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Polskie Towarzystwo Miłośników 
Astronomii, którego nasz miesięcznik 
jest organem, obchodzi w tym roku 
siedemdziesięciopięciolecie swego ist
nienia. Z  tej okazji w dniach 1 i 2 
października odbędzie się w Toruniu 
Walny Zjazd Delegatów PTMA. Po
nieważ okrągłe rocznice zachęcają 
zwykle do refleksji, więc można ocze
kiwać, że toruńskie spotkanie miłoś
ników astronomii z całego kraju za
owocuje ciekawą wymianą poglądów 
na temat przyszłości amatorskiego ru
chu astronomicznego w Polsce, który 
może się poszczycić tak głęboko się
gającymi w przeszłość korzeniami. 
Dziś rzeczą najważniejszą wydaje się 
znalezienie takich form obecności na
szego Towarzystwa w nowej rzeczy
wistości, które — nie tracąc nic z bo
gatej tradycji — umożliwią pełną i 
wszechstronną realizację dążeń i as
piracji wszystkich zainteresowanych 
niebem, jego obserwacjami i rozwo
jem badań Wszechświata. Zdając so
bie sprawę z tego, że zamiłowania as
tronomiczne niosą w sobie niebaga
telny ładunek elementów kulturotwór
czych wierzymy, że w nadchodzących 
latach nie zabraknie entuzjazmu i o- 
fiamości członków PTMA, ale także 
i funduszy na działalność organizacji 
miłośników astronomii i wydawanie 
przez nią pisma popularyzującego i 
upowszechniającego astronomię. Jak 
bardzo jest ono potrzebne społeczeń
stwu pokazuje między innymi ogrom
ny wzrost zainteresowań problemami 
astronomicznymi wywołany w tym ro
ku niecodziennym zjawiskiem zderze
nia komety Shoemaker-Levy 9 z Jo
wiszem. W niniejszym numerze Ura
nii jeszcze raz powracamy do tej spra
wy publikując wiele zdjęć ukazujących 
rozmiary i skutki katastrofy, która nie
dawno spotkała największą planetę i 
niezwykłą kometę.
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Stanisław R. Brzostkiewicz — Dąbrowa Górnicza 

JAK POWSTAJĄ ŚWIATY?

Tfemat sygnalizowany w tytule artykułu jest 
tematem „starym jak świat”. W powyż
szym twierdzeniu nie ma zbyt wielkiej prze
sady, bo człowiek niemal już w zaraniu 
swych dziejów usilnie starał się nie tylko 
poznać otaczający go świat, lecz za wszel
ką cenę pragnął się również dowiedzieć, 
kiedy on powstał i skąd się wziął. Miał 
przy tym na myśli zarówno rośliny i zwie
rzęta, góry i doliny, rzeki, jeziora i morza, 
jak i samą Ziemię oraz dostarczające jej 
życiodajnego ciepła Słońce, oświetlający 
ją nocą Księżyc, migotliwe światełka gwiazd 
i przemieszczające się wśród nich planety. 
Pierwotnego człowieka wszystko ciekawi
ło, wszystko wydawało mu się godne bliż
szego poznania, a tymczasem wszystko o- 
taczała mgła tajemniczości. Mimo to usi
łował otaczający go świat na swój sposób 
tłumaczyć i w związku z tym nie należy się 
dziwić, że pierwsze, naiwne zresztą teorie 
kosmogoniczne pojawiły się już w odległej 
starożytności. Wiedza astronomiczna w tym 
czasie była jeszcze na bardzo niskim po
ziomie i dlatego nasi przodkowie chcąc 
wyjaśnić obserwowane na niebie zjawiska 
musieli odwoływać się do sił nadprzyro
dzonych.

Pierwsza naukowa teoria kosmogoni- 
czna powstała dopiero w pierwszej poło
wie XVII wieku. Godny podkreślenia jest 
przy tym fakt, że nie wyszła ona z pracow
ni astronoma, ale opracowana została — 
podobnie jak wszystkie teorie kosmogo
niczne starożytności — w oparciu o roz
ważania czysto filozoficzne. Jej autorem 
był Rene D e s c a r t e s ,  wybitny filozof 
francuski, zwany u nas po prostu Karte- 
zjuszem (1596-1650). Ogłoszona przez 
niego w roku 1644 teoria powstania świa
ta jest nie tylko pod względem historycz
nym ciekawa i godna poznania jako pe
wien etap przejściowy w kosmogonii, lecz

i ze względu na jej związki z późniejszymi 
poglądami na ten temat. Otóż — zdaniem 
Kartezjusza — na początku Bóg wydobył z 
nicości pewną ilość materii i wprowadził 
ją w określony ruch. Pierwotnie była ona 
równomiernie rozłożona i wypełniała całą 
przestrzeń Wszechświata, ale pod wpły
wem nadanego impulsu poczęła poruszać 
się wzdłuż pewnych zamkniętych krzywych, 
tworząc coś w rodzaju wirów. Materię tę 
dzielił Kartezjusz na trzy rodzaje, zwane 
przez niego żywiołami. Pierwszy z tych ży
wiołów, świecący i składający się z naj
drobniejszych cząstek, zajmował środki wi
rów, gdzie powstały gwiazdy i Słońce. Z  
drugiego, przezroczystego żywiołu utwo
rzone zostało niebo. Z  trzeciego zaś, cie
mnego i odbijającego światło, tworzyły się 
planety i komety. Tb ostatnie — według 
Kartezjusza — mają wielką masę i szybki 
ruch, toteż zaczęły się oddalać od środków 
wirów i nic nie mogło już ich zatrzymać. 
Przechodziły po prostu od wiru do wiru i 
stawały się kometami. Mogło się też zda
rzyć, że wir z poruszającymi się w nim cząst
kami pierwszego i drugiego żywiołu bywał 
pochłonięty przez wir sąsiedni. W takim 
przypadku znajdująca się tam gwiazda prze
obrażała się w planetę i właśnie takie mia
ło być pochodzenie Ziemi. Niegdyś była 
ona gwiazdą, lecz ta pokryła się plamami, 
a z tych powstała potem skorupa, nad któ
rą rozciąga się warstwa powietrza i wy
pełniające jej zagłębienia wody oceanów. 
Jądro naszej planety nadal jednak pozo
staje rozżarzone i tworząca go materia tyl
ko od czasu do czasu wydostaje się na ze
wnątrz przez pęknięcia w skorupie.

Tak w dużym skrócie i wielkim uprosz
czeniu można przedstawić poglądy Karte
zjusza na pochodzenie Układu Słonecz
nego i w ogóle całego Wszechświata. Jego 
idee w jakimś stopniu popierał szwedzki
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filozof i przyrodnik Emmanuel S w e d e n 
b o r g  (1688-1772), ale pewne tezy sta
nowczo odrzucał i właściwie może ucho
dzić za twórcę zupełnie nowej kosmogo- 
nii. Różni się od kosmogonii kartezjań- 
skiej przede wszystkim tym, że planety i 
księżyce miały powstać z materii, która 
oddzieliła się od Słońca. Plamy słoneczne
— tłumaczył Swdenborg — stopniowo 
zwiększały swe rozmiary i w końcu pokryły 
całą powierzchnię naszej dziennej gwiaz
dy, ale zamknięty w jej wnętrzu ogień u- 
parcie się rozszerzał, wskutek czego ota
czająca go ciemna powłoka stopniowo się 
naprężała i po pewnym czasie pękła. Z  ma
terii powłoki wokół słonecznego równika 
powstał ogromny pierścień, który wciąż o- 
krążał Słońce, lecz potem rozpadł się na 
mniejsze części. One to właśnie skupiły 
się w bryły o kształcie kulistym, by z cza
sem przeobrazić się w globy planet i obie
gających je księżyców. Były jednak stale 
przyciągane przez wir i trwało to dopóty, 
dopóki nie osiągnęły obecnych miejsc, w 
których są już w równowadze z wirującym 
naokoło nich eterem. Poruszać się one mia
ły ściśle po kolistych orbitach, przy czym 
najcięższe z nich krążyły bliżej środka, czy
li akurat odwrotnie niż w teorii Kartezju- 
sza, który planety o największej masie u- 
mieszczał przy zewnętrznym brzegu ukła
du. Po prostu — zdaniem Swedenborga
— siła przyciągająca rośnie do środka, a 
więc wraz ze wzrostem odległości od krań
ca wiru, w miarę zmniejszania się odleg
łości od Słońca. Mowa tu wyraźnie o sile 
ciężkości, która — jak mówi prawo New
tona — „jest odwrotnie proporcjonalna 
do kwadratu odległości planety od Słoń
ca”, co jednak dla Swedenborga nie było 
zrozumiałe. Najprawdopodobniej nie po
trafił sobie wyobrazić działania siły na od
ległość.

Już w czasach Swedenborga zwrócono 
uwagę na zadziwiającą prawidłowość uk
ładu planetarnego Słońca. Przecież wszy
stkie znane wówczas planety (Merkury, 
Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz i Saturn), a

także okrążające je księżyce (znano wtedy 
nasz Księżyc, cztery księżyce Jowisza i pięć 
księżyców Saturna), poruszają się w tym 
samym kierunku i prawie ściśle w tej sa
mej płaszczyźnie. Nie było to całkiem zro
zumiałe dla ówczesnych uczonych, nawet 
dla samego Isaaka N e w t o n a  (1642- 
1727), bo i on na ten temat nie potrafił 
powiedzieć niczego konkretnego. Nie wie
rzył już wprawdzie w owe kartezjań kie 
wiry, które miały pociągać za sobą ciała 
niebieskie i nadawać im odpowiedni kie
runek ruchu, lecz nie mógł też zrozumieć 
wspomnianej wyżej prawidłowości. Zdo
był się jedynie na wniosek,' że planety tak 
regularnie krążą wokół Słońca, ponieważ 
w chwili powstawania otrzymały „pierw
szy impuls swego ruchu”. Nie zgadzał się 
z tym poglądem niemiecki filozof i ma
tematyk Gottfried Wilhelm L e i b n i t z  
(1646-1716) i nawet stanowczo przeciw
ko niemu zaprotestował, lecz swego sta
nowiska nie potrafił bliżej uzasadnić. O 
wyjaśnienie prawidłowości w ruchu planet 
pokusił się dopiero przyrodnik i filozof 
francuski Georges Leclerc de B u f f o n  
(1707-1788), który zapoznał się z pracami 
Kartezjusza i Swedenborga, ale nie wszy
stkie ich poglądy podzielał, odrzucał zwłasz
cza wyobrażenie tego drugiego na temat 
oddzielenia się planet od Słońca. I on wy
raźnie podkreślał, że jest rzeczą wprost 
nieprawdopodobną, aby nachylenie płasz
czyzn orbit planetarnych względem płasz
czyzny ekliptyki było tylko dziełem przy
padku. Żeby wyjaśnić tę prawidłowość Buf
fon przyjął, iż nasz układ planetarny po
wstał na skutek zderzenia komety ze Słoń
cem, w wyniku czego około 1/650 część 
jego masy została oderwana i odrzucona w 
bok. Z  czasem materia ta stwardniała, two
rząc poszczególne planety i okrążające je 
księżyce. Że zaś takie wydarzenie jest mo
żliwe, zdawała się mówić kometa z roku 
1680, której orbitę obliczył Newton. Prze
szła ona bardzo blisko Słońca i — jak ob
liczono — podczas mającego nastąpić w 
roku 2255 powrotu winna spaść na nie.
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Dla uczonego zajmującego się dziś 
zagadnieniami kosmogonii przedstawio
ny powyżej pogląd to już tylko ciekawo
stka z „dawnych wieków”. Od dawna do
myślaliśmy się wprawdzie i uzyskaliśmy na
wet obserwacyjne dowody na to, że od cza
su do czasu komety istotnie zderzają się 
zarówno z planetami (w okresie od 16 do 
22 lipca 1994 roku okruchy komety Shoe- 
maker-Levy 9 spadły na Jowisza), jak i ze 
Słońcem (taki właśnie los 30 sierpnia 1979 
roku spotkał kometę SOLWIND 1). Ale to 
jeszcze nie wszystko — wiele faktów prze
mawia za tym, iż tego rodzaju wydarzenia 
zachodzą dość często, lecz w żadnym przy
padku nie mogą wywołać opisanego przez 
Buffona efektu. Po prostu komety w po
równaniu ze Słońcem mają znikomo małe 
masy, toteż zderzenie tak różnych pod tym 
względem ciał można porównać z upad
kiem kropli deszczu do dużego jeziora. 
Nie należy się przeto dziwić, że chociaż 
ogłoszony przez francuskiego przyrodni
ka pogląd był swego czasu bardzo popu
larny, to jednak dość szybko tracił swój 
blask i po jakimś czasie w ogóle o nim 
zapomniano.

Dziś przeciwko teorii Buffona mogli
byśmy wysunąć wiele innych zarzutów. Nie 
znaczy to jednak wcale, by praca tego przy
rodnika była daremna, gdyż miała niemały 
wpływ na pojawienie się nowych, bardziej 
dojrzałych poglądów na temat pochodze
nia Układu Słonecznego. A jednym z naj
wybitniejszych kontynuatorów Buffona był 
niemiecki filozof Immanuel K a n t  (1724- 
1804), który w roku 1755 wydał niezbyt 
obszerne objętościowo dzieło Ogólna hi
storia przyrody i teoria nieba (Allgemaine 
Naturgeschichte und Theorie des Him- 
mels) i przedstawił w nim nową koncepcję 
na omawiany tu temat. Swe rozważania 
rozpoczyna od stwierdzenia, że na począt
ku istniał „stan najprostszy, jaki może na
stąpić po stanie nicości”. A zatem pier
wotnie całą przestrzeń Wszechświata mia
ły wypełniać mniej więcej równomiernie 
rozmieszczone i bezwładne cząsteczki ma

terii, mające jednak wyraźną tendencję sku
piania się w odrębne, coraz bardziej gęst
niejące obłoki. Jeden z nich przyciągał i 
wchłaniał w siebie otaczającą go materią, 
by w końcu przeobrazić się w olbrzymią 
bryłę, z której później miało utworzyć się 
Słońce. Bryła ta poczęła obracać się do
koła osi na skutek samego procesu za
gęszczania swej materii, a ponieważ — jak 
zakładał Kant — stopniowo się oziębiała i 
jednocześnie z tym nadal się kurczyła, ruch 
wirowy prasłonecznej mgławicy stawał się 
coraz szybszy. Wreszcie prędkość obrotu 
wzrosła tak dalece, że ta olbrzymia bryła 
materii nie mogła już dłużej pozostać całą 
i nie naruszoną, lecz — podobnie jak zbyt 
szybko obracające się koło zamachowe — 
pękła. Z  obszarów równikowych prasłoń- 
ca zostały odrzucone duże ilości gazów, 
które stygły i najpierw skropliły się, a po
tem skrzepły i utworzyły kuliste ciała stałe. 
W taki oto sposób — według Kanta — 
miały powstać planety łącznie z Ziemią i 
okrążającym ją Księżycem.

