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Dwa wydarzenia tegorocznego la
ta zdominowały tematykę niniejsze
go numeru. Ćwierćwiecze lądowania
człowieka na Księżycu nie może po
zostać bez echa w piśmie miłośników
astronomii Publikujemy więc zdjęcia,
które starszym Czytelnikom przypom
ną emocje przeżywane niezapomnia
nej chyba lipcowej nocy sprzed 25 la
ty, podczas której na ekranach tele
wizorów z zapartym tchem śledziliś
my pierwsze kroki ludzi na Księżycu,
a młodszym uzmysłowią być może dra
matyzm tamtych dokonań i zachęcą
do refleksji. Wszystkim zaś proponujemy lekturę wstępnego artykułu, kre
ślącego perspektywy dalszej eksplora
cji naszego naturalnego satelity.
Rocznicowe wspomnienia przyć
mi jednak zapewne to wszystko, co
będzie związane z oczekiwanym w
dniach od 16 do 22 lipca kresem ko
mety Shoemaker-Levy 9. Czegoś ta
kiego jeszcze nie przeżywaliśmy. Zde
rzenie komety z planetą jest zjawi
skiem niesłychanie rzadkim i trzeba
rzeczywiście wyjątkowego szczęścia,
aby zostać jego świadkiem. Niezwy
kłej łaskawości natury zawdzięczamy
także i to, że tym razem nie Ziemia,
a Jowisz przyjmuje na siebie uderze
nie komety. Do wielu informacji na
ten temat, które już się w Uranii ukazały, dołączamy garść najnowszych
danych, łącznie z kalendarium wyda
rzeń, które dziać się będą na Jowiszu
podczas jego krótkiej niestety wido
czności w tych dniach na naszym
niebie.
Tegoroczne majowe zaćmienie
Słońca zaowocowało niespodziewa
nie wieloma pięknymi zdjęciami, któ
re otrzymujemy od Czytelników. Nie
które z nich reprodukujemy na okład
ce w nadziei, że zachęci to innych do
fotografowania nieba.
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Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza

ĆWIERĆ WIEKU PO ZDOBYCIU KSIĘŻYCA
Na początku kończącego się właśnie stu
lecia Jerzy Ż u ł a w s k i wydał głośną
swego czasu powieść fantastyczno-naukową Na Srebrnym Globie. Przedstawił w niej
własną wizję wyprawy na Księżyc, a ściślej
mówiąc — kolonizacji jego odwrotnej
strony, gdzie — jak sądził działający w
XIX wieku astronom duński Peter Andre
as H a n s e n — mogły zachować się re
sztki pierwotnej atmosfery i gdzie — co
już całkowicie było wymysłem polskiego
pisarza — rzekomo znajdowały się warun
ki zbliżone nieco do warunków panują
cych na Ziemi. Tkka koncepcja była po
prostu Żuławskiemu potrzebna do rozbu
dowania akcji powieści i o ile krajobrazy
zwróconej ku nam półkuli Księżyca opisał
zgodnie z ówczesną wiedzą, to w przypad
ku klimatu drugiej półkuli globu księży
cowego zupełnie świadomie popuścił wo
dze fantazji. Przyjęte bowiem przez niego
założenia są sprzeczne nie tylko z aktu
alną wiedzą o Księżycu, ale i w ogóle o
tym, co na ten temat było wiadomo na
początku obecnego stulecia. Pod tym zaś
względem badania wykonane w ostatnim
ćwierćwieczu nie wniosły do nauki właś
ciwie nic nowego.
Czy jednak Srebrny Glob nadal ma być
jedynie świadkiem spotkań zakochanych i
obiektem zainteresowań poetów? Nieste
ty, na tak zadane pytanie niełatwo dziś
odpowiedzieć, bo wprawdzie ćwierć wieku
temu (21 lipca 1969 roku) człowiek po raz
pierwszy postawił swą stopę na jego po
wierzchni, to wciąż brak konkretnych de
cyzji co do dalszych losów nieodłącznego
towarzysza Ziemi. Nie znaczy to oczywiś
cie wcale, by dotąd nikt się tym bliżej nie
zajmował i nie robił mniej lub bardziej

ambitnych planów. Na szczęście nie jest
aż tak źle, opracowano już przecież nieje
den projekt zagospodarowania Księżyca i
wykorzystania jego bogactw dla potrzeb
naszej cywilizacji. Gdyby tylko znalazły się
odpowiednie środki finansowe, do reali
zacji marzeń Cyrano de B e r g e r a c, Ju
liusza V e r n e , Władysława U m i ń s k i e 
go, Jerzego Ż u ł a w s k i e g o i innych wi
zjonerów podboju Kosmosu możnaby nie
mal natychmiast przystąpić. Na razie brak
na to pieniędzy, lecz nie wolno tracić na
dziei i przede wszystkim czynić wszystko,
by okres „zimnej wojny” rzeczywiście bez
powrotnie minął. Znajdą się wówczas fun
dusze nie tylko na ochronę naturalnego
środowiska człowieka i zaspokojenie jego
niezbędnych potrzeb, ale i na ten niezbyt
realny — przynajmniej zdaniem niektó
rych — cel. Wbrew pozorom nie jest on aż
tak fantastyczny, sześć wypraw załogowych
w ramach programu Apollo (ostatnia z
nich przebywała tam w okresie od 11 do
14 grudnia 1972 roku) w pełni potwier
dziło dawniejsze przypuszczenie uczonych,
że człowiek wyposażony w odpowiednią
aparaturę może nie tylko żyć na Srebrnym
Globie, lecz i wydajnie na jego powierz
chni pracować. A jest o co zabiegać, bo
„siódmy kontynent” — jak niektórzy już
dziś określają glob księżycowy* — to za
równo wyborne miejsce na założenie bazy
naukowej, jak też źródło cennych dla czło
wieka surowców. Co więcej — po bliż
szym poznaniu tamtejszych warunków i
opracowaniu odpowiedniej technologii,
mogą one być przerabiane bezpośrednio
na Księżycu, a to byłoby bardzo korzystne
dla Ziemi i niewątpliwie cieszyłoby eko
logów.

* Określenie „siódmy kontynent” w stosunku do Księżyca ma pewne uzasadnienie. Jego ogólna powierzchnia
wynosi bowiem 37 960 000 km2, czyli mniej więcej 0.07 powierzchni globu ziemskiego. Pod tym więc względem
niewiele ustępuje np. powierzchni obu Ameryk razem wziętych.
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W bieżącym roku upływa — jak już
wspomniano — 25 lat od zdobycia Księ
życa i z tej okazji warto zapoznać się z
niektórymi projektam i wykorzystania te
go ciała niebieskiego dla potrzeb naszej
cywilizacji. Najbardziej z możliwości za
łożenia na Srebrnym Globie stałej bazy
naukowej cieszą się zapewne astronom o
wie, bo w świetle współczesnej wiedzy trud
no byłoby znaleźć w Układzie Słonecznym
miejsce, gdzie byłyby lepsze warunki do
dokonywania obserwacji astronomicznych.
Przecież praktycznie biorąc na Księżycu
nie ma atmosfery, unoszące się bowiem
nad jego powierzchnią obłoki gazu są tak
rzadkie, że gdyby im nadać gęstość po
dobną do gęstości ziemskiej atmosfery, bez
trudu zmieściłyby się w zwyczajnej hali wi
dowiskowej. Nie występuje więc tam zja
wisko refrakcji, obserwacji nie utrudniają
ruchy turbulentne powietrza, do badania
dostępne jest nie tylko promieniowanie
optyczne, ale również promieniowanie gam
ma, rentgenowskie, nadfioletowe, podczer
wone i radiowe. Tb ostatnie może być od
bierane bez zakłóceń, zwłaszcza na odwrot
nej stronie Księżyca, dokąd zupełnie nie
dociera naturalne i sztuczne prom ienio
wanie radiowe Ziemi. Ale to jeszcze nie
wszystko — dna niektórych kraterów w
rejonie jego obu biegunów stale pogrążo
ne są w cieniu i ich tem peratura zawsze
wynosi około 70 K, co — jak proponuje
astronom amerykański James B u r k ę —
należałoby wykorzystać do obserwacji ciał
niebieskich w podczerwieni. Po prostu ustawione tam przyrządy nie wymagałyby
tak kłopotliwego na Ziem i chłodzenia.
Na powierzchni Księżyca można też ustawić interferometr optyczny o bardzo du
żej zdolności rozdzielczej. Ma on mieć oczywiście parametry, których na Ziem i nie
dałoby się w pełni wykorzystać zarówno ze
Wykonane przez Neila Armstronga zdjęcia Edwina
Aldrina schodzącego na powierzchnię Księżyca z po
jazdu, którym pierwsi ludzie wylądowali na Księżycu
25 lat temu.
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względu na wspomniane ruchy turbulentne ziemskiej atmosfery, jak też nieustan
ną i silną aktywność sejsmiczną naszej pla
nety. Co innego na Księżycu, gdzie — jak
to wykazały rozmieszczone tam przez wy
prawy Apollo sejsmografy — aktywność
sejsmiczna jest bardzo słaba, mniej więcej
milion razy słabsza niż na Ziemi. Ruchy
księżycowej skorupy nie przekraczają jed
nej bilionowej części metra i w związku z
tym powstał projekt LOUISA (ang. Lu
nar Optical Ultraviolet Infrared Synthesis
Array), przewidujący budowę na Księżycu
interferometru, który ma umożliwić osiąg
nięcie około 100 000 razy większej zdol
ności rozdzielczej niż można uzyskać za
pomocą największych teleskopów nazie
mnych. Interferometr księżycowy będzie
utworzony z 42 teleskopów o średnicy 1.5
m każdy, a mają one być rozmieszczone na
obwodach dwóch koncentrycznych wzglę
dem siebie okręgów. Zewnętrzny okrąg,
mający mieć aż 10 km średnicy, tworzyć
mają 33 teleskopy. Natomiast mniejszy okrąg, położony we wnętrzu dużego, ma
mieć tylko 0.5 km średnicy i składać się
jedynie z 9 teleskopów. Mają one być przy
stosowane do obserwacji w dość szerokim
przedziale widma, począwszy od dalekie
go nadfioletu (długość fali 0.1 /(m), skoń
czywszy zaś na bliskiej podczerwieni (dłu
gość fali 1 yum). Całość będzie oczywiście
sterowana elektronicznie i naturalnie kom
puter ma analizować otrzymane przez in
terferometr LOUISA obrazy badanych ciał
niebieskich. Jego zdolność rozdzielcza ma
wynosić 1/100 000 część sekundy kątowej,
a zatem teoretycznie pozwoli on z Księ
życa dojrzeć na powierzchni Ziemi obiekt
wielkości monety.
Księżycowy interferometr LOUISA —
o ile oczywiście projekt ten zostanie kie
dyś zrealizowany —może ukazać astrono
mii zupełnie nowe perspektywy rozwoju.
Rozważania teoretyczne dowodzą na przy
kład, że otrzymywane za jego pomocą ob
razy planet i innych obiektów Układu Sło
necznego zawierać będą co najmniej tyle
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szczegółów, ile widać na obrazach przeka
zanych z najmniejszej odległości przez son
dy kosmiczne Voyager. Jednak dla planetologów będą niewątpliwie przedstawiały
o wiele większą wartość, gdyż otrzymywać
je będzie można w każdej chwili i tym sa
mym w dowolnie długim okresie, toteż tak
uzyskany materiał pozwoli śledzić zmiany
zachodzące na powierzchni badanej pla
nety lub w górnych warstwach jej atmosfe
ry. No i wreszcie za pomocą księżycowego
interferometru może uda się wykryć pla
nety okrążające najbliższe gwiazdy, choć
pobieżnie zbadać je i ewentualnie ustalić
skład chemiczny ich atmosfer (o ile tako
we posiadają). Przekonamy się wówczas,
czy faktycznie układy planetarne są — jak
się przynajmniej dziś przypuszcza — tak
powszechne we Wszechświecie i czy w na
szym najbliższym sąsiedztwie występują
planety, na których może istnieć życie.
Dziś na powyższy temat możemy właś
ciwie snuć mniej lub bardziej prawdopo
dobne domysły. Mówi się wprawdzie, że
we Wszechświecie są miliardy układów pla
netarnych, że na wielu planetach okrąża
jących inne słońca istnieją warunki zbliżo
ne do ziemskich i zapewne rozwija się na
nich bujne życie, nawet życie rozumne. Nie
stety, są to na razie nasze „pobożne życze
nia”, wystarczające jedynie na to, by Erich
von D a n i k e n , Robert C h a r r o u x i
podobni im „badacze tajemnic przeszłoś
ci” snuli swe „sensacyjne” opowieści o Kos
mitach i o ich ingerencji w rozwój naszej
cywilizacji. Astronomom to absolutnie nie
może wystarczyć, chcieliby przecież kon
kretnie wiedzieć, czy poza Układem Sło
necznym i odkrytymi w roku 1992 przez
Aleksandra W o l s z c z a n a planetami
pulsara PSR 1257+12 istnieją jeszcze in
ne układy planetarne. Tymczasem na ob
serwacje planet okrążających nawet naj
bliższe gwiazdy istniejące dziś środki tech
niczne nie pozwalają i najprawdopodob
niej będzie to możliwe dopiero wówczas,
gdy na Księżycu stanie opisany wyżej in
terferometr LOUISA lub gdy zostanie
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zrealizowany projekt Pierre B e 1y ’ e g o
i Gratha I l l i n g w o r t h ’a. Przewiduje
on ustawienie na powierzchni globu księ
życowego teleskopu o dużej światłosile,
pozwalającego na obserwację bardzo sła
bych obiektów, mniej więcej kilkadziesiąt
razy słabszych niż to umożliwiał satelita
IRAS. Tfen potężny teleskop ma mieć obiektyw zwierciadlany o średnicy 16 m, przy
czym zwierciadło to — podobnie jak w
teleskopie Kecka na Hawajach — będzie
składać się z sześciobocznych segmentów.
Ma być w pełni zautomatyzowany, posia
dać nadzwyczaj prostej konstrukcji mon
taż, wykonany z lekkich materiałów. Na
leży bowiem pamiętać o tym, że masa Księ
życa wynosi tylko 0.0123 masy Ziemi, czyli
— mówiąc bardziej obrazowo — jest on
aż 81 razy lżejszy od naszej planety. A za
tem siła ciążenia na jego powierzchni nie
przekracza jednej szóstej siły ciążenia na
powierzchni globu ziemskiego i z tego już
choćby powodu nie ma potrzeby, aby dzia
łające tam przyrządy obserwacyjne miały
tak solidne konstrukcje, jakie są niezbęd
ne w przypadku tego rodzaju przyrządów
naziemnych. Okoliczność powyższa ułat
wi niewątpliwie założenie na Księżycu ba
zy naukowej i budowę obserwatorium as
tronomicznego.
Mała siła ciążenia naszego sąsiada kos
micznego sprzyjać naturalnie będzie re
alizacji wielu ciekawych projektów. Jest
bowiem z czego wybierać, a przecież wciąż
rodzą się nowe, niekiedy wprost rewela
cyjne projekty. Wystarczy wspomnieć o ol
brzymim radioteleskopie, którego budo
wę na Księżycu proponuje Frank D r a 
ke, wybitny astronom amerykański znany
przede wszystkim z pierwszych prób ode
brania sygnałów radiowych od innych cy
wilizacji. Tfemu między innymi celowi ma
także służyć radioteleskop księżycowy, pod
względem konstrukcyjnym przypominają
cy nieco radioteleskop w Arecibo na wys
pie Puerto Rico (Wielkie Antyle), bo jego
antena o średnicy 1500 m ma być usytuo
wana na dnie krateru odpowiedniej wiel
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kości. W dalszej przyszłości byłby on częścią
radiointerferometru Księżyc-Ziemia, czyli
pierwszego „radioteleskopu kosmicznego”
(jego baza wynosiłaby około 384 000 km),
posiadającego niewiarygodną wprost zdol
ność rozdzielczą (około 1/100 000 części
sekundy kątowej).
Z równie ciekawym projektem wyko
rzystania Księżyca do obserwacji astrono
micznych wystąpili James D o u g l a s i
Harlan S m i t h z uniwersytetu w Austin
(Teksas). Proponują oni budowę proste
go, wydajnego jednak przyrządu do odbio
ru promieniowania radiowego o niskiej
częstotliwości, w skrócie zwanego VLFA
(ang. Very Low Frequency Array). Miałby
on składać się z około 200 metrowej dłu
gości anten dipolowych, przypominających
nieco zwykłe anteny telewizyjne, najlepiej
rozstawionych na odwrotnej stronie księ
życa. Miałyby tam tworzyć koło o średnicy
20 km, co pozwoliłoby — zdaniem proje
ktodawców — na odbiór fal w przedziale
od 50 kiloherców do 30 megaherców. I to
urządzenie ma być sterowane elektronicz
nie, otrzymywane zaś za jego pomocą da
ne obserwacyjne byłyby opracowywane
przez komputer zainstalowany na Księży
cu lub na Ziemi. Można przewidywać, że
aparatura VLFA umożliwi badanie pozos
tałości po wybuchach gwiazd supernowych,
studiować pulsary i inne źródła promie
niowania radiowego, powstającego w nad
zwyczaj silnych polach magnetycznych.
Przebiegają tam różne, ciekawe i mało do
tąd zbadane procesy fizyczne. A ponadto
aparatura VLFA ma ostrzegać załogę ba
zy księżycowej przed erupcjami słonecz
nymi i towarzyszącemu tym zjawiskom
wzrostem promieniowania korpuskularnego Słońca, które do powierzchni Księ
życa dociera bez najmniejszych przesz
kód, gdyż — jak wiadomo — nasz sąsiad
kosmiczny nie posiada pola magnetycz
nego. Jest to zaś niebezpieczne dla żywych
organizmów promieniowanie i w tym
przypadku nie należy kierować się wyni
kami eksperymentu biologicznego, prze-
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prowadzonego w ramach misji sondy Sur
veyor-3. Polegał on na tym, iż pod izolacją
kabla kamery telewizyjnej umieszczono ko
lonię bakterii i że przebywały one na Księ
życu ponad dwa lata. Do wraku Surveyora-3, spoczywającego w pobliżu krateru
Fra M auro na M are Cognitum, dotarli as
tronauci z wyprawy A pollo-12. Wymon
towali z niego niektóre urządzenia, odcię
li też wspomniany kabel i powrócili z tym
na Ziemię. Bakteria po umieszczeniu ich
na odpowiedniej pożywce podjęły swe
norm alne funkcje życiowe.
W przypadku ludzi dłużej przebywają
cych na powierzchni Księżyca mogłoby to
mieć fatalne następstwa. Nasz organizm
jest po prostu o wiele bardziej skompliko
wany, wymagający nie tylko pożywienia i
powietrza do oddychania. Człowiek pra
cujący na Księżycu musi przyzwyczaić się
do mniejszej sity ciążenia i być zabezpie
czony zarówno przed szkodliwymi dla nie
go cząsteczkami wiatru słonecznego, jak i
nieustannie bombardującymi powierzchnię
globu księżycowego meteorytami. Szcze
gólnie zaś niebezpieczne dla ludzi i dla za
instalowanej tam aparatury naukowej m o
gą okazać się mikrometeoryty, które do
powierzchni naszej planety nie docierają,
gdyż uniemożliwia to ziemska atmosfera.
Nasz sąsiad kosmiczny nie posiada takiej
naturalnej osłony, toteż już dziś trzeba my
śleć o tym, jak zabezpieczyć się przed tymi
niewielkimi, poruszającymi się jednak z
dużą prędkością intruzami z kosmosu. Wy
pada też wspomnieć o tym, iż glob księży
cowy bardzo wolno obraca się wokół swej
osi (jeden obrót trwa 27.3 dnia) i w dodat
ku — jak już niejednokrotnie wspomina
liśmy — nie posiada atmosfery, w związku
z czym dochodzi do dużych wahań tem pe
ratury tamtejszego gruntu. Podczas trwa
jącej tam blisko dwa tygodnie nocy księży-
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cowej spada ona do 100 K (-173 °C), by
podczas równie długiego dnia księżycowe
go wzrosnąć do 383 K (112 °C).
Przed przystąpieniem do kolonizacji
Księżyca trzeba będzie rozwiązać wiele
różnych problemów. Nie musimy chyba
wyjaśniać, że chodzi tu o wyjątkowo trud
ne zadanie, zwłaszcza w początkowej fazie
jego realizacji, gdyż z Ziemi musi być spro
wadzona nie tylko aparatura naukowa, ale
i materiały potrzebne do budowy bazy. Na
razie nie wiemy, gdzie zostanie ona zlo
kalizowana, lecz pewnie nie popełnimy błę
du przy wyborze półkuli Księżyca. N ajpra
wdopodobniej bowiem pierwsza baza po
wstanie na zwróconej ku nam półkuli, co
wydaje się być korzystne dla jej mieszkań
ców zarówno ze względu psychologiczne
go (możliwość niemal codziennego oglą
dania rodzinnej planety), jak też z czysto
praktycznego powodu (łatwiejszy kontakt
radiowy z naziemnym ośrodkiem).* Nie
bez znaczenia dla pracujących tam ludzi
będzie również fakt, że noce na tej półkuli
naszego sąsiada kosmicznego są zazwyczaj
jasne, bo przecież oświetla ją Ziem ia, któ
ra podczas pełni świeci na temtejszym nie
bie około 50 razy intensywniej niż Księżyc
w pełni na ziemskim niebie. Ale człowiek
nie zrezygnuje zapewne z opanowania ta
kże jego odwrotnej półkuli, ponieważ są
tam bardzo dogodne warunki do dokony
wania różnych badań, zwłaszcza zaś do ra
dioastronomicznych obserwacji ciał nie
bieskich. Będzie jednak można do tego
przystąpić dopiero wówczas, gdy ludzie na
biorą pewnej wprawy w zagospodarowa
niu widocznej z Ziem i półkuli Księżyca, a
przede wszystkim gdy nauczą się wyko
rzystywać miejscowe surowce. Pod tym zaś
względem glob księżycowy daje duże moż
liwości, tamtejsze morza tworzy bowiem
bogata w żelazo lawa bazaltowa, natomiast

