ledetekcji i fotointerpretacji, w tym rów
nież teorią interpretacji satelitarnych zo
brazowań powierzchni Ziemi, które służą
m. in. jako baza danych wejściowych do
geograficznego systemu informatycznego
GIS. Dr inż. Stanisław M u l a r z prowa
dzi interpretację zobrazowań powierzchni
Ziemi pochodzących z satelity amerykań
skiego LANDSAT, francuskiego SPOT i
europejskiego ERS-1. Jest to więc wyko
rzystanie obserwacji naszej planety z prze
strzeni okołoziemskiej dla celów geologi
cznych, oraz monitoringu i ochrony śro-
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dowiska. S. Mularz jest również redakto
rem naczelnym czasopisma Moniterra po
święconego m. in. teledetekcji i fotointer
pretacji.
Zarys historii oraz osiągnięcia w dzie
dzinie fotogrametrii i teledetekcji (wraz z
pełną bibliografią publikacji) znajdzie Czy
telnik w materiałach Jubileuszu Polskiego
Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji,
sekcji naukowej Stowarzyszenia Geode
tów Polskich.
W Akademii Górniczo-Hutniczej pro
blematyką astronomiczną zajmuje się ta
kże dr Andrzej K u ł a k z Zakładu Elek
troniki — głównie radioastronomią oraz
falami grawitacyjnymi, w tym słynnym pulsarem PRS 1913+16. Jak wiadomo, tema
tyka ta — odkrycie (pośrednie) emisji fal
grawitacyjnych w układzie pulsara PRS
1913+16 — zaowocowała ostatnią Nagro
dą Nobla w dziedzinie fizyki przyznaną Jo
sephowi T a y l o r o w i iRusselowi H u l s e m u z Uniwersytetu w Princeton.
Mam nadzieję, że ten krótki artykuł
pokaże miłośnikom astronomii i Czytel
nikom Uranii, iż astronomię można upra
wiać na różne sposoby.

KRONIKA
Planety Aleksandra Wolszczana
Jak już podawaliśmy (Urania 3/1992) w stycz
niu 1992 roku, na zebraniu Amerykańskiego
Towarzystwa Astronomicznego, prof. Aleksan
der W o l s z c z a n poinformował o odkryciu
planet wokół starego pulsara PSR 1257+12.
Jest to pulsar milisekundowy; jego okres obro
tu wynosi 6.2 ms czyli wiązka radiowa omiata
Ziemię 162 razy na sekundę! Takie pulsary są
bardzo dokładnymi chronometrami tzn. wysy
łają sygnały niesłychanie regularnie. Tymcza
sem impulsy PSR 1257+12 wykazywały dość
dziwne własności — przychodziły na Ziemię
raz trochę częściej raz trochę rzadziej. A Wol
szczan zinterpretował to zjawisko jako zakłó
cenie wynikające z obecności dodatkowych ciał
wokół pulsara. Wtedy bowiem owe ciała i pul
sar krążą wokół środka masy, a wysyłająca pulsy

gwiazda jest okresowo bliżej lub dalej od ob
serwatora, częstość pulsów rośnie i maleje (efekt
Dopplera). Biorąc pod uwagę masę pulsara i
zmianę częstości okazało się, że dodatkowe cia
ła w układzie nie mogą być gwiazdami, bo są
za lekkie. Pewne też było, że są przynajmniej
dwa (obecność trzeciego była trudno wykry
walna, a jego parametry słabo określone). A
że ich masy oszacowano na 3.4 oraz 2.8 masy
Ziemi — okazało się, że mamy do czynienia z
nowym rodzajem planet. T&k wyglądały donie
sienia w 1992 roku. Co więc się przez te dwa
lata zmieniło?
Jak wiadomo zdarzało się już wyciągać da
leko idące wnioski z niekompletnych obserwa
cji. A. Wolszczan ogłaszając swoje odkrycie był
bardzo ostrożny — np. pytany o to jak nazwie
„swoje” planety odpowiadał, że poczeka na de
finitywne potwierdzenie ich istnienia. Obecnie,
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po trzech latach systematycznych obserwacji za
pomocą największego radioteleskopu świata (305
m średnicy) w Arecibo, mamy na to 100% do
wody! Skąd zatem ta pewność? Od samego
początku wiadomo było, że planety B i C (jak
dziś je nazywamy; poprzednio A i B) krążą
wokół pulsara z okresami o stosunku 3 :2 . Ta
ki rezonans prowadzi do perturbacji, które moż
na dokładnie przewidzieć i ... zmierzyć pocho
dzące stąd zmiany częstości pulsów. Wszystkie
przewidywania doskonale pasują do obserwa
cji, a nagromadzone dane pozwoliły też odkryć
jeszcze jedną maleńką planetkę najbliżej pul
sara (obecnie nazywa się ona A). Jest to do
skonały dowód na potwierdzenie hipotezy obecności planet. Poniżej podane są parametry
pulsara i jego planet:
Pulsar PSR 1257+12:
masa/masa Słońca
okres obrotu
zmiany okresu
rektascensja
deklinacja
odległość od Ziemi

1.4
0.0062185319388187 s
1.14334xl0"w s s_1
12h57m33.127308
12°57’0.6"
400 pc

Planety
masa/masa Ziemi
odległość od pulsara (AU)
okres orbitalny (dni)

A
B
C
0.15
3.4
0.19
0.36
25.34 66.54

2.8
0.47
98.2

A teraz jeszcze — ze względów „patrioty
cznych” — parę zdań o samym odkrywcy. Ale
ksander Wolszczan jest wychowankiem Uniwer
sytetu Mikołaja Kopernika w Tbruniu, tam też
obronił swoją pracę doktorską, i do 1982 roku
był pracownikiem toruńskiej filii Centrum As
tronomicznego im. Mikołaja Kopernika. Obe
cnie pracuje w Penn State University. Gdy je
go odkrycie zyskało pełne potwierdzenie, w ma
ju br. przyjechał na zaproszenie swojej macie
rzystej uczelni i wygłosił cykl wykładów pt. „Wy
brane zastosowania pulsarów radiowych”. Swe
go czasu obiecał napisać coś dla Uranii (Ura
nia 7/8/1992?), ale... jest człowiekiem bardzo,
bardzo zajętym. Był np. także z wykładem w
warszawskim CAMKu — notatki z Jego wy
kładu posłużyły do napisania tej notatki.
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Aby więc miał więcej czasu na śledzenie
pulsarów potraktujmy poniższy „certyfikat” ja
ko wywiązanie się z obietnicy.
MSK
Nowe obrazy Kastalii
W numerze 3/1992 Uranii (str. 80 i zdjęcie na
drugiej stronie okładki) opublikowaliśmy wyni
ki opracowania sondowań radarowych planetoidy (4769) Kastalia (1989 PB), która 25 sierp
nia 1989 roku zbliżyła się do Ziemi na odle
głość zaledwie 0.027 j. a. czyli około 4 min km.
'lak bliski przelot umożliwił pomiary echa ra
darowego odbitego od jej powierzchni, które
wykonano za pomocą radioteleskopu w Areci
bo (Puerto Rico). Planetoida okazała się inte
resującym obiektem przede wszystkim ze wzglę
du na swą podwójność, która wydaje się wska
zywać, że mamy w tym przypadku do czynie-
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Obrazy planetoidy (4769) Kastalia uzyskane w wyni
ku komputerowego przetworzenia danych z sondo
wań radarowych wykonanych podczas jej przelotu
koło Ziemi w sierpniu 1989 roku.

nia z przykładem akrecji planetezymali, czyli z
przyrodniczym potwierdzeniem jednej z koncep
cji formowania się planetoid. Ostatnio nauko
wcy amerykańscy Scott H u d s o n (Washing
ton State University, Pullman) i Steven O s t r o
(Jet Propulsion Laboratory, Pasadena), stosu
jąc nowe metody komputerowego przetwarza
nia obrazów, dokonali rekonstrukcji obrazu pla
netoidy, których wynikiem jest reprodukowane
zdjęcie. Ocenia się, że rozmiary podwójnego
obiektu nie przekraczają 2 km. Dodajmy, że
podobną podwójność wykazuje również plane
toida (4179) Tbuatatis, której obrazy radaro
we uzyskane podczas jej zbliżenia do Ziemi 8
grudnia 1992 roku, opublikowaliśmy w nume-
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rze 2/1993 Uranii (stf. 50). Przypomnijmy, że
obie te planetoidy należą do tzw. grupy Apo
llo, czyli obiektów, które mogą zbliżać się do
Ziemi. Do dziś znamy już ich około 300, a
pozostaje jeszcze do odkrycia — według ostat
nich ocen — około 1000 o rozmiarach porów
nywalnych do Kastalii.