Z  niemal identyczną hipotezą wystąpił
— niezależnie od Kanta — astronom fran
cuski Pierre Simon L a p l a c e  (1749- 
1827). Przedstawił ją w dziele Wykład sy
stemu świata (Exposition du Systeme du 
Monde), które po raz pierwszy zostało wy
dane w roku 1797, a które potem docze
kało się kilku jeszcze wydań. I astronom 
francuski — podobnie jak Kant — zakła
dał, że w miejscu późniejszego Układu Sło
necznego pierwotnie znajdował się rozle
gły i rozrzedzony obłok materii, posiada
jący wysoką temperaturę i wirujący wokół 
swej osi w kierunku prostym. Mgławica 
jednak stopniowo się oziębiała i kurczyła, 
stając się tym samym coraz bardziej gęsta, 
lecz wraz ze zmniejszającą się wciąż ob
jętością — zgodnie z prawami mechaniki
— zwiększała się szybkość jej wirowania. 
W ten sposób — mówi dalej Laplace — 
siła odśrodkowa, działająca zwłaszcza na 
równikowe obszary mgławicy, w pewnym 
momencie stała się większa od siły przy
ciągania. Tkk więc w miarę, jak mgławica
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się kurczyła i jednocześnie gęstniała, z jej 
obszarów równikowych odrywało się spo
ro materii. Oderwane fragmenty oddaliły 
się na pewne odległości i po pewnym cza
sie mgławicę otaczał już szereg obracają
cych się koncentrycznych pierścieni, z któ
rych później zrodziły się planety i ich księ
życe. Centralne zaś jądro mgławicy skur
czyło się jeszcze bardziej i przeobraziło w 
życiodajną gwiazdę — nasze Słońce.

Przez blisko stulecie hipotezy wysunięte 
przez Kanta i Laplace cieszyły się pow
szechnym uznaniem. W ogólnych zarysach 
były one do siebie bardzo podobne, choć 
różniły się w szczegółach, niekiedy nawet 
dość znacznie. O ile na przykład Kant za
kładał, iż sam proces kondensacji mógł 
wprawić pierwotną mgławicę w ruch ob
rotowy, to Laplace zdawał sobie sprawę z 
tego, że proces ten nie wystarczyłby na to, 
by ruch wirowy prasłonecznej bryły osiąg
nął krytyczną wartość. Przyjmował zatem, 
że pierwotna mgławica od początku obda
rzona była pewnym ruchem obrotowym, 
który wzrastał w miarę kurczenia się jej i 
wskutek nadmiernej prędkości prasłońce 
uległo rozpadowi. Jednakże wnikliwa a- 
naliza tego właśnie stwierdzenia dopro
wadziła do odrzucenia nie tylko hipotezy 
Kanta, ale i lepiej podbudowanej mate
matycznie teorii Laplace. Zasada zacho
wania momentu pędu wymaga bowiem, aby 
ruch wirowy prasłońca zachował się w ob
rocie Słońca dzisiejszego i w ruchu orbi
talnym planet. Można to dokładnie wy
znaczyć, ponieważ aż około 95% ogólne
go momentu pędu Układu Słonecznego 
przypada obecnie na ruch orbitalny czte
rech planet grupy jowiszowej, z czego o- 
koło 60 % wypada na ruch orbitalny sa
mego Jowisza. Po uwzględnieniu udziału 
w tym pozostałych czynników i po doko
naniu odpowiednich obliczeń jednozna
cznie stwierdzono, iż prasłońce nie mogło 
posiadać na tyle szybkiego ruchu obroto
wego, aby nastąpił jego rozpad. A gdyby 
zresztą ów ruch wirowy osiągnął krytyczną 
prędkość, materia odrywałaby się od pra

słońca w zbyt małych porcjach, takie zaś 
ilości gazu — jak dziś wiemy — rozpro
szyłyby się w przestrzeni. Krótko mówiąc 
— hipotezy Kanta i Laplace najwyżej mo
gą wyjaśnić narodziny samego Słońca.

Zarysy nowej hipotezy pochodzenia 
planet Układu Słonecznego podali w ro
ku 1900 uczeni amerykańscy Thomas C. 
C h a m b e r l i n  (1843-1928) i Forest R. 
M o u l t o n  (1872-1952). Wyszli oni z za
łożenia, że w odległej przeszłości na Słoń
cu często występowały wybuchy podobne 
do dzisiejszych protuberancji, lecz były od 
nich o wiele silniejsze. Akurat w tym cza
sie w pobliżu przechodziła jakaś gwiazda i 
wskutek jej oddziaływań pływowych owe 
erupcje stały się na tyle silne, że spore 
porcje gazu stygły, kondensowały się w bry
ły stałe i ze skupień wielkiej liczby tych 
ostatnich powstawały globy planet. Nie
stety, autorzy nie poparli swych rozważań 
jakąś głębszą analizą, poprzestając raczej 
na przypuszczeniach, które nie uwzględ
niały wielu ważnych cech Układu Słonecz
nego. A zresztą oderwane od Słońca nie
wielkie obłoki gazu — jak dziś wiemy — 
nie utworzyłyby brył stałych, gdyż — po
dobnie jak wytryski gazowe w teorii La- 
place’a -  rozprężyłyby się i wcześniej lub 
później rozproszyły w przestrzeni.

Z  tych i innych jeszcze powodów hipo
teza Chamberlina i Moultona nie znalazła 
większego uznania wśród uczonych zajmu
jących się pochodzeniem Układu Słonecz
nego. Mimo jednak wielu braków odegra
ła pozytywną rolę w kosmogonii chociaż
by przez to, że inspirowała narodziny no
wej grupy teorii, zwanych powszechnie teo
riami pływowymi lub katastroficznymi. Naj
bardziej dojrzałą z nich i jednocześnie naj
lepiej udokumentowaną przedstawił w ro
ku 1916 znany astrofizyk angielski James 
H. J e a n s  (1877-1946), według którego 
pojawienie się układu planetarnego jest 
nadzwyczaj rzadkim zjawiskiem w życiu 
gwiazd, ale do tych „szczęściarzy” należy 
nasze Słońce. Początkowo było ono zu
pełnie przeciętną gwiazdą, przeszło całkiem
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normalnie swoje pierwsze fazy ewolucyj
ne i nic nie zapowiadało jakiejś odmiany 
w jego dalszym rozwoju. Tymczasem stało 
się zupełnie inaczej, parę milionów lat te
mu zbliżyła się do niego obca, najpraw
dopodobniej dużo większa gwiazda. Mu
siało to spowodować w obu gwiazdach ol
brzymie pływy, w porównaniu z którymi 
pływy na Ziemi to „dziecinna igraszka”. 
W równikowych obszarach Słońca wypię
trzyły się olbrzymie góry gazowej materii, 
a w miarę zbliżania się owej gwiazdy, wy
dłużały się one jeszcze bardziej i w końcu 
potężna odnoga gazu w ogóle się od niego 
oderwała. Ogromny obłok gazu w kształ
cie cygara nadal jednak krążył wokół Słoń
ca, lecz po oddaleniu się kosmicznego in
truza uległ podziałowi na mniejsze i więk
sze części. Pierwsze z nich były przyciąga
ne i wchłaniane przez drugie, toteż te sta
wały się coraz większe i wreszcie utwo
rzyły się z nich planety. A ponieważ wy
darta Słońcu smuga materii była — zda
niem Jeansa — najgrubsza w środku, cień
sza zaś na obu końcach, największe plane
ty — Jowisz i Saturn — zajmują właśnie 
miejsca środkowe, a najmniejsze — na obu 
końcach „cygara”. W tym czasie nie znano 
jeszcze Plutona i jego odkrycie zdawało 
się potwierdzać teorię angielskiego astro
fizyka, przynajmniej w tym zakresie. Co 
więcej — zgodnie z teorią wielkie planety 
środkowe powinny najdłużej pozostać w 
stanie gazowym, małe natomiast najszyb
ciej przejść w stan ciekły i ewentualnie w 
stan stały. Należy tylko wytłumaczyć, dla
czego płaszczyzny orbit planetarnych nie 
leżą dokładnie w płaszczyźnie równika sło
necznego i dlaczego ich kształty są tak bar
dzo zbliżone do okręgów? Pierwszy zarzut 
łatwo odeprzeć, gdyż wystarczy przyjąć, iż 
środek gwiazdy wywołującej to zaburzenie 
kosmiczne w chwili jej największego zbli
żenia nie znajdował się w płaszczyźnie rów
nika Słońca, ale był względem tej płasz
czyzny nieco przesunięty. Trudniejszy do 
odparcia był drugi zarzut, bo — według 
praw mechaniki — orbity tak zrodzonych

planet faktycznie winny być bardziej wy
dłużone. I tak niegdyś istotnie było — do
wodzi Jeans — lecz wtedy przestrzeń mię
dzyplanetarna była bardziej „zaśmiecona” 
niż dziś i planety nieustannie ocierały się
0 cząsteczki materii. Na skutek właśnie 
powyższego tarcia ich orbity stawały się 
coraz bardziej zbliżone do okręgów.

Tak więc „cygaro Jeansa” — jak popu
larnie zwano wysuniętą przez niego teorię 
pochodzenia układu planetarnego Słońca
— wychodziła jakoś obronną ręką z tego 
rodzaju potyczek. Początkowo zresztą kry
tyka dotyczyła właściwie tylko jej szcze
gółów, bo na przykład astronom angielski 
Harold J e f f r e y s  i jego sławny kolega 
amerykański Henry Noris Ru s s e l  (1877- 
1957) — przyjmując w zasadzie główne 
założenia teorii pływów dowodzili jedynie, 
że gwiazda wywołująca całe wydarzenie mu
siała się bardziej zbliżyć do Słońca, aniżeli 
zakładał Jeans. O wiele większą innowację 
do jego teorii usiłował wprowadzić astro
nom angielski Raymond A  Lyttleton, gdyż 
według niego należałoby przyjąć, iż pier
wotnie Słońce wchodziło w skład układu 
podwójnego i przechodząca w pobliżu 
gwiazda nie z niego wyrwała obłok ma
terii, ale z drugiego składnika tego ukła
du. Wyrwana z tej właśnie gwiazdy mate
ria rozpadła się na trzy części, przy czym 
jedna z tych części podążyła za sprawczy
nią całego „zamieszania”, natomiast dru
ga część pozostała przy macierzystej gwieź- 
dzie, która po katastrofie opuściła Słońce
1 oddaliła się na zawsze w przestrzeń mię- 
dzygwiazdową. Ale trzecią część wyrwanej 
z niej materii przechwyciło Słońce i ta część
-  zdaniem Lyttłetona — stała się rzeko
mo budulcem dla układu planetarnego.

Tfe i podobne im usiłowania reforma
torskie nie mogły już jednak uratować nę
cącej hipotezy Jeansa i w ogóle wszelkich 
teorii pływowych. W miarę bowiem upły
wu czasu wysuwano przeciwko nim coraz 
liczniejsze i poważniejsze zarzuty, które 
oparte były zarówno na bezspornych fak
tach obserwacyjnych, jak i wnioskach wy-
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ciąganych z wnikliwych rozważań teorety
cznych. I tak na przykład w roku 1939 as
tronom amerykański Lemuel S p i t z e r  
Jr jednoznacznie wykazał, iż materia wy
rwana w taki lub inny sposób z jakiejś 
gwiazdy nie uległaby kondensacji, lecz po 
ekspansji utworzyłaby wokół niej pierścień 
mgławicowy. W związku z tym czyniono 
próby rozwiązania problemu hipotezą, któ
ra wiązała powstanie układu planetarnego 
z przejściem Słońca przez dostatecznie gę
sty obłok gazowo-pyłowy, co proponował 
między innymi astronom i geofizyk radzie
cki Otto J. S z m i d t  (1891-1956). Zaląż
ki takiej hipotezy ogłosił już w roku 1944, 
choć ostateczny kształt swemu poglądowi 
nadał dopiero parę lat później i przed
stawił to w książce Czietyrie liekcji o tieorii 
proischożdienija Ziemli (Moskwa 1949). Ją
drem teorii Szmidta było właśnie założe
nie, że przed miliardami lat Słońce zna
lazło się w międzygwiazdowym obłoku ga- 
zowo-pyłowym, opuszczając zaś go por
wało ze sobą niemałe ilości materii i z niej 
później utworzyły się poszczególne ciała 
naszego układu planetarnego. Jednakże i 
ta hipoteza długo nie cieszyła się powo
dzeniem, wkrótce bowiem po ogłoszeniu 
trzeba ją było odrzucić, gdyż nie potrafi
ła wyjaśnić wielu ważnych faktów. Przede 
wszystkim pogląd ten mocno podważył zna
ny szwedzki fizyk i astronom Hans O. C. 
A 1 f v e n, który już w roku 1942 przepro
wadził badania i na ich podstawie doszedł 
do ciekawych wniosków. Wynika z nich, 
że kondensacja w planety porwanej przez 
Słońce materii wydaje się być wysoce wąt
pliwa, a późniejsze rozważania na ten te
mat w ogóle wykluczyły taką możliwość. A 
zresztą uczeni zajmujący się kosmogonią 
już wtedy doszli do przekonania, że po
wstanie Układu Słonecznego ma raczej ści
sły związek z tworzeniem się gwiazd i w 
tym kierunku powinny iść dalsze badania. 
Gwiazdy zaś — o czym było przekonanych 
większość ówczesnych astronomów — po
wstają w wyniku grawitacyjnego kurcze
nia się międzygwiazdowych obłoków ga

zowo-pyłowych, co potwierdzają współ
czesne obserwacje. Tkk więc i Słońce, wraz 
ze wszystkimi ciałami układu planetarne
go, utworzyło się z takiego właśnie obło
ku, lecz musimy pogodzić się z myślą, iż 
na zawsze pozostanie on anonimowy. Za
zwyczaj mówi się o obłoku gazowo-pyło- 
wym, który istniał niegdyś na peryferiach 
naszej Galaktyki i w pobliżu którego — 
jak niektórzy sądzą — wybuchła jakaś su
pernowa. Tb ona rzekomo zapoczątkowa
ła odpowiednią ewolucję wspomnianego 
obłoku i końcowym efektem powyższego 
procesu było powstanie Układu Słonecz
nego.