* Księżyc nie posiada jonosfery i w związku z tym utrudniona tam będzie łączność radiowa. W zasadzie będzie
ona możliwa tylko w niewielkiej odległości, kiedy antena nadawcza i antena odbiorcza — podobnie jak to ma
miejsce w przypadku naziemnej telewizji — będą się z sobą „widziały”. Dlatego też załoga bazy księżycowej przy
łączności radiowej z większej odległości musi korzystać ze stacji retransmisyjnej znajdującej się na Ziemi lub na
sztucznym satelicie Księżyca.
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lądy utworzone są z minerałów zawierają
cych duże ilości wapnia i glinu. Konkret
nie zaś mówiąc — skorupa Księżyca skła
da się głównie z krzemianów (50%), z tlen
ków żelaza (15%), z tlenków wapnia (10%)
i z tlenków tytanu (5%). Z chemicznego
punktu widzenia tlen pod względem wagowym zajmuje pierwsze miejsce (42%),
drugie — krzem (22%), trzecie — żelazo
(11%), czwarte —glin (9%), piąte i szóste
— tytan (6%) i wapń (6%), a siódme —
magnez (4%). Można zatem powiedzieć,
że tlen, krzem i glin występują w księży
cowej skorupie mniej więcej w takich sa
mych ilościach jak w ziemskiej skorupie,
lecz żelaza i tytanu jest tam nieco więcej.
Księżyc —jak z powyższego wynika —
zawiera ważne surowce i dlatego uczeni
już dziś starają się opracować możliwie
najlepsze technologie ich wykorzystania.
W tym miejscu wypada podkreślić, że nie
będą pionierami w tej dziedzinie, gdyż już
ćwierć wieku temu zajmował się tym pro
blemem Fritz Z w i c k y . Ten wybitny as
trofizyk szwajcarski dowodził bowiem, iż
Księżyc będzie stanowił pierwszy natural
ny etap w podboju Kosmosu i że tylko
pozornie wydaje się niegościnnym globem.
Słusznie zakładał, iż muszą się tam znaj
dować wszystkie znane nam pierwiastki
chemiczne, można zatem skonstruować ta
kie urządzenia, które całkowicie zmienią
obecną sytuację i zamienią ten surowy świat
w miejsce możliwe do zamieszkania. Nie
przejmował się brakiem atmosfery, a na
wet uważał to za wielce korzystną oko
liczność, bo na przykład metale mogą być
na Księżycu uzyskiwane w stanie idealnie
czystym, co nie jest osiągalne w najdos
konalszych laboratoriach próżniowych na
Ziemi. A zresztą w bliższej lub dalszej przy
szłości, wykorzystując przemiany jądrowe
pierwiastków lżejszych na cięższe, będzie
można — twierdził Zwicky — obdarzyć
naszego sąsiada kosmicznego atmosferą
składającą się wyłącznie z dwutlenku wę
gla. Tkka atmosfera już nie ucieknie i cho
ciaż nie nada się do oddychania, to jednak
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da ochronę przed meteorytami i szkodli
wym promieniowaniem Słońca, a być mo
że także — dodawał — umożliwi księży
cowe „lotnictwo”.
W pierwszym etapie kolonizacji Księ
życa uczony szwajcarski radził „wkopać się”
pod jego powierzchnię lub pobudować na
niej odpowiednie schrony. Do stapiania i
formowania w cegły tamtejszego gruntu
proponował użycie „pieca słonecznego”,
którego podstawową częścią ma być od
powiedniej wielkości zwierciadło wklęsłe,
skupiające w swym ognisku promieniowa
nie Słońca. Powstanie tu bardzo wysoka
temperatura i — zdaniem Zwicky’ego —
będzie ją można wykorzystywać do róż
nych celów, także do wytwarzania tlenu,
wody i żywności. Sugerował po prostu, by
na Księżycu założyć plantację glonów, prze
de wszystkim zaś wodorostów, zawierają
cych duże ilości skrobi i białka. Do tego
potrzebna jest oczywiście woda, a tę spo
dziewał się uzyskać ze skał księżycowych,
gdyż — podobnie jak skały ziemskie —
powinny one zawierać pewne ilości tego
niezbędnego dla żywych organizmów pły
nu. Niestety, z tym będą niemałe proble
my, bo - jak wykazały badania — na Księ
życu nie ma i nigdy nie było wody pod
żadną postacią. Nie znaczy to wcale, że
koncepcję Zwicky’ego trzeba w ogóle od
rzucić choć z jej realizacją będą kłopoty.
Początkowo żywność trzeba będzie dostar
czać z Ziemi, ale w późniejszym okresie
zostaną założone cieplarnie i część żyw
ności zostanie na miejscu wytwarzana. Przy
wiezione przez załogi wypraw Apollo prób
ki gruntu wykazały, iż gleba księżycowa
doskonale nadaje się do uprawy ziemskich
roślin. Obliczono już nawet, że wystarczy
na Księżycu dobrze uprawiać „działkę” o
powierzchni zaledwie 20 m2, by wyprodu
kowana na niej żywność zaspokoiła po
trzeby jednego człowieka. Mimo to w po
czątkowym okresie załoga bazy księży
cowej będzie liczyła najwyżej 8-12 człon
ków, którzy naturalnie nie będą tam mie
szkali stale, lecz co jakiś czas będą wymię-
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niani na innych. D opiero w przyszłości,
gdy człowiek nauczy się wykorzystywać tam 
tejsze surowce, produkować na miejscu od
powiednie ilości tlenu, wody i żywności,
wytwarzać elementy budowlane i nawet
mniej skomplikowane urządzenia techni
czne, liczba mieszkańców może wzrosnąć.
Ale — pewnie ktoś zapyta — kiedy
powstanie na Księżycu pierwsza załogowa
baza naukowa? Ttudno odpowiedzieć na
tak zadane pytanie, chociaż — jak niektó
rzy przewidują — powinno to nastąpić je
szcze w pierwszej połowie nadchodzącego
stulecia. Po prostu baza na Księżycu —
dowodzą — to coś w rodzaju „stacji prze-
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siadkowej” w drodze na Marsa, na powie
rzchni którego — według optymistycznych
przewidywań — człowiek ma stanąć do
2025 roku. Doświadczenia zaś uzyskane
przez załogi wypraw programu A pollo wy
kazują, iż na powierzchni Srebrnego G lo
bu o wiele łatwiej pracować niż w okołoziemskiej przestrzeni kosmicznej i dla
tego tam właśnie winien być montowany
marsjański pojazd z elementów dostarczo
nych z Ziemi. Z e względu na małą siłę
ciążenia odlot z Księżyca w kierunku Marsa
też będzie łatwiejszy niż z powierzchni na
szej planety lub nawet z orbity okołoziemskiej.

Krzysztof Ziołkowski — Warszawa

KRES KOMETY SHOEMAKER-LEVY 9
O niezwykłym zjawisku zderzenia komety
Shoem aker-Levy 9 z Jowiszem wielokrot
nie była już w Uranii mowa. Im bliżej tego
wydarzenia tym więcej informacji o nim
się pojawia, a stale wzbogacany zbiór ob
serwacji astrometrycznych komety umoż
liwia poznawanie jej ruchu z coraz więk
szą dokładnością. Zachęca to do przeka
zania miłośnikom astronom ii najbardziej
aktualnych danych dotyczących tego, co
zostało określone mianem katastrofy kos
micznej 1994 roku.
Przypomnijmy więc, że w dniach od 16
do 22 lipca 1994 roku kilkanaście prawdo
podobnie kilometrowych rozmiarów brył,
na które dwa lata wcześniej rozpadła się
kom eta Shoem aker-Levy 9, otoczonych
chm urą pyłu i gazu, wedrze się z pręd
kością około 60 km/s w atmosferę i obłoki
powierzchniowe Jowisza. Spowoduje to
rozgrzanie gazów atmosfery do tem pera
tury kilkudziesięciu tysięcy stopni i błysk,
którego jednak bezpośrednio nie uda się
zobaczyć. U derzenie komety w planetę
nastąpi bowiem po niewidocznej z Ziemi,
nocnej stronie Jowisza. Być może dostrze
że się natom iast pojaśnienie jego księży

ców spowodowane światłem odbitym od
ich powierzchni. Przedzierając się przez
atmosferę planety kometa będzie parować i
rozpadać się na mniejsze fragmenty, wy
tracając jednocześnie swą prędkość. Jej energia kinetyczna zamieni się w cieplną.
Wielka szybkość z jaką będą zachodzić te
procesy usprawiedliwia nazwanie całego
wydarzenie eksplozją. Ocenia się, że bę
dzie ona równoważna wybuchowi 10 mi
lionów megaton trotylu (dla porównania
dodajmy, że bomba atomowa zrzucona na
Hiroszimę spowodowała wybuch o sile rzę
du 0.01 megatony trotylu).
Zdjęcia komety wykonane w lipcu 1993
roku za pomocą teleskopu kosmicznego
H ubble’a wskazywały, że składa się ona z
co najmniej 22 dużych fragmentów. D al
sze obserwacje prowadzone tym instrum en
tem w styczniu, marcu i maju 1994 roku
oraz 2.2 m teleskopem Obserwatorium
M auna Kea na Hawajach pokazały wyraź
ne zmiany w wyglądzie komety. Niektóre
fragmenty zniknęły z pola widzenia, a po
jawiły się nowe, inne zmieniły jasność i
morfologię. W szczególności w styczniu
1994 roku nie dostrzeżono już fragmen-
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tów oznaczonych J =13 i M = 10, natomiast
stwierdzono, że fragmenty P = 8 i Q = 7 są
podwójne (identyfikację oznaczeń zawie
ra zdjęcie reprodukowane na str. 146 w
num erze 5/1994 Uranii). Dziewięć frag
mentów zmieniło swe położenie wewnątrz
chmury pyłu, w której są zanurzone. Na
zdjęciach wykonanych w marcu zauważo
no, że fragment P2=8b składa się z dwóch
części, a fragmenty P l= 8 a i T = 4, stały się
ledwo dostrzegalnymi mgiełkami. Wido
czna na styczniowym obrazie jasna smuga
skierowana ku Słońcu odchodząca od frag
m entu S = 5 przestała być widoczna na póź
niejszych zdjęciach. Obrazy uzyskane w ma-
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Jowicentryczna orbita komety Shoemaker-Levy 9 z
zaznaczonymi w odpowiedniej skali położeniami ko
mety w kilku momentach od jej odkrycia do zderze
nia z Jowiszem.