6/1994

tym, że do momentu odlotu od Księżyca (3
maja) wszystko pracowało bardzo dobrze. Uda
ło się więc zrobić dokładną mapę naszego są
siada!
M SK

Ku krańcom Układu Słonecznego

K .Z .

Randka z planetoidą Geographos —
odwołana!
Z prawdziwą przykrością musimy odwołać po
dane w Uranii 4/94 wiadomości o spodziewa
nym spotkaniu sondy Clementine z planetoidą
(1620) Geographos. W wyniku awarii pokła
dowego komputera do spotkania niestety nie

Po rekonesansie próbników Voyager wśród pla
net zewnętrznych Układu Słonecznego jedyną
planetą nie zbadaną jeszcze przez sondy kos
miczne pozostaje Pluton. Tymczasem zaintere
sowanie tą zagadkową planetą rośnie w miarę,
jak astronomowie odkrywają coraz to nowe jej
własności.* Możliwość lotu do Plutona rozwa
żana była od dawna, m. in. w ramach przygo
towań do tzw. Wielkiej Wyprawy (Grand Tbur).

Mozaika zdjęć obrazujących okolice południowego bieguna Księżyca uzyskanych za pomocą sondy Clementine
(niektóre obszary sfotografowano po raz pierwszy).

dojdzie! Podczas 20 minutowej przerwy w te
lemetrycznym przekazywaniu danych na Zie
mię komputer niespodziewanie uruchomił kil
ka rakietowych silników sterujących całkowicie
opróżniając zbiorniki paliwa w urządzeniu zwa
nym ACS (Altitude Control System). Nie wia
domo jeszcze czy błędne było oprogramowa
nie, czy zawiodły jakieś elementy elektroniczne.
„Centrum dowodzenia” Clementine w Alexan
dra (stan Wirginia) stale monituje satelitę i pró
buje wyjaśnić szczegóły. Pocieszać się możemy

Idea tej wyprawy powstała w połowie lat 60tych, kiedy stwierdzono, że wzajemne położe
nie planet jowiszowych w latach 70-tych i 80tych pozwala dokonać oblotu kilku planet za
pomocą jednego próbnika. Wyprawa ta osta
tecznie została zrealizowana w postaci misji
Voyagerów. Przypomnijmy, że Voyager-2, któ
ry wystartował jako pierwszy, zbadał Jowisza
(1979), Saturna (1981), Urana (1986) i Nep
tuna (1989). Vayager-1 wystartował później lecz
na trasie wyprzedził swego poprzednika. Badał

• Patrz np. artykuł S. R. Brzostkiewicza w Uranii 4/1994.
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on tylko Jowisza (1979) i Saturna (1980), choć
pośród rozważanych trajektorii Grand Tour by
ła też następująca: Jowisz (1979) — Saturn
(1980) — Pluton (1986). Dlaczego więc Voyager-1 ominął Plutona? Skierowanie próbnika
ku Plutonowi wymagałoby takiego manewru w
polu grawitacyjnym Saturna, że niemożliwe by
łoby zbliżenie do Tytana, a badania tego nie
zwykle ciekawego księżyca (jedynego, który po
siada gęstą atmosferę) miały wówczas priory
tet. Jednym z powodów dania pierwszeństwa
Tytanowi przed Plutonem była niepewność co
do dostatecznej żywotności Voyagerów — ich
konstruktorzy dawali bowiem gwarancję jedy
nie do Saturna. Tymczasem oba Voyagery dzia
łają do dziś i podobnie jak większość amery
kańskich próbników wielokrotnie przekroczyły
nominalny czas funkcjonowania.
Z misją do Plutona nie można jednak dłu
go zwlekać. Planeta minęła peryhelium w sierp
niu 1989 roku i z każdym rokiem oddala się
od nas. Tb pierwszy powód. Ponadto, jak się
przypuszcza, obecnie posiada ona śladową at
mosferę, która w miarę oddalania planety od
Słońca zostanie wymrożona i pokryje powierz
chnię warstwą szronu. Zjawisko to oczekiwane
jest około roku 2020, więc by zdążyć zbadać
zarówno atmosferę, jak i szczegóły powierzch
ni, należy organizować misję sporo przed tą
datą. Następna taka okazja nadarzy się dopie
ro około roku 2237! Jest i trzeci powód do
pośpiechu. Obecne usytuowanie osi obrotu Plu
tona względem Słońca powoduje, że cała jego
powierzchnia jest oświetlana w miarę obrotu
planety. Tb samo dotyczy oczywiście Charona.
Można więc sfotografować oba globy w całoś
ci. Już w roku 2005 ok. 10% powierzchni skry
te będzie w mrokach nocy polarnej. W roku
2015 obszar wiecznej nocy ogarnie 20% pla
nety, a w 2030 r. — połowę (Słońce zawiśnie
wówczas niemal w zenicie nad biegunami Plu
tona i Charona).
Jowisz i Saturn doczekały następnej gene
racji próbników, które badać je będą z orbit
wokółplanetarnych, a ponadto posiadają sondy
atmosferyczne. Do Jowisza zdąża próbnik GA
LILEO, zaś do Saturna wystartuje w 1997 ro
ku próbnik CASSINI. GALILEO wprowadzi
sondę do atmosfery Jowisza, natomiast CAS
SINI — do atmosfery Tytana. Podobne prób
niki można by wykorzystać do badania dalszych
planet, w tym Plutona. Powstał projekt pod
nazwą M A R IN E R -N E P T U N E , który przewi
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duje start próbnika N eptuna z sondą atmosfe
ryczną w roku 2002, oraz projekt M A R IN E R PLUTO, który zamiast sondy atmosferycznej
miałby sondę przelotową, a jego start przewi
dziano na rok 2001.
Próbniki nowej generacji mają masę ok.
1500 kg i dostarczenie im niezbędnej do osiąg
nięcia odległych planet energii wiąże się z sze
regiem manewrów w polu grawitacyjnym Z ie
mi i innych planet. Tik więc GALILEO rozpę
dzany był w polu grawitacyjnym Wenus oraz
dwukrotnie w polu grawitacyjnym Ziemi. CAS
SINI będzie po drodze do Saturna zbliżać się
do Wenus (dwukrotnie), a następnie do Ziemi
i Jowisza. Podobnie M A R IN E R -N E P T U N E
przewiduje dwa zbliżenia do Wenus (2002 i
2004), Ziemi (2005) i Jowisza (2007), które
pozwolą mu osiągnąć okolice N eptuna w 2021
roku. Po wrzuceniu sondy do atmosfery plane
ty ma on wejść na jej orbitę o początkowym
okresie obiegu 200 dni. Orbita zostanie sto
pniowo przekształcona w 80-dniową o kierun
ku wstecznym, co umożliwi długotrwałe obser
wacje Tłytona, obiegającego planetę podobnym
ruchem. M A R IN E R -PL U T O potrzebuje tyl
ko dwóch manewrów grawitacyjnych w pobli
żu Ziemi (2005) i Jowisza (2006), by dotrzeć
w okolice Plutona w roku 2015, a więc jeszcze
„na czas”. Na 4 miesiące przed maksymalnym
zbliżeniem sonda przelotowa zostałaby odłą
czona i wprowadzona na taką trajektorię, by
moment jej zbliżenia różnił się o 3.2 dnia od
momentu zbliżenia głównego próbnika. Dzięki
temu obie półkule planety, której okres obro
tu wynosi jak pamiętamy 6.4 dnia, zostałyby
sfotografowane. M A RIN ER-PLU TO nie prze
widuje wejścia na orbitę wokół Plutona, gdyż
wobec znikomej masy tej planety byłaby to ope
racja ogromnie energochłonna. Innymi słowy,
próbnik musiałby posiadać spory silnik rakie
towy, by wyhamować prędkość dolotu wyno
szącą ponad 10 km/s.
Oryginalny pomysł umożliwiający zrealizo
wanie satelity Plutona zaproponował B. Y e n n e. Przewiduje on oblot Charona dla zreduko
wania prędkości próbnika (rys. 1). Orbita prób
nika byłaby następnie zacieśniona aż do jego
upadku na powierzchnię Plutona — dla uzy
skania coraz dokładniejszych zdjęć. Ttzeba pod
kreślić jednak, iż jest to czysto teoretyczna kon
cepcja, której realizacja obecnie nie jest możli
wa ze względu na zbyt małą dokładność, z ja 
ką znamy parametry układu Pluton-Charon.
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Rys. 1. Schemat wprowadzenia satelity na orbitę wokół Plutona. A - początek fotografowania Plutona, B przelot w cieniu radiowym Plutona, C — transmisja obrazów na Ziemię, D — początek fotografowania
Charona, E — początek oblotu Charona, F - przelot w cieniu radiowym Charona, G — transmisja obrazów
na Ziemię, H — kontynuacja fotografowania Plutona, 4 — wejście na orbitę Plutona, J — fotografowanie z
jednoczesnym przekazem obrazów aż do upadku na powierzchnię.