Macierzysty obłok gazowo-pyłowy Ukła
du Słonecznego najprawdopodobniej miał 
początkowo bardzo niską temperaturę (wy
nosiła ona najwyżej 10 K) i nadzwyczaj 
małą gęstość (takiej próżni dotąd nie u- 
dało się wytworzyć w laboratorium). W 
następstwie jednak owego zewnętrznego 
impulsu zaczął się kurczyć i obracać wo
kół pewnej osi, w wyniku czego po upły
wie pewnego czasu ten bezkształtny pier
wotnie obłok materii stawał się coraz bar
dziej regularny i wreszcie przybrał postać 
ratującego dysku. Ziarenka pyłu groma
dziły się głównie w jego płaszczyźnie, two
rząc tam z czasem coś w rodzaju ogro
mnej, nieustannie wirującej płyty. Gaz na
tomiast skupił się przede wszystkim w cen
trum owego dysku i powstawał tu z niego 
kulisty twór, z którego później miało się 
zrodzić najważniejsze ciało układu — na
sze Słońce. Proces grawitacyjnego kurcze
nia się tego kulistego obłoku gazowego 
rozpoczął się około 4.6 miliarda lat temu, 
jego wnętrze stawało się tym samym coraz 
gęściejsze i miało coraz wyższą tempera
turę, gdyż kurczący się wciąż obłok emi
tował energię zmagazynowaną w postaci 
potencjalnej energii grawitacyjnej. Thvało 
to do momentu, w którym temperatura 
jądra prasłońca stała się na tyle wysoka, że 
mogły się tam rozpocząć reakcje termoją
drowe. Narodziła się gwiazda, w zasadzie 
nie różniąca się już od innych gwiazd cią-
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gu głównego diagramu Hertzprunga-Rus- 
sella, emitująca promieniowanie kosztem 
przemiany wodoru w hel. Obecnie proces 
ten odbywa się we wnętrzu Słońca spokoj
nie i — jak wynika z rozważań teoretycz
nych — ma to trwać tak jeszcze około 5 
miliardów lat, po czym rozpocznie się os
tatnia faza jego ewolucji. Najpierw prze
kształci się w czerwonego olbrzyma, a po 
wyczerpaniu wszystkich dostępnych zaso
bów energii jądrowej przejdzie w stadium 
białego karła. Końcowym etapem ewolu
cji Słońca będzie — jak się dziś mówi -  
stadium czarnego karła.

Ale ostatnia faza ewolucji Słońca to 
temat godny oddzielnego artykułu i dlate
go poniżej zajmiemy się wyłącznie dalszy
mi losami otaczającego niegdyś prasłoń- 
ce dysku gazowo-pyłowego. Na podstawie 
składu chemicznego ciał Układu Słonecz
nego możemy sądzić, iż składał się on nie 
tylko z wodoru i helu, lecz także z węgla, 
azotu, tlenu i innych pierwiastków wystę
pujących w tabeli Mendelejewa. Im zaś 
było dalej od prasłońca, tym niższe tempe
ratury panowały w owym dysku, toteż u- 
jawniły się tam siły międzycząsteczkowe i 
następowała kondensacja materii. Kom
puterowa symulacja tego procesu wykazu
je, że w niezbyt długim czasie od chwili 
powstania rotującego dysku (trwało to naj
wyżej kilkaset tysięcy lat) wytworzyły się 
ziarna o średnicy dochodzącej do 10 mm. 
A ponieważ era tych „czułych dotyków” 
wciąż trwała i nowopowstałe ziarna nadal 
się ze sobą łączyły, po upływie mniej wię
cej takiego samego czasu w dysku obok 
ziaren znalazły się bryły materii o śred
nicach mierzących już nawet 5 km (pla- 
netozymale pierwszej generacji). Ale ten 
„kosmiczny bilard” nie ustępował, plane- 
tozymali w dysku protoplanetarnym wciąż 
ubywało, gdyż owe „kule brudnego śnie
gu” nieustannie się ze sobą zderzały i łą
czyły w jeszcze większe bryły. Musiało jed
nak upłynąć znacznie więcej czasu, by z 
planetozymali pierwszej generacji powsta
ły bryły o średnicach 500-8000 km i ma-
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sach wynoszących około 1021 kg (plane- 
tozymale drugiej generacji). Tferaz do gło
su doszły już oddziaływania grawitacyjne, 
w wyniku czego te ogromne bryły materii 
łączyły się ze sobą, odpowiednio przetwa
rzały swe wnętrza, a z czasem przeobra
żały w ciała przypominające dzisiejsze pla
nety i większe księżyce. W najbliższym są
siedztwie młodego Słońca, gdzie były naj
wyższe temperatury i gdzie znajdowało się 
najwięcej ciężkich pierwiastków, powstały 
planety o niezbyt dużych rozmiarach, ale 
o największej gęstości (Merkury, Wenus, 
Ziemia, Mars). W większej odległości od 
prasłońca panowały niższe temperatury i 
mniej tam było cięższych pierwiastków, to
też utworzyły się tu planety o mniejszej 
gęstości, ale za to o dużych masach i zna
cznych rozmiarach (Jowisz, Saturn, Uran, 
Neptun). Najdalszy zaś Pluton nie jest właś
ciwie „zwyczajną” planetą, lecz — przy
najmniej w świetle najnowszych badań — 
czymś w rodzaju embriona planetarnego, 
który dzięki szczęśliwemu zbiegowi oko
liczności zachował się do naszych czasów 
niemal w pierwotnym stanie i dziś stano
wi cenne źródło informacji o początkach 
Układu Słonecznego. Niegdyś takich two
rów było zapewne więcej, ale — podob
nie jak planetozymale, które nie weszły w 
skład globów międzyplanetarnych — w wy
niku oddziaływania grawitacyjnego wiel
kich planet zostały „wypchnięte” na pery
ferie układu. Część z nich wraz z odrzu
conymi planetozymalami utworzyło sfery
czny obłok, zwany obłokiem Oorta (we
dług najnowszych ocen liczy on 1012-1013 
obiektów). Od czasu do czasu jedna z tych 
oddalonych „kul brudnego śniegu” wędru
je ku Słońcu i możemy ją obserwować w 
postaci komety.

Czy i w jakim stopniu przedstawione 
powyżej poglądy na początek i późniejszą 
ewolucję Układu Słonecznego są popraw
ne? Czy współcześni uczeni są pewni swych 
wniosków, czy też spotka je analogiczny 
los, jak hipotezy wysuwane przez dawniej
szych badaczy? Trudno tu o jednoznaczną
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odpowiedź, choć nie powinno być aż tak 
źle, gdyż współcześni uczeni — w odróż
nieniu od swych poprzedników — dyspo
nują o wiele bogatszym materiałem obser
wacyjnym i mają doskonalsze metody ba
dawcze. Byłoby oczywiście zwyczajnym za
rozumialstwem sądzić, iż w obecnych po
glądach nie ma błędów i że nie zawierają 
one żadnych luk, które mogą być uzupeł
nione w wyniku nowych odkryć. W każ
dym razie występowanie dysków protopla- 
netarnych wokół młodych gwiazd zostało 
obserwacyjnie potwierdzone, a co więcej 
— nie są to jakieś wyjątkowe zjawiska i 
wobec tego układy planetarne powinny być 
pospolite we Wszechświecie. Z  drugiej jed
nak strony badania wykazują, że te młode 
gwiazdy stanowią często silne źródła wia-

Tomasz Krzyt — Warszawa 

STAŁA HUBBLE’A

Już w starożytności dostrzegano na niebie 
rozciągłe świecące obiekty — mgławice. 
Po wynalezieniu lunety zaczęto takich 
mgławic dostrzegać coraz więcej zwłasz
cza w pasie Drogi Mlecznej. Większość 
tych obiektów była podobna do komet i 
dlatego w 1780 roku Charles M e s s i e r  
zestawił pierwszy katalog obiektów mgła
wicowych liczący 109 obiektów, aby ułat
wić sobie identyfikację odkrywanych i ob
serwowanych przez siebie komet. Żadna 
spośród mgławic z tego katalogu leżących 
poza obszarem Drogi Mlecznej nie wy
kazywała przy obserwacji ówczesnymi in
strumentami szczegółowej struktury. Jed
nakże już wkrótce obserwacje przeprowa
dzone przez Herschla większym instru
mentem pokazały, że większość z jaśniej
szych mgławic jest wielkimi skupiskami 
gwiazd. Obecnie obiekty te nazywamy gro
madami kulistymi. Jednakże wielu innych 
mgławic nie dało się rozdzielić, włącznie z 
najjaśniejszą Mgławicą Andromedy, wo
bec czego ich natura pozostawała niezna-

tru gwiazdowego, który na taki dysk działa 
destrukcyjnie i niczym potężny rozpylacz 
potrafi przypuszczalnie w ciągu 1-10 mi
lionów lat całkowicie rozproszyć jego ma
terię. Czyżby więc ewolucja Słońca miała 
nieco inny przebieg i wiatr słoneczny za
czął silnie wiać dopiero wtedy, gdy pia
ne tozymale osiągnęły już na tyle duże ma
sy, że nie dały się z dysku wydmuchać? 
Takich wątpliwości współczesna kosmogo- 
nia ma więcej i chociaż — miejmy na
dzieję — w niedługim czasie zostaną one 
wyjaśnione, to na ich miejsce zapewne po
jawią się nowe, może nawet trudniejsze 
do rozwiązania problemy. Ale do pozna
nia prawdy naukowej prowadzi zazwyczaj 
wyboista i pełna zakrętów droga!

na. Z  biegiem czasu mgławic podobnych 
do Mgławicy Andromedy tyle że znacznie 
słabszych odkrywano coraz więcej, co skło
niło kilku dziewiętnastowiecznych astro
nomów (Proctor, von Humboldt) do wy
sunięcia hipotezy (pochodzącej od Kan
ta), że przynajmniej niektóre z tych mgła
wic są wielkimi zbiorowiskami gwiazd, ale 
przez to, że leżą bardzo daleko, widzimy 
je tylko jako mgławice. Wprowadzili oni 
termin „galaktyki zewnętrzne” jako okre
ślenie obiektów podobnych do naszej Ga
laktyki — Drogi Mlecznej.

Aż do początku XX wieku nie wie
dziano czym naprawdę są owe galaktyki 
zewnętrzne. Dopiero nowe, większe tele
skopy pozwoliły wreszcie dostrzec w 
Mgławicy w Andromedzie i jej satelitach 
M 32 i NGC 205 oraz w pobliskiej galakty
ce M 33 w Tłójkącie pojedyncze najjaśniej
sze gwiazdy — olbrzymy i nadolbrzymy.

Kolejnym zadaniem była ocena odle
głości do tych układów gwiezdnych. W tym 
miejscu z pomocą przychodzą gwiazdy
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zm ienne — cefeidy. Cefeidy bowiem wy
kazują dosyć ścisłą zależność między ok re
sem zm ian blasku, a jasnością absolutną. 
Najjaśniejsze cefeidy znalezione w M gła
wicy A ndrom edy miały jasności wizualne 
w granicach 17-18m co odpowiada odleg
łości ponad 2 milionów lat świetlnych. N ie
co później znaleziono w podobny sposób 
odległość do kilku najbliższych galaktyk. 
Rozwój spektroskopii pozwolił na otrzy
mywanie widm słabszych galaktyk, k tóre 
okazały się być podobne do widma M gła
wicy w A ndrom edzie oraz widm innych 
bliskich galaktyk, co potwierdza że te  od
ległe układy są również galaktykami — u- 
kładam i gwiazd.

Pom iary spektroskopow e pozwoliły 
również na zm ierzenie wartości prędkoś
ci radialnych, co po uwzględnieniu ruchu 
Słońca w naszej Galaktyce pozwoliło na 
stw ierdzenie czy dana galaktyka zbliża się 
do naszej Galaktyki czy też się od niej 
oddala. Wyniki uzyskane przez M. H  u - 
m a s o n a  i E.  H u b b l e ’a dla 620 ga
laktyk wskazywały, że tylko kilka najbliż
szych galaktyk zbliża się do nas (w tym 
Mgławica w A ndrom edzie), cała zaś resz
ta oddala się i to  tym szybciej im dalej jest 
położona. A  zatem  cały obserwowany 
W szechświat rozszerza się tzn. wszystkie 
galaktyki niezwiązane grawitacyjnie w gro
m adach i sam e gromady galaktyk oddalają 
się od siebie. Zakładając że prędkość eks
pansji jest w prost proporcjonalna do od
ległości H ubble starał się wyznaczyć stałą 
wiążącą obie wielkości i uzyskał wynik H 0 
=  530 km/s/Mpc. Była to  wartość o rząd 
wielkości większa od obecnych wartości, a 
to  z powodu zaniżenia oceny odległości 
galaktyk. Tabela 1 obrazuje wyniki pom ia
rów stałej nazywanej teraz stałą H ubble’a 
na przestrzeni półwiecza.

Jak  widać wyniki oscylują w przedziale 
50-100 km/s/Mpc. Możemy zatem sformu
łować prawo H ubble’a dla oddalających 
się galaktyk:

v =  HoX r.
Różnica o czynnik dwa w wyznaczeniach

Tabela 1
Pomiary wartości stałej Hubble’a

Ho (km/s/Mpc) Rok Autor

530 1929 E. Hubble
290 1952 W. Baade
100 1955 W. Baade, H. Swope
98 1962 A. Sandage
100 1965 S. Van den Bergh
75 1968 A. Sandage
55 1975 A  Sandage, G. lammann
90 1977 R. TUlly, J. Fischer
100 1979 G. de Vaucouleurs
50 1982 G. Thmmann
85 1982 M. Aaronson

Tbbela 2
Obiekty używane do wyznaczania odległości ga
laktyk

Obiekty Orientacyjna
odległość

Odchyłka 
w %

Zmienne RR Lyrae 
Najjaśniejsze czerwone 

olbrzymy 
Cefeidy 
Obłoki H 11 
Gromady kuliste 
Supernowe

500 kpc 
2 Mpc

6-7 Mpc 
20 Mpc 
25 Mpc 

100 Mpc

10
25

12-30
12-40
25-50
12-25

stałej H ubble’a jest jednak  mało satysfak
cjonująca i w dalszym ciągu trwają wysiłki 
w celu dokładniejszego wyznaczenia Ho, a 
głównym problem em  jest niezależne wy
znaczenie odległości do galaktyk (w arto
ści prędkości mamy bezpośrednio z obser
wacji i do tego z bardzo małym błędem). 
Jak  było już w spom niane do wyznaczenia 
odległości użyć m ożna gwiazd zmiennych 
typu R R  Lyrae, cefeid oraz najjaśniejszych 
czerwonych olbrzymów których jasności 
absolutne znamy z pom iarów  przeprow a
dzonych w naszej Galaktyce. W  ten spo
sób możemy sięgnąć na odległość około 
6 -7  megaparseków. Nieco dalej możemy 
sięgnąć opierając się na pom iarach roz
miarów obłoków zjonizowanego w odoru 
w galaktykach spiralnych (niestety m eto
da ta nie dotyczy galaktyk eliptycznych i 
soczewkowatych które  takich obłoków nie 
posiadają). Najdalej możemy sięgnąć ob-
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serwując gwiazdy supernowe, z których 
najcenniejsze są obserwacje supernowych 
typu la. Tkbela 2 zawiera zestawienie o- 
biektów najczęściej stosowanych do wy
znaczania odległości do galaktyk wraz z 
niepewnością oceny odległości.

Największy wysiłek w wyznaczenie sta
łej Hubble’a włożyły dwie grupy astrono
mów. Jedna skupiona wokół G. de Va u - 
c o u l e u r s a  i druga, A. S a n d a g e - G .  
T a m m a n n .  De Vaucouleurs w swoich 
wyznaczeniach stałej Hubble’a opierał się 
na kilku wskaźnikach dotyczących galak
tyk m. in. na rozmiarach obłoków HII,  jas
nościach najjaśniejszych gwiazd w galak
tykach, oraz rozmiarach i klasach jasności 
samych galaktyk. Wyznaczona tymi meto
dami stała H0 wyniosła 90-100 km/s/Mpc. 
Z  kolei A. Sandage opierając się na jas
nościach supernowych oraz inaczej kali
brując jasności absolutne galaktyk otrzy
mał H0 =  50-60 km/s/Mpc. Oparcie się na 
jeszcze innych obiektach takich jak gro
mady kuliste, asocjacje młodych gwiazd czy 
pomiary rozmiarów pierścieni wodoru o- 
becnych wokół wielu galaktyk, nie przy
nosi rozstrzygnięcia ani też zawężenia prze
działu możliwych wartości.