ju ujawniły podwójność fragmentu G = 15,
który stał się ponadto najjaśniejszą czę
ścią komety. Na żadnym z obrazów nie
udało się wydzielić któregokolwiek z frag
mentów z otaczających je obłoków pyło
wych i wobec tego ciągle nie ma pewności
czy są to pojedyncze bryły, czy może po
prostu zbiorowisko niewielkich grudek ma
terii. Na podstawie obserwowanego roz
kładu gęstości obłoków i założenia zdol
ności odbijania promieniowania przez e
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wentualne jądra komety ocenia się, że roz
miary 11 największych fragmentów wyda
ją się być rzędu 2 - \ km. Są to jednak cią
gle bardzo niepewne dane.
Dużo lepiej zdołano już natomiast poz
nać ruch komety Shoemaker-Levy 9. Dla
zorientowania się jak on wygląda wystar
czy przytoczyć kilka liczb dotyczących to
ru np. części oznaczonej Q. Chwilowa, czyli
tzw. oskulacyjana, orbita okołosłoneczna
w epoce 8 maja 1994 roku jest elipsą nie
wiele różniącą się od okręgu (jej mimośród wynosi 0.2), której wielka póloś jest
równa 6.8 j.a., a odległość od Słońca jej
najbliższego punktu, czyli peryhelium, wy
nosi 5.4 j.a., a więc prawie tyle, ile w tym
czasie wynosi odległość Jowisza od Słoń
ca. O rbita heliocentryczna położona jest
niemal w płaszczyźnie ruchu planet (kąt
nachylenia płaszczyzny orbity do płaszczyz
ny ekliptyki wynosi 6°). O rbita tego sam e
go fragmentu Q względem Jowisza jest
natom iast bardzo silnie spłaszczoną i wy
dłużoną elipsą (o mimośrodzie równym
0.9987), której wielka półoś wynosi 0.2
j.a., a odległość peryjowium od środka Jo 
wisza jest równa 0.00023 j.a. Szczególnie
interesująca jest ta ostatnia liczba, gdyż
jeśli uzmysłowić sobie, że prom ień globu
jowiszowego wynosi 0.00047 j.a., to wtedy
wyraźnie widać, co czeka kom etę przed
osiągnięciem peryjowium. Warto jeszcze
dodać, że orbita jowicentryczna jest poło
żona w płaszczyźnie niemal prostopadłej
do płaszczyzny orbity Jowisza.
Rzeczą zrozumiałą wydaje się, że im
więcej obserwacji astrometrycznych, obej
mujących dłuższy przedział czasu, zosta
nie wziętych pod uwagę przy wyznaczaniu
toru, po którym porusza się każda z części
komety Shoem aker-Levy 9, tym lepiej bę
dzie on opisywał rzeczywisty ruch i tym
samym dokładniej będzie można określić
moment, miejsce i inne param etry zde
rzenia z Jowiszem. Poszukiwania jakichś
przedodkryciowych obserwacji nie dopro
wadziły jednak do znaczącego wydłużenia
przedziału obserwacyjnego, chociaż zna-
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leziono ślad komety na kliszach ekspono
wanych 15 marca 1993 roku, a więc kilka
dni przed odkryciem. Ponieważ kometa po
rusza się bardzo blisko Jowisza więc dla
zapewnienia maksymalnej precyzji odpo
wiednich rachunków nie wystarczą — jak
w przypadku innych komet — obliczenia
jedynie oddziaływań grawitacyjnych Słoń
ca, Jowisza i pozostałych planet, lecz trze
ba także uwzględniać wpływ satelitów galileuszowych, a nawet zakłóceń spowodo
wanych stosunkowo dużym spłaszczeniem
globu największej planety.
Bieżące wyznaczanie torów poszczegól
nych fragmentów komety Shoemaker-Levy 9 służy przede wszystkim prognozowa
niu warunków jej zderzenia z Jowiszem.
Przewiduje się, że dokładność, z jaką uda
się ostatecznie przewidzieć momenty wtarg
nięcia części komety w atmosferę planety,
będzie rzędu kilku minut. Coraz lepsza
znajomość orbit komety zachęca też do
badań przeszłości tego intrygującego obiek
tu, a w szczególności jego rozpadu w wyni-
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ku bardzo bliskiego przelotu koło Jowisza
w 1992 roku. Pojawiły się już nawet pier
wsze prace poświęcone analizie wydarze
nia, którego przebieg próbuje się odtwo
rzyć na podstawie tego, co później zaob
serwowano. Na razie są to jednak tylko
spekulacje. Wiadomo bowiem, że najwięk
szą wiarygodność tego typu dociekań uzy
ska się dopiero wtedy, gdy uwzględni się
kompletny materiał obserwacyjny. Trzeba
więc uzbroić się w cierpliwość i doczekać
kresu życia komety, który skończy defini
tywnie możliwość dalszego pozyskiwania
jej obserwacji.
Coraz lepsza znajomość ruchu jąder
komety Shoemaker-Levy 9, pozwala na zna
lezienie coraz bardziej wiarygodnych pa
rametrów ich zderzenia z Jowiszem. Wia
domo, że dolatując do Jowisza poszcze
gólne części komety rozciągną się na dłu
gości prawie 2.5 min km i dlatego ich ude
rzenia w powierzchnię planety będą trwa
ły ponad 5 dni (w momencie odkrycia ko
mety odległość między skrajnymi jej frag-

Tabela 1
Niektóre parametry zderzenia komety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem.
Oznaczen ie
Moment zderzeni a
Kąt ZiemiE -Jo-Długości orbitalne satelitów:
fragmentu
(lipiec 1994) U T
vasz-Kom etaio I Luropa i3an.
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
N
P2
Q1
R
S
T
U
V

=2 1
=20
= 19
= 18
= 17
= 16
= 15
= 14
= 12
= 11
= 9
= 8b
= 7a
= 6
= 5
= 4
= 3
= 2

16
17
17
17
17
18
18
18
19
19
20
20
20
21
21
21
21
22

19:30
2:34
6:49
11:13
15:10
0:12
7:30
19:26
10:21
22:18
10:08
14:52
20:04
5:31
15:18
18:01
21:52
3:44

±0:40
±0:34
±0:34
±0:40
±0:26
±0:30
±0:22
±0:24
±0:22
±0:24
±0:40
±0:34
±0:22
±0:28
±0:26
±0:56
±1:20
±0:50

99.9
100.0
98.8
99.1
97.5
99.2
97.1
96.8
96.1
95.5
96.5
97.4
94.9
94.7
94.4
96.5
95.1
96.1

±1.6
±1.4
±1.4
±1.6
±0.8
±1.2
±0.7
±0.7
±0.7
±0.7
±1.4
±1.2
±0.7
±0.8
±0.7
±1.8
±2.5
±1.9

341
40+
76+
113+
146+
224
286
27+
153+
254
355 o
35+
78+
158
242
265
298
348

105 +
135 +
153+
171
188
225
255
305
8+e
60+
111 +
131 +
153+
192
232
244
260
284

76+
90+
99+
108+
117+
136+
151 +
176
207
232
257
267
278
298
318
324
332
344
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mentami wynosiła około 165 tys. km). Ko
meta wtargnie w atmosferę Jowisza pod
kątem około 45° od miejscowego pionu z
prędkością około 60 km/s; miejsca ude
rzeń znajdować się będą na półkuli połud
niowej na szerokości około 43-45°. Naj
nowsze dane dotyczące zderzenia komety
Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem zawiera ta
bela 1. Zostały one ogłoszone 24 czerwca i
pochodzą z obliczeń uwzględniających ob
serwacje astrometryczne wykonane do 16
czerwca 1994 roku (autorami są astrono
mowie amerykańscy: P. W. Chodas, D. K.
Yeomans, Z. Sekanina i P. D. Nicholson).
W tabeli zebrano dla każdego z fragmen
tów komety:
— moment zderzenia wyrażony w go
dzinach i minutach czasu uniwersalnego
(UT); podana dokładność oznacza, że z
prawdopodobieństwem 95% rzeczywisty
moment będzie się zawierał w przedziale
np. dla fragmentu A od 19:30 - 0:40 do
19:30 + 0:40;
— kąt Ziemia-Jowisz-Kometa (wyra
żony w stopniach) charakteryzujący miej
sce uderzenia fragmentu komety na po
wierzchni planety; wartość większa od 90°
oznacza, że uderzenie nastąpi po niewido
cznej z Ziemi stronie planety; sens poda
nej dokładności jest taki sam jak w przy
padku momentu zderzenia;
— długości orbitalne satelitów galileuszowych Jowisza (bez Callisto, gdyż jego
duża odległość od planety praktycznie wy
klucza możliwość dostrzeżenia ewentual
nego pojaśnienia) podane w stopniach li
czonych od tzw. górnej koniunkcji (czyli,
patrząc z Ziemi, położenia satelity na or
bicie wokół Jowisza dokładnie po prze
ciwnej stronie planety niż Ziemia) w kie
runku wschodnim; znaki po wartości dłu
gości oznaczają: + — uderzenie może być
widoczne z satelity, o — satelita znajduje
się w cieniu Jowisza, e — satelita jest za
kryty przez tarczę Jowisza.
W oparciu o te same wyznaczenia or
bit poszczególnych fragmentów komety P.
W. Chodas i D. K. Yeomans policzyli ich
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minimalne odległości od środka Jowisza i
momenty ich przejścia przez ten punkt
orbity w lipcu 1992 roku. Wyniki tych obliczeń zostały przytoczone w tabeli 2. Ła
two z niej zauważyć, że wszystkie części
komety około 7.85 lipca 1992 roku znaj
dowały się mniej więcej w odległości
95 650 km od środka Jowisza, co wydaje
się wyraźnie wskazywać, że wtedy właśnie
nastąpił jej rozpad (przypomnijmy, że pro
mień równikowy Jowisza wynosi 71398
km). Istniejące odchylenia odzwierciedla
ją najprawdopodobniej niedokładności obliczonych orbit poszczególnych fragmen
tów komety.
Tabela 2
Przejście komety Shoemaker-Levy 9 przez
peryjowium w 1992 roku.
Oznaczenie
fragmentu
A =21
B =20
C = 19
D = 18
E = 17
F = 16
G = 15
H = 14
K = 12
L = 11
N = 9
P 2 = 8b
Q l = 7a
R = 6
S = 5
T = 4
U = 3
W = 1
W = 1

Odległość
peryjowium
(km)
96933
97163
96011
96557
94456
96752
94697
94596
94677
94299
95903
96912
94352
94711
94627
97071
95579
94841
94841

Moment przejścia
przez peryjowium
lipiec 1992 (UT)
7.865
7.866
7.903
7.866
7.829
7.869
7.831
7.832
7.834
7.821
7.891
7.860
7.854
7.839
7.816
7.816
7.863
7.878
7.878

Chmury pyłu otaczające jądra komety
pochodzą prawdopodobnie jeszcze z tego
rozpadu. W tak dużej odległości od Słoń
ca w jakiej się obecnie znajduje kometa
Shoemaker-Levy 9 jej bieżąca aktywność
jest bardzo mała. Potwierdzają to wszy-
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stkie obserwacje. Wtargnięcie wielkich obłoków pyłowych w magnetosferę Jowisza
wywoła obserwowalne zakłócenia prom ie
niowania radiowego największej planety,
pobudzi do świecenia jej obszary zorzowe,
pozostawi dostrzegalne zmiany w tzw. torusie plazmowym wzdłuż orbity satelity Io.
Zbombardowanie pyłowego pierścienia Jo 
wisza pyłem kometarnym winno dać moż
liwe do zaobserwowania długotrwałe jego
pojaśnienia, a szczególnie tych jego czę
ści, które znajdują się blisko większych,
dotychczas nie odkrytych, ale być może
istniejących, ciał macierzystych pierście
nia. Formułuje się też przypuszczenia o
możliwości utworzenia się w dłuższym okresie czasu (rzędu 10 lat) nowego pierś
cienia pyłowego Jowisza w odległości od
jego środka około 5 prom ieni planety.
Przebieg eksplozji fragmentów kom e
ty w atmosferze i obłokach powierzchnio
wych Jowisza ciągle jest wielką niewiado
mą. Główną tego przyczyną jest nieznajo
mość rozmiarów i mas uderzających w Jo 
wisza części komety, słaba znajomość skła
du i budowy warstw powierzchniowych pla
nety oraz brak dotychczas jakichkolwiek
obserwacji tego typu zjawisk. Prawie wszy
stko, co nauka jest dziś w stanie powie
dzieć na ten tem at ma charakter teorety
czny i jest obarczone sporą dozą niepew
ności. Ponieważ o kometach wiele w Ura
nii ostatnio się mówiło więc ograniczymy
się tu tylko do przypomnienia jeszcze naj
ważniejszych wiadomości o planecie, na
której rozegra się ów niezwykły spektakl.
Przede wszystkim warto uzmysłowić so
bie, że choć masa Jowisza stanowi zale
dwie tysięczną część masy Słońca, to jed
nak jest 318 razy większa od masy naszej
Ziemi. Średnica jego globu przewyższa na
tomiast średnicę Ziemi mniej więcej 11
razy. Średnia gęstość Jowisza jest więc czte
rokrotnie mniejsza od średniej gęstości Zie
mi i wynosi 1.3 g/cm3. Jowisz okrąża Słoń
ce po prawie kołowej orbicie w odległości
ponad pięciokrotnie większej niż odległość
Ziem i od Słońca; jego średnia prędkość
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orbitalna wynosi 13 km/s, a okres obiegu
wokół Słońca trwa prawie 12 lat. Planeta
szybko rotuje wokół osi niemal prosto
padłej do płaszczyzny swej orbity: pełny
obrót wykonuje w ciągu 9 godzin i 51 mi
nut i jest to najkrótszy okres rotacji wśród
wszystkich dziewięciu planet. Konsekwen
cją szybkiego obrotu globu Jowisza jest
stosunkowo duże spłaszczenie: stosunek
różnicy jego promienia równikowego i bie
gunowego do wartości prom ienia równi
kowego jest równy 1/16, podczas gdy w
przypadku Ziem i wynosi on około 1/300.
Ale nie tylko te liczby stanowią o wy
jątkowości Jowisza. Równie ciekawą jego
cechą jest dawno stwierdzony obserwacyj
nie fakt, że wypromieniowuje on dwukrot
nie więcej energii, niż otrzymuje od Słoń
ca w jednostce czasu. Długo nie potrafio
no wskazać źródła tej dodatkowej emisji.
Mimo, że skład chemiczny Jowisza jest zbli
żony do słonecznego, to jednak w jego
wnętrzu nie mogą zachodzić reakcje ją
drowe przemiany wodoru w hel ze wzglę
du na za małe ciśnienie i zbyt niską tem 
peraturę jakie panują nawet w centrum.
Sądzono więc, że nadwyżka energii może
być wynikiem kurczenia się planety (wy
starczyłoby tem po około 1 mm rocznie),
które powinno prowadzić do zamiany energii grawitacyjnej na energię cieplną. Ale
i ta koncepcja nie wytrzymała próby czasu.
Precyzyjna analiza zmian torów sond kos
micznych w polu grawitacyjnym Jowisza
pozwoliła znaleźć rozkład gęstości wew
nątrz jego globu. Okazało się, że wzrost
gęstości ku środkowi jest tak wolny, iż wy
klucza popularną dotąd hipotezę, że Jo 
wisz jest kulą gazową. Najprawdopodob
niej więc jest on wypełniony ciekłym wo
dorem metalicznym otoczonym grubą war
stwą ciekłego wodoru molekularnego. Tyl
ko w samym środku ma on przypuszczal
nie niewielkie, ale skupiające około 13%
masy, stałe jądro żelazowo-krzemianowe.
Ściśliwość tych cieczy jest za mała aby ich
ewentualnym kurczeniem się można było
wytłumaczyć obserwowaną nadwyżkę wy-
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promieniowywanej energii. Pozostaje więc
przyjąć, że Jowisz posiada jeszcze w swym
wnętrzu zapas ciepła pochodzący z okresu
kondensacji planety z pierwotnego obło
ku okołosłonecznego.
Transport energii we wnętrzu Jowisza
odbywa się głównie drogą konwekcji czyli
unoszenia się ku powierzchni warstw cie
plejszych i opadania ku centrum warstw
chłodniejszych (podobnie jak w podgrze
wanym od dołu naczyniu z gotującą się
wodą). Ponieważ ciekły wodór metaliczny
jest dobrym przewodnikiem elektrycznoś
ci więc konwekcja termiczna wzmacnia po
le magnetyczne planety. Jego natężenie
przy powierzchni jest kilkanaście razy więk
sze niż pola magnetycznego Ziem i. Spra
wia to, że w okół Jowisza rozciąga się ogromna magnetosfera, czyli obszar dom i
nacji plazmy okołoplanetarnej nad plaz
mą wiatru słonecznego. Pole magnetyczne
więzi w tzw. pasach radiacyjnych wokół
Jowisza znaczną liczbę cząstek naładowa
nych, których energia wielokrotnie prze
wyższa energię cząstek poruszających się
wewnątrz analogicznych pasów Van A lle
na w okół Ziem i. Szybko wirujące wraz z
planetą pole magnetyczne działa jak akce-