Z pewnością natomiast będzie wykonalna w cza
sie następnego przejścia Plutona przez peryhelium...
Niestety, ambitne projekty MARINERÓW
NEPTUNE i PLUTO także zapewne pozo
staną tylko na papierze, gdyż koszt jednego

Rys. 2. Schematyczny rysunek lekkiego próbnika Plu
tona.

próbnika wynosi około 2 mld $ , a fundusze
NASA są ostatnio bardzo ograniczone. Pracow
nicy Jet Propulsion Laboratory — ośrodka NA
SA specjalizującego się w projektowaniu misji
planetarnych — nie ustają w wysiłkach znale
zienia tańszego rozwiązania. Na początku 1993
roku zespół inżynierów pod kierownictwem Ro
berta L. S t a e h 1e zaproponował koncepcję
wysłania dwóch małych i lekkich próbników Plu
tona na trajektorię bezpośredniego dolotu. Su
cha masa próbnika (rys. 2) ma wynosić 110
kg, a łącznie z paliwem 162 kg, czyli prawie
10-krotnie mniej niż MARINERA-PLUTO.
Wyniesiony rakietą Titan 4/Centaur oraz roz
pędzony dwoma stopniami Star 48 B i Star 27
próbnik dotarłby do celu w ciągu 7 lat bez
potrzeby żadnych manewrów grawitacyjnych.
W przypadku startu w roku 1999 Pluton byłby
osiągnięty już w 2006. Gdyby zaś rakieta Titan
okazała się za droga, można by użyć rosyjskiej
rakiety Proton, która pozwoli osiągnąć Pluto
na w 2011 roku. Koszt budowy dwóch próbni
ków szacowany jest na 370 min $ , a koszt ra
kiet nośnych na 800 min $ . Użycie dwóch prób
ników uzasadnione jest tymi samymi względa
mi, co użycie sondy w projekcie M ARINERPLUTO, a ponadto zwiększa szansę powodze
nia misji. Pojedynczy próbnik potrafi zawieść u
samego celu, o czym przekonał nas niedawno
MARS-OBSERVER, który przecież odbywał
znacznie krótszą podróż.
Która wersja zostanie ostatecznie wybrana
i czy misja do ostatniej niezbadanej planety zo
stanie w ogóle podjęta, pokażą najbliższe lata.
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Sądząc z obecnych tendencji w amerykańskiej
astronautyce, przypuszczać należy, że lekki
próbnik zostanie jeszcze „odchudzony”, po czym
wysłany w jednym egzemplarzu którąś z tań-
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szych amerykańskich rakiet, np. Deltą II. Byłby to i tak spory sukces NASA
Jacek Kruk

KRONIKA HISTORYCZNA
Pierwsi zwolennicy kopem ikanizm u

Wyniki swych wieloletnich dociekań matematyczno-astronomicznych Mikołaj K o 
p e r n i k w pehii przedstawił dopiero w
dziele O obrotach. Drukiem ukazało się
ono zaledwie parę miesięcy przed śmier
cią wielkiego astronoma i od razu zdaje
się uznane zostało za bestseller —jak dziś
byśmy powiedzieli — ówczesnego rynku
księgarskiego, choć — co koniecznie trze
ba podkreślić — zawarta w nim wizja świa
ta przyjmowała się bardzo powoli. Nie
powinno to nikogo dziwić, teoria Koper
nika była przecież — jak na owe czasy —
zbyt nowatorska, a przy tym do jej zrozu
mienia niezbędny był pewien zasób wie
dzy matematycznej, toteż nie może nas
zaskakiwać fakt, że historykom nauki udało się zidentyfikować tak niewielu zwo
lenników kopemikanizmu z XVI wieku. I
tak na przykład R. S. W e s t m a n w swej
pracy The Copemicans and the Churches
(God and Nature, Berkeley 1985, s. 76113) wymienia ich zaledwie dziesięciu:
1. Georg Joachimus R h e t i c u s
(1514-1574), matematyk i astronom nie
miecki, syn lekarza z Feldkirch. W roku
1539 przybył do Fromborka w celu zapo
znania się z dziełem Kopernika, stając się
gorącym entuzjastą nowej teorii i jednym
z inicjatorów wydania Obrotów. Odjeżdż
ając w roku 1541 z Warmii zabrał ze sobą
rękopis dzieła i powierzył go norymber
skim wydawcom.
2. Michael M a e s t l i n (1550-1631),
matematyk i astronom niemiecki, profe
sor luterańskiej akademii teologicznej w
Tybindze. Był nauczycielem i przyjacielem
Keplera, któremu wpoił zamiłowanie do