Ostatnio jednak pojawiły się nowe mo
żliwości, które być może pozwolą znacz
nie uściślić otrzymywane wyniki. Tkką me-

Arkadiusz Olech — Pruszcz Gdański 

OBSERWACJE KOMET

1. Obserwacje wizualne

Zastanówmy się na początku po co właś
ciwie obserwujemy komety. Z  pozoru sy
tuacja miłośników nie przedstawia się za 
ciekawie. Przecież astronomowie zawodo
wi dysponują o wiele większym i dosko
nalszym sprzętem niż nasze małe lornetki 
i teleskopy. Wydaje się więc, że nasze ob
serwacje będą bezwartościowe i oprócz 
satysfakcji nie wniosą niczego ciekawego.

todą może być zależność, która wiąże cał
kowitą szerokość linii wodoru 21 cm z jas
nością absolutną galaktyki w podczerwie
ni. Inną proponowaną metodą może być 
funkcja jasności dla mgławic planetarnych 
w linii dwukrotnie zjonizowanego tlenu 
[ O III ] na fali 5007 A.

Niezależnie od tego, spore nadzieje 
wiążą badacze z Tbleskopem Kosmicznym 
Hubble’a który może obserwować słabsze 
obiekty w większych odległościach niż do
tychczas używane teleskopy ziemskie.

Można zapytać dlaczego astronomo
wie zajmujący się astronomią pozagala- 
ktyczną tyle uwagi poświęcają wyznacze
niu tej stałej? Dzieje się tak dlatego, że 
stała H0 oraz druga stała kosmologiczna 
oznaczana jako Q występują w równaniach 
które opisują nasz Wszechświat, a zatem i 
rozwiązania tych równań zależą od war
tości tych stałych. Stała Hubble’a wiąże się 
bowiem z wiekiem Wszechświata, Q zaś 
określa bezwymiarową gęstość Wszech
świata i mówi nam czy będzie on się roz
szerzał w nieskończoność czy też skola- 
psuje do początkowej osobliwości z której 
powstał. Widzimy więc, że znajomość sta
łych kosmologicznych, które w dodatku 
można wyznaczyć obserwacyjnie, powie 
nam o przyszłości Wszechświata.

Otóż nie... Sytuacja wygląda bowiem tro
szkę inaczej. Średnio pojawia się 20-30 
komet rocznie, każda z nich jest widoczna 
od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. 
Astronomowie zawodowi mają więc za ma
ło czasu i sprzętu, by obserwować każdą z 
nich. I w tym właśnie momencie wkracza 
nieoceniona praca miłośników astrono
mii. Jeśli obserwacje wykonane przez nich 
są rzetelne, dokładne i jeśli takich obser
wacji jest dostatecznie dużo, to wyniki uzy-
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skane dzięki nim mogą mieć sporą war
tość naukową i służyć pomocą w pracy 
zawodowych astronomów. Jest to więc 
mocny argument za tym by zająć się ob
serwacjami komet na poważnie. Poza tym 
każdy astronom amator na pewno będzie 
czerpał mnóstwo satysfakcji z bezpośred
niego kontaktu z pięknem nocnego nieba 
mając przy tym świadomość, że ma swój 
mały wkład w poznanie tych tajemniczych 
ciał Układu Słonecznego.

W tym momencie może pojawić się py
tanie: jakim sprzętem obserwować kome
ty? Okazuje się, że do tego celu świetnie 
nadają się już nawet małe lornetki. Śred
nio raz, dwa razy do roku pojawia się ko
meta na tyle jasna by być nimi dostępna. 
W polskich warunkach pogodowych autor 
obserwował lornetką 10x50 komety o ja
snościach do 9 magnitudo. Komet z tego 
przedziału jasności pojawia się już trochę 
więcej, tak więc miłośnik obserwacji tych 
obiektów dysponujący średnim sprzętem 
nie będzie raczej narzekał na nudę. Mając 
natomiast chęci i sprzęt możemy przystą
pić do obserwacji wizualnych. Bardzo do
brze jest przed obserwacją stosować adap
tację wzroku do ciemności trwającą nie 
krócej niż 20 minut. Ideałem byłoby jed
nak unikanie ostrego światła nawet w cią
gu dnia poprzedzającego obserwację, a 
właściwa adaptacja powinna trwać nawet 
dwie godziny. Ttudno jednak wymagać od 
miłośnika astronomii i tak zarywającego 
już noce i mocno niedospanego, by całymi 
godzinami przesiadywał w piwnicy, a po 
wyjściu z niej zamiast spokojnie zjeść ko
lację adoptował wzrok do ciemności. Pójdź
my więc na kompromis i pozostańmy przy 
wspomnianych na początku 20 minutach.

Oprócz wymienionych wyżej czynności 
obserwator powinien jeszcze właściwe się 
zaopatrzyć. Na obserwację oprócz sprzętu 
i map zabieramy bowiem zegarek, notes, 
ołówek (zamiast tego może być dyktafon) 
i jeśli jest to konieczne latarkę z bardzo 
słabym, czerwonym światłem. Tak wyekwi
powani i ustawieni w odpowiednim, najle

piej jak najciemniejszym miejscu możemy 
zabrać się do obserwacji wybranej przez 
nas komety. Pierwszą rzeczą jaką możemy 
zrobić po odszukaniu interesującego nas 
obiektu jest ocena jasności głowy komety. 
Mając mapkę fragmentu nieba na którym 
znajduje się kometa możemy porównać jej 
jasność z jasnościami okolicznych gwiazd. 
Napotykamy tu jednak na poważny prob
lem. Kometa na niebie jest najczęściej ma
łą rozmytą mgiełką, natomiast gwiazda o- 
biektem punktowym. Jak porównywać 
punkt do plamki? Problem ten rozwiązują 
cztery metody najczęściej stosowane przez 
miłośników obserwacji komet.

Pierwsza z nich to metoda Bobrovni- 
koffa. Patrząc na kometę i gwiazdę po
równania rozogniskowujemy lornetkę do 
tego stopnia, że i kometa i gwiazda mają 
podobne rozmiary. Nastawiając lornetkę 
to na kometę to na gwiazdę porównujemy 
ich jasności. Pomiar taki, by uzyskać więk
szą dokładność, powtarzamy używając in
nych gwiazd, a uzyskane wyniki uśrednia
my i zapisujemy z dokładnością do 0.1 mag. 
Tk metoda ma jednak poważną wadę, moż
na ją stosować tylko do jasnych komet. 
Tłudno jest bowiem oceniać jasność sła
bej komety, której obraz przy rozognisko- 
wywaniu zlewa się z tłem nieba. Problem 
ten rozwiązuje jednak metoda Sidgwicka. 
Polega ona na zapamiętywaniu przecięt
nej jasności głowy komety i porównywa
niu jej do rozogniskowanego do tych sa
mych rozmiarów obrazu gwiazdy. Jak wi
dać nie wymaga ona rozogniskowywania 
komety co pozwala nam oceniać jasności 
wszystkich komet dostępnych do obser
wacji naszym sprzętem. Może ona jednak 
sprawić sporo trudności początkującym ob
serwatorom. Ttzecia metoda zwana me
todą Morrisa stanowi coś pośredniego po
między metodą Bobrovnikoffa a Sidgwi
cka. Dopasowuje się w niej średnicę lekko 
rozogniskowanego obrazu komety do moc
niej rozogniskowanego obrazu gwiazdy. 
Rozogniskowanie musi być na tyle mocne 
by kometa i gwiazda miały podobne roz-
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miary. Kolejny sposób oceniania jasności 
to metoda Beyera. Polega ona na wyzna
czeniu zależności rozogniskowania tele
skopu od jasności gwiazdy rozogniskowa- 
nej do tego stopnia że znika ona w tle 
nieba. Stopień rozogniskowania możemy 
najlepiej zmierzyć szkicując na tubie przy 
okularze podzialkę milimetrową i wyra
żając w tej skali stopień wysunięcia okula
ru w miarę zmiany ostrości. Jeśli zrobimy 
takie pomiary dla wielu gwiazd o różnych 
jasnościach i narysujemy wykres, odkła
dając na osi rzędnych jasność rozognisko- 
wywanych gwiazd, a na osi odciętych lo- 
garytm rozogniskowania teleskopu, otrzy
mamy zależność liniową. Mając już taki 
wykres możemy obserwować komety bez 
jakichkolwiek gwiazd porównania i zapa
miętywania czegokolwiek. Wystarczy bo
wiem tylko rozogniskować obraz komety 
tak by znikała ona w tle nieba, odczytać na 
tubie rozogniskowanie teleskopu i wyzna
czyć z wykresu jasność odpowiadającą tak 
rozogniskowanemu teleskopowi. Oprócz 
powyższych zalet metoda ta ma poważne 
wady. Jest ona bowiem bardzo czuła na 
jasność tła nieba, stopień adaptacji wzro
ku i różnicę w wysokości nad horyzontem 
obserwowanego obiektu i gwiazd, z któ
rych wyznaczyliśmy wykres.

Mamy już za sobą opis metod, których 
można użyć do oceny jasności komety, na
dal jednak nie wiemy jak porównywać jas
ność obrazu komety z obrazem gwiazdy. 
Stosujemy tutaj metodę stopniową Arge- 
landera zapożyczoną z obserwacji gwiazd 
zmiennych. Oto ona:

1. Jeśli raz jeden raz drugi obiekt wy
daje nam się jaśniejszy jednakową ilość ra
zy, to piszemy ak (gdzie a oznacza gwiaz
dę porównania, a k kometę i rozumiemy, 
że mają one taką samą jasność.

2. Jeśli raz jeden raz drugi obiekt wy
daje nam się jaśniejszy, ale jeden kilka 
razy częściej to piszemy alk lub kia i ro
zumiemy, że gwiazda a jest jaśniejsza od 
komety k o 0.1 mag. (w pierwszym przy
padku) lub kometa k jest jaśniejsza od

gwiazdy a o 0.1 mag. (w drugim przypad
ku).

3. Jeśli raz jeden raz drugi obiekt wydaje 
nam się jaśniejszy, ale jeden (np. kometa) 
zdecydowanie częściej od drugiego, to pi
szemy k2a i rozumiemy, że kometa jest jaś
niejsza od gwiazdy porównania o 0.2 mag.

4. Jeżeli jeden z obiektów (np. gwiaz
da) bardzo nieznacznie ale wyraźnie wy
daje nam się jaśniejszy od drugiego to pi
szemy a3k i rozumiemy, że gwiazda jest 
jaśniejsza od komety o 0.3 mag.

5. Jeżeli jeden z obiektów (np. kome
ta) lekko, ale wyraźnie i na pierwszy rzut 
oka wydaje nam się jaśniejszy to piszemy 
k4a i rozumiemy, że kometa jest jaśniej
sza od gwiazdy a o 0.4 mag.

Wyższych stopni w tej skali, ze wzglę
du na drastycznie malejącą dokładność, nie 
należy stosować.

Do porównywania jasności możemy 
stosować także metodę interpolacyjną, w 
której szukamy dwóch gwiazd, jednej jaś
niejszej od komety, a drugiej słabszej. Na
stępnie ustalamy dowolny interwał jasnoś
ci między nimi na przykład 10 i staramy się 
umieścić jasność komety pomiędzy jasnoś
ciami gwiazd (np. a3k7b). Znając jasności 
gwiazd a i b możemy bez trudu wyliczyć 
jasność komety. Pomiar taki powtarzamy 
dla kilku par gwiazd.

Gdy ocenimy już jasność głowy kome
ty możemy przejść do oceny stopnia kon
densacji (ang. degree of condensation — 
DC) jądra w otoczce. W skali od 0 do 9 
oceniamy zagęszczenie w ten sposób, że 0 
odpowiada równomiernie rozmytej mgieł
ce, 3 otoczce z jasnością wzrastającą stop
niowo w kierunku środka, 6 otoczce wyka
zującej wyraźny szczyt natężenia w środ
ku, a 9 otoczce gwiazdopodobnej. Każdy 
obserwator ma jednak swoją własną skalę 
DC i obserwacje zebrane tylko od kilku 
osób mogą się od siebie zdecydowanie róż
nić. Uśrednione jednak wyniki wielu osób 
dadzą dość wyraźny obraz zmian stopnia 
kondensacji w miarę zbliżania się komety 
do Słońca.



270 URANIA 10/1994

Jak już wcześniej zaznaczyliśmy kome
ta na niebie jest rozciągłą plamką dość 
wyraźnie odcinającą się od punktowych o- 
brazów gwiazd. W związku z tym możemy 
wykonać następną czynność jaką jest po
miar średnicy otoczki. Najprostszą, lecz 
też najmniej dokładną, metodą dokona
nia tego pomiaru jest wyrażenie średni
cy otoczki jako ułamka odległości między 
dwoma gwiazdami. Jeśli znamy współrzęd
ne tych gwiazd to ze wzoru:

S = arccos[sin0isin02+
+  C O SÓ iCO SÓ 2C O S(ai-C f2)] , ( 1 )  

gdzie S  to odległość między gwiazdami, a 
cc\, ó i i a 2, <52 to współrzędne (rektascensja 
i deklinacja) odpowiednio gwiazdy pier
wszej i drugiej, możemy obliczyć kątową 
odległość obu gwiazd od siebie, a przez to i 
średnicę otoczki komety. Tlitaj także, po
wtarzając ten manewr dla kilku par gwiazd, 
możemy uzyskać większą dokładność.

O wiele bardziej dokładnie średnicę o- 
toczki możemy wyznaczyć posiadając oku
lar z krzyżem nitek. Nitkę poziomą należy 
zorientować wzdłuż osi wschód-zachód, tak 
by kometa w unieruchomionym sprzęcie 
poruszała się po tej lini. Notujemy wtedy 
moment th w którym kometa dotyka pio
nowej nitki swoim prawym brzegiem z le
wej strony i czekamy do momentu t2, gdy 
kometa drugim brzegiem otoczki będzie 
dotykać nitki z prawej strony. Wtedy ze 
wzoru:

D  = -(h -h )co sd k , (2)

gdzie <5k jest deklinacją komety, otrzyma
my dokładną wartość średnicy otoczki D.

Na tym kończą się nasze możliwości, 
gdy kometa nie posiada warkocza. W przy
padku przeciwnym czeka nas jeszcze kilka 
atrakcji. Pierwsza to ocena kąta pozycyj
nego warkocza (ang. position angle — PA). 
Mierzymy go w stopniach. Jednym ramie
niem tego kąta jest prosta głowa komety 
— północ, a drugim warkocz. Przy czym 
PA = 0° dla warkocza skierowanego na 
północ i wzrasta na wschód, dla którego 
PA = 90°.