Fragment powierzchni Jowisza z wielką czerwoną pla
mą na zdjęciu wykonanym przez sondę kosmiczną
Voyager 1 w 1979 roku; na zdjęciu można rozróżnić
szczegóły o rozmiarach poniżej 100 km.
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lerator przyspieszając naładowane cząstki
do prędkości bliskich prędkości światła.
Są one źródłem odbieranego na Ziemi pro
mieniowania radiowego Jowisza o decy
metrowych długościach fal oraz jakby jego
własnego „promieniowania kosmicznego”,
które także dociera do Ziemi.
Zbudowany w znacznej części z cie
kłego wodoru glob Jowisza otoczony jest
gazową atmosferą. Składa się ona przede
wszystkim z wodoru i helu z niewielkimi
domieszkami substancji bogatych w w o
dór: metanu (CH4), amoniaku (N H 3) i pa
ry wodnej (H 20 ) , a także acetylenu (C 2H 2),
cyjanowodoru (H C N ) oraz tlenku węgla
(CO), ^ r a ź n ie widoczne na zdjęciach pla
nety rów noleżnikow e struktury są od 
zwierciedleniem wpływu szybkiej rotacji
globu na obłoki w dolnych warstwach at
mosfery, poruszające się wskutek konwek
cji wywołanej pochodzącym z wnętrza cie
płem. R óżnice kolorów poszczególnych
pasm biorą się prawdopodobnie stąd, że
podgrzane warstwy są unoszone wzwyż i
ulegają ochłodzeniu, przyjmując — typo
we dla zamarzającego amoniaku — zabar
wienie białe, podczas gdy w warstwach opadających głębiej, gdzie panują wyższe
temperatury, amoniak zostaje skroplony.
Obserwowane w chmurach Jowisza deli
katne odcienie czerwieni, brązu i błękitu
wydają się ponadto wskazywać na obec
ność w chmurach jowiszowych także zło
żonych m olekuł organicznych. Tempera
tura atmosfery Jowisza nad obszarem obłoków wynosi około 170 K.
Najbardziej charakterystycznym tworem
powierzchni Jowisza jest tzw. wielka czer
wona plama. Pierwsze informacje o jej d o
strzeżeniu pochodzą z drugiej połowy XVII
wieku, kiedy do obserwacji astronom icz
nych zaczęto używać lunet. Odtąd stale
jest widoczna, co świadczy o jej trwałości
mimo zmieniającej się intensywności i wy
glądu. D zięki wnikliwym analizom zdjęć
wykonanych za pomocą sond kosmicznych
wiadomo obecnie, że wielka czerwona pla
ma jest najprawdopodobniej gigantycznym
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zawirowaniem w powierzchniowej warstwie
obłoków, przypominającym ziemskie cy
klony. Pełny obrót wiru trwa około 6 dni,
a rozmiary jego owalu zmieniają się mniej
więcej od 30 do 40 tys. km w długości przy
na ogół stałej szerokości wynoszącej oko
ło 14 tys. km. Wznosi się też o kilka kilo
m etrów ponad średni poziom warstwy
chmur. Długowieczność i wielkość plamy
sprawiają, że ciągle brak jest wiarygodne
go wyjaśnienia, co może być źródłem energii podtrzymującej jej istnienie. Pocho
dzi ona zapewne z wnętrza Jowisza, które
jest jednak dotychczas bardzo słabo znane.
Wnikliwe śledzenie zjawiska zderzenia
komety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem do
starczy więc zapewne wielu nowych infor
macji również i o Jowiszu. Szczególne na
dzieje wiąże się z detekcją i analizą fal
uderzeniowych, które będą się rozchodzić
w globie planety i ujawniać na powierzch
ni w postaci zmian temperatury. Podobnie
jak fale sejsmiczne na Ziemi powiedzą coś,
być może, o bardzo słabo dotychczas roz
poznanym wnętrzu Jowisza.
Kalendarium zderzenia komety
Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem
Zjawisko zderzenia komety ShoemakerLevy 9 z Jowiszem niestety nie będzie z
terytorium Polski zbyt efektowne. W dru
giej połowie lipca 1994 roku po zachodzie
Słońca Jowisz będzie już nisko nad hory
zontem. Podczas krótkich okresów jego
widoczności na niebie (ale podczas zmie
rzchu) można się spodziewać uderzeń w
powierzchnię planety jedynie fragmentu
A w dniu 16 lipca, fragmentu H w dniu 18
lipca oraz fragmentów Q w dniu 20 lipca.
W poniższym zestawieniu najważniej
szych wydarzeń, które nastąpią podczas obecności Jowisza na naszym niebie (gdy
jego wysokość nad horyzontem jest więk
sza od 5°), dla każdego dnia od 16 do 22
lipca (pierwsza kolumna) oraz momentu
w godzinach i m inutach obowiązującego
w Polsce czasu letniego (druga kolumna)
jest podana wysokość (w stopniach) Jowi
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sza nad horyzontem (trzecia kolumna) oraz
wyszczególnione są następujące zjawiska:
zachód Słońca, koniec zmierzchu astro
nomicznego czyli moment, w którym Słoń
ce znajduje się 18° pod horyzontem (co
oznacza zapanowanie ciemności umożli
wiających swobodne prowadzenie obser
wacji astronomicznych), oznaczenie lite
rowe i liczbowe fragmentu komety oraz
opis zjawiska dotyczącego tego fragmen
tu, a mianowicie jego zderzenia z Jowi
szem, pojawienia się, przejścia przez cen
tralny południk i zniknięcia na tarczy Jo 
wisza miejsca uderzenia komety podczas
kolejnych obrotów globu planety liczonych
od momentu zderzenia (wiek 0 oznacza
widoczność miejsca zderzenia bezpośred
nio po uderzeniu fragmentu komety; uwzględniono zjawiska do wieku 5). D o
kładność momentów zjawisk dla poszcze
gólnych fragmentów jest taka sama jak w
Tabeli 1. Przytoczone dane zostały poli
czone dla szerokości geograficznej +52° i
długości wschodniej 21° (współrzędne War
szawy) przez M. Browna z Uniwersytetu
Kalifornijskiego w Berkeley (USA):
16 20:48 23 zachód Słońca
21:30 20 A = 21, zderzenie; jest wi
doczne z Europy i Ganimedesa
21:46 18 A = 21, ukazanie się miej
sca zderzenia w wieku 0
22:38 12 koniec zmierzchu astrono
micznego
17 17:10 21 E = 17, zderzenie
20:47 23 zachód Słońca
21:27 20 C = 19, miejsce zderzenia
w wieku 1 na centralnym
południku
22 :2 0 14 E = 17, koniec widocznoś
ci miejsca zderzenia w wie
ku 0
22:35 12 A = 21, koniec widocznoś
ci miejsca zderzenia w wie
ku 2
22:37 12 koniec zmierzchu astrono
micznego
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23:23
18 20:45
21:26
2 1 :37
21:43
2 2:06
22.18
22:35
23: 01
23: 08
19 20:44
2 1 :28
22:26
22:26
22:33
23: 06
20 16:52
19:33
20:43
20:46
2 2:02
22:04
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6 D = 18, ukazanie się miej
sca zderzenia w wieku 1
23 zachód Słońca
19 H = 14, zderzenie; jest wi
doczne z księżyca Io
18 H = 14, ukazanie się miej
sca zderzenia w wieku 0
18 D = 18, miejsce zderzenia
w wieku 3 na centralnym
południku
15 G = 15, miejsce zderzenia
w wieku 1 na centralnym
południku
14 F = 16, ukazanie się miej
sca zderzenia w wieku 2
12 koniec zmierzchu astrono
micznego
8 B = 20, miejsce zderzenia
w wieku 4 na centralnym
południku
7 E = 17, ukazanie się miej
sca zderzenia w wieku 3
22 zachód Słońca
19 E = 17, miejsce zderzenia
w wieku 5 na centralnym
południku
12 H = 14, koniec widocznoś
ci miejsca zderzenia w wie
ku 2
12 K = 12, ukazanie się miej
sca zderzenia w wieku 1
12 koniec zmierzchu astrono
micznego
7 F = 16, koniec widoczności
miejsca zderzenia w wieku 4
22 P2 = 8b, zderzenie
25 P2 = 8b, miejsce zderzenia
w wieku 0 na centralnym
południku
22 zachód Słońca
22 K = 12, miejsce zderzenia
w wieku 3 na centralnym
południku
14 P2 = 8b, koniec widocz
ności miejsca zderzenia w
wieku 0
14 Q1 = 7a, zderzenie; jest wi
doczne z Io i Europy
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22:12 13 Q1 = 7a, ukazanie się miej
sca zderzenia w wieku 0
22:14 13 N = 9, ukazanie się miej
sca zderzenia w wieku 1
22:31 11 koniec zmierzchu astrono
micznego
22:47 9 L = 11, miejsce zderzenia
w wieku 2 na centralnym
południku
23:14 6 H = 14, ukazanie się miej
sca zderzenia w wieku 5
23:15 6 K = 12, koniec widocznoś
ci miejsca zderzenia w wie
ku 3
21 17:18 23 S = 5, zderzenie
19:54 25 S = 5, miejsce zderzenia w
wieku 0 na centralnym po
łudniku
20: 01 25 T = 4, zderzenie
20:11 24 T = 4, ukazanie się miejsca
zderzenia w wieku 0
20:41 22 zachód Słońca
21:06 20 L = 11, koniec widocznoś
ci miejsca zderzenia w wie
ku 4
22:23 12 S = 5, koniec widoczności
miejsca zderzenia w wieku 0
22:29 11 koniec zmierzchu astrono
micznego
22:32 11 R = 6, koniec widoczności
miejsca zderzenia w wieku 1
22:40 10 T = 4, miejsce zderzenia w
wieku 0 na centralnym po
łudniku
23: 01 8 Q1 = 7a, koniec widocz
ności miejsca zderzenia w
wieku 2
23:02 7 N = 9, koniec widoczności
miejsca zderzenia w wieku 3
22 20:40 22 zachód Słońca
21:00 20 T = 4 koniec widoczności
miejsca zderzenia w wieku 2
21:27 18 P2 = 8b, miejsce zderzenia
w wieku 5 na centralnym
południku
22:20 12 U = 3, miejsce zderzenia w
wieku 2 na centralnym po
łudniku
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22:27 11 koniec zmierzchu astrono
micznego
22:42 9 W = 1, miejsce zderzenia
w wieku 1 na centralnym
południku
23:11 5 S = 5, ukazanie się miejsca
zderzenia w wieku 3
23 20:39 22 zachód Słońca
2 1:02 20 W = 1, koniec widoczności
miejsca zderzenia w wieku 3

2 1 :31 17 S = 5, miejsce zderzenia w
wieku 5 na centralnym po
łudniku
2 1 :36 16 V = 2, ukazanie się miej
sca zderzenia w wieku 4
21:49 15 T = 4, ukazanie się miejsca
zderzenia w wieku 5
22:25 11 koniec zmierzchu astrono
micznego

Maria Łysiak — Warszawa

SPOTKANIE Z MGŁAWICĄ ANDROMEDY
Nadeszły wakacje a z nimi okazja by po
patrzeć uważnie na niebo, w miejscach
odległych od poświaty miast i zanieczysz
czonego powietrza. Spróbuj odnaleźć gwiaz
dozbiór Andromedy (początkującym ra
dzimy najpierw odszukać na niebie charak
terystyczne gwiazdozbiory Kasjopei, Perseusza i Pegaza). Nawet gołym okiem moż
na dostrzec rozmyty obiekt, który wyraź
nie odróżnia się od otaczających punkto
wych gwiazd. Tb właśnie Mgławica Andro
medy — spiralna galaktyka, „duża” są
siadka naszej Galaktyki. Nie od razu jed
nak wiedziano, że Mgławica Andromedy
jest obiektem pozagalaktycznym...
Pierwszy znany opis Mgławicy Andro
medy pochodzi z X w. od arabskiego as
tronoma A 1- S u f i. Obserwując gołym
okiem Al-Sufi niewiele mógł zobaczyć po
za rozmytą mgiełką.
Dopiero w XVII w. coraz lepsze, ale
mimo wszystko jeszcze bardzo proste, te
leskopy pozwoliły Ch. M e s s i e r o w i
dostrzec „dwa jasne stożki lub piramidy
złączone podstawami”. Messier opracowy
wał katalog mgławic dla poszukiwaczy ko
met, aby pomóc im uniknąć pomyłki w
identyfikacji. Ponad 100 obiektów mgła
wic zostało umieszczonych w katalogu Messiera, zaś Mgławica Andromedy otrzymała
numer 31, stąd często astronomowie oz
naczają ją M 31. Inny sławny astronom W.