nauki o niebie i którego zapoznał z dzie
łem Kopernika.
3. Christopher R o t h m a n n (druga
połowa XVI wieku), matematyk i astro
nom niemiecki, autor dzieła o trygonome
trii, napisanego w latach 1580-1590, na
którym znać silny wpływ kopernikowskiej
Trygonometrii. Rothmann bronił i propa
gował teorię heliocentryczną.
4. Johannes K e p l e r (1571-1630),
astronom i matematyk niemiecki. Studiu
jąc w Tybindze teologię protestancką za
poznał się z astronomią Kopernika i stał
się jej gorącym propagatorem. Odkryte
przez niego trzy prawa ruchu planet uno
wocześniły teorię heliocentryczną.
5 .Giordano B r u n o (1548-1600),fi
lozof włoski, dominikanin, entuzjasta teo
rii Kopernika, którą próbował uogólnić.
Głosił, iż Wszechświat jest nieskończony,
trwający w wiecznej ewolucji i zamiesz
kały przez inne (oprócz ludzi) istoty ro
zumne.
6. Galileo G a l i l e i (1564-1642), fi
zyk, matematyk i astronom włoski. Za po
mocą skonstruowanej przez siebie lunety
odkrył góry na Księżycu, cztery najwięk
sze księżyce Jowisza, fazy Wenus, plamy
na Słońcu. Jako zwolennik poglądów Ko
pernika przeciwstawił je poglądom Ptole
meusza w dziele Dialog o dwu najważniej
szych układach świata (Florencja 1632).
7. Thomas D i g g e s (1546-1595),
matematyk i astronom angielski, pierwszy
tłumacz Obrotów na język angielski. Uznał
za konieczne — jak mówi we wstępie —
zakwestionować teorię Ptolemeusza wo
bec odkryć Kopernika, bardziej od poglą
dów aleksandryjskiego uczonego logicz
nych i matematycznie uzasadnionych. Sta-
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nął zdecydowanie po stronie teorii heliocentrycznej i był jej propagatorem.
8. Thomas H a r r i o t (1560-1621),
matematyk i astronom angielski, przyja
ciel Keplera. Zajmował się udoskonala
niem przyrządów astronomicznych, jako
jeden z pierwszych dokonał obserwacji nie
ba za pomocą lunety (jest autorem pier
wszej mapy Księżyca), znał poglądy Gali
leusza i był obeznany z teorią Kopernika,
którą popierał.
9. Diego de Z u n i g a (druga połowa
XVI wieku), Hiszpan rodem z Salamanki,
augustianin, popierał koncepcję ruchu Zie
mi. W dziele wydanym w roku 1584 w Tbledo (komentarz do biblijnej Księgi Hio
ba) twierdził, że biblia wcale nie sprzeci
wia się takiemu ruchowi ani go nie po
twierdza. Sprawa jest więc otwarta i moż
na — jak pisał - przyjąć teorię Koperni
ka bez obaw popadnięcia w sprzeczność z
przekazami Pisma Św.
10. Simon S t e v i n (1548-1620), fi
zyk, matematyk i astronom holenderski,
zdecydowanie popierający teorię Koper
nika.
Oto dziesięciu wymienionych przez
Westmana zwolenników kopernikanizmu
działających w okresie od 1543 do 1600
roku. Nie jest to jednak pełna lista, gdyż w
tym czasie za teorią heliocentryczną opo
wiadali się jeszcze inni, których postawa w
tej sprawie nie budzi najmniejszej wątpli
wości. W każdym razie wykaz Westmana
należy uzupełnić o co najmniej dwa na
zwiska:
l.Tiedeman G i e s e (1480-1550), bi
skup chełmiński i warmiński, człowiek
wszechstronnie wykształcony, najserdecz
niejszy przyjaciel Kopernika i doskonały
znawca jego idei. Jeden z pierwszych zwo
lenników i popularyzator kopernikanizmu,
około roku 1536 opracował niewielki tra
ktat (zaginiony) w obronie teorii heliocentrycznej. Później wraz z Retykiem na
mawiał Kopernika do wydania Obrotów, o
czym wielki astronom wspomina w liście
dedykacyjnym do papieża Pawła III. Gdy
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zaś norymberscy wydawcy zniekształcili myśl
wielkiego astronoma (chodzi o przedmo
wę dzieła i tytuł), to Giese w lipcu 1543
roku wystosował list do rady miejskiej Norymbergi, protestując przeciwko fałszer
stwu i domagając się ukarania winnych.
2 .Wfolenty F o n t a n u s (1545-1618),
matematyk, astronom i lekarz, profesor i
rektor Akademii Krakowskiej. W latach
1578-1580 jako pierwszy w dziejach na
uczania uniwersyteckiego objaśniał z ka
tedry teorię zawartą w dziele Kopernika.
W początkowym okresie swej działal
ności naukowej zwolennikiem teorii Ko
pernika był również sławny astronom duń
ski Tycho B r a h e (1546-1600). O na
szym astronomie wyrażał się z wielkim uz
naniem, jego portret polecił umieścić na
honorowym miejscu Uraniborga (nazwa
obserwatorium Tychona), pod nim zaś ka
zał wyryć następujący napis: „Jeśli tłum
Gigantów ogromny tyle miał siły, że na
gór wierzchołki góry zdołał położyć (...)
chociaż wnet poległ pod uderzeniem pio
runa — o ileż od nich wszystkich jeden
Kopernik większy i potężniejszy był i szczę
śliwszy? On całą Ziemię ze wszystkimi gó
rami ku gwiazdom podniósł i pod żadnym
nie uległ piorunem”.
Tak wysoko cenił Tycho Brahe fromborskiego astronoma i jego nowatorską
wizję świata. Jednak wraz z upływem cza
su przeciwko teorii heliocentrycznej za
czął wysuwać różne zarzuty, o których do
wiadujemy się między innymi z listu skie
rowanego do Rothmanna. Pisze w nim na
przykład, że „Ziemia jest o wiele za duża i
za ciężka na to, by można z niej zrobić
gwiazdę i oprowadzać ją po przestwo
rzach”. Brzmi to bardzo naiwnie, w innym
bowiem miejscu Tycho twierdził zresztą,
że Słońce jest 140 razy większe od naszej
planety, co najlepiej dowodzi, jak trudno
było przełamać nawyki wyobraźni nawet
tak wybitnemu astronomowi. Najważniej
sze wszak wątpliwości nastręczał mu fakt,
że ruch Ziemi wokół Słońca nie odbijał się
wcale na pozornym położeniu gwiazd, po-
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mimo olbrzymiej — jak sądził — dokład
ności wykonywanych przez siebie pom ia
rów. A przecież wystarczyło założyć, że
rozmiary ziemskiej orbity są znikomo m a
łe wobec ogromnych odległości dzielących
nas od gwizd, na co jednak Tycho nie po
trafił się już zdobyć. A co więcej — podo
bne poglądy głosili inni astronomowie.
Niemożliwość zmierzenia paralaks heliocentrycznych gwiazd była głównym po
wodem odrzucenia przez Tychona Brahego teorii Kopernika. Odrzucili jednak
także teorię geocentryczną Ptolemeusza i
obmyślili własny system budowy Wszech
świata, zwany niekiedy systemem geo-heliocentrycznym. Po prostu środkiem ukła
du nadal pozostawała Ziemia, wokół niej
poruszały się Księżyc i Słońce, lecz wszy
stkie znane wówczas planety (Merkury, We
nus, Mars, Jowisz i Saturn) krążyły do
okoła Słońca i dopiero wraz z nim obie
gały „ziemski padół”. Był to więc krok
wstecz w porównaniu do teorii Kopernika
i wydaje się dziwne, że system Tychona nie
powstał przynajmniej sto lat wcześniej, bo
wtedy ludzkość byłaby chyba lepiej przy
gotowana na przyjęcie kopernikowskiej wi
zji świata. Ale można postawić też inną
tezę — to polski astronom zbyt wyprze
dził swą epokę!
Stanisław R. Brzostkiewicz
Sprawozdanie z Uroczystości z okazji
521 rocznicy Urodzin Mikołaja
Kopernika
W dniu 17 lutego 1994 roku na Zam ku w
Wieliczce odbyła się uroczystość z okazji
521 rocznicy Urodzin Mikołaja K o p e r 
n i k a . Organizatorami byli: Rada i Z a
rząd Miasta Wieliczki, Muzeum Żup Kra-
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kowskich i Kopalnia Soli w Wieliczce oraz
Komitet Obchodów 500 Rocznicy Studiów
Mikołaja Kopernika w Krakowie.
Licznie zebrani — szczególnie mło
dzież, co niezmiernie cieszy — z uwagą
wysłuchali wykładu dr Józefa P i o t r o 
w i c z a — Turystyka w Kopalni Soli w cza
sach Mikołaja Kopernika, który w ciekawy
sposób przedstawił tezę, że Mikołaj Ko
pernik w okresie studiów w Krakowie, na
przełomie września i października 1493
lub 1494 roku odwiedził — wraz z Bernar
dem W a p o w s k i m - Wieliczkę i m u
siał zwiedzać kopalnię. Świadczą o tym do
kumenty historyczne, m. in. XVI-wieczne
prace profesora Jana B r o ż k a . W jed
nej z nich znalazła się wzmianka o tym, że
fanatyczny wielbiciel astronom a, wydaw
ca dzieła O obrotach sfer niebieskich Jan
R e t yk, za namową Mikołaja K operni
ka, zwiedzał kopalnię.
Po tym wykładzie uczestnicy uroczys
tości zwiedzili Kopalnię i złożyli kwiaty
przed pomnikiem Mikołaja Kopernika w
podziemiach Kopalni Soli. Następnie, rów
nież w podziemiach odbyło się posiedze
nie Kom itetu Obchodów Pięćsetnej R o
cznicy Studiów M. Kopernika w Krako
wie. Owocem tego Zebrania jest m. in.
pismo wyrażające apel K om itetu w spra
wie budowy Planetarium i M uzeum im.
Mikołaja Kopernika w Krakowie. Kom i
tet zapoznał się także z treścią Uchwały nr
XC/581/93 Rady Miasta Krakowa w spra
wie ustanowienia nagrody im. Mikołaja Ko
pernika, która została uchwalona w dniu 9
lipca 1993, dzięki inspiracji K om itetu O b
chodów 500 Rocznicy Studiów M. K oper
nika w Krakowie.
Adam Michalec