Mamy dwie metody wyznaczania kąta 
pozycyjnego. Pierwsza z nich jest bardzo 
prosta, ale podobnie jak poprzednio mało 
dokładna. Rysujemy w atlasie obraz ko
mety wraz z warkoczem, a także kierunek 
w którym poruszają się gwiazdy — jest to 
oczywiście kierunek zachodni. Następnie 
zwykłym kątomierzem mierzymy kąt po
zycyjny.

Druga metoda wymaga odrobiny szczę
ścia. Jeśli bowiem warkocz świeci na tle 
jakiejś gwiazdy, to znając jej współrzędne
i współrzędne głowy komety ze wzoru (oz
naczenia jak poprzednio):

PA = .............sin(a_.l-a*)__________
tan<5icosót-sinó<:Cos(ai-a*) v '  

dokładnie wyliczymy kąt pozycyjny.
Innym ważnym obiektem obserwacji wi

zualnych jest warkocz. W przypadku war
koczy krótszych od 10° do oceniania ich 
długości należy stosować ocenę zawartą 
przy omawianiu metod obserwacji śred
nicy otoczki. Gdy mamy do czynienia z 
dłuższym warkoczem należy stosować wzór 
(1), przy czym jedne współrzędne będą do
tyczyć głowy komety, a drugie końca war
kocza.

Na zakończenie omawiania obserwacji 
wizualnych komet warto zaznaczyć, że na 
takie typy ocen jak pomiar średnicy otocz
ki i długości warkocza szczególnie duży 
wpływ ma jasność nieba. Dlatego też nie 
zaleca się dokonywać tego rodzaju ocen, 
gdy Księżyc jest blisko pełni lub dość moc
no w obserwacji przeszkadzają światła miej
skie. Otrzymujemy wtedy bowiem zaniżo
ne wartości, które fałszują rzeczywiste za
chowanie komety.

2. Formularze

Obserwacja sama w sobie, bez zaznacze
nia okoliczności jej przeprowadzenia, nie 
będzie dużo warta. Dlatego też światowa 
organizacja zbierająca dane o obserwa
cjach komet i drukująca je w kwartalniku 
ICQ ujednoliciła całą formalność wydając 
raporty, które obserwator wypełnia zaraz 
po wykonaniu obserwacji.
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Name and d e s ig n a t io n  o f  comet: COMET A U S T l M __________________________________  1

Observer O L C C K  Atdress m. Z(JigK> > CJifVutY Ml2Ą , ff^-OOO TCU3ZC-Z

NOTE: Viauurtgi and add itiona l comments on ftejnanks ihou/d be included on tepj.ia.te th e e t1 oi papeA. T.) be 
e l ib ib l t  &c\ p u b lica tio n  in  th e  ICQ, colwn/u beZout ma/iLt’d w ith  an a tte A iik  1*1 ntLit be f i t t e d  in .

Ojca tli.T.f M.* 
M.

Total*
jĘfr.

Ref.* Instc.*
Aperture

Instr.* f/* Power* Coma
Dia.C

D .
C.

Tail
lenqtht *

P.
A.

Remarks

30.05.01,04 $ 5 : 0 5 5 £> A O 4/ MKjb0
90.05.02, OS £ 3 G <20 4 uófc0 c*^e
30.C5.O3,03 £> 570 '5 5 3 A O 5 —  II —
30.05.03 W £> 5? 1 5 6 S O W — II —
30.05.03,05 5? i 3 5 & 8 5 — II —
30.05.04,01 5 ~ 0 5 5" £> AO 5 u X ko.
^0.05.04, O i .b ST 4. 3 6 £> •20 4 / —  II-—
30.05.05,01 £> S 5 3 AO U —  ------
90.05.05,03 57 3 S € 3 J.O k —  II— —
90.05. CS, co £> 5? £ S 5" j> A0 4/
30.05.10,03 £> 5"3: ó C e> to 5 v*̂tJfco 0).
30.05.(6, Oi £ <5 S & A O 3 w«6o c*vj»te
30.05. ĄOi £> 6 7 0 5 G £> I O 13/ ■----II-------

30.05.46,3? 6*0 S G b 1 0 iVjwVfTr

30.05. ,(9,37 c r  1 5 5 b AO ! y | uvcAo c « ^ e

Na samym początku wpisujemy nazwę 
i symbol komety, trochę poniżej nazwisko 
i adres obserwatora. Pierwsza rubryka w 
tabelce to data łącznie z godziną w czasie 
UT przedstawioną jako ułamek doby. Da
lej metoda obserwacji, ocena jasności ko
mety (w przypadku oceny niedokładnej do
pisujemy dwukropek, a w przypadku nie- 
dostrzeżenia komety zapisujemy jasność 
najsłabszych gwiazd widocznych przez nasz 
teleskop poprzedzoną nawiasem kwadra
towym [), rodzaj atlasu z którego wzięto 
jasności gwiazd porównania (najczęściej 
stosowane to katalog SAO oznaczany przez 
S, AAVSO Atlas -  AA, AAVSO Charts
— AC i Sky Catalogue 2000.0 — SC), 
średnica użytego sprzętu podana w cen
tymetrach, rodzaj użytego sprzętu (B — 
lornetka, L — Newton, R — refraktor, T
— Schmidt-Cassegrain, C — Cassegrain, 
M — Maksutow-Cassegrain, E — „gołe” 
oko), światłosiła użytego sprzętu (w przy
padku obserwacji za pomocą lornetki i „go

łego” oka miejsce to pozostawiamy puste) 
i powiększenie. Jak widzimy rubryki te zo
stały opatrzone gwiazdką co oznacza, że 
dane te muszą znaleźć się w każdym ra
porcie. Dalsze rubryki nie muszą być już 
wypełnione i są to średnica otoczki wy
rażone w minutach łuku (w przypadku nie
dokładności pomiaru dopisujemy znaczek 
&), stopień kondensacji (połówkowe oce
ny zaznaczamy używając znaku /, np. DC 
= 4.5 oznaczamy 4/), długość warkocza w 
stopniach, kąt pozycyjny i na końcu w ru
bryce Uwagi (ang. Remarks) notujemy da
ne o warunkach obserwacji, pogodzie, sa
mopoczuciu obserwatora itp.

Prawidłowo wypełniony formularz mo
żemy wysłać do Sekcji Obserwatorów Ko
met PTMA, która zajmuje się zbieraniem 
i opracowywaniem obserwaq'i jaśniejszych 
komet i do Pracowni Komet i Meteorów, 
która nie gardzi żadną kometą będącą w 
zasięgu miłośniczych teleskopów. Oto ad
resy: Sekcja Obserwatorów Komet, PTMA
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Oddział Tbruński, ul. Kopernika 42, 87- 
100 Tbruń i Pracownia Komet i Meteo
rów, Arkadiusz Olech, ul. Żwirki i Wigury 
11/34,83-000 Pruszcz Gdański.

3. Opracowywanie wyników
Wstępne opracowanie danych z obserwa
cji nie jest rzeczą trudną i powinno być 
zrozumiałe dla wszystkich rozumiejących 
materiał matematyczno-fizyczny podsta
wówki i początkowych klas liceum. Nikt 
nie będzie chyba miał mi za złe, że za
warłem w tym tekście kilka podstawowych 
wiadomości dotyczących tego tematu. Je
śli jednak znajdą się tacy, mogą oni z po
wodzeniem ominąć czytanie tego rozdzia
łu i z miejsca zabrać się do obserwacji.

Pierwszą, a zarazem najprostszą rzeczą 
jaką możemy zrobić jest przedstawienie 
na wykresie krzywej blasku komety. Na 
osi poziomej odkładamy więc datę, a na 
pionowej jasność komety w wielkościach 
gwiazdowych. Niestety wykres ten nie od
da nam czystej fizyki komety, bowiem o- 
prócz reakcji komety na światło słoneczne 
w miarę zbliżania się komety do Słońca 
(co nas właśnie interesuje) wykres ten za
wiera zmienną odległość komety od Zie
mi. Chcąc wyłuskać tylko tę pierwszą za
leżność należy nasz wykres trochę prze
kształcić. Do tego potrzebne jest małe 
wprowadzenie teoretyczne.

Jasność komety J  jest odwrotnie pro
porcjonalna do iloczynu jej odległości od 
Słońca r w potędze n (jest ona charakte
rystyczna dla każdej komety i nazywamy 
ją współczynnikiem kierunkowym pewnej 
prostej, później okaże się jakiej) i odle
głości komety od Ziemi d w potędze dru
giej, czyli:

gdzie Jo jest jasnością komety w odległości 
jednej jednostki astronomicznej od Ziemi 
i od Słońca. Przechodząc do wielkości gwia
zdowych mamy:

m  =  —2.5 lo g /. 
Podstawiając z (4) dostajemy:

m = —2.51og(7o/"',Id_z) , 
czyli z własności logarytmu:

m  =  -2.51og/o+2.5nlogr+51ogd, 
a stąd, oznaczając jasność absolutną ko
mety H  = -2.51og Jo mamy:

m - S l o g d  = H+2.5 n logr , (5) 
gdzie m jest jasnością widomą komety wy
znaczoną z obserwacji, a poszukiwane pa
rametry H  i n są charakterystyczne dla 
każdej komety.

Jeśli znamy orbitę obserwowanego cia
ła, to znamy także d i r. Mamy więc już 
wszystko co nam do szczęścia potrzeba i 
odkładając na osi poziomej datę (czasami 
log r — log q gdzie q jest odległością ko
mety w peryhelium), a na osi pionowej m 
-  5 log d otrzymujemy wykres, który poka
zuje jak w rzeczywistości zmieniała się jas
ność komety i wyznacza parametry H  i n. 
Mówiąc językiem bardziej obrazowym ca
łe te wzory stawiają nas w sytuacji obser
watora, który ogląda sobie kometę, po
dróżując w przestrzeni kosmicznej, odda
lony od niej cały czas o jedną jednostkę 
astronomiczną.

Na uzyskanym wykresie otrzymamy naj
częściej dwie proste, jedną rosnącą od
powiadającą zachowaniu komety przed 
przejściem przez peryhelium, a drugą ma
lejącą po przejściu przez ten punkt orbity. 
W idealnym przypadku proste te powinny 
być symetryczne. Tlik jednak nie jest, co 
po głębszym zastanowieniu wyda nam się 
oczywiste. Inaczej przecież reaguje na świa
tło słoneczne zimna kula śniegowa prze
bywająca dotychczas w mrocznych i zim
nych otchłaniach kosmosu, a inaczej roz
grzana bryła, pozbawiona części swojej ma
terii i oddalająca się od nas w dość szyb
kim tempie.

Kolejnym prostym manewrem, który 
można zrobić jest przedstawienie na wy
kresie ocen wartości stopnia kondensacji. 
Jeśli jest ich dostatecznie dużo, to krzywa 
ta powinna przypominać wykres jasności 
komety, co jest jednoznaczne z tym, że 
widoczność zgęszczenia centralnego zale
ży od heliocentrycznej jasności komety.
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Dużo musi być też ocen średnicy oto
czki, by wyniki obserwacji przedstawione 
na wykresie ułożyły się w jakiś sensowny 
trend. Jak już jednak wcześniej zauważy
liśmy jest to trudny rodzaj obserwacji za
leżący od wielu czynników, wobec tego wy
niki otrzymane jednej nocy przez różnych 
obserwatorów, w różnych miejscach mogą 
wahać się od kilku do kilkudziesięciu mi
nut łuku. Jeśli jednak uśrednimy dużą licz
bę ocen, otrzymamy w miarę wyraźny wy
kres. Tyle, że i tym razem na wielkość oto
czki nie wpływa tylko promieniowanie sło
neczne ale i odległość komety od Ziemi. 
Pozbywamy się tego używając podstawo
wych wzorów trygonometrycznych i prze
liczając średnicę kątową komety na śred
nicę liniową. Po wykonaniu tej operacji 
możemy już bez problemu odczytać jak w 
rzeczywistości zmieniała się wielkość oto
czki obserwowanej komety.

Na koniec pozostają nam oceny dłu
gości warkocza (rzecz jasna jeśli taki w 
ogóle był obserwowany). Tutaj spotykamy 
się z podobnymi problemami jak przy o- 
cenach średnicy otoczki. Podobnie też u- 
walniamy się od fałszującego wykres efek
tu zmiennej odległości komety od Ziemi.

KRONIKA

Katastrofa na Jowiszu

Opublikowane w poprzednim numerze Uranii 
pierwsze doniesienia o przebiegu zderzenia ko
mety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem w lipcu 
1994 roku uzupełniamy obecnie serią zdjęć te
go niezwykłego i nadspodziewanie okazałego 
zjawiska. Na okładce reprodukujemy trzy ko
lorowe zdjęcia Jowisza wykonane za pomocą 
szerokokątnej kamery planetarnej teleskopu 
kosmicznego Hubble’a. Obrazy barwne uzys
kano przez nałożenie na siebie trzech nieza
leżnych ekspozycji w promieniowaniu czerwo
nym, niebieskim i zielonym. Obrazy czarnobia
łe reprodukowane obok też pochodzą z tele
skopu Hubble’a i ukazują różne szczegóły zja
wiska. Fot. 1 jest obrazem intrygującej struk
tury utworzonej po uderzeniu fragmentów D i

Gotowy wykres pozwala nam ocenić ewo
lucję warkocza kometarnego w zależności 
od odległości ciała od Słońca.

* * *

Podsumowując można stwierdzić, że 
obserwacje komet są tą dziedziną badań 
astronomicznych, gdzie praca miłośników 
astronomii może mieć nieocenioną war
tość. Oprócz satysfakcji, którą na pewno 
da nam samodzielnie wykonana obserwa
cja, będziemy mieli swój mały wkład w po
znanie otaczającego nas Wszechświata.

W tym momencie dodać należy, że pol
scy miłośnicy astronomii mimo niezbyt do
brych warunków pogódowych i małego 
sprzętu obserwacyjnego, są autorami oko
ło 15-20% obserwacji jaśniejszych komet 
wykonanych na całym świecie. Warto chy
ba kontynuować tę dobrą tradycję i zająć 
się obserwacjami na poważnie.

Wszystkich dociekliwych, którzy chcą 
dowiedzieć się czegoś więcej o kometach i 
ich obserwacjach (niekoniecznie wizual
nych) odsyłam do książki S. E d b e r g a  
pt. Jak obserwować komety i do artykułów 
M. M u ć k a ,  J. R a f a l s k i e g o  i K. 
J a r o s z e w s k i e g o  (Urania 5/87, 8/88, 
1/89,2/90,6/90,11/90,4/91,2/93,6/93).