H e r s c h e l , używając jak na swoje czasy
najpotężniejszego teleskopu (zwierciadla
nego), znalazł znacznie więcej mgławic.
Stwierdził przy tym, że nie wszystkie mgła
wice są zbiorowiskami gwiazd. W ten spo
sób zdano sobie po raz pierwszy sprawę,
że mgławice mogą być obiektami zupełnie
różnymi. Było to bardzo ważne z punktu
widzenia nauki, lecz akurat nie przybliży
ło poznania naszej bohaterki, Mgławicy
Andromedy, tym bardziej, że z obserwacji
Herschla nie wynikało, aby była ona zbio
rem gwiazd.
Wiek XIX wraz z rozwojem techniki
(możliwość obserwacji fotograficznych i
spektroskopowych) rzuca nowe światło na
to czym może być Mgławica Andromedy,
która coraz bardziej przyciąga uwagę as
tronomów. Piątego sierpnia 1885 roku za
obserwowali oni niecodzienne zjawisko —
pojawiła się w Mgławicy Andromedy bar
dzo jasna gwiazda, którą nazwano S Andromedae. Wzbudziła ona wtedy wiele kon
trowersji. Jedni uważali, że pojawienie się
tej gwiazdy wskazuje, że M 31 jest zbioro
wiskiem gwiazd, i to bardzo odległym (a
więc byli już blisko prawdy). Niektórzy mie
li jednak inne zdanie. Przyjmowali bowiem,
że S Andromedae jest zwykłą gwiazdą no
wą. Ponieważ S And miała w maksimum
blasku jasność obserwowaną 6.7 mag., czyli
mniej więcej tyle co nowe w Galaktyce,
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wnioskowali stąd, że musi to być właśnie
taki obiekt. Zagadka została rozwiązana,
lecz dopiero na początku XX wieku. Tym
czasem pod koniec XIX stulecia udało się
wykonać zdjęcia Mgławicy Andromedy, na
których była już widoczna struktura spi
ralna. Badania spektroskopowe pozwoliły
także oszacować prędkość radialną, rzędu
300 km/s, czyli bardzo dużą (a zatem mu
siał to być raczej odległy obiekt).
Na początku XX wieku problem Mgła
wicy Andromedy (i innych mgławic) nie
był jeszcze rozwiązany. Lecz już w latach
20-tych za pomocą 60, a później 100 calo
wego teleskopu na Mount Wilson udało
się znaleźć wiele gwiazd (85 do 1929 roku)
zachowujących się jak nowe. E. H u b b 1e pokazał, że to właśnie one, a nie S
And, są gwiazdami nowymi. Rozwiązał w
ten sposób zagadkę S And, dowodząc jed
nocześnie, że M 31 leży daleko poza naszą
Galaktyką. Lecz największych sceptyków
przekonał Hubble dopiero wtedy, gdy zna
lazł cefeidy (gwiazdy zmienne okresowe,
dla których występuje ścisła zależność mię
dzy okresem, a jasnością absolutną); do
1929 roku zaobserwował ich około 50. As
tronomowie mieli zatem klucz do oblicze
nia odległości do Mgławicy Andromedy (z
okresu cefeidy można obliczyć jasność ab
solutną, porównując ją zaś z jasnością ob
serwowaną znajduje się odległość). Hub
ble znalazł w ten sposób, że M 31 jest od
nas oddalona o 275 kpc!, a więc leży dale
ko poza naszą Galaktyką.
Historia nauki bywa czasem przewrot
na: okazało się wkrótce, że Hubble popeł
nił pomyłkę (obecnie wiemy, że odległość
do M 31 wynosi 725 kpc!). Pomyłka wyni
ka stąd, że cefeidy znalezione przez Hubble’a okazały się być innego typu, tzn. obowiązywała dla nich inna zależność okres-jasność. Było to jednak dostrzeżone
dopiero w pracach niemieckiego astrono
ma W. B a a d e g o. Pracował on także w
obserwatorium na Mount Wilson. Wyko
rzystując nowe filtry i emulsje wrażliwe na
światło czerwone, a także przy sprzyjają
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cych warunkach — był rok 1944 i pobli
skie Los Angeles było zaciemnione —
Baade stwierdził, że w obszarze central
nym, dotąd nierozdzielonym na gwiazdy
(nawet na najlepszych zdjęciach Hubble’a) znajdują się gwiazdy. Są to gwiazdy ty
pu czerwonych olbrzymów, a zatem stare,
jakie znajdujemy w gromadach kulistych.
Należą one do populacji II (termin wpro
wadzony przez Baadego). Obserwując sta
rannie cefeidy w Mgławicy Andromedy i
porównując je z cefeidami w gromadach
kulistych, Baade zauważył, że cefeidy po
pulacji II są średnio cztery razy słabsze niż
klasyczne cefeidy (występujące wśród gwiazd
populacji I). Stąd właśnie wynikała pomył
ka Hubble’a, który badał cefeidy klasycz
ne, przyjął zaś dla nich zależność okresjasność wykalibrowaną dla gromad kulis
tych (czyli dla cefeid populacji II tzw. W
Virginis). Zwróćmy jeszcze uwagę na to,
że to sprostowanie nastąpiło dopiero w
1952 roku, a więc po ponad 20-tu latach!
Jeszcze więcej informacji o Mgławicy
Andromedy otrzymali astronomowie ba
dając M 31 na falach radiowych (co było
możliwe już w latach 60-tych, gdy rozpo
częły pracę pierwsze duże radioteleskopy
m. in. w Greenbank, USA). Astronomów
interesowała szczególnie słynna już z ba
dań nad naszą Galaktyką linia 21 cm (li
nia emisyjna wodoru neutralnego). Oka
zało się, że oprócz bardzo małego obszaru
centralnego występuje charakterystyczny
rozległy pierścień wodorowy. Podobny
pierścień wodoru neutralnego występuje
w innych galaktykach spiralnych, a więc i
w naszej Galaktyce.
Mgławica Andromedy i nasza Galak
tyka wraz z wieloma mniejszymi galakty
kami — przeważnie eliptycznymi karło
watymi — tworzą tzw. Układ Lokalny Ga
laktyk. Obie galaktyki, jako galaktyki spi
ralne, mają wiele podobieństw. Są też i
różnice. Przede wszystkim Mgławica An
dromedy jest większa. Różnice dotyczą też
najbardziej centralnej części galaktyki —
jądra. Obserwacje wskazują, że jądro na-
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szej Galaktyki przechodziło okres wzm o
żonej aktywności (jądro jest silnym źród
łem promieniowania — radioźródło Sgr
A; obserwuje się wypływ masy z jądra). W
przeciwieństwie do niego jądro Mgławicy
Andromedy wydaje się być w stanie spo
czynku.
Najnowsze obserwacje, wykonane przez
teleskop kosmiczny H ubble’a (HST), sta
ły się nową sensacją w świecie nauki. Otóż
to spokojne jądro Mgławicy Andromedy
na zdjęciach o bardzo dużej zdolności roz
dzielczej okazało się podwójne (patrz zdję
cie na okładce nr 2/1994 Uranii). Co cie
kawsze, każde składa się z m ilionów bar
dzo gęsto ściśniętych gwiazd! Jądro jaś
niejsze leży 40 lat świetlnych od centrum
M 31, w którym znajduje się słabszy skład-
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nik jądra. Uczeni zastanawiają się nad tą
zagadką rozważając różne hipotezy: być
m oże jaśniejsze jądro to po prostu po
zostałość po zderzeniu mniejszej galakty
ki z Mgławicą Andromedy. Być m oże ją
dro jest jedno, a większa jego część zasło
nięta jest przez pył dając wrażenie dwóch
osobnych obiektów. Na zweryfikowanie
tych hipotez musimy jeszcze poczekać;
HST dostarczy pewnie nowych, bardziej
szczegółowych informacji. A tymczasem
popatrzmy w niebo na Mgławicę Andro
medy i po lekturze tego artykułu zasta
nówmy się ile trudu kosztowało ludzkość
zrozumienie czym jest ta ledwo widoczna
plamka na niebie i jakie ciągle zagadki
stawia przed astronomami.

KRONIKA
Zbliżenia komet do Jowisza
Ruchem komet, podobnie jak wszystkich in
nych ciał układu planetarnego, rządzi przede
wszystkim Słońce. Ale znaczący wpływ wywie
rają nań także planety, a szczególnie najwięk
sza z nich — Jowisz. Jowiszowi, którego masa
przewyższa prawie dwa i pół raza łączną masę
pozostałych planet oraz planetoid i komet ra
zem wziętych, przypisuje się rolę porządkującą
pierwotny chaos. Głównie dzięki jego oddzia
ływaniu grawitacyjnemu zaprowadzony bowiem
został istniejący do dziś ład wśród nieuporząd
kowanych początkowo ruchów resztek tworzy
wa, z którego uformował się Układ Słoneczny.
Prawdopodobnie dzięki niemu także wiele z
komet, które z odległych peryferiów zostają skie
rowane w rejony bliskie Słońca, pozostaje w
nich już na zawsze jako tzw. komety okresowe.
Zbliżenia komet do Jowisza są więc od daw
na przedmiotem wnikliwych analiz badaczy ru
chów małych ciał Układu Słonecznego. Doty
chczas jednak nie znaleziono jeszcze komety,
której ruch — badany w przedziale czasu za
pewniającym wiarygodność wyników — jedno
znacznie wskazywałby na schwytanie jej przez
Jowisza. Poznano natomiast wiele ciekawych
zmian w ruchach komet spowodowanych bli
skimi przejściami koło największej planety. Zna-

ne są komety, które dzięki zbliżeniu do Jowi
sza przeszły w pobliżu Ziemi i dlatego mogły
zostać odkryte. Z nane są też takie zmiany or
bity komety w rezultacie bliskiego jej przejścia
koło Jowisza, które doprowadziły do tego, że
już nigdy więcej nie mogła być ona dostrzeżo
na z Ziemi.
Najbardziej interesującą pod tym względem
jest kometa Lexella (1770 I). Została odkryta
14 czerwca 1770 roku przez znanego francu
skiego obserwatora komet Charlesa M e s s i e r a (1730-1817). Przez krótki czas była dobrze
widoczna gołym okiem, gdyż przeszła wyjątko
wo blisko Ziemi: 1 lipca 1770 roku jej mini
malna odległość od naszej planety wyniosła za
ledwie 0.015 j.a. czyli około 2.3 min km. Było
to największe z dotychczas znanych zbliżeń ko
met do Ziemi. W kilka lat po odkryciu tej ko
mety fiński astronom będący profesorem U ni
wersytetu w St. Petersburgu, Anders J. L e x e l l (1740-1784), obliczył, że okres jej obie
gu wokół Słońca wynosi zaledwie 5.5 roku. Wy
nik ten przyjęto z niedowierzaniem. Oprócz ko
mety Halleya, która obiega Słońce w okresie
ponad 76 lat, nie znano wtedy jeszcze żadnych
innych komet okresowych. Słusznie też argu
mentowano, że gdyby rzeczywiście okres obie
gu tej komety wynosił 5.5 roku, to przynaj
mniej co 11 lat powinna ona być dobrze wido-
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czna z Ziemi. Ale nie natrafiono na żadne do
niesienia o niej w przeszłości. Lexell znalazł
jednak wyjaśnienie tych wątpliwości. Wykazał
mianowicie, że w 1767 roku kometa ta prze
leciała bardzo blisko Jowisza, w wyniku czego
jej pierwotna orbita tak się zmieniła, że wkrót
ce nastąpiło zbliżenie również i do Ziemi (póź
niejsze obliczenia pokazały, że minimalna od
ległość komety od Jowisza wyniosła 0.02 j.a. w
dniu 18 marca 1767 roku). Nie krążyła jednak
długo po takiej krótkookresowej orbicie. Jak
się okazało, 25 lipca 1779 roku doszło do jesz
cze większego zbliżenia komety do Jowisza. Jej
minimalna odległość od tej planety wyniosła
już tylko 0.005 j. a. Spowodowało to jeszcze
większe odkształcenie orbity, tym razem odsu
wając ją od orbity Ziemi i wydłużając okres
obiegu komety wokół Słońca do prawdopodob
nie kilkuset lat. Zmiana ta uniemożliwiła przy
szłe jej obserwacje z Ziemi i komety Lexella
już nigdy więcej nie widziano.
W połowie lat sześćdziesiątych znany czy
telnikom Uranii polski badacz ruchów komet
Grzegorz S i t a r s k i , przeanalizował możli
wości zbliżeń do wielkich planet, a w szcze
gólności do Jowisza, wszystkich znanych wów
czas prawie 500 tzw. komet jednopojawieniowych, czyli poruszających się po orbitach bli
skich paraboli. Okazało się, że możliwość zbli
żenia do co najmniej jednej planety na odleg
łość mniejszą od jednej jednostki astronomicz
nej miało 50% komet. Ale była to tylko możli
wość określona wzajemnym usytuowaniem or
bit planet i komet w przestrzeni. Rzeczywis
tych zbliżeń między poruszającymi się po tych
orbitach obiektami było jedynie 14, w tym 12
do Jowisza. Tylko w jednym przypadku tzw.
Komety Paryskiej (1759 III), którą obserwo
wano gołym okiem na przełomie lat 1759 i
1760, zbliżenie było duże: minimalna odległość
jaka dzieliła ją od Jowisza wyniosła w dniu 8
listopada 1758 roku zaledwie 0.05 j.a. Przycią
ganie grawitacyjne Jowisza zmieniło tor, po któ
rym się poruszała wokół Słońca z pierwotnej
hiperboli, czyli krzywej otwartej, na bardzo wy
dłużoną elipsę, co oznacza, że być może za
kilkadziesiąt tysięcy lat kometa ta znowu po
wróci w pobliże Słońca.
Współczesne badania zbliżeń komet do Jo
wisza mają przede wszystkim na celu analizę
mechanizmu transferu komet z obrzeży do wnę
trza Układu Słonecznego, a tym samym znale
zienie źródła komet krótkookresowych. Cieka
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wego przykładu dostarczyła niedawno, odkryta
na początku 1989 roku, kometa okresowa Helin-Roman-Crockett (1988 XIII). Jak pokazał
szwedzki astronom Hans R i c k m a n ze swy
mi dwoma młodymi współpracownikami kome
ta ta przed odkryciem była — przez prawie 12
lat — satelitą Jowisza. Okazało się bowiem, że
od grudnia 1973 roku do lipca 1985 roku jej
odległość od największej planety nie przewyż
szała 0.33 j.a. (czyli poruszała się w tzw. sferze
oddziaływania Jowisza), oraz — co najważniej
sze — jej tor względem Jowisza był krzywą
zamkniętą. W okresie tym dwukrotnie prze
leciała bardzo blisko Jowisza: 15 sierpnia 1976
roku w odległości 0.018 j.a. i 9 sierpnia 1983
roku w odległości 0.063 j.a. Cały ten jowiszo
wy epizod w życiu komety Helin-Roman-Crockett spowodował jakby przesunięcie jej orbity
bliżej Słońca, o czym najlepiej świadczy porów
nanie odległości od Słońca najbliższego (q) i
najdalszego (Q) punktu jej eliptycznej orbity
przed tym wydarzeniem i po nim. Przed ro
kiem 1973 odległości te wynosiły: q = 5.6 j.a. i
Q = 9.3 j.a., a po roku 1985: q = 3.5 j.a. i
Q = 4.6 j.a. Przytoczone liczby wyraźnie wska
zują, że czasowe schwytanie przez Jowisza ko
mety doprowadziło do przerzucenia jej na or
bitę znacznie bliższą Słońca. Być może jest to
przykład nie do końca poznanego jeszcze me
chanizmu zaopatrywania najbliższego otocze
nia Słońca w komety krótkookresowe.
Znacznie ciekawszym przypadkiem schwy
tania komety przez Jowisza jest prawdopodob
nie kometa Shoemaker-Levy 9 (1993e), która
w lipcu 1994 roku zderzy się z największą pla
netą. Ale szczegółową analizę intrygującego za
gadnienia, w jaki sposób stała się ona satelitą
Jowisza, będzie można przeprowadzić dopiero
po zebraniu całego, możliwego do uzyskania,
materiału obserwacyjnego dotyczącego jej ru
chu, a więc obejmującego okres od odkrycia
do chwili zderzenia, kończącego życie tej ko
mety.
Krzysztof Ziołkowski

Rotacja Hyperiona
Saturn słynie z najmniejszej wśród planet gę
stości średniej, z najokazalszych pierścieni i z
najliczniejszej rodziny księżyców. Oficjalna ich
lista zawiera aż 18 pozycji, przy czym znajdu
jące się na niej obiekty można pod względem
wielkości podzielić na trzy grupy: wielkie, śred-
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nie i małe. Do tej ostatniej grupy zaliczyć na
leży właśnie Hyperiona, który odkryty został
blisko półtora stulecia temu i to niezależnie
przez dwóch astronomów, działających w różnych
regionach naszego globu. Pierwszy zaobserwo
wał go 16 października 1848 roku astronom
amerykański William Cranch B o n d (17891859) za pomocą refraktora o średnicy 38 cm
w obserwatorium harwardzkim, a dwa dni póź
niej księżyc ten został dostrzeżony także przez
angielskiego astronoma Williama L a s s e l l a
(1799-1880) za pomocą reflektora o średnicy
61 cm obserwatorium w Liverpool. Działali oni
niezależnie od siebie i dlatego obaj zasługują
na miano odkrywcy.
Ze względu na dużą odległość wykonywa
ne z Ziemi obserwacje teleskopowe Hyperio
na są bardzo trudne i na ich podstawie nie
udało się nawet wyznaczyć jego rozmiarów. Pro
blem ten można było pomyślnie rozwiązać do
piero dzięki obrazom, które w latach 1980-1981
otrzymano za pomocą sond Voyager. Analiza
tych obrazów wykazała, że Hyperion — wbrew
dawniejszym wyobrażeniom — nie ma kuliste
go kształtu, lecz przypomina raczej — podob
nie jak Phobos i Deimos — gigantyczny zie
mniak. Stanowi to niemałą zagadkę dla planetologów, znamy bowiem mniejsze księżyce o
sferycznych kształtach, przykładem zaś może
być Mimas. Najwidoczniej — sądzą niektórzy
— Hyperion to prymitywny obiekt, pozostałość
po rozpadzie większego, pamiętającego bardziej
odległe czasy ciała. Już to samo stanowi dosta
teczny powód, by możliwie najwszechstronniej
zbadać ten księże, bo może na tej podstawie
dowiemy się czegoś o procesach przebiegają
cych nie tylko w początkowym okresie istnie
nia Układu Słonecznego, ale i podczas jego
późniejszej ewolucji. Wiele na przykład wnio
sków na ten temat można wyciągnąć z rotacji
danego obiektu, czyli z położenia jego osi ob
rotu w przestrzeni i z okresu obrotu wokół
niej. W przypadku księżyców obrót ten bywa
często już całkowicie wyhamowany, a więc wy
stępuje pełna synchronizacja między okresem
rotacji a okresem obiegu dokoła macierzystej
planety. Za przykład może posłużyć nasz księ
życ, maleńkie księżyce Marsa i galileuszowe księ
życe Jowisza. Zwracają one ku obieganym pla
netom stale te same półkule swych globów.
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A co w kilkanaście lat po przelocie sond
Voyager przez układ Saturna możemy powie
dzieć o rotacji Hyperiona? Jest to bardzo cie
kawe pytanie, na które już w roku 1977 usiło
wał odpowiedzieć astronom amerykański Stan
ton J. P e a 1e, chociaż w tym czasie mógł dys
ponować jedynie wynikami naziemnych obser
wacji i w zasadzie musiał ograniczyć się do roz
ważań teoretycznych. Doszedł on wówczas do
wniosku, iż okres rotacji Hyperiona nie musi
mieć pełnej synchronizacji z okresem jego obiegu, gdyż księżyc ten ma małe rozmiary i w
dodatku krąży dość daleko od Saturna. W ja
kimś stopniu przypuszczenia te pokrywają się z
wynikami późniejszych badań wykonanych przez
uczonych amerykańskich (Piere G. T h o m a s ,
Joseph V e v e r k a , Daniel D. W e n k e r t ,
Edward G. D a n i e l s o n i Merton E. D a 
v i e s ) w oparciu o materiał uzyskany za po
mocą sond Voyager. Idzie tu głównie o 19 ob
razów Hyperiona, po przeanalizowaniu których
mogli stwierdzić, że oś rotacyjna tego księżyca
leży niemal w płaszczyźnie jego orbity i że doko
nuje on obrotu wokół swej osi raz na 13.3±0.3
dnia, a przy tym — jak dodawali — wymienio
ny wyżej okres rotacji nie zmienił się w ciągu
trzech obiegów księżyca dokoła planety (Na
ture 1984, 307, 716-717). Niestety, wyniki te
podważył wspomniany już Peale, bo i on ze
swymi współpracownikami (S. Vidsom i F. Mignard) niezależnie od grupy Thomasa przeana
lizowali materiał otrzymany za pomocą Vqyagerów, lecz doprowadziło ich to do nieco innego
wniosku. Zdaniem tych uczonych rotacja Hy
periona bywa cokolwiek chaotyczna i okres 13dniowy wykazuje wyraźne odchylenia (.Icarus,
1984, 58, 137-152). Wygląda to tak, jakby ten
księżyc w niezbyt odległej przeszłości zderzył się
z jakimś innym ciałem i do tej pory nie potrafił
„przyjść do siebie po tym szoku”. Za takim
scenariuszem przemawiają rzekomo odkryte na
nim kratery, tajemnicze nierówności terenu i
niemniej zagadkowy grzbiet górski (Dorsum
Bond-Lassell).*
Ale ta pozornie prosta hipoteza nie wyjaś
nia wszystkiego i raczej odpowiada współczes
nej wiedzy. Sprawcą owego dziwnego zacho
wywania się Hyperiona jest niewątpliwie Tytan,
który pod względem wielkości i masy zajmuje
drugie miejsce wśród księżyców Układu Sło-