KĄCIK OLIMPIJCZYKA
XXXVII Olimpiada Astronomiczna
I znów, po blisko półrocznej rywalizacji, w
początkach marca zjechali do chorzow-

skiego planetarium najlepsi spośród uczest
ników kolejnej olimpiady astronomicznej.
Tym razem finałowa grupa młodych astro
nomów liczyła 14 osób, w tym tylko czte-
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Fot. 1. Laureaci XXXVII Olimpiady Astronomicznej, od lewej: Rafał Nowakowski z Włocławka (II miejsce),
Piotr Zieliński z Poznania (I miejsce) i Artur Gawryszczak z Chełmna (II miejsce). (Foto: Gabriela Sowa)

rech uczestników ubiegłorocznego finału
(w finale poprzedniej olimpiady brali udział w większości uczniowie klas matu
ralnych). Co więcej, w końcowej klasyfi
kacji najwyższe miejsca zajęli właśnie star
tujący w olimpiadzie po raz pierwszy.
Zdecydowanym zwycięzcą XXXVII
Olimpiady Astronomicznej i laureatem I
nagrody został Piotr Z i e l i ń s k i — uczeń
I klasy (!) VII Liceum Ogólnokształcące
go im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Na drugim miejscu, również z tytułem
laureata, uplasowali się ex aequo:
Artur G a w r y s z c z a k — uczeń IV
klasy Zespołu Szkół Technicznych w Cheł
mie oraz
Rafał N o w a k o w s k i — uczeń III
klasy I Liceum Ogólnokształcącego Ziemi
Kujawskiej we Włocławku.
Ttzy wyróżnienia tytułem finalisty otrzymali:

Adam R y c e r z — Ikl. V L . O. im A
Witkowskiego w Krakowie,
Tbmasz R o m a ń c z u k i e w i c z — I
kl. I L. O. im. B. Nowodworskiego w Kra
kowie,
Robert W e s o ł o w s k i — III kl. I L.
O. im. M. Kopernika w Łodzi.
Dalsze miejsca zajęli, w kolejności al
fabetycznej:
Agnieszka A n c e r o w i c z — II kl.
L. O. w Skierniewicach, Witold B e d y k
— III kl. L. O. w Łodzi, Paweł D y m a r 
s k i - IV kl. IX L. O. w Gdańsku, Mar
cin G a w r o ń s k i — III kl. VII L. O. w
Zielonej Górze,Marcin O s t r o w s k i —
III kl. I L. O. w Łodzi, Grzegorz P r z y 
b y ł a — IV kl. L. O. w Rydułtowach, Se
bastian S o b e r s k i — III kl. II L. O. w
Grudziądzu, Igor S o s z y ń s k i — IV kl.
LX L. O. w Warszawie.
Kolejne etapy olimpiady rozgrywano,
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Fot. 2. Organizatorzy i uczestnicy finału XXXVII Olimpiady Astronomicznej przed budynkiem Planetarium
Śląskiego w Chorzowie. (Foto: Gabriela Sowa)

jak zwykle, od października ubiegłego ro
ku. Pierwszą partię zadań I etapu rozesła
no do szkół średnich na początku wrześ
nia. Do zawodów przystąpiło 107 uczniów,
którzy do 18 października nadesłali swoje
rozwiązania.
W pierwszej serii zawodów I stopnia
uczniowie rozwiązywali trzy spośród pię
ciu zadań, w których należało: obliczyć kąt
odchylenia pionu na szerokości planimetrycznej 45 stopni wskutek rotacji planet
grupy ziemskiej i Plutona; znaleźć maksy
malną ogniskową obiektywu aparatu fo
tograficznego 6x6 cm, pozwalającą zmieś
cić w jednym kadrze obrazy gwiazdy /JCyg
i /3Peg; określić typ widmowy gwiazdy na
podstawie różnicy jasności absolutnych i
rozmiarów względem innej gwiazdy o zna
nym typie widmowym i absolutnej wiel
kości gwiazdowej; opisać krótko obserwa
toria satelitarne pracujące w różnych za