G komety (ukazanej już na czwartej stronie 
okładki) zarejestrowanym w promieniowaniu zie
lonym (z lewej strony) i odpowiadającym dłu
gości fali metanu, jednego z głównych skład
ników obłoków powierzchniowych Jowisza (z 
prawej). Na fot 2 pokazano ślady uderzeń frag
mentów Q1 i Q2 także w promieniowaniu me
tanu. Fot. 3 ukazuje natomiast Jowisza w nad
fiolecie. W tym promieniowaniu ślady uderzeń 
są ciemne gdyż wielkie ilości pyłu kometarne
go pozostałego w stratosferze Jowisza absor
bują światło słoneczne. I wreszcie fot. 4 obra
zuje zderzenie z Jowiszem fragmentu W ko
mety na zdjęciach przekazanych przez sondę 
Galileo. Zostały one wykonane w odstępach 
2.33 s i ukazują błysk związany albo z przelo
tem fragmentu komety przez atmosferę Jowi
sza, albo jego wybuchem w obłokach powierz-
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Fot. 1. Ślady na Jowiszu po uderzeniu fragmentów G i D komety Shoemaker-Levy 9 w promieniowaniu 
zielonym (z lewej strony) i odpowiadającym długości fali metanu (z prawej) (fot. HST Comet Team).

Fot. 2. Ślady uderzeń w powierzchnię Jowisza fragmentów Q 1 i Q2 komety Shoemaker-Levy 9 w promieniowa
niu odpowiadającym długości fali metanu; w lewym górnym rogu powiększenie obrazu śladu Q 2 (fot. HST 
Comet Team).
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Fot. 3. Obraz Jowisza w promieniowaniu nadfioletowym (2550 A) uzyskany 21 lipca 1994 roku za pomocą 
teleskopu kosmicznego Hubble’a z wyraźnie widocznymi Siadami uderzeń 9 fragmentów komety Shoemaker- 
Levy 9 (fot. H ST Comet Team).

Fot 4. Cztery zdjęcia Jowisza wykonane przez sondę Galileo 22 lipca 1994 roku ukazujące uderzenie w planetę 
fragmentu W komety Shoemaker-Levy 9. W momencie wykonania zdjęć sonda znajdowała się w odległości 
238 min km od Jowisza i 621 min km od Ziemi. (Fot. NASA/JPL).
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chniowych. Sprawa ta jest obecnie przedmio
tem analiz. Są to pierwsze zdjęcia zjawiska o- 
debrane w końcu sierpnia br. z sondy Galileo, 
która — przypomnijmy — jako jedyna mogła 
bezpośrednio obserwować zderzenie komety 
Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem.

K.Z.

Olsztyńskie Obserwatorium 
Astronomiczne

W tym roku mija piętnasta rocznica otwarcia 
Olsztyńskiego Obserwatorium Astronomiczne
go, placówki która jest doskonałym uzupełnie
niem pracy planetarium i warsztatem pracy 
współczesnego astronoma. Projektowanie Ob
serwatorium zaczęto w 1976 roku, a w 1977 
rozpoczęto prace budowlane i adaptacyjne w 
starej, prawie stuletniej, nieczynnej wieży ciśnień, 
usytuowanej niedaleko planetarium. Otwarcie 
nastąpiło w październiku 1979 roku. Inicjato
rem i opiekunem merytorycznym budowy ob
serwatorium był mgr Zbigniew G a ł ę c k i, 
którego zaangażowanie i upór doprowadziły do 
sfinalizowania budowy.

W założeniach obserwatorium miało po
siadać cztery pracownie: Pracownię Astrono
mii Pozycyjnej, Pracownię Analizy Widm, Pra
cownię Promieniowania Kosmicznego i Pracow
nię Fizyki Słońca. Do części pracowni uzyska
no niezbędne instrumentarium, takie jak: Cou- 
de refraktor 150/2250 umieszczony w kopule 
o  średnicy 3 metrów, dwa meniscasy 150/2250, 
po dwa refraktory 100/1000, 80/1200, 63/840 
oraz astrokamery 60/270 i 56/250, a także ka
merę słoneczno-księżycową. Wszystkie telesko
py i astrokamery wyprodukowane zostały w za
kładach Carl Zeiss Jena. Poza przyrządami op
tycznymi obserwatorium posiada zegar wahad
łowy Short, mierzący czas gwiazdowy, zegar ra
diowy D C F77 odbierający sygnały czasowe z 
Mainfligen (77.5 kHz), chronometry morskie, 
odbiornik telekomunikacyjny, chronografy i seks- 
tanty. Od 1987 roku Coude refraktor 150/2250 
jest wyposażony w fotometr fotoelektryczny mie
rzący zmiany jasności gwiazd w barwach B i V 
(niebieskiej i żółtej). Fotometr jest sterowany 
z mikrokomputera ZX  Spectrum. Pracownia 
Analizy Widmowej posiada mikrodensytometr 
DM-100, współpracujący z komputerem „'Ielek- 
tra-88”, komparator Abbego, projektor widm 
D L-4 oraz ławę optyczną do poglądowego za
znajomienia z naturą światła i rozkładem wid

mowym. Pracownia Promieniowania Kosmicz
nego posiada detektor Conversiego do reje
stracji przelotu mionów o energii od 1 GeV 
pochodzących z kosmosu, zbudowany z dwóch 
tac liczników Geigera-Mullera i ampułek z neo
nem. W posiadaniu pracowni znajdują się też 
liczniki scyntylacyjne LS-1 i LS-2. W planach 
jest teleskop mionowy do badania rozkładu ką
towego promieniowania kosmicznego. Nieste
ty projektowana Pracownia Heliofizyki nie do
czekała się do tej pory realizacji. Mimo starań 
Z. Gałęckiego przy sprowadzaniu czaszy para
bolicznej 3 metrowego radioteleskopu do ra
diowych obserwacji Słońca, oraz wyposażenia 
w planowany celostat Jensch 300 i koronograf,

Fot. 1. Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie. 
Fot. M. Komoszewski.
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okres dynamicznego rozwoju minął wraz z kło
potami gospodarczymi kraju. Mimo to obser
watorium nie zaniedbało obserwacji Słońca. Przy 
dostępnym instrumentarium i zastosowaniu fil
trów słonecznych, prowadzone są pokazy plam 
słonecznych, a obrazy Słońca rzutowane na ek
ran słoneczny są nanoszone na papier, co u- 
możliwia obliczanie Względnej Liczby Wolfa. 
Obserwacjami tymi zajmują się bardziej za
awansowani miłośnicy astronomii.

W  obserwatorium prowadzi się również 
wspomniane badania fotometryczne gwiazd 
zmiennych, obserwacje zakryć gwiazd, planet i 

planetoid przez tarczę Księżyca oraz rejestra
cje fotograficzne wyglądu nieba, w czym po
mocna jest własna ciemnia fotograficzna, po
zwalająca na obróbkę materiałów fotograficz
nych na miejscu. Jednakże obserwatorium prze
de wszystkim prowadzi działalność popularyza
torską proponując wszystkim zainteresowanym

Fot. 2. Refraktor olsztyńskiego obserwatorium as

tronomicznego (150/2250) z zamontowanym foto

metrem i dwoma astrokamerami (63/270). Fot. M. 
Grzemski.

pokazy Słońca i panoramy miasta ze szczytu 

23 metrowej wieży oraz nocne pokazy najcie
kawszych obiektów na niebie. Jedynym warun
kiem umożliwiającym tę działalność jest bez
chmurna i bezmgielna pogoda. Na szczęście 
brak przemysłu i mnogość lasów powodują iż 
przejrzystość atmosfery, mimo usytuowania ob

serwatorium w centrum miasta, jest doskona
ła. Inną formą działalności popularyzatorskiej 
są odczyty w dni otwarte, organizowane z oka
zji rocznic wydarzeń astronomiczno-astronau- 
tycznych lub w okresie ciekawych zjawisk ta
kich jak maksimum roju Perseid 12 sierpnia. 

W ciągu roku szkolnego, od października do 
czerwca, prowadzone są przez pracowników ob
serwatorium kółka zainteresowań, o różnym sto

pniu zaawansowania. Już od piątej klasy szko
ły podstawowej dzieci mogą pogłębiać swe as
tronomiczne zainteresowania. Są też kółka dla 
starszej młodzieży, gdzie zaczynają się zaryso
wywać pewne specjalizacje astronomiczne.

Obserwatorium jest obecnie siedzibą War
mińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mi
łośników Astronomii i Polskiego Towarzystwa 
Astronautycznego. Wraz z tymi organizacjami 
obserwatorium organizuje obozy i ekspedycje 
naukowe, a także prowadzi wymianę zagranicz
ną na dorocznych zlotach Slovenskiego Ustre- 
dia Amaterskiej Astronomii. Działalność ob
serwatorium uzupełnia praca dyadktyczna ze 
studentami i uczniami szkół średnich. Możli

wość zapoznania się z instrumentami i meto
dami pracy astronomów, jest interesującym u- 

zupełnieniem nabytych w szkole wiadomości. 
W obserwatorium odbywają też praktyki stu
denci z uczelni, na których jednym z kierun
ków studiów jest astronomia. Mimo niewiel
kiej przepustowości i całkowitej zależności od 
pogody obserwatorium jest licznie odwiedzane 
zarówno przez wycieczki jak i przez indywidu
alnych turystów i miłośników astronomii. Po 
odwiedzeniu planetarium powinno się również 
zajrzeć do obserwatorium, które pozwoli prze
konać się jak w rzeczywistości wyglądają obie
kty, które widziało się na sztucznym niebie.

Obserwatorium jest czynne cały tydzień o- 
prócz niedziel od 900 do 1400 i w nocy od wtor
ku do piątku. Dla większych grup istnieje mo
żliwość rezerwacji pokazów, jak i zamówienia 
zwiedzania pracowni. Adres: ul. Żołnierska 13, 
10-558 Olsztyn, tel. 27-67-03.

Maciej Grzemski
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OBSERWACJE

Obserwacje Jowisza 20-22 lipca 1994 roku

Po zderzeniu pierwszych fragmentów ko
mety Shoemaker-Levy 9 z Jowiszem oka
zało się, że skutki powstałych w wyniku 
tego śladów na powierzchni planety są 
dostrzegalne nawet za pomocą niewiel
kich teleskopów amatorskich. Przez trzy 
wieczory (20, 21 i 22 lipca) udało mi się 
wraz z Mieczysławem P a r a d o w s k i m  
przeprowadzić szereg niezależnych wizu
alnych obserwacji przy użyciu oddziało
wego „Newtona” typu MIZAR (110/805). 
Obserwacje prowadziliśmy przy powięk
szeniu maksymalnym 169 x z użyciem żół
tego filtru. Dzień wcześniej (19 lipca) ob
serwacje uniemożliwiła silna turbulencja, 
mimo wyjątkowo przejrzystej atmosfery. 
20 lipca dzięki uprzejmości dra Longina 
G ł a d y s z e w s k i e g o ,  mogliśmy dodat
kowo weryfikować obserwacje, korzysta
jąc z dwóch refraktorów Zeissa (100/1000 
i 63/840), będących własnością Akademic
kiego Koła Astronomicznego UMCS. Ry
sunki dokumentujące obserwacje wyko
nywane były na oddzielnych kartkach bez
pośrednio przy okularze teleskopu. Autor 
notatki wykonywał rysunki dwuetapowo: 
najpierw zaznaczał ogólny zarys ważniej
szych szczegółów, następnie uzupełniał po
zostałe drobne detale. Pierwsza faza po
wstawania rysunku trwała bardzo krótko, 
gdyż wówczas określany był czas obserwa
cji. Faza druga wymagała więcej czasu i 
cierpliwości. Z  ogólnej liczby 13 rysun
ków jakie udało mi się wykonać w ciągu 
trzech wieczorów, 12 skopiowałem na jed
nym arkuszu. Rysunki są usystematyzowa
ne i ujednolicone co do skali. Kontrast 
rozgraniczający ciemne i jasne obłoki w 
atmosferze planety został celowo podnie
siony, dla ich lepszego uwidocznienia w 
druku.

Ogóle warunki obserwacji, mimo stale 
bezchmurnego nieba zaliczyć należy do sła
bych. Niskie położenie Jowisza nad hory

zontem ograniczało praktyczny czas ob
serwacji do około 2 godzin. Skrajnie wy
sokie temperatury w ciągu dnia, „owoco
wały” rozlicznymi postaciami turbulencji 
wywołującej deformacje obrazu planety, 
ogólny spadek kontrastu i czasowy zanik 
subtelnych szczegółów.

Ślady powstałe w miejscach spadku 
fragmentów komety byty zauważalne już 
na pierwszy rzut oka w postaci mniej lub 
bardziej rozległych, owalnych plam barwy 
ciemnoszarej. Powierzchnia największych 
z nich wydawała się być ciemniejsza w chwi
li ich wyłaniania się zza brzegu tarczy pla
nety niż w momencie przechodzenia przez 
centralny południk. Przykładowo, podczas 
pierwszej obserwacji 20 lipca o godzinie 
21.15 (momenty obserwacji na rysunkach 
podane są w czasie lokalnym letnim UT 
+2), wyłaniająca się plama, będąca pra
wdopodobnie śladem upadku fragmentu 
G, była na tyle ciemna, że miejsce to spra
wiało wrażenie ubytku lub wyraźnej szczer
by na tarczy planety. Po minięciu połud
nika centralnego, powierzchnia plamy wy
dawała się znacznie bledsza, lecz nie wy
kluczam, że mogło to być spowodowane 
ogólnym pogorszeniem warunków obser
wacji (spadek kontrastu). Z  posiadanych 
danych można z dużym prawdopodobień
stwem określić kolejność obserwowanych 
plam w poszczególnych dniach, w kolej
ności ich ukazywania się wraz z obrotem 
planety. Rysunek przedstawia obraz Jowi
sza odwrócony (N — na dole, S — na 
górze) stąd kierunek przemieszczania się 
plam wypada ze strony prawej na lewą. 20 
lipca widoczne były ślady upadku fragmen
tów K, G i Q2; 21 lipca obserwowano śla
dy upadków fragmentów G, Q1 i H (czwar
ty najmniejszy ślad — plama nie dał się 
określić); 22 lipca dał się zaobserwować 
jedynie pojedynczy ale duży ślad upadku 
fragmentu K  Wykonane obserwacje dały
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mi sporo  satysfakcji i znacznie wzboga
ciły doświadczenie obserwacyjne. Uzyska
ne wyniki w arto będzie porównać z wy

nikam i innych obserw atoriów  z kraju i 
nie tylko.

Jerzy Marcinek

PORADNIK OBSERWATORA

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych 
ę Geminorum, r] Geminorum

ę G em inorum
a  =  6h58mll»  <5 =  +20°43.0’ (1900.0) 
A :3.68m-4 .16ra V 
Max =  2434416.78 +  10.15082d 
M -m  =  0.50 Typ: GS Sp. F7Ib-G 3Ib 

M niej więcej w centrum  gwiazdozbio
ru  Bliźniąt znajduje się jedna z najjaśniej
szych cefeid na niebie. W  okresie około 10 
dni zm ienia swój blask o około pół wiel
kości gwiazdowej. W odległości kątowej 
96" znajduje się towarzysz o jasności 8m.

t] G em inorum

a  =  6h08m50s d =  + 2 2 °3 2 .r  (1900.0)
A: 3.27m-3 .9 m v
M in =  2437725 +232.9d D =  0.05 
Typ: SRb (E ) Sp. M 3 III

W połowie odległości między Aldeba- 
ranem  a Polluksem  leży ciekawa, jasna 
gwiazda zm ienna — t] G em inorum . Jest 
to  gwiazda zaćmieniowa spektroskopow o

C i rj G em inonim

podwójna, a główny składnik — czerwony 
olbrzym — jest także zm ienną pólregu- 
larną. Prędkość radialna wykazuje zmiany 
z okresem  2984 dni, a epoki najgłębszych 
minimów (zaćmień) dane są przez elem en
ty: M in =  2429355+2984d. U kład jest od 
legły od Słońca o około 250 lat świetlnych. 
Oznaczenie jasności gwiazd porów nania: 
36 =  3.6m.