* Inne utwory topograficzne Hyperiona noszą imiona bóstw księżycowych i słonecznych (według mitologii
greckiej Hyperion był ojcem Heliosa).
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necznego (ustępuje tylko Ganimedesowi). A
ponieważ oba krążą dość daleko od Saturna i
parametry orbit tych księżyców są zbliżone, z
czasem w wyniku ich wzajemnego oddziaływa
nia grawitacyjnego pojawił się rezonans obie
gów orbitalnych. Stosunek tych obiegów wyno
si obecnie 4 : 3 , na co już w roku 1978 zwrócił
uwagę Peale (Icarus, 1978, 36, 240-244), a co
w przekładzie na codzienny język oznacza, że
na cztery obiegi Tytana przypadają trzy obiegi
Hyperiona. W takich odstępach czasu księżyce
spotykają się po tej samej stronie Saturna i
odległość między nimi jest wówczas wyjątkowo
mała. Po prostu Hyperion przechodzi akurat
przez perycentrum swej orbity, toteż zakłóce
nia w jego ruchu wywołane przez potężnego
sąsiada są wtedy największe. Ale to jeszcze nie
wszystko — rozważania teoretyczne zdają się
dowodzić, iż m oże się to nasilać co 1.75 i 18.8
roku, lecz niezbędne są dalsze badania i opra
cowanie nowej teorii dynamiki Tytan-Hyperion.
Tym niełatwym problemem zajmują się brytyj
scy astronomowie, którzy wykorzystują zarów

no materiał obserwacyjny uzyskany w latach
1967-1982 za pomocą teleskopów obserwato
rium w Herstmonceux i dane z sond kosmicz
nych, jak i najnowsze obserwacje wykonane ka
merą CCD w obserwatorium na La Palma (Wy
spy Kanaryjskie). A zatem w niedługim czasie
możemy spodziewać się nowych informacji na
ten interesujący temat.
Podstawowe parametry Tytana i Hyperiona

Promień księżyca (km)

Tytan

Hyperion

2575

205X130X110

1.4X1023

2X 1019

Wielka półoś orbity (km)

1.226X106

1.4819X106

Wielka półoś orbity
(w promieniach Saturna)

20.26

24.57

Mimośród orbity

0.029

0.105

Gwiazdowy okres
obiegu (dni)

15.95

21.20

8.3

14.2

Masa księżyca (kg)

Jasność księżyca (mag.)

Stanisław R. Brzoslkiewicz

KĄCIK OLIMPIJCZYKA
XXXVIII OLIMPIADA ASTRONOMICZNA 1994/1995
Informacje regulaminowe

1. Olimpiada Astronomiczna jest or
ganizowana dla uczniów szkół ponadpod
stawowych.
2. Zawody olimpiady są trójstopniowe.
W zawodach I stopnia (szkolnych) każdy
uczestnik rozwiązuje dwie serie zadań w
tym zadanie obserwacyjne. Rozwiązywa
nie zadań zawodów II stopnia (okręgo
wych — 9 stycznia 1995 r.) i III stopnia
(finałowych, w Planetarium Śląskim od 2
do 6 marca 1995 r.) odbywa się w warun
kach kontrolowanej samodzielności.
3. W pierwszej serii zawodów I stopnia
należy nadesłać, do 17 października 1994 r.,
rozwiązania 3 zadań, dowolnie wybranych
przez uczestnika spośród zestawu zawie
rającego 5 zadań.
4. Rozwiązanie zadania obserwacyjnego
należy przesłać wraz z rozwiązaniami za
dań drugiej serii I etapu, do 21 listopada

br. Nadesłanie rozwiązania zadania obser
wacyjnego jest warunkiem koniecznym dal
szego udziału w olimpiadzie.
5. W przypadku nadesłania rozwiązań
większej liczby zadań z danego zestawu,
do klasyfikacji zaliczane będą rozwiązania
ocenione najwyżej (po trzy zadania z każ
dej serii i jedno zadanie obserwacyjne).
6. Rozwiązania zadań zawodów I stop
nia należy przesłać za pośrednictwem szko
ły pod adresem: Komitet Główny Olim
piady Astronomicznej, Planetarium i Ob
serwatorium Astronomiczne, 41-501 Cho
rzów 1, skrytka pocztowa nr 10, w termi
nach podanych w p. 3 i 4.
7. Każdy uczestnik powinien dołączyć
do swej pracy kopertę z wypisanym adre
sem szkoły (lub adresem prywatnym). Do
końca października bieżącego roku zosta
ną rozesłane w tych kopertach tematy dru
giej serii zadań.
8. Rozwiązania zadań powinny być krót-
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kie i zwięzłe, ale z wystarczającym uzasad
nieniem. Przy rozwiązywaniu zadań należy
korzystać z danych zawartych w tematach.
W przypadku polecenia samodzielnego wy
szukania danych, należy podać ich źródło.
Jako dane traktuje się również podręczni
kowe stałe astronomiczne i fizyczne (jeśli
w fabule zadania nie ma innych ustaleń).
9. Rozwiązanie każdego zadania nale
ży napisać na oddzielnym arkuszu papieru
formatu A-4. Każdy arkusz oraz wszelkie
załączniki (mapki, wykresy, tabele itp.) na
leży podpisać imieniem i nazwiskiem.
W nagłówku zadania o najniższej nu
meracji należy umieścić dodatkowo: datę i
miejsce urodzenia, pełną nazwę szkoły, jej
adres, klasę i jej profil oraz adres prywat
ny (z kodami pocztowymi).
10. O uprawnieniach laureatów i fina
listów olimpiady decydują senaty wyższych
uczelni.
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2. Słońce oraz dwie gwiazdy odległe są
od środka Galaktyki odpowiednio o r© =
9 kpc, Ti = 10 kpc i r2 = 8 kpc. Przyjmu
jąc, że obiegają one centrum Galaktyki
po współpłaszczyznowych orbitach koło
wych, z tą samą liniową prędkością v =
240 km/s, oblicz możliwe prędkości radial
ne tych gwiazd z pozycji obserwatora zwią
zanego ze środkiem Słońca wiedząc, że:
— pierwsza gwiazda leży na kierunku
wektora galaktycznej prędkości Słońca
— druga gwiazda obserwowana jest ze
Słońca w kierunku stycznym do jej orbity.
3. Z jąder aktywnych galaktyk wyrzu
cane są strugi materii zwane dżetami. Ob
serwowana prędkość takiej materii wyrzu
canej z kwazara 3 C 273 wynosi 10 c, gdzie
c jest prędkością światła. Jakie warunki
musiałyby być spełnione aby taki wynik
obserwacji był realny?
4. Krótko opisz współczesne konstru
*
*
*
kcje obiektywów największych w świecie
teleskopów.
ZALECANA LITERATURA: obowią
5. Na podstawie załączonego algoryt
zujące w szkołach średnich podręczniki do
mu wyznacz granice, w jakich zmienia się
przedmiotów ścisłych; E. Rybka Astrono
odstęp czasu między kolejnymi momenta
mia ogólna; H. Chrupała, M. T. Szczepań
mi zmiany szerokości ekliptycznej Księ
ski 25 lat olimpiad astronomicznych; J. M.
życa z ujemnej na dodatnią w latach 1980Kreiner Astronomia z astrofizyką; Astro
2000.
nomia popularna — praca zbiorowa pod
Czym te zmiany możemy tłumaczyć?
redakcją Stefana Piotrowskiego; P. Kuli
Jak zmienia się długość ekliptyczna Księ
kowski Poradnik miłośnika astronomii;
życa między kolejnymi momentami zmia
Słownik szkolny — Astronomia — praca
ny jego szerokości ekliptycznej z ujemnej
zbiorowa; Encyklopedia fizyki współczesnej
na dodatnią? Algorytm pozwala znaleźć
— praca zbiorowa; atlas nieba; obrotowa
geocentryczne współrzędne ekliptyczne
mapa nieba; czasopisma: Urania, Postępy
Księżyca dla momentu JD wyrażonego w
Astronomii, Wiedza i Życie, Świat Nauki,
dniach juliańskich. W tym celu należy oDelta, Fizyka w Szkole.
bliczyć:
ZADANIA PIERWSZEJ SERII I ETAPU
t = (JD - 2451545) / 36525
1.
Na jakiej najmniejszej szerokości /3 = 5.13-sin(93.3 +483202.03-t)+
+0.28 sin(228.2+960400.87 •t)geograficznej musiałbyś się znaleźć, aby
-0.28-sin (318.3+6003.18-t)mieć pewność, że w ciągu miesiąca choć
-0.17 •sin (217.6 - 407332.20 •t)
raz będziesz miał okazję oglądać całą nie
zachodzącą tarczę Księżyca. Nie uwzględ
A = 218.32+481267.883-t+
niaj ukształtowania terenu i wpływu po
+6.29-sin (134.9+477198.85 -t)+
gody oraz przyjmij kulisty kształt Ziemi.
+0.66-sin (235.7+ 890534.23• t)Potrzebne dane liczbowe wyszukaj samo
-1.27-sin (259.2-413335.?8 •t) +
dzielnie.
+0.21 •sin (269.9+95439 / 70 •t)-
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-0.19 •sin (357.5+35999.05 •t)-0.11-sin (186.6+966404.05-t),
przy czym / jest bezwymiarowe,/? jest geocentryczną szerokością ekliptyczną, a A —
długością ekliptyczną Księżyca, wyrażony
mi w stopniach; argumenty funkcji sinus
wyrażone są również w stopniach. Przy
kład: dla 1 września 1994 roku o godz.
0.00 UT mamy: JD = 2449596.5, t = 0.053347, A = -25461.34237°= 98.6576°,
P = -3.94588°.
*

*

*

Prosimy o przesłanie rozwiązań trzech
spośród pięciu powyższych zadań do dnia
17 października 1994 r.
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2. W dniach 18 września, 15 paździer
nika i 11 listopada 1994 roku kątowe od
ległości między Saturnem i Księżycem osiągną minimalną wartość. Na podstawie
własnych obserwacji wyznacz przynajmniej
jeden moment, kiedy w Twojej miejsco
wości te dwa ciała niebieskie osiągną mi
nimalną odległość. Wyznacz tę odległość.
3. Jako rozwiązanie zadania obserwa
cyjnego można również nadesłać opraco
wane wyniki innych własnych obserwacji
astronomicznych prowadzonych w 1994
roku.
*

*

*

Rozwiązanie zadania obserwacyjnego
powinno zawierać: dane dotyczące przy
ZADANIA OBSERWACYJNE
rządów użytych do obserwacji i pomiarów,
1.
Poniżej przedstawiono momenty, wy opis metody i programu obserwacji, stan
dardowe dane dotyczące przeprowadzonej
rażone w czasie uniwersalnym, kiedy geoobserwacji (m. in. datę, czas, współrzędne
centryczna szerokość ekliptyczną Księży
geograficzne, warunki atmosferyczne), wy
ca wynosi 0°.
1994
10.26“
niki obserwacji i ich opracowanie oraz oIX
1994
23.81“
cenę dokładności uzyskanych rezultatów.
IX
1994
7.5 l d
W przypadku zastosowania metody foto
X
21.06“
1994
graficznej należy dołączyć negatyw.
X
3.86“
1994
Rozwiązanie jednego zadania obserwa
XI
1994
17.38“
XI
cyjnego należy nadesłać wraz z rozwiąza
Na podstawie własnych obserwacji wy
niami zadań drugiej serii zawodów I sto
znacz przynajmniej jeden moment, kiedy
pnia do dnia 21 listopada 1994 r.
obserwowana z Twojej miejscowości sze
rokość ekliptyczną Księżyca wynosi 0°- Wy
Komitet Główny
niki zinterpretuj.
Olimpiady Astronomicznej

PORADNIK OBSERWATORA

_

,

,

t

15h 40m

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych
t 4 Serpentis

.r 3
•

t 4 Serpentis

a = 15h31m5 0 ó = 15°25.9’ (1900.0)
A: 5.9m - 7.1mV Typ: Lb (SR) Sp. M5IIb
* — M5IIIa
W gwiazdozbiorze Węża, a dokładniej w
jego głowie, niedaleko zmiennej R Ser
pentis, o 3° na zachód od gwiazdy /3 Ser
pentis znajduje się czerwona zmienna t4
Serpentis. Zmienną tę najdogodniej jest

• 72

• 58

•K

•

60*69

.

.0
i- -

2°

V
P r4

J

1
t 4

S e rp e n tis

••62*’

16°-
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obserwować wiosną i latem przy użyciu
niewielkich instrum entów (lornetek).
Gwiazda zmienia swój blask nieregular
nie z am plitudą nieco przekraczającą jed
ną wielkość gwiazdową. Jasność fotografi
czna zawiera się między 7.5ma 8.9m. Jak do
tej pory nie ma zgodności co do typu zmien-
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ności tej gwiazdy. Początkowo była kla
syfikowana jako gwiazda nieregularna, po
tem zaliczono ją do gwiazd wolnozmiennych typu L, a niektórzy zaliczają ją do
gwiazd półregularnych (SR). Zm ienna le
ży w odległości około 1000 lat świetlnych.
Na mapce północ u góry.