kresach prom ieniowania elektrom agne
tycznego; obliczyć według załączonego al
gorytmu i przedyskutować odstępy czasu
między kolejnymi przejściami Ganimedesa przed tarczą Jowisza w 1993 roku.
Drugą serię zadań I etapu przesłano
imiennie do wszystkich, którzy zadeklaro
wali swój udział w olimpiadzie poprzez
nadesłanie rozwiązań pierwszej serii za
dań. Tym razem wymagano rozwiązań trzech
spośród kolejnych czterech zadań, w któ
rych należało: przyporządkować siedmiu
kometom, o podanych okresach obiegu i
mimośrodach orbit, siedem rojów m eteo
rów o znanych mimośrodach i odległoś
ciach peryhelium; obliczyć sumaryczną jas
ność fragmentów jądra komety rozbitego
na 10 równych części, w oparciu o jego
jasność przed rozpadem; określić grubość
atmosfery ziemskiej na podstawie faktu,
że noc astronomiczna nastaje w momen-
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cie gdy Słońce znajduje się 18° pod hory
zontem; przedyskutować przyczyny i skut
ki rozdzielenia związku okres-jasność ab
solutna dla gwiazd zmiennych na dwie od
rębne gałęzie.
Wraz z rozwiązaniami drugiej serii na
leżało przesłać wyniki zadania obserwa
cyjnego. Tym razem dwa (do wyboru) za
dania obserwacyjne wymagały: wykonania
fotografii okolic zenitu i określenia na jej
podstawie szerokości geograficznej lub też
przeprowadzenia obserwacji planetoidy
Westa i wykreślenia mapki z naniesieniem
jej pozycji względem gwiazd. Wzorem ubie
głych lat również inne, samodzielnie prze
prowadzone obserwacje astronomiczne do
puszczono jako rozwiązanie zadania ob
serwacyjnego.
Na podstawie łącznej oceny 6 zadań z
obydwu serii zawodów I stopnia, wraz z
zadaniem obserwacyjnym, do zawodów II
stopnia zakwalifikowano 47 uczestników.
Eliminacje II stopnia przeprowadzono,
podobnie jak w roku ubiegłym, w Łodzi i
w Katowicach, w dniu 10 stycznia 1994
roku.
Kolejne cztery zadania rozwiązywane
były już pod kontrolą i w ograniczonym do
4 godzin czasie. Należało: obliczyć pręd
kość, z jaką kometa Shoemaker-Levy 9
powinna zderzyć się z Jowiszem w lipcu
br.; oszacować minimalną masę asteroidu umożliwiającą przy zderzeniu z kome
tą trwały rozpad jej jądra, przy znanym
promieniu i gęstości komety oraz względ
nej prędkości obu ciał przed zderzeniem;
wyznaczyć czas od początku do chwili cał
kowitego zakrycia Antaresa przez tarczę
Księżyca — na podstawie typu widmowe
go, klasy jasności i jasności obserwowanej
tej gwiazdy; określić, w oparciu o foto
grafię i fragment mapy nieba, współrzęd
ne supernowej SN 1993 J w galaktyce M 81
i jej odległość od centrum galaktyki.
Ocena rozwiązań zadań eliminacji II
stopnia pozwoliła wyłonić wymienioną na
początku czternastkę uczestników ostat
niego, III etapu olimpiady.
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Rozgrywki finałowe przeprowadzono
4 i 5 marca br., stawiając uczestnikom sześć
kolejnych problemów teoretycznych i pra
ktycznych: wykazać słuszność przytoczo
nego w zadaniu wzoru na moment pędu
gwiazdy podwójnej wynikający z ruchów
orbitalnych jej składników, oszacować błąd
jaki w obliczeniach ruchu Plutona wpro
wadza zastąpienie wpływu planet grupy
ziemskiej poprawką do masy Słońca; wy
znaczyć maksymalną możliwą zmianę jas
ności satelity Io wskutek dodatkowego oś
wietlenia pochodzącego od energii zde
rzeń fragmentów jądra komety Schoemaker-Levy 9 z Jowiszem; przedyskutować
czym jest niewidzialny towarzysz gwiazdy
HD 114762 — w oparciu o wyznaczone
parametry ruchu układu. Oryginalne za
danie graficzne wymagało wyznaczenia mimośrodu i wielkiej półosi orbity Merkure
go na podstawie dat oraz wartości maksy
malnych elongacji tej planety w ciągu trzech
ostatnich lat. W zadaniu praktycznym, re
alizowanym przy pomocy projekcji sztu
cznego nieba — należało określić przy
bliżony czas słoneczny i gwiazdowy, mie
siąc i szerokość geograficzną obu obser
wacji.
Najwytrwalszym przedstawiono więc
łącznie, we wszystkich etapach olimpiady,
21 zadań o wzrastającym stopniu trudno
ści. Ich trud wynagrodzony został dyplo
mami oraz cennymi nagrodami książko
wymi i rzeczowymi, ufundowanymi m. in.
przez Polskie Towarzystwo Miłośników
Astronomii.
Główną nagrodę, teleskop Newtona
90/900 mm dla zwycięzcy i dwa teleskopy
70/800 mm dla pozostałych laureatów ufundował, już tradycyjnie, Zakład Budowy
Tfeleskopów U n i w e r s a ł w Żywcu.
Zakończyła się kolejna przygoda uzdol
nionych uczniów z astronomią. W Plane
tarium Śląskim czynione są ostatnie przy
gotowania do następnej, XXXVIII Olim
piady Astronomicznej.
Jan Desselberger
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PORADNIK OBSERWATORA
Wakacyjny konkurs „Uranii”
Już po raz trzeci ogłaszamy konkurs na
WAKACYJNE ZDJĘCIE NIEBA! Za
chęcamy do wzięcia w nim udziału wszy
stkich miłośników astronomii i fotografii
— to jest wspaniała przygoda. Najcieka
wsze zdjęcia zdobią łamy Uranii — może
warto spróbować? Oczywiście obiecujemy
nagrody! Podobnie jak w roku ubiegłym
— nagrodą pierwszą będzie ufundo
wany przez firmę Uniwersał teleskop. Dzię
kujemy sponsorom!
— nagrody dalsze to bezpłatna pre
numerata Uranii na 1995 rok oraz nagro
dy książkowe.
Tfermin nadsyłania prac upływa 25 paź
dziernika br.
Uczestnikom konkursu przypominamy,
że opis obserwacji powinien zawierać: na
zwę fotografowanego obiektu, jego poło
żenie na niebie, dokładną datę, czas i miej
sce dokonywania obserwacji, nazwę instru
mentu, z jakiego korzystamy (aparatu fo
tograficznego, błony, czasu naświetlania,
przesłony). Tb nie tylko dla „porządku”.
Urania jest dla wszystkich miłośników — i
powinna służyć także przekazywaniu do
świadczeń! Dokładny opis zdjęć umożli
wia początkującym, po przerzuceniu sta
rych numerów Uranii, zabranie się do fo
tografowania w oparciu o dorobek po
przedników. Korzystając więc z okazji —
„starszym” dziękujemy za wszelkie nad
syłane porady, a „młodszych” zachęcamy
do korzystania z nich.
Ponawiamy też apel do tych Czytelni
ków, którzy nie mają fotograficznego sprzę
tu i nie mogą brać udziału w naszym kon
kursie. Pokażcie swoim kolegom, znajo
mym, sąsiadom — usiane gwiazdami niebo,
planety, meteory. Bezpłatne seanse gwiaź
dzistego nieba można oglądać w każdą po
godną noc. Jeśli uda Wam się zaintereso
wać astronomią innych — napiszcie! Mo
że zdobędziemy nowych miłośników?

Na ogłoszony w 1992 roku konkurs pra
ce nadesłało 11 osób, w roku ubiegłym
było ich 15. Mamy nadzieję, że w tym roku
będzie ich jeszcze więcej! Wszystkim za
tem życzymy miłych wakacji, ładnej pogo
dy w dzień i bezchmurnych nocy, a mi
łośnikom fotografii (dodatkowo) — uda
nych zdjęć
Redakcja
Wizualne obserwacji gwiazd zmiennych
p Cassiopeae
p Cassiopeae
a = 23h54.4 - <5 = +57°30’ (J.2000)
A: 4.1m-6.2mv P = 320*
Typ: SRd Sp. F81ap-K00-Iap

o»oom

W odległości niecałych trzech stopni
na południowy zachód od fi Cassiopeae,
na Drodze Mlecznej leży ciekawa jasna
zmienna p Cassiopeae. Jest to żółto-pomarańczowy nadolbrzym o wielkiej jasnoś
ci absolutnej. Zwykle zmiany blasku u tej
gwiazdy zachodzą w granicach 4.1m-5.1m,
a widmo zmienia się od F5 do K5 (w mini
mum). W listopadzie 1945 r. rozpoczął się
spadek blasku trwający do września roku
następnego kiedy to zmienna osiągnęła
najniższą odnotowaną jasność 6.2“ (J. D.
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2432070, M 2). Potem nastąpił stopniowy
wzrost blasku i w lipcu 1947 r. nastąpił
powrót do pierwotnej jasności. Nie jest
jasne co spowodowało takie osłabienie
blasku. Być może, jak sądzą niektórzy,
gwiazda jest układem zaćmieniowym o
bardzo długim okresie orbitalnym i obser
wowane osłabienie było efektem zaćmie
nia, a może nie jest wcale gwiazdą półregularną, a raczej zmienną typu R Coronae
Borealis. Z analiz spektrogramów wyko
nanych w latach 1955-60 wynika ponadto,
że gwiazda jest otoczona mgławicą rozsze
rzającą się z prędkością około 40 km/s.
Zmienna jest w dalszym ciągu intensyw
nie badana i dalsze obserwacje są pożąda
ne. p Cassiopeae jest gwiazdą okołobiegunową i jest dostępna obserwacjom przez
cały rok. Oznaczenie jasności gwiazd po
równania 51 = 5.1m.
Tomasz Krzyt

V Seminarium MeteorowoMeteorytowe PTMA

Po raz piąty Sekcja Meteorów i Meteory
tów PTMA organizuje seminarium po
święcone małym ciałom Układu Słonecz
nego. "tegoroczne spotkanie będzie pod
wójnie jubileuszowe — pierwsze semina
rium odbyło się piętnaście lat temu, w
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sierpniu 1979 roku; obecne jest już pią
tym. Planowane seminarium odbędzie się
w dniach 13 i 14 sierpnia 1994 roku w
Olsztynie i Fromborku. Program przewi
duje zapoznanie się z kolekcją meteory
tów Planetarium w Olsztynie i kolekcjami
prywatnymi, zajęcia poświęcone klasyfi
kacji i rozpoznawaniu meteorytów, bada
niom domniemanych kraterów meteory
towych (13 sierpnia, sobota, Olsztyn), ob
serwacjom meteorów, klasyfikacji rojów i
opracowaniom danych (14 sierpnia, nie
dziela, Frombork). Przewidziana jest rów
nież wycieczka po okolicach Fromborka
oraz możliwość zakupu meteorytów do
prywatnych kolekcji.
Sekcja Meteorów i Meteorytów PTMA
zaprasza serdecznie wszystkich zaintere
sowanych. Prosimy o zgłaszanie referatów
i uczestnictwa.
Po zgłoszeniu prześlemy potwierdze
nie uczestnictwa oraz szczegółowy prog
ram wraz z określeniem możliwości noc
legów.
Kontakt w sprawie V Seminarium Meteorowo-Meteorytowego PTMA:
Janusz W. Kosiński, skr. poczt. 22,14530 Frombork, tel. (0-506) 73-46, fax 7203 (pon.-pt. godz. 8-15),
Andrzej S. Pilski, skr. poczt. 6,14-530
Frombork, tel. (0-506) 73-92.