To/nasz Krzyt

KONFERENCJE I ZJAZDY 

V Seminarium
Meteorowo-Meteorytowe PT MA

Po raz piąty miłośnicy m eteorytów i o b 
serwacji m eteorów  spotkali się, by wymie
nić doświadczenia i wypracować nowe kie
runki działań. Przypomnijmy, że pierwsze 
sem inarium  odbyło się 15 lat wcześniej. 
U legła zm ianie tradycja z lat poprzednich 
i tym razem  spotkanie odbyło się nie tylko 
we From borku, ale również w Olsztynie. 
Tfegoroczne sem inarium  zgromadziło 18 
osób. Byli to: Jadwiga B i a ł a  (Olsztyn),

Bartosz D ą b r o w s k i  (Tbruń), Jacek 
D r ą ż k o w s k i  (Lidzbark W armiński), 
M arek G i e r  l i ń s k i  (Kraków), Krzy
sztof K a s z e w s k i  (R adom ), Krzysztof 
K i d a  (Elbląg), W itold K o ł o d z i e j  
(Police), Janusz K o s i ń s k i  (F rom 
bork), Zdzisław M o r d a s (G rodzisk 
Mazowiecki), Andrzej P a n a s i a k (M ła
wa), Andrzej S. P i l s k i  (F rom bork ),K a
zimierz S c h i l l i n g  (O lsztyn), Bogusła
wa S t a s z e w s k a  (E lb ląg),Ł ukasz S t ę 
p i e ń  (Krotoszyn), Krzysztof S o c h a  
(Piórków), D oro ta  S z y m a ń s k a  (Ra-
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dom), Marek Ś c i b o r  (Gołoty) i Zbig
niew Ty m i ń s k i (Olsztyn).

Dnia 13 sierpnia 1994 r., o godz. 11.00, 
w Sali Odczytowej Olsztyńskiego Planeta
rium i Obserwatorium Astronomicznego 
spotkanie otworzył koordynator Sekcji Me
teorów i Meteorytów PTMA, Andrzej S. 
Pilski. Pokrótce przedstawił historię do
tychczasowych seminariów oraz plany na 
przyszłość. Przypomniał, że właśnie w ro
ku 1994 przypadają dwie ważne roczni
ce: 200 lat od wydania książki Chladniego 
poświęconej meteorytom, co uznaje się za 
powstanie meteorytyki jako nauki oraz 30 
łat od wydania opracowania stanowiącego 
do dnia dzisiejszego kompendium wiedzy
o meteorytach Polski, a którego autorem 
byłJ. Po k r  ż y w n i e  ki.

Po przedstawieniu programu Semina
rium przystąpiono do części referatowej. 
Dr Jadwiga Biała (dyrektorka Olsztyńskie
go Planetarium i Obserwatorium Astro
nomicznego) w ciekawym wystąpieniu przy
bliżyła przebieg 57 Kongresu Meteoritical 
Society, który odbył się w łipcu br. w Pra
dze (Czechy). Kongres odbywał się niemal 
dokładnie 25 lat po lądowaniu pierwszego 
człowieka na Księżycu i ta tematyka do
minowała. Wspominano pierwsze badania 
gruntu naszego Satelity oraz związane z 
tym wydarzenia. Innym tematem była ubie
głoroczna, 60-ta rocznica powstania Me
teoritical Society (w Chicago) oraz jego 
„przybliżanie się” do Europy. Tfegoroczny 
Kongres po raz pierwszy odbył się wszak 
w państwie postkomunistycznym! Oczy
wiście nie zabrakło tematów poświęconych 
meteorytom, meteorom i drobnym ciałom 
Układu Słonecznego. Swego rodzaju „prze
bojem” była kometa Shoemaker-Levy 9, 
która właśnie kończyła swoje istnienie w 
atmosferze Jowisza. Poruszano również te
matykę planetoid zbliżających się do Zie
mi oraz powstanie Układu Słonecznego.

Po krótkiej przerwie Janusz W. Kosiń
ski omówił wyniki badań prowadzonych w 
latach 1984 — 1994 nad domniemanym 
kraterem meteorytowym we Fromborku.

Po przedstawieniu hipotezy H. Korpikie- 
wicz, wskazał na zebrane dane. Wynika z 
nich jednoznacznie, że należy odrzucić te
zę o kosmicznym pochodzeniu obiektu. 
Badania obejmowały zagadnienia z zakre
su geomorfologii, geologii, hydrogeologii 
i petrografii. Wykorzystywana była również 
fotointerpretacja zdjęć lotniczych oraz szcze
gółowe poszukiwania terenowe. Wykony
wane wiercenia i głębokie odkrywki grun
towe pozwoliły poznać budowę wskazywa
nego obiektu, a pobrane próby potwier
dzają brak innych niż polodowcowe, utwo
rów w badanym rejonie. Po otrzymaniu wy
ników prac terenowych prowadzonych przez 
studentów Wydziału Geografii i Studiów 
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskie
go pod kierunkiem znanych naukowców, 
autor zapowiedział wykonanie opracowa
nia z kompletną dokumentacją badań.

Kolejnym wystąpieniem, był referat 
Andrzeja S. Pilskiego, w którym omówio
na została historia oraz stan obecny kolek
cji meteorytów Olsztyńskiego Planetarium
i Obserwatorium Astronomicznego. Au
tor podziękował wszystkim, którzy dopo
mogli w utworzeniu kolekcji, a w sposób 
szczególny podkreślił rolę dyrekcji Plane
tarium i Obserwatorium z dr Jadwigą Bia
łą na czele. Wskazane zostały też główne 
kierunki rozwoju tego ośrodka meteory
towego, tj. utworzenie centrum informa
cji o meteorytach oraz rozwój kolekcji te- 
ktytów. Olsztyńska kolekcja meteorytów 
jest kolekcją dydaktyczną, co oznacza, że 
jest udostępniana szerokiej publiczności. 
O tym, że występują w niej niemal wszy
stkie rodzaje meteorytów, mogli przekonać 
się wszyscy uczestnicy Seminarium, gdyż 
po wstępie odbyło się zwiedzanie zbiorów 
pod kierunkiem A  Pilskiego.

W czasie przerwy obiadowej J. Biała, 
A  Pilski i J. Kosiński udzielili wywiadu 
dla olsztyńskiego radia „WAMA”, dzięki 
czemu wiadomości o spotkaniu dotarły do 
mieszkańców miasta i okolic.

Po południu uczestnicy Seminarium o- 
bej rżeli w Planetarium seans poświęcony
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Układowi Słonecznemu, a następnie udali 
się na spotkanie robocze kolekcjonerów 
meteorytów, gdzie przyglądano się znale
ziskom, które być może są meteorytami 
oraz omawiano sposoby rozpoznawania 
prawdziwych meteorytów. Wieczorem od
było się zwiedzanie Obserwatorium As
tronomicznego w Olsztynie.

Następnego dnia, 14 sierpnia, osoby 
zainteresowane również obserwacjami me
teorów udały się malowniczą trasą do 
Fromborka, żegnając gościnny Olsztyn. Po 
przyjeździe, niejako nawiązując do części 
meteorytowej, zwiedzano domniemany 
krater meteorytowy koło Fromborka, a na
stępnie tutejsze Obserwatorium Astrono
miczne Muzeum M. Kopernika na Górze 
Żurawiej.

Kolejnym punktem programu był seans 
we fromborskim Planetarium, poświęcony 
De Revolutionibus Mikołaja Kopernika.

Następnie uczestnicy Seminarium spot
kali się w nastrojowej i zabytkowej siedzi
bie Fundacji im. Mikołaja Kopernika we 
Fromborku. Tb odbyły się zajęcia poświę
cone badaniom zjawisk meteorytowych. 
Zajęcia poprowadził Janusz W. Kosiński. 
Prowadzący omówił dokładność danych u- 
zyskiwanych w czasie wizualnych obser
wacji meteorów, przygotowanie do dokład
nej rejestracji bolidów, problem określa
nia barwy zjawisk, przedstawił projekt ba
dań fal radiowych powstających w czasie 
przelotu meteoroidu przez atmosferę oraz 
przypomniał o powstałej w ostatnich la
tach klasyfikacji meteorów. Krytyczne u- 
wagi dotyczyły zastosowania tzw. zeni- 
talnej liczby godzinnej (ZHR) obliczanej 
przez niektóre grupy obserwatorów, głów-

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Joachim Ekrutt, Gwiazdy i planety, jak je 
odszukać, poznać i polubić, tłum. Michał 
Różyczka, wydawnictwo Muza SA Warsza
wa 1994, 152 strony + obrotowa mapka 
nieba, cena około 170 tys. zł.

nie w USA oraz prób jej wprowadzenia 
także w Polsce. W ożywionej dyskusji, w 
której uczestniczyli głównie K  Socha, A  
Pilski, M. Gierliński, Z. Mordas i J. Ko
siński, omówiono problemy poruszane we 
wcześniejszym wystąpieniu oraz kwestię 
wyznaczenia głównych kierunków działa
nia Działu Meteorów i Geofizyki Sekcji 
Meteorów i Meteorytów PTMA.

J. Kosiński przypomniał, że Sekcja wy
daje obecnie obok kwartalnika „METE
ORYT” poświęconego tym ciałom, również 
kwartalnik „METEOR”, gdzie powinny 
znaleźć miejsce wszystkie poruszane za
gadnienia. W podsumowaniu ustalono trzy 
główne kierunki prac. Są to: pomiary błę
du przy ocenie jasności zjawisk dla możli
wie dużej grupy czynnych obserwatorów, 
budowa wieloobiektywowego zestawu do 
fotograficznej rejestracji zjawisk meteoro
wych oraz budowa systemu do odbioru fal 
radiowych związanych z meteorami. Uczest
nicy Seminarium zadeklarowali konkretne 
działania dla realizacji w/w zagadnień, u- 
mawiając się za rok na podsumowanie.

V Seminarium Meteorowo-Meteory- 
towe PTMA zamknął Janusz Kosiński dzię
kując wszystkim przybyłym za udział. Pią
te, olsztyńsko-fromborskie spotkanie mi
łośników meteorytów i obserwatorów me
teorów należy zaliczyć do szczególnie u- 
danych. Za pomoc w jego organizacji szcze
gólne słowa podziękowania uczestnicy kie
rują do Olsztyńskiego Planetarium i Obser
watorium Astronomicznego w Olsztynie 
oraz Fundacji im. M. Kopernika we From
borku. Podziękowania skierowano również 
do Zarządu Głównego PTMA w Krakowie.

Janusz W. Kosiński

Tliż przed wakacjami pojawił się w księ
garniach przewodnik po gwieździstym nie
bie dla początkujących. Jest małego for
matu, łatwo zmieści się do wypchanego 
nawet plecaka, cieszy oko piękną szatą gra-
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liczną. Już na okładce wita Czytelnika zdję
cie Plejad, w środku kolorowe obrazy pla
net, malownicze widoki nieba, czytelne ry
sunki wyjaśniające np. zaćmienia. W ksią
żeczce podano pożyteczny spis ważniej- 
szych wydarzeń astronomicznych do 2000 r. 
(np. obszary widoczności zaćmień Słońca 
i Księżyca, początki pór roku, fazy Księ
życa, widoczność planet, przejście Merku
rego na tle tarczy Słońca w 1999 r.). A 
jednak czytelnicy mający zamiar — jak su
geruje podtytuł — odszukać na niebie Jo
wisza, na którego w drugiej połowie lipca 
„kapały” fragmenty komety, doznali z pew
nością ogromnego zawodu. Mapek poło
żeń planet w 1994 roku po prostu nie ma. 
Biorąc pod uwagę szczególne zaintereso
wanie Jowiszem w tym roku — może to 
zniechęcić do kupienia tej miłej książeczki.

Największą część przewodnika zajmu
ją mapki nieba uszeregowane wg miesięcy 
dla różnych szerokości geograficznych (mię
dzy 40 a 60 i 20 a 40 stopni szerokości 
geograficznej północnej oraz między -10 
a -30  stopni szerokości geograficznej po
łudniowej). (Obawiam się niestety, że nie
wielu polskich nabywców tej książeczki 
skorzysta z dwu ostatnich części.) Mapki 
są wyraźne, łatwo będzie się według nich 
orientować na niebie. Oprócz mapek w

poradniku znajduje się słowniczek — tro 
chę chaotyczny, składający się w większoś
ci z alfabetycznego spisu (i opisu) ciał Ukła
du Planetarnego, ale biorąc pod uwagę 
jego małą objętość nie można było ocze
kiwać wiele więcej.

Na samym końcu książeczki jest spis 
instytucji astronomicznych w Polsce — od 
planetariów przez obserwatoria wyższych 
uczelni aż po oddziały Polskiego Tbwa- 
rzystwa Miłośników Astronomii. Tb, że spis 
tych ostatnich jest nieaktualny zdziwiło 
mnie znacznie mniej niż to, że zabrakło 
dwu dużych placówek warszawskich: Cen
trum Astronomicznego im. Kopernika (a 
ma swoje filie także w Tbruniu i Krako
wie) oraz Centrum Badań Kosmicznych 
(filia we Wrocławiu). Reklamując przetłu
maczone książki warto podawać informa
cje o tym, kto je tłumaczył. Tyle pojawia 
się koszmarnych „popularyzatorów”, że 
wiadomość, iż poradnik przetłumaczył (jak 
jest w tym przypadku) profesor astrono
mii na Uniwersytecie Warszawskim jest 
dobrą referencją.

Niestety książeczka jest bardzo droga 
— zapewne wpływa na to między innymi 
papier wysokiej klasy, ale szkoda, że takie 
wydawnictwo robi się niedostępne dla śred
niego ucznia w Polsce. MSK

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY Styczeń 1995 r.

W 1995 roku zdarzy się tylko jedno pół
cieniowe zaćmienie Księżyca (15 kwiet
nia) i dwa zaćmienia Słońca: obrączkowe 
29 kwietnia i całkowite 24 października, 
ale żadne z tych zjawisk nie będzie u nas 
widoczne.

W tym roku tarcza Księżyca zakryje 
sześciokrotnie Spikę (Kłos Panny), naj
jaśniejszą gwiazdę w gwiazdozbiorze Pan
ny, dwukrotnie Wenus, a raz Merkurego i 
Marsa; zakryć innych jasnych gwiazd przez 
tarczę Księżyca nie przewiduje się.