KRONIKA PTiMA
Sprawozdanie z sem inarium Pracowni
Komet i Meteorów w Warszawie
W dniach 19-20 lutego 1994 roku odbyło
się w Warszawie robocze seminarium Pra
cowni Komet i Meteorów. Wzięły w nim
udział 24 osoby z całej Polski. Obecni byli:
Agnieszka A n c e r o w i c z (Nowy Kawę
czyn), Magdalena B a j t l i k (Chorzele),
Ścibor B u d k o w s k i (Siekluki), Anna
G a r n y s (Głowno), Piotr G r z y w a c z
(Łódź), Grzegorz J a ś k i e w i c z (Szcze
rców), Karol J ę d r z e j c z a k (Łowicz),
Grzegorz K a c z m a r c z y k (Gdańsk),
Anna K a s p e r s k a (Ligota Książęca),
Krzysztof K a s z e w s k i (Radom), 1bmasz K r z y ż a n o w s k i (Karpacz), Jovita L i s (Sandom ierz),U rszula M a j e 
w s k a (Chełm), Jacek N e z d r o p a (Ło
wicz), Arkadiusz O l e c h (Pruszcz Gd.),
Robert O l e c h (Pruszcz Gd.), Tbmasz
P i o t r o w s k i (Gdańsk), Przemysław
P o w a ł k o (Malbork), Małgorzata S t ę 
p i e ń (Sandomierz), Marcin S t o l a r z
(Prudnik), M aria W o ź n i a k (Pruszcz
Gd.), Przemysław W o ź n i a k (Poznań) i
Bogusław Z i e m i ń s k i z synem (Mińsk
Mazowiecki).
Uczestnikom seminarium swe gościn
ne apartam enty udostępniło Centrum As
tronom iczne im. M. Kopernika PAN w
Warszawie. Możliwe to było dzięki uprzej
mości dr Magdaleny S r o c z y ń s k i e j K o ż u c h o w s k i e j , która nie szczędziła
starań by pomóc nam w zorganizowaniu
spotkania. Ponadto swoją obecnością na
sze sem inarium zaszczycili pracownicy

Obserwatorium Astronomicznego UW i
Centrum Badań Kosmicznych PAN. W cią
gu dwóch dni wygłosili oni pięć ciekawych
wykładów.
Pierwszym był referat dr Ireny S e m e n i u k. Dotyczył on gwiazd kataklizmicznych a zwłaszcza SU UMa. Na początku
autorka przedstawiła krótką klasyfikację
gwiazd zmiennych i na jej tle zarysowała
miejsce i cechy gwiazd kataklizmicznych.
Okazuje się, że do tej klasy należy duża
część obserwowanych przez miłośników obiektów takich jak nowe, nowe powrotne,
karłowate, nowopodobne, polary, polary
pośrednie itp. Drugim punktem wykładu
było omówienie fizycznych własności gwiazd
kataklizmicznych. W większości przypad
ków są to układy podwójne składające się
z gwiazdy ciągu głównego wypełniającej
swoją powierzchnię Roche’a i białego kar
ła. Biały karzeł ściąga m aterię ze swego
towarzysza. M ateria ta po dysku lub ko
lumnie akrecyjnej opada na jego powierz
chnię, gromadzi się tam i po pewnym cza
sie „zapala” się gwałtownie powodując na
gły wzrost jasności układu. W poznaniu
procesów powodujących eksplozje gwiazd
kataklizmicznych bardzo duży udział mie
li Polacy, np. prof. Józef S m a k jest auto
rem modelu gwiazd nowych karłowatych,
dr Janusz K a ł u ż n y jest odkrywcą fak
tu, że V 1500 Cyg jest polarem pośred
nim. W trzeciej części omówiona została
zmienność gwiazd typu SU UMa. Są to
gwiazdy, które co pewien czas zwiększają
swoją jasność o około 3 mag. Czasami by
wa jednak, że wybuch taki jest większy i
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gwiazda jaśnieje o ponad 4 mag. Tfen superwybuch trwa dłużej niż normalna eks
plozja i w trakcie jego trwania obserwuje
się tzw. supergarby. Za ich powstanie od
powiedzialny jest ruch orbitalny składni
ków układu. Okazuje się, że miłośnicy as
tronom ii mogą mieć spory wkład w obser
wacje gwiazd zmiennych tego typu. Szcze
gólnie ważne jest wypatrywanie superwybuchów, bowiem obserwacje prowadzone
w tym czasie mają największą wartość na
ukową.
Drugim wykładem było wystąpienie dr
Tbmasza K w a s t a. Na początku była m o
wa o mechanice ruchu małych ciał Układu
Słonecznego. A utor pokazał jak z pros
tych wzorów (nie wykraczających poza ma
teriał szkoły średniej) wynika, że ciała m u
szą poruszać się w niezmiennej płaszczyź
nie i po krzywych stożkowych. W drugiej
części wykładu dr Kwast opowiadał o obiek
tach z obłoku O orta i pasa Kuipera. Było
to o tyle ważne, że w ostatnim czasie do
konano odkrycia czterech ciał pozaplutonowych, które najprawdopodobniej nale
żą do tego drugiego obiektu. Okazuje się,
że sieć dobrze zorganizowanych miłoś
ników astronom ii ze średniego rozmiaru
sprzętem (niestety koniecznie z fotom e
trem lub CCD) mogłaby z powodzeniem
prowadzić obserwacje zaćmień gwiazd
przez obiekty z pasa Kuipera. Dodatkowo
możliwe jest obserwowanie pojaśnień
gwiazd spowodowanych przez mikrosoczewkowanie grawitacyjne na tych małych
ciałach.
Tłzeci i ostatni tego dnia referat to
krótka pogadanka na tem at fotom etrii
CCD na małych teleskopach. D r Janusz
K a ł u ż n y przekonywał nas, że przy obe
cnym rozwoju technik obserwacyjnych
polski miłośnik astronom ii obserwujący
wizualnie nie ma szans wykonać prawie
żadnej pożytecznej pracy (wyjątek to ob
serwacje gwiazd typu SU UMa). Jesteśmy
bowiem deklasowani przez zachodnich
astronom ów amatorów, którzy mają do
dyspozycji kamery CCD. Urządzenie to
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zbiera o wiele więcej światła niż klisza
fotograficzna co powoduje, że przez śred
nie teleskopy można obserwować gwiazdy
do 15-17 mag. z dokładnością 0.01 mag.
Co najciekawsze najtańsze CCD kosztuje
obecnie w granicach 200-500 S . Taniej
wychodzi skorzystanie z metody „zrób to
sam” i zbudowanie CCD własnymi ręko
ma. Koszt takiej operacji nie powinien
przekroczyć 150-200 $ . Nie są to więc
ceny aż tak oszałamiające jak mogłoby się
wydawać. Kamera CCD jest na pewno w
zasięgu bogatszych miłośników astrono
mii lub małych miłośniczych obserwato
riów. Niestety jak na razie mamy w Polsce
tylko cztery (wszystkie profesjonalne) ta
kie urządzenia. Ttzy zainstalowane są do
teleskopów Cassegraina o średnicy zwier
ciadła 60 cm. Jeden z nich znajduje się w
Obserwatorium Astronomicznym UW w
Ostrowiku. Zasięg tego teleskopu bez CCD
około 13-14 mag., po dołączeniu kamery
do 20 mag. Liczby te mówią same za sie
bie!
Kolejna seria wykładów odbyła się na
stępnego dnia zaraz po śniadaniu. Pier
wszym prelegentem był prof, dr hab. Kazi
mierz S t ę p i e ń . Jego referat dotyczył
czterech najnowszych odkryć w astrofizy
ce. Na początku omówiony został spekta
kularny sukces misji satelity COBE, któ
remu udało się zmierzyć fluktuacje mi
krofalowego promieniowania tła. Dzięki
temu odkryciu znacznie poszerzy się na
sza wiedza o początkach Wszechświata i
formowaniu się wielkiej struktury. D ru
gim tematem była tegoroczna nagroda N o
bla z fizyki przyznana amerykańskim as
tronom om za odkrycie układu podwójne
go PSR 1916+13 składającego się z pulsara i gwiazdy neutronowej. Okazuje się, że
taki układ jest świetnym laboratorium fi
zycznym doskonałym wręcz do testowania
ogólnej teorii względności. W ciągu 20 lat
badań tego układu zaobserwowano wiele
faktów świadczących na korzyść tej teorii
np. zacieśnianie się orbity układu na sku
tek emisji fal grawitacyjnych czy ruch pe-
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ryastronu. Przy okazji pojawił się kolejny
polski akcent, ponieważ odkrywcą podo
bnego, ale jeszcze lepszego układu pod
wójnego jest pracujący w Arecibo Polak
prof. Aleksander W o l s z c z a n . TYzeci
temat to ogromny sukces polskiej astro
nomii, czyli odkrycie zjawiska mikrosoczewkowania grawitacyjnego. Możliwość
zaobserwowania takiego efektu przewi
dział pracujący w Princeton prof. Bohdan
P a c z y ń s k i . W ostatnich latach wspól
nie z astronomami z Obserwatorium As
tronomicznego UW rozpoczął on program
mający na celu obserwacje zjawisk tego
typu. Program ten wciąż trwa i zaowoco
wał jak na razie odkryciem sześciu pol
skich mikrosoczewek. Ostatni temat o
którym opowiadał prof. Stępień to ewolu
cja gwiazd typu słonecznego. Dowiedzie
liśmy się jak zachowywało się Słońce w
ciągu swojego przeszłego żywota i jak bę
dzie zachowywać się w przyszłości.
Drugi i ostatni tego dnia wykład wy
głosił redaktor naczelny Uranii dr Krzy
sztof Z i o ł k o w s k i . Dotyczył on lipco
wego zderzenia komety P/Shoemaker-Levy z Jowiszem. Mieliśmy okazję obejrzeć
najnowsze zdjęcia tej komety wykonane
naprawionym Teleskopem Kosmicznym
Hubble’a, a także zapoznać się z oblicze
niami astronomów z CBK PAN i popa
trzeć jak wyglądał ruch komety przed jej
tragicznym w skutkach zbliżeniem do Jo
wisza. Rozerwana kometa spadać będzie
na największą planetę Układu Słoneczne
go przez aż 6 dni (16-22 lipca 1994 r.).
Niestety do zderzenia dojdzie na niewido
cznej półkuli planety. Na pocieszenie po
zostaje nam fakt, że będziemy mogli ob
serwować efekty tego zjawiska w atmosfe
rze Jowisza i odbite od powierzchni jego
księżyców.
Ogólnie uważam seminarium za uda
ne, wniosło ono wiele naukowej informa
cji do naszych amatorskich poczynań. Po
zostaje mieć tylko nadzieję, że i pozostali
uczestnicy seminarium uważają podobnie.
Jeśli tak to już pragnę zaprosić wszystkich
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na kolejne seminarium Pracowni Komet i
Meteorów, które odbędzie się jesienią.
Arkadiusz Olech

Obóz Naukowy Krajowego Funduszu na
rzecz Dzieci
W dniach od 17 do 29 kwietnia 1994 roku
odbył się obóz naukowy stypendystów Kra
jowego Funduszu na rzecz Dzieci. Miejsce
zostało wybrane znakomicie, ponieważ
znajdowało się w Jadwisinie, dawnej rezy
dencji Radziwiłłów, która położona jest w
bardzo malowniczym miejscu nad Zale
wem Zegrzyńskim. Zapewniło to wszy
stkim uczestnikom bezpośredni kontakt z
przyrodą, leśne otoczenie działało bardzo
odprężająco, ale też dodawało sił do wytę
żonej pracy poznawczej.
Organizacja była wspaniała, wszystkie
przygotowania do obozu oraz jego prze
bieg koordynował Sekretarz Funduszu i
Dyrektor Biura prof. Ryszard R a k o w 
ski . Pomocy w przygotowaniach udzieliły
takie instytucje jak: Ministerstwo Eduka
cji Narodowej, Komitet Badań Naukowych,
Urząd Rady Ministrów. Stypendyści mieli
do dyspozycji bibliotekę oraz wysokiej kla
sy sprzęt komputerowy połączony w sieć.
Zadbano także o rejestrację, zajęcia ru
chowe prowadzone były przez studentki i
studentów z AWF-u. Możliwość wyboru
pomiędzy basenem, kortem tenisowym i
wieloma innymi rozrywkami sportowymi
zachęcała do czynnego wypoczynku.
Zdobywanie wiedzy na obozie odby
wało się dwoma sposobami. Pierwszy z
nich polegał na uczestniczeniu w poran
nych warsztatach, w trakcie których pra
cowano nad problemami wybranymi spo
śród zaproponowanych przez specjalistów
z różnych dziedzin nauki. Oprócz takich
warsztatów jak informatyczne, matematy
czne, fizyczne itd., istniały też warsztaty
astronomiczne. Prowadził je mgr Andrzej
B r a n i c k i z Wydziału Fizyki Filii Uni
wersytetu Warszawskiego w Białymstoku.
Zapoznaliśmy się m. in. z bardzo pomoc-
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nym w astronomii programem kompute
rowym „As”, którego twórcą był nasz opiekun. Program ten oparty jest na infor
macjach pochodzących ze znanego i ce
nionego katalogu „Bright Star Catalogue”,
który zawiera około dziesięciu tysięcy
gwiazd. Jest on bardzo pomocny przy pla-
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dziliśmy również obserwacje nieba za po
mocą „Mizara”. Dzięki kilku pogodnym
dniom można było delektować się wido
kiem nocnego nieba, natomiast w czasie
dnia dużym zainteresowaniem cieszyły się
obserwacje Słońca (niestety aktywność nie
dopisała).

Prof. Leszek Balcerowicz w otoczeniu uczestników obozu.

nowaniu obserwacji, pozwał; natychmiast
lokalizować na niebie wybiane obiekty.
Oprócz tego, katalog wyposażono w na
rzędzia, dzięki którym można go sprawnie
przeglądać i selektywnie wywoływać infor
macje (patrz Urania, 10/1993). Poza tym
poznaliśmy ciekawą metodę wyznaczania
wysokości gór na Księżycu przy zastoso
waniu prostego aparatu matematycznego.
Polega ona na pomiarze długości cienia
góry na zdjęciu i odpowiedniej geometry
cznej jego interpretacji. Wynik uzyskany
tą drogą jest stosunkowo dokładny. Oczy
wiście oprócz zajęć teoretycznych prowa-

Drugą pozawarsztatową formą zdoby
wania wiedzy stanowiły wykłady. Codzien
nie odbywały się co najmniej trzy do wy
boru. Ich tematyka była bardzo zróżnico
wana, każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Po każdym takim spotkaniu toczyły się roz
mowy pomiędzy słuchaczami a prelegen
tem na temat jego badań. Duże zaintere
sowanie wzbudziły m. in. wykłady prof. Jó
zefa S m a k a pt. „Gwiazdy zaćmienio
we” oraz prof. Jana M o s t o w s k i e g o
pt. „Czy można poruszać się szybciej niż
światło — zasada przyczynowości w fizy
ce”. Tłzeba przyznać, że wszystkie „lek-
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cje” były niezwykle ciekawe i często do
chodziło do dużych trudności związanych
z ich wyborem, gdyż odbywały się one rów
nocześnie. Oprócz zajęć prowadzonych
przez zawodowców, kilka odczytów wygło
sili także stypendyści. Okazało się, że as
trofizyka jest bardzo popularną dziedziną
nauki, ponieważ odbyły się aż cztery wy
kłady: Paweł G 1i w a — „Pole magnety
czne we Wszechświecie”, Jarosław S t e 
p h a n — „Materia międzygwiazdowa”,
Sebastian S o b e r s k i — „Radiowe ob
serwacje pulsarów (Tbruń, RT-3)”, Jaro
sław W a w s z c z a k — „Zbliżenie kome
ty Honda-Mrkos-Pajdusakowa do Ziemi
w 1996 roku”.
Dużą popularnością cieszyły się popo
łudniowe spotkania z przedstawicielami
świata nauki, kultury i życia społecznego.
W tym roku rozważaliśmy na nich głównie
problem dobra i zła. W Jadwisinie gościli

tacy znani ludzie jak Leszek B a l c e r o 
wi c z , Aleksander G i e y s z t o r , Marian
O p a n i a i wiele innych znamienitych osób. Spotkanie stypendystów zakończył wy
kład prof. Jana S z c z e p a ń s k i e g o ,
który podsumował dwutygodniowe rozwa
żania dotyczące dobra i zła.
Obóz w Jadwisinie był wspaniałym
przedsięwzięciem, które umożliwiło mło
dzieży znaczne poszerzenie horyzontów
myślowych. Dał możliwość bezpośrednie
go kontaktu z ludźmi zajmującymi się na
uką zawodowo. Doświadczenia wyniesio
ne stamtąd są niezwykle cenne. Wszy
stkim, którzy pomogli w jego organizacji,
należą się ogromne podziękowania za
trud i życzliwość dla młodzieży. Mam na
dzieję, że tradycja związana z organizowa
niem obozów w Jadwisinie będzie nadal
podtrzymywana.
Sebastian Soberski

JY
Słońce: Wędrując po ekliptyce stale ob
niża się pod równikiem niebieskim, łuk
jego dziennej drogi nad horyzontem jest
coraz krótszy, w związku z czym dnia cią
gle ubywa. W Warszawie 1 października
Słońce wschodzi o 5h36m, zachodzi o
17h15ra, 1 listopada wschodzi o 6h30m, za
chodzi o 16h8m, a 30 listopada wschodzi o
7h20m, zachodzi o 15h28m. W październiku
Słońce wstępuje w znak Skorpiona (Nie
dźwiadka), a w listopadzie w znak Strzelca.
W listopadzie zdarzy się całkowite zać
mienie Słońca, u nas niewidoczne.
Księżyc: Kolejność faz Księżyca będzie na
stępująca: w październiku nów 5d5h, pier
wsza kwadra l l d20h, pełnia 19d13h, ostat
nia kwadra 27d18h, a w listopadzie nów
3d15h, pierwsza kwadra 10d7h, pełnia 18d8h,
ostatnia kwadra 26d8h. W perygeum Księ
życ znajdzie się 6 października i 4 listopa
da, a w apogeum 22 października i 18
listopada.
W październiku tarcza Księżyca zakry
je Jowisza, a w listopadzie dwukrotnie Spi-
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Październik—listopad 1994 r.

kę (Kłos Panny), najjaśniejszą gwiazdę w
gwiazdozbiorze Panny, ale zjawiska te nie
będą u nas widoczne.
Nad ranem 18 listopada zdarzy się pół
cieniowe zaćmienie Księżyca, zjawisko ma
ło efektowne, u nas widoczne w początko
wej fazie.
Planety i planetoidy: Na przełomie paź
dziernika i listopada mamy dobre warunki
obserwacji M e r k u r e g o , który będzie
świecił rankiem nad wschodnim horyzon
tem jak gwiazda -0.5 wielkości. Od połowy
listopada nad wschodnim horyzontem po
jawi się W e n u s jako jasna Gwiazda Po
ranna -4.6 wielkości. M a r s wschodzi
przed północą i wędruje poprzez gwiaz
dozbiory Bliźniąt i Raka w kierunku Lwa;
Mars zbliża się teraz do Ziemi i jego jas
ność stale wzrasta od +1 do +0.4 wielk.
gwiazd. J o w i s z do połowy października
świeci jeszcze nisko nad zachodnim hory
zontem jako gwiazda -1.7 wielkości. S a t u r n widoczny jest w pierwszej połowie
nocy jako gwiazda około +0.7 wielk. w
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D ane dla obserwatorów Słońca (na 13h czasu środk.-europ.)