OBSERWACJE
Obserwacje zaćmień Słońca i Księżyca
w Oddziale Warszawskim PTMA
w 1993 i 1994 roku

W ciągu ostatnich 12 miesięcy były trzy
zaćmienia Słońca i Księżyca, których poka
zy (i obserwacje) udało się przeprowadzić
w Warszawie przez nasz Oddział PTMA
Pierwsze z nich (po ponad 10 letniej
przerwie) to częściowe zaćmienie Słońca
w dniu 21 maja 1993 r. Było to zaćmienie
o tak małej fazie (w Warszawie = 0.06), że
można je było nazwać brzegowym. Spora
dyczne, kilkuzdaniowe wzmianki w prasie

oraz brak zainteresowania zaćmieniem w
Warszawie sprawiły, że niżej podpisani by
li jedynymi obserwatorami, którzy dotarli
do Centrum Astronomicznego, gdzie mia
no prowadzić pokazy. Częściowym „uspra
wiedliwieniem” tej sytuacji mógł być strajk
miejskiej komunikacji (akurat w tym cza
sie!). Pogoda, która wcześniej nie była za
chęcająca, tym razem nie zawiodła. Po de
szczu rozpogodziło się na kilka minut przed
początkiem zaćmienia i ponownie zachmu
rzyło kilkanaście minut po zakończeniu
zaćmienia.
29 listopada 1993 roku można było ob-
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serwować całkowite zaćmienie Księżyca.
Tym razem warunki obserwacji były o wie
le trudniejsze, niż podczas zaćmienia Księ
życa w dniu 9 lutego 1990 r. Mimo wątpli
wej pogody, a przede wszystkim bardzo
niekorzystnej pory (trzeba było przyjechać
do CAMKu o godz. 5 rano!) na pokaz
dotarło kilkunastu uczniów z jednego z
Liceów Ogólnokształcących, co w Warsza
wie było czymś wyjątkowym. Pogoda umoż
liwiła obserwacje jedynie przez około 15
minut po początku zaćmienia częściowe
go. W obu powyższych zaćmieniach wyko
nano po kilkanaście zdjęć.
Częściowe zaćmienie Słońca z 10 maja
1994 r. było niezwykłe ze względu na okoliczności — tuż przed zachodem Słońca
(kilka stopni nad horyzontem), co w miej
skich w arunkach nie dawało większych
szans na zobaczenie nie tylko zaćmienia,
ale w ogóle Słońca. Przez kilka kolejnych
dni poprzedzających zaćmienie niebo nad
horyzontem było jednak w miarę czyste,
ale 9 maja było zachmurzone przez cały
dzień. 10 maja pogoda była zmienna rano pogodnie, w południe całkowite za
chmurzenie, po południu (kiedy niżej pod
pisani jechali do CAMKu) padał deszcz.
Przed godz. 19 niebo po wschodniej stro
nie zaczęło się przejaśniać, ale po zachod
niej (gdzie było Słońce) chmury stanowiły
zwartą masę.
W tym czasie do CAMKu zaczęli przy
bywać pierwsi zainteresowani możliwoś
cią zobaczenia zaćmienia Słońca podczas
pokazu. Warto dodać, że tym razem w pra
sie było więcej informacji o zaćmieniu; w
radiu „WAWA” nadano wywiad o prze
biegu tego zaćmienia.
Do dyspozycji były: dla obserwatorów
SO PiZ luneta Zeissa 80/1200 i teleobie
ktyw 4/200 z telekonwerterem (którymi
m iano wykonywać zdjęcia), a dla pozo
stałych gości wyniesiony w ostatniej chwili
teleskop Newtona 150/1000, którym ob
raz Słońca rzutowano na ekranik metodą
projekcji okularowej.
Gdy ok. 19h20m CW E całe niebo, poza
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zachodnią stroną, było już czyste, Słońce
zaczęło wychodzić zza chmur. Początek zać
mienia (w Warszawie o 19h38m, na wyso
kości 4.5 stopnia) był widoczny bez więk
szych chm ur na tarczy słonecznej. Zdjęcia
(na błonach Kodaka) były wykonywane rów
nolegle 4 aparatam i fotograficznymi. Gdy
po kilku minutach wiadomo było, że zać
mione Słońce przejdzie za iglicą Pałacu
Kultury, zaczęło się chować za wałem chmur
(których górna krawędź znajdowała się na
wysokości 1°50’ nad horyzontem) i nieste
ty nie można było wykonać niecodzien
nych zdjęć. Ponieważ wał chm ur sięgał ho
ryzontu, większość gości zrezygnowała z
dalszych obserwacji. Pozostało tylko kilka
osób. Zupełnie nieoczekiwanie około godz
20, na wysokości zaledwie 40’ nad hory
zontem (!), Słońce zaczęło raz jeszcze wy
chodzić zza chmur, „trafiając” między dwa
wieżowce przy Placu Defilad. Wykonaliś
my wówczas następnych kilkanaście zdjęć
w ciągu kilku minut — między 20h03m a
20h08m. Jasność Słońca była tak osłabiona,
że trzeba było zdjąć z lunet wszystkie ciem
ne filtry. W sumie wykonano kilkadziesiąt
zdjęć i slajdów (patrz zdjęcie na trzeciej
stronie okładki).
Roman Fangor, Janusz Wiland

Komunikat Sekcji Obserwacji Słońca
PTMA, styczeń 1994
Wyniki obserwacji Słońca w styczniu 1994 r.
przysłało 12 obserwatorów: Marcin B e t 1 e j, Mariusz C h i r o w s k i , Grzegorz
C z e p i c z e k , A rtur G ł o g o w s k i , M ar
cin J a r s k i , W iktor M a j e w s k i , Se
bastian 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 , Krzysztof W y d r a , J e rz y Z a g r o d n i k. Obserwatorzy wykonali w su
mie 72 obserwacje w 26 dniach. Średnie
dzienne względne liczby Wolfa:
1
?
3
4
5.

....82
....85

.

....78
....95

6 ....84
7 ...102
8 ....74
9 ....49
_
10...,

11.... ....43
12.... ....41
13.... ....14.... ....32
15....