W 1995 roku 11 znanych komet okre
sowych wróci do peryhelium.
Słońce: Słońce wędruje po ekliptyce w kie

runku równika niebieskiego i dnia ciągle 
przybywa, o czym świadczą wschody i za
chody Słońca w Warszawie: 1 stycznia wsch. 
o 7h45m, zach. o 15h34m, a 31 stycznia wsch. 
o 7h191”, zach. o 16h20m. W styczniu Słońce 
wstępuje w znak Wodnika.
Księżyc: Bezksiężycowe noce będziemy 
mieli w pierwszym i ostatnim tygodniu 
stycznia, bowiem kolejność faz Księżyca 
jest w tym miesiącu następująca: nów l d12h, 
pierwsza kwadra 8d17h, pełnia 16d21h, os
tatnia kwadra 24d6b i jeszcze raz nów 30d24h. 
W apogeum Księżyc znajdzie się 11 stycz
nia, a w perygeum 27 stycznia.

W styczniu tarcza Księżyca zakryje Spi-
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Dane dla obserwatorów Słońca (na 13h czasu środk.-europ.)

Data
1995

P Bo Lo Data 
-4  1995

P Bo Lo

I 1
3
5
7
9

11
13
15

+ 2902 
+ 1.05 
+ 0.08 
-0 .89  
-  1.85 
-2 .81  
-3 .76  
-4 .70

-3905
-3.28
-3.50
-3.72
-3.94
-4.16
-4.37
-4.57

. 342944 * ' I 17
316.10 19
289.76 21
263.42 23
237.10 25
210.76 21
184.42 29 
158.08 1 • 31

-5963
-6.55
-7 .46
-8 .36
-9 .24
-10.10
-10.96
-11.80

-4977
-ł.96
-5.14
-5.32
-5.50
-5.66
-5.82
-5.96

131974
105.41 
79.08 
52.74 
26.41

0.08
333.74
307.42

P — kąt odchylenia osi obrotu Słońca mierzony od północnego wierzchołka tarczy; 
Bo, Lo — heliograficzna szerokość i długość środka tarczy.
27d13h24m — heliograficzna długość środka tarczy wynosi 0°.
kę (Kłos Panny), najjaśniejszą gwiazdę w 
gwiazdozbiorze Panny, oraz Wenus, ale zja
wiska te nie będą u nas widoczne.
Planety i planetoidy: Od połowy miesiąca 
wczesnym wieczorem możemy poszukiwać 
M e r k u r e g o  jako gwiazdę około -0.8 
wielkości nisko nad zachodnim horyzon
tem. Nad wschodnim horyzontem pięknie 
świeci W e n u s  jako Gwiazda Poranna 
-4.5 wielkości, ale w ciągu miesiąca blask 
jej nieco spada. Nad ranem też wschodzi 
J o w i s z  i świeci nisko nad horyzontem 
jak gwiazda -1.8 wielk.; możemy już pró
bować obserwować przez lunety ciekawe 
zjawiska w układzie czterech najjaśniej
szych księżyców Jowisza. M a r s  zbliża 
się teraz do Ziemi i widoczny jest prawie 
całą noc jako czerwona gwiazda w gwiaz
dozbiorze Lwa, a jego jasność wzrasta w 
ciągu miesiąca od -0.3 do -1.1 wielk. 
gwiazd. S a t u r n  zachodzi wieczorem ja
ko gwiazda pierwszej wielkości w gwiaz
dozbiorze Wodnika. Pozostałe planety są 
niewidoczne.

Przez lunety wśród gwiazd 7 wielkości 
możemy prawie przez całą noc poszuki
wać dwóch planetoid, C e r e s  w gwiaz
dozbiorze Lwa oraz W e s t ę na granicy 
gwiazdozbiorów Bliźniąt i Byka. Podaje
my równikowe współrzędne planetoid dla 
kilku dat: Ceres: l d: rekt. 9h44.3m, deki. 
+25°23’; l l d: rekt. 9h40.6”, deki. +26°43’; 
21d: rekt. 9»34.2”, deki. +27°50’; 31d: rekt.

9h25.8m, deki. +29°4\ Westa: l d: rekt. 
6h5.5m, deki. +21°34’; l l d: rekt. 5h55.1"\ 
deki. +22°3’; 21d: rekt. 5h46.8", deki. 
+22°30’; 31d: rekt. 5h41.3"\ deki. +22°56\ 
Meteory: W dniach od 1 do 5 stycznia 
promieniują K w a d r a n t y d y .  Radiant 
meteorów leży w gwiazdozbiorze Smoka i 
ma współrzędne: rekt. 15h28m, deki. +50°. 
Nazwa roju pochodzi od nieistniejącego 
już na dzisiejszych mapach nieba gwiaz
dozbioru Quadrans Muralis, umieszcza
nego w początkach XIX w. na granicy 
gwiazdozbiorów Smoka, Herkulesa i Wo- 
łarza. Warunki obserwacji są w tym roku 
bardzo dobre.

* * *

2d3h Złączenie Merkurego z Neptunem 
w odl. 3°.

4d O 2h Merkury znajdzie się w złą
czeniu z Uranem w odl. 1.7°, a w tym cza
sie Mars nieruchomy w rektascensji bę
dzie zmieniał kierunek swego ruchu wśród 
gwiazd na sklepieniu niebieskim. Od 6h21m 
po tarczy Jowisza wędruje cień jego 2 księ
życa, a sam księżyc 2 zbliża się do brzegu 
tarczy planety i rozpocznie przejście na jej 
tle już po wschodzie Słońca. O 12h Ziemia 
znajdzie się w peryhelium w odl. 147 min 
km od Słońca.

5d18h Złączenie Saturna z Księżycem 
w odl. 7°.

7d Do brzegu tarczy Jowisza zbliża się 
jego księżyc 1 (“zamierzając” przejść na
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jej tle) i o 6h56m pojawi się na tarczy cień 
tego księżyca. Natomiast księżyc 3 prze
chodzi właśnie na tle tarczy planety i do 
7h13m jest niewidoczny.

8d Księżyc 1 przechodzi za tarczą Jowi
sza. O 7h15m (na krótko przed wschodem 
Słońca) nastąpi koniec zakrycia i księżyc 1 
ukaże się spoza prawego brzegu tarczy pla
nety (w lunecie odwracającej).

13d Księżyc 2 Jowisza jest niewidocz
ny, bo przechodzi przez strefę cienia i za 
tarczą planety (koniec zakrycia nastąpi o 
7h20m). O 13h Wenus w największym za
chodnim odchyleniu od Słońca w odl. 47°.
0  18h Neptun w złączeniu ze Słońcem.

14a Od 5h50m na tarczy Jowisza wido
czna jest plamka cienia jego 3 księżyca. O 
10h złączenie Wenus z Jowiszem w odl. 3°; 
rankiem obserwujemy obie planety nad 
wschodnim horyzontem.

15d O 6h9m nastąpi początek zaćmienia
1 księżyca Jowisza; księżyc ten zniknie na
głe w cieniu planety blisko jej lewego brze
gu (patrząc przez lunetę odwracającą). O 
23h Wenus w złączeniu z Antaresem (w 
odl. aż 8°), gwiazdą pierwszej wielkości w 
gwiazdozbiorze Skorpiona (Niedźwiadka).

16d Do 6h23m księżyc 1 przechodzi na 
tle tarczy Jowisza i jest niewidoczny.

17dl h Uran w złączeniu ze Słońcem.
19d O 9h Merkury w największym 

wschodnim odchyleniu od Słońca (19°). O 
20h złączenie Marsa z Księżycem w odl. 9°.

20* O 5h39m księżyc 2 zniknie nagle w 
cieniu Jowisza (początek zaćmienia) i do 
wschodu Słońca nie będzie już widoczny. 
O 13h58m Słońce wstępuje w znak Wodni-
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ka, jego długość ekliptyczna wynosi wów
czas 300°.

23d O 2h Jowisz znajdzie się w złącze
niu z Antaresem, najjaśniejszą gwiazdą w 
gwiazdozbiorze Skorpiona. O 12h bliskie 
złączenie Księżyca ze Spiką (Kłosem Pan
ny), gwiazdą pierwszej wielkości w gwiaz
dozbiorze Panny; zakrycie gwiazdy przez 
tarczę Księżyca widoczne będzie w Ame
ryce Północnej, w Zachodnich Indiach i 
na Oceanie Atlantyckim. Od 5hl l m na tle 
tarczy Jowisza widoczny jest cień jego 1 
księżyca, a sam księżyc zbliża się do brze
gu tarczy by rozpocząć przejście na jej tle 
o 6hl l m

25d Księżyc 3 przechodzi za tarczą Jo
wisza i do 6h9m jest niewidoczny. O 13h 
Merkury nieruchomy w rektascensji.

26d18h Księżyc w złączeniu z Jowiszem 
w odl. 1.7°.

27d13h Bliskie złączenie Wenus z Księ
życem; zakrycie planety przez tarczę Księ
życa widoczne będzie w Meksyku, w Ame
ryce Środkowej i na Atlantyku.

28d19h Mars w złączeniu z Regulusem, 
gwiazdą pierwszej wielkości w gwiazdoz
biorze Lwa (w odl. 4°).

29d Do 5h45m na tarczy Jowisza wido
czny jest cień jego 2 księżyca, a sam 
księżyc przechodzi na tle tarczy planety i 
od 5h25m jest niewidoczny. O 21h złączenie 
Neptuna z Księżycem w odl. 4°.

31d Księżyc 1 ukryty był w cieniu pla
nety, a potem za jej tarczą i jest dziś niewi
doczny.

Momenty wszystkich zjawisk podane 
są w czasie środkowo-europejskim.

Opracował G. Sitarski

URANIA

II Europejskie spotkanie obserwatorów planet I komet — MEPCO’ 95

Komitet organizacyjny MEPCO (Meeting of European Planetary and Cometary Observers) zaprasza 
obserwatorów planet i komet na drugie już spotkanie do Violau (Niemcy-Bawaria). Spotkanie trwać 
będzie 3 dni — od 24 do 27 marca 1995 r. Głównym tematem będzie omówienie ostatnich obserwacji 
Jowisza po upadku na tę planetę komety Shoemaker-Levy 9. Honorowym gościem będzie współodkryw- 
ca komety — pan Eugene Shoemakerl Szczegółowych informacji udziela Wolfgang Meyer, Martinstr. 1, 
D -12157 Berlin, Niemcy. Można także kierować pytania do Daniela Fishera przez fax (49-2244—80298) lub 
pocztę komputerową (p515dfi @fs1.mpifr-bonn.mpg.de). UWAGA: oficjalnym językiem obrad będzie 
angielski.
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OBJAŚNIENIA ZDJĘĆ NA OKŁADCE:
Pierwsza strona okładki: Fragment tarczy Jowisza na zdjęciu wykonanym za pomocą teleskopu 

kosmicznego Hubble’a z widocznymi śladami uderzeń ośmiu fragmentów komety Shoema- 
ker-Levy 9 (Fot. HST Comet Team).

Druga strona okładki: Zdjęcie Jowisza wykonane 22 lipca 1994 roku za pomocą teleskopu 
kosmicznego Hubble’a z widocznymi u dołu śladami uderzeń fragmentów komety Shoema- 
ker-Levy 9 (licząc od lewej do prawej): A (przy krawędzi tarczy planety), E i F (obok białego 
owalu na południowy zachód cxl czerwonej plamy), H (na południowy wschód od czerwonej 
plamy) i Q (blisko prawej krawędzi tarczy planety). W ramkach u góry powiększenie śladu 
uderzenia fragmentu A po upływie 47 minut gdy planeta obróciła się o około 50°. (Fot. HST 
Comet Tfcam).

TVzecia strona okładki: Nadesłane przez Marka Zawilskiego zdjęcia częściowego zaćmienia Słoń
ca w dniu 10 maja 1994 roku, które wykonał Pieromaria Greppi w miejscowości Cava Mana- 
ra położonej na południe od Mediolanu we Włoszech; tarcza Słońca kryje się za widocznym 
na horyzoncie łańcuchem Alp. Zdjęcia wykonano za pomocą kamery Pentax Spotmatic z 
obiektywem MTO 500 mm i duplifikatorem (stąd efektywna ogniskowa wynosiła 1000 mm) 
na filmie Kodak-Elite 100 ASA podczas ekspozycji 1/1000 s.

Czwarta strona okładki: Ślady uderzeń fragmentów D (ciemna plamka z prawej strony u góry) i 
G (duża struktura przypominająca oko) komety Shoemaker-Levy 9 na powierzchni Jowisza 
na zdjęciu wykonanym za pomocą teleskopu kosmicznego Hubble’a w 14 5m po uderzeniu 
fragmentu G w dniu 18 lipca 1994 roku. Centralna plama śladu G ma średnicę około 2500 
km, a średnica otaczającego ją cienkiego pierścienia wynosi około 7500 km, podczas gdy 
rozmytej struktury z lewej strony — około 12000 km. (Fot. H. Hammel, MIT).

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. 223892; nr konta PKO I OM Kraków 
35510-16391-132. Koszt wytworzenia tego zeszytu 28000 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



OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTMA

Zbliża się rok 1995, dlatego podajemy warunki członkostwa w PTMA. W roku 1995 Urania będzie ukazywać się co 
miesiąc za wyjątkiem wakacji, kiedy ukaże się numer lipcowo-sierpniowy. Członkowie otrzymują Uranię w ramach składki 
członkowskiej. W roku 1995 wynosi ona 360 000 zł. Dla dzieci, młodzieży, studentów, emerytów i rencistów 300 000 zł. 
Osoby dla których suma jest zbyt duża dla jednorazowego wpłacenia mogą podzielić ją na cztery części. Członkowie- 
korespondenci (prenumeratorzy Uranii) oraz instytucje za rok 1995 opłacają 300 000 zł. Za tak otrzymane wpłaty Urania 
będzie dostarczana pocztą do domu. Dla nowowstępujących do PTMA jednorazowe wpisowe 20 000 zł. Członkowie 
PTMA, którzy rezygnują z otrzymywania Uranii mogą być zwolnieni przez Zarządy Oddziałów lub Zarząd Główny z części 
opłaty i wtedy składka wynosi rocznie 200 000 zł, a posiadający prawo do zniżki 150 000 zł.
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Prosimy o wypełnienie załączonego blankietu i przekazanie pieniędzy na konto PTMA. Podane składki odnoszą się 
do tych, którzy opłacą należności do końca lutego 1995 r. Towarzystwo zastrzega sobie prawo podniesienia cen Uranii, 
o ile wzrosną koszty druku lub usług pocztowych. Jednakże Towarzystwo dołoży wszelkich starań, aby osoby, które 
wpłaciły składki nie musiały dopłacać. Przy wypełnianiu przekazu na odwrocie na każdym z trzech odcinków prosimy 
podać wyraźnie, na jaki cel dokonywana jest wpłata. Dziękujemy.

Kalendarze plakaty na rok 1995 oraz KALENDARZ MIŁOŚNIKA ASTRONOMII na rok 1995 do otrzymania w oddziałach 
PTMA. Ponadto wysyłamy je pocztą za kwotę 20 000 zł (plakat), a za kwotę 36 000 zł (Kalendarz Miłośnika Astronomii). 
Pieniądze za Kalendarze należy przysłać pocztą a nie na konto PKO. (Wpłata na PKO wydłuża czas otrzymania 
Kalendarza o około miesiąc.)