Data
1993
X

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

P

Bo

Lo
111

+26900
+26.12
+26.20
+26.26
+26.30
+26.30
+26.27
+26.21
+26.12
+26.00
+25.85
+25.67
+25.46
+25.22
+24.94
+24.64

+6970
+6.60
+6.50
+6.38
+6.26
+6.12
+5.99
+5.84
+5.69
+5.53
+5.37
+5.20
+5.02
+4.83
+4.64
+4.44

115923
88.84
62.46
36.06
9.68
343.30
316.92
290.54
264.16
237.76
211.40
185.02
158.64
132.26
105.88
79.52

Data
1993
XI

1
3
III
5
III
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
V XII 1

P

Bo
+4934
+4.14
+3.92
+3.72
+3.49
+3.26
+3.04
+2.80
+2.57
+2.33
+2.08
+ 1.84
+ 1.59
+ 1.34
+ 1.09
+0.84

+24948
+24.12
+23.73
+23.32
+22.87
+22.40
+21.88
+21.34
+20.78
+20.18
+ 19.55
+ 18.90
+ 18.21
+ 17.50
+ 16.76
+ 16.00

Lo
66932
39.96
13.58
347.22
320.85
294.48
268.12
241.75
215.38
189.02
162.65
136.29
109.93
83.57
57.21
30.86

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy;
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
X. 10d6h37m i XI. 6d13h43m — momenty, w których heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.
gwiazdozbiorze Wodnika. U r a n 6 wielk.
i N e p t u n 8 wielk. widoczne są jeszcze
wieczorem w październiku nisko nad ho
ryzontem na granicy gwiazdozbiorów Strzel
ca i Koziorożca. P l u t o n jest niewi
doczny.
Przez lunety możemy poszukiwać pla
netoid: prawie całą noc P a l l a s 8 wielk.
w bardzo niedogodnych warunkach obser
wacyjnych nisko nad horyzontem, a nad
ranem w październiku i w drugiej połowie
nocy w listopadzie W e s t ę 7 wielk. Dla
odnalezienia planetoid wśród gwiazd po
dajemy ich współrzędne równikowe dla kil
ku dat. Pallas: X. 2d: rekt. 4h2.6m, deki.
-16°22’; 12d: rekt. 4b2.6% deki. -19°36’;
22d: rekt. 3h59.9m, deki. -22°44’; XI. l d:
rekt. 3h54.6m, deki. -25°34’; l l d: rekt.
3h47.2m, deki. -27°52’; 21d: rekt. 3h38.7",
deki. -29°29’; XII. l d: rekt. 3h30.3m, deki.
-30°18\ Westa: X. 2d: rekt. 6h29.3% deki.
+ 19°20’; 12d: rekt. 6h37.1”, deki. + 19°17’;
22d: rekt. 6b42.7“, deki. +19°15’; XI. l d:
rekt. 6h45.8m, deki. + 19°18’; l l d: rekt.

6h46.0m, deki. + 19°26’; 21d:6h43.1m, deki.
+ 19°4F; XII. l d: rekt. 6h37.1ra, deki.
+20°3’.
Meteory: Od 16 do 26 października pro
m ieniują meteory z roju O r i o n i d ó w.
Radiant meteorów leży na granicy gwiaz
dozbiorów O riona i Bliźniąt i ma współ
rzędne: rekt. 6h24m, deki. +15°. W tym
roku warunki obserwacji są niedobre (prze
szkadza blask Księżyca bliskiego pełni).
W listopadzie promieniują dwa roje me
teorów, T a u r y d y i L e o n i d y . TUrydy
mają podwójny radiant w gwiazdozbiorze
Byka o współrzędnych: rekt. 3h44m, deki.
+14° i +22°, a maksimum ich aktywności
przypada 8 listopada. Leonidy prom ieniu
ją od 15 do 19 listopada, a maksimum
przypada na 18d; radiant Leonidów leży w
gwiazdozbiorze Lwa i ma współrzędne:
rekt. 10h8m, deki. +22°.
*

*

*

Październik 2d Dwie planety nieruchom e
w rektascensji zmieniają kierunek swego
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pozornego ruchu wśród gwiazd: o 4h
U ran, o 15h Neptun.
6d19h Złączenie M erkurego z Księży
cem w odl. 3°.
7d O 6h planetoida Pallas nieruchoma
w rektascensji. O l l b złączenie Wenus z
Księżycem w odl. 7°. O 13h bliskie złą
czenie Księżyca z Jowiszem; zakrycie pla
nety przez tarczę Księżyca widoczne bę
dzie na zachodnim wybrzeżu Ameryki Po
łudniowej, na południowym Atlantyku i
na Antarktydzie.
9d10h Merkury nieruchomy w rektas
censji.
12d Księżyc znajdzie się w złączeniu z
dwiema planetami: o 2h z Neptunem w
odl. 4° i o 5h z U ranem w odl. 5°. O 24h
Wenus nieruchoma w rektascensji.
15d17h Złączenie Saturna z Księżycem
w odl. 7°.
21d6h Dolne złączenie M erkurego ze
Słońcem.
23d16b33m Słońce wstępuje w znak
Skorpiona, jego długość ekliptyczna wy
nosi wówczas 210°.
28d14h Złączenie Marsa z Księżycem w
odl. 7°.
29d18h Merkury nieruchomy w rekta
scensji, po raz drugi w tym miesiącu zmie
nia kierunek swego ruchu wśród gwiazd
na sklepieniu niebieskim.
Listopad 2dl l h Księżyc w złączeniu z M er
kurym w odl. 4° i jednocześnie w bliskim
złączeniu z Kłosem Panny (Spiką), gwiaz
dą pierwszej wielkości w gwiazdozbiorze
Panny; zakrycie gwiazdy przez tarczę Księ
życa widoczne będzie na Oceanie A tlan
tyckim, w Afryce Środkowej, na Madaga
skarze i na O ceanie Indyjskim. O 24b dol
ne złączenie Wenus ze Słońcem.
3d O 2h złączenie M erkurego z Kłosem
Panny (w odl. 4°), gwiazdą pierwszej wiel
kości w gwiazdozbiorze Panny. W godzi
nach popołudniowych zdarzy się całkowi
te zaćmienie Słońca widoczne w Środko
wej i Południowej Ameryce, w Afryce Po
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łudniowej, na M adagaskarze i na A ntark
tydzie.
6d O 2h Merkury w największym za
chodnim odchyleniu od Słońca (19°). O
16h planetoida Westa nieruchom a w re
ktascensji.
8d Księżyc znajdzie się w złączeniu z
dwiema planetami: o 9h z N eptunem w
odl. 4°, a o 13h z U ranem w odl. 6°. O 21h
planetoida Pallas w przeciwstawieniu ze
Słońcem względem Ziem i (w opozycji).
9d22h Saturn nieruchom y w rektas
censji.
l l d22h Złączenie Saturna z Księżycem
w odl. 7°.
12d19h Wenus w złączeniu z Merkurym
w odl. 5°.
17d21h Jowisz w złączeniu ze Słońcem.
18d Półcieniowe zaćmienie Księżyca,
którego początek (o 5h26m) widoczny bę
dzie u nas przed zachodem Księżyca (naj
większa faza dopiero o 7h44m); zjawisko
jest mało efektowne i prawdopodobnie ni
czego nie dostrzeżemy ze względu na ni
skie położenie Księżyca nad horyzontem.
20d14h Pluton w złączeniu ze Słońcem.
21d17h Wenus nieruchom a w rektas
censji.
22d14h3mSłońce wstępuje z znak Strzel
ca, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 240°.
25d21h Złączenie M arsa z Księżycem w
odl. 8°.
29d22h Po raz drugi w tym miesiącu
bliskie złączenie Księżyca ze Spiką (Kło
sem Panny), gwiazdą pierwszej wielkości
w gwiazdozbiorze Panny; zakrycie gwiazdy
przez tarczę Księżyca widoczne będzie na
wybrzeżu Chin, w południowej Japonii i
na Oceanie Spokojnym.
SCHIS11 Złączenie Wenus z Księżycem
w odl. 2°.
M omenty wszystkich zjawisk podane
są w czasie środkowo-europejskim.
Opracował G. Sitarski
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Sprostowanie
Do niektórych schematów załączonych do mojego artykułu „Teleskop i jego rola w astronomii", zamiesz
czonego w Uranii nr 12(624) z 1993 r. wkradły się błędy, a mianowicie: na rys. 5 i 20 zwierciadło wtórne
powinno być za ogniskiem zwierciadła głównego, a nie przed nim, na rys. 11-13 zwierciadło wtórne
powinno być wypukłe, a nie wklęsłe. Serdecznie przepraszam Czytelników, a p. Romanowi F a n g o r o w i z Warszawy dziękuję za zwrócenie uwagi na usterki.
Paweł Sobotko

OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA
Obecnie wysyłamy członkom (i sympatykom) następujące materiały astronomiczne. (Podane kwoty
obejmują koszty wraz z opłatami pocztowymi. Pieniądze prosimy przesyłać przekazem pocztowym na
adres PTMA. Wpłata na konto PTMA opóźnia otrzymanie materiału, a dodatkowo PKO pobiera duże
prowizje.)
Amatorski Teleskop Zwierciadlany
16 000, —
Najdalsze Planety Układu Słonecznego
21 000, —
Kalendarz Miłośnika Astronomii na rok 1994
38 000, —
Uniwersytet Krakowski jako miejsce duchowych narodzin Mikołaja Kopernika
24 000, —
Poradnik Obserwatora Meteorów
35 000, —
Bolidy i meteoryty, czyli o kamieniach, które spadają z nieba (w przygotowaniu)
Obrotowa Mapa Nieba
23 000, —
Diagram faz Księżyca z mapą Księżyca
23 000, —
Przezrocza cz. I i II (48 sztuk przezroczy)
170 000, —
Paski ze zdjęciami — IV Naszej Galaktyce; Księżyc
po 5 000, —
Pocztówki opr. na podstawie atlasu Heweliusza dla gwiazdozbiorów zodiakalnych (12 szt.)
20 000, —
W wypadku zamawiania wielu pozycji prosimy o kontakt, gdyż wtedy będą mniejsze opłaty pocztowe.
W sprawie starych numerów Uranii prosimy o kontakt listowy.

ADRESY ODDZIAŁÓW PTMA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Białostocki — Kolonia Księżyno, 15-601 Białystok,
Częstochowski - Inst. Fizyki WSR p. 185, Al. Armii Krajowej, 42-200 Częstochowa,
Gliwicki — ul. Korfantego 23/1, 44-100 Gliwice,
Grudziądzki — Planetarium, ul. Krasickiego 5, 86-300 Grudziądz,
Jeleniogórski — Plac Piastowski 15, 58-560 Jelenia Góra,
Krakowski - 2G PTMA, ul. Św. Tomasza 30/8, 31-027 Kraków, tel. 22-38-92, jest to także adres
Sekcji Obserwacji Gwiazd Zaćmieniowych oraz tymczasowy adres Sekcji Gwiazd Zmiennych,
(7) Krośnieński — Czajkowskiego 92, 38-400 Krosno,
(8) Lubelski — Instytut Fizyki, Plac M. Curi»-Skłodowskiej p. 254 20-031 Lublin,
(9) Łódzki — Planetarium, ul. Pomorska 16, 91 -416 Łódź, tel. 33-13-63, jest to również adres Sekcji
Obserwacji Pozycji i Zakryć,
(10) Nowosądecki — ul. Śniadeckich 6/10, 33-300 Nowy Sącz,
(11) Olsztyński — Obserwatorium, ul. Żołnierska 13,10-558 Olsztyn, przy oddziale działa Komisja
Współpracy Planetariów Polskich, ul. M.P J. Piłsudskiego 38,10-450 Olsztyn, przy oddziale pracuje
Sekcja Meteorów i Meteorytów, skr. poczt. 6,14-530 Frombork,
(12) Poznański — ul. Dmowskiego 37, 61-772 Poznań,
(13) Puławski — Obserwatorium, ul. Filtrowa 32, 24-100 Puławy,
(14) Szczeciński - D. K. „Hetman" ul. 9 -g o Maja 17, 70-136 Szczecin,
(15) Śląski - Planetarium Śląskie, Park Kultury i Wypoczynku, skr. poczt. 10, 41-500 Chorzów,
(16) Toruński - ul. Kopernika 42, 87-100 Toruń, jest to również adres Sekcji Obserwatorów Komet oraz
Sekcji Obserwatorów Słońca,
(17) Warszawski - CAMK, ul. Bartycka 18,00-716 Warszawa, jest to również adres Sekcji Instrumentalnej,
(18) Zielonogórski — Zakład Astrofizyki WSR ul. Lubuska 2, 65-069 Zielona Góra
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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładki: Dwaj pierwsi ludzie na Księżycu w dniu 21 lipca 1969 roku: w osłonie
hełmu Edwina Aldrina odbija się postać robiącego zdjęcie Neila Armstronga, a także pojazd,
którym wylądowali na Księżycu i flaga Stanów Zjednoczonych, którą tam pozostawili.
Druga strona okładki: Zdjęcia częściowego zaćmienia Słońca widocznego w Polsce 10 maja 1994
roku: wykonane w Katowicach przez Jerzego Łągiewkę (u góry) i wykonane w Planetarium i
Obserwatorium Astronomicznym w Chorzowie w ognisku największego w Polsce refraktora
Zeissa o średnicy obiektywu 30 cm i ogniskowej 450 cm przez Ireneusza Włodarczyka (u
dołu).
Itzecia strona okładki: Zdjęcia częściowego zaćmienia Słońca widocznego w Polsce 10 maja
1994 roku: wykonane w miejscowości Zławieś Wielka koło Torunia przez Wiesława Skórzyńskiego (u góry) i wykonane w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Grudziądzu
przez Sebastiana Soberskiego (u dołu).
Czwarta strona okładki: Edwin Aldrin umieszcza na powierzchni Księżyca aparaturę naukową; w
głębi widoczny pojazd, którym pierwsi ludzie wylądowali na Księżycu w dniu 21 lipca 1969
roku.
URANIA — Miesięcznik Polskiego Tbwarzystwa Miłośników Astronomii. Redaguje kolegium:
Krzysztof Ziołkowski - redaktor naczelny, Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska - sekretarz
redakcji. Adres redakcji: ul Bartycka 18, 00-716 Warszawa. Adres administracji: Zarząd Główny
PTMA, ul. św. Tbmasza 30/8, 31-027 Kraków, tel. 2238 92; nr konta PKO I OM Kraków
35510-16391-132. Koszt wytworzenia tego zeszytu 28 000 zł. Uranię rozprowadza się w ramach
składki członkowskiej; w 1994 roku 300 000 zł (zniżka 240 000 zł). Cena poza PTMA 25 000 zł.
Nr indeksu 380016.
Druk: Zakład Poligraficzny Wydawnictwa PLATAN, Kryspinów 189,32-060 Liszki