16.... 30
17.... , 70
18.... ... 78
19.... 74
20.... ...30
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2 1
2 2
2 3

40
61
49

24.................67
25.................48
26................. 59

27................. 67
28.....................29.................39

30.................... 31.................28

Średnia miesięczna liczba Wolfa w sty
czniu 1994 r. wynosiła 52.9 (57). Średnia
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względna liczba Wolfa dla obrotu Słońca
No. 1877 wynosiła 54.5 (57.2). W nawia
sach podano średnie liczone bez współ
czynników obserwatorów.
Bartosz Dąbrowski

TO I OWO
Pomnik Kopernika w Hurbanowie
W roku 1993 upłynęło 520 lat od narodzin
Mikołaja Kopernika i 450 lat od jego śmier
ci. Obie rocznice uczczono nie tylko w
naszym kraju, ale — jak się dowiadujemy
— także w bratniej Słowacji, gdzie nawet
odsłonięto pomnik wielkiego astronoma.
Ma on zresztą długą historię, wyrzeźbił go
bowiem przeszło pół wieku temu Andrej
K o v ś ć i k (1889-1953), znany rzeźbiarz,
malarz i grafik słowacki. Pierwotnie zakła
dano, że pomnik ten będzie zdobił aulę
Uniwersytetu im. Jana Amosa Komeń
skiego w Bratysławie, lecz plany te po
krzyżował wybuch drugiej wojny świato
wej i dzieło miało na długie lata pozostać
w pracowni artysty. Po śmierci Kovśćika
opiekę nad pomnikiem sprawowała żona
artysty i dopiero w roku 1991 dzieło męża
podarowała obserwatorium astronomicz-

nemu w Hurbanowie (miasteczko położo
ne w powiecie Komarno). Niestety, czas
zrobił swoje, rzeźbę koniecznie trzeba by
ło restaurować, czego podjął się słowacki
rzeźbiarz Ladislav S i c h m a n i z zada
nia tego na czas się wywiązał. Pod jego
ręką trzymetrowy monument, wyciosany z
lekko różowego kamienia, zyskał zupełnie
nową jakość. Wyobraża on Kopernika w
postaci stojącej, ubranego w długą suknię
i z „modnym” w owym czasie nakryciem
głowy, w lewej ręce trzymającego kulę ziem
ską. W roku 1993 ustawiono go w parku
otaczającym obserwatorium w Hrubanowie, przy okazji zaś zorganizowano semi
narium, w którym wzięła udział liczna rze
sza słowackich miłośników astronomii. In
teresujący wykład o życiu i dziele wielkie
go astronoma polskiego wygłosił mgr Ladislev D r u g a .
Stanisław R. Brzostkiewicz

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
Słońce: Słońce w swym ruchu rocznym po
ekliptyce 23 września przekracza równik
niebieski w punkcie równonocy jesiennej
wstępując w znak Wagi, a dni stają się
ciągle coraz krótsze. W Wirszawie 1 wrześ
nia Słońce wschodzi o 5h46m, zachodzi o
19h25m, a 30 września wschodzi o 6h34m,
zachodzi o 18h17m.
Księżyc: Ciemne, bezksiężycowe noce bę
dziemy mieli w pierwszej połowie wrześ
nia, bowiem kolejność faz Księżyca jest w
tym miesiącu następująca: nów5d21h, pier
wsza kwadra 12d14h, pełnia 19d22h i ostat
nia kwadra 28d2h. W perygeum Księżyc
znajdzie się 8, a w apogeum 24 września.

Wrzesień 1994 r.

We wrześniu tarcza Księżyca zakryje
Spikę (Kłos Panny), najjaśniejszą gwiazdę
w gwiazdozbiorze Panny, ale zjawisko to
nie będzie u nas widoczne.
Planety i planetoidy: Nisko nad zachod
nim horyzontem świeci pięknym blaskiem
W e n u s jako Gwiazda Wieczorna -4.5
wielkości. Wieczorem zachodzi też Jowisz
błyszczący nad horyzontem jak gwiazda
-1.8 wielk Teoretycznie nisko nad zachod
nim horyzontem powinien świecić także
M e r k u r y (jako gwiazda około zerowej
wielkości), ale jest w tak niekorzystnym
położeniu na niebie względem Słońca, że
jest praktycznie niewidoczny. Prawie całą
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Dane dla obserwatorów Słońca (na 14h czasu wschod.-curop.)
Data
1994
IX

1
3
5
7
9
11
13
15

P

Lo

Bo

III
+21914
+21.63
+22.10
+22.55
+22.98
+23.38
+23.76
+24.10

+7920
+7.22
+7.24
+7.25
+7.25
+7.24
+7.22
+7.20

151928
124.88
98.46
72.04
45.64
19.22
352.82
326.42

' 1
lii
V-s'
<•:'
s %
1 1

Data
1994

P

IX 17
19
21
23
25
27
29
X 1

+24914
+24.74
+25.02
+25.27
+25.49
+25.69
+25.86
+26.00

Bo
+7917
+7.13
+7.08
+7.02
+6.95
+6.88
+6.80
+6.70

Lo
300901
273.61
247.21
220.81
194.41
168.02
141.62
115.23

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
13d0h56m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.

noc widoczny jest S a t u r n jako gwiazda
+0.5 wielk. w gwiazdozbiorze Wodnika.
Ma r s wschodzi około północy i widocz
ny jest jako czerwona gwiazda +1.1 wielk.
w gwiazdozbiorze Bliźniąt. U r a n 6 wielk.
i N e p t u n 8 wielk. widoczne są w pier
wszej połowie nocy, ale nisko nad hory
zontem na granicy gwiazdozbiorów Strzel
ca i Koziorożca. P l u t o n jest niewi
doczny.
*

*

*

l d O 5h złączenie Marsa z Księżycem w
odl. 4°. O 19h Saturn w przeciwstawieniu
ze Słońcem względem Ziemi (w opozycji).
7dl l h Księżyc w złączeniu z Merkurym
w odl. 3°.
8d16h Bliskie złączenie Księżyca ze Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej wiel
kości w gwiazdozbiorze Panny; zakrycie
gwiazdy przez tarczę Księżyca widoczne
będzie na Oceanie Atlantyckim, w Połud
niowej Afryce, na Madagaskarze i na Oce
anie Indyjskim.
91 Księżyc znajdzie się w złączeniu z
dwiema jasnymi planetami: o 3h z Wenus
w odl. 2°, a o 22b z Jowiszem w odl. 1.4°.
14d21h Złączenie Księżyca z Neptunem
w odl. 4°.
15dl h Księżyc w złączeniu z Uranem w
odl. 5°.

18d15h Złączenie Księżyca z Saturnem
w odl. 7°.
21d15h Merkury w bliskim złączeniu ze
Spiką (Kłosem Panny), gwiazdą pierwszej
wielkości w gwiazdozbiorze Panny (w odl.
0. 1°).
23d8b19mSłońce wstępuje w znak Wa
gi, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 180°; mamy zrównanie dnia z nocą i
początek jesieni astronomicznej.
24d17h Mars w złączeniu z Polluksem,
jedną z dwóch jasnych gwiazd w gwiazdoz
biorze Bliźniąt (w odl. 6° na południe od
gwiazdy).
26d18hMerkury w największym wschod
nim odchyleniu od Słońca (26°) jest jed
nak w tak niekorzystnym położeniu na nie
bie względem Słońca, że jest praktycznie
niewidoczny.
28d24b Wenus osiąga maksimum swe
go blasku (-4.6 wielk. gwiazd.).
29d24h Złączenie Marsa z Księżycem w
odl. 6°.
Momenty wszystkich zjawisk podane
są w czasie wschodnio-europejskim (cza
sie letnim w Polsce). Uwaga: gdyby nastą
piła zmiana czasu na środkowo-europejski (czas zimowy w Polsce), należy od każ
dego momentu odjąć l h.
Opracował G. Sitarski
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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładki: Zdjęcie komety Westa (1976 VI), najbardziej widowiskowej komety od
kilkudziesięciu lat.
D ruga strona okładki: Pomnik Mikołaja Kopernika w Hurbanowie (Słowacja) — patrz To i owo.
Trzecia strona okładki: Zdjęcia częściowego zaćmienia Słońca widocznego w Polsce 10 maja
1994 roku: wykonane w Warszawie z budynku Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika
przy ul. Bartyckiej 18 przez Romana Fangora (u góry) i wykonane w Wisznicach (woj. bial
sko-podlaskie) przez Jerzego Marcinka (u dołu).
Czwarta strona okładki: Zdjęcie częściowego zaćmienia Słońca z 10 maja 1994 roku wykonane
przez Jerzego Giergielewicza w rejonie rezerwatu Świdwie (20 km na północny-zachód od
Szczecina) za pomocą aparatu Praktica MTL 3 z obiektywem Pentacon 500 mm na filmie
negatywowym Fuji 100 ASA/21 DIN, przesłona — 11, czas naświetlania - 1/250 s.
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